
EUROPEAN 
CHAMBER  

MUSIC ACADEMY
PRESTIGIEUZE OPLEIDING  

STRIJKT NEER IN GENT

De European Chamber Music Academy 
(ECMA) biedt een doorgedreven  
opleiding aan kamermuziekensembles 
aan, in de schoot van toonaangevende 
Europese festivals, universiteiten en 
conservatoria. Een schare vermaarde 
docenten (met onder andere leden van 
het Artis Quartett, Ysaÿe Quartet, Fauré 
Quartett, Florestan Trio en vele andere 
klinkende namen) werkt intens met  
de jonge ensembles samen, om hen in 
navolging van hun muziekstudies,  
nieuwe artistieke impulsen te geven  
en hen onder te dompelen in de wereld 
van de kamermuziek. Een studie aan  
de ECMA beslaat verschillende jaren en 
volgt na een uitgelezen selectie.

Gent Festival wil dit buitengewone Europese  
netwerk nu ook een plek in België geven. Samen  
met Muziekcentrum De Bijloke en School of Arts zal 
Gent Festival de ECMA hosten tijdens de tweede  
week van september. Vijf dagen lang nemen musici  
uit de kamermuziekwereld enkele jonge ensembles  
onder hun vleugels. In Muziekcentrum De Bijloke  
kan je vrij in- en uitlopen om de masterclasses  
mee te maken. Op OdeGand kan je de jonge  
sterren van ECMA op het podium zien schitteren. 

Wat is de European Chamber Music Academy?

Directeur Johannes Meissl: “ECMA werd opgericht  
in 2004 door Hatto Beyerle, medeoprichter van  
het wereldberoemde Alban Berg Kwartet. Hij wou  
een vereniging van Europese muziekuniversiteiten,  
conservatoria en festivals rond kamermuziek op  
poten zetten die samen opleidingen zouden  
voorzien voor jonge kamermuziekensembles.  
De focus kwam te liggen op ensembles die hun  
eerste stappen naar een professionele carrière  
net hadden gezet.“ 

Voor het eerst strijkt ECMA neer in België,  
tijdens Gent Festival van Vlaanderen.  
Een vanzelfsprekende samenwerking?

“Samenwerken met professionele partners in  
de muziekwereld is een van de belangrijkste doelen 
van het ECMA-netwerk. Enkele jaren geleden nam  
de artistiek directeur van Gent Festival, Veerle Simoens, 
als muzikante zelf deel aan ECMA. Ze benaderde ons 
met het idee om ECMA naar Gent te brengen. Ik ben 
enorm benieuwd om te zien hoe het pilootevent zal 
verlopen en kijk uit naar een duurzame samenwerking.“

Een van de thema’s van Gent Festival is jong 
geweld. Welke rol speelt ECMA in het coachen 
van jong muzikaal talent?

“Bij ECMA werken we niet met de leeftijd van  
de individuele muzikanten in een ensemble, wel  
refereren we met ‘jong’ naar hoe lang het ensemble  
al bestaat. Natuurlijk werken we graag samen met 
muzikanten die openstaan voor verandering en ontwik-
keling, maar dat hoeft niet noodzakelijk om erg jonge 
mensen te gaan. Daarnaast zet ECMA wel in op de 
jeugd in het algemeen: we stimuleren de opleidingen 
in conservatoria en universiteiten, maar ook muziekon-
derwijs in het secundair met verschillende activiteiten.”

Wat zijn volgens u de uitdagingen op het pad 
van jonge musici in de kamermuziek?

“Muziekopleidingen zijn alsmaar beter aan het worden, 
wat leidt tot een voortdurende instroom van gedegen, 
jonge muzikanten. Aan de andere kant heb je als muzi-
kant zo minder kans om een goede plaats te vinden in 
orkesten en onderwijsinstellingen. De muziekwereld is 
veelzijdiger maar ook meer onvoorspelbaar geworden. 
Meer dan ooit zijn een duidelijk artistiek profiel,  
een persoonlijk verhaal en talent voor ondernemer-
schap belangrijk. ECMA ondersteunt en begeleidt  
ensembles op hun weg naar een zelfstandige en  
hopelijk succesvolle en rijkgevulde carrière.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
op gentfestival.be om alle  
info over de masterclasses  
in je mailbox te ontvangen. 
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JOHANNES 
MEISSL

PROGRAMMA

Maak kennis met  
de kamermuziek- 
ensembles van morgen 
tijdens een concert  
op donderdag 14/9  
om 20:00 in het Kraak-
huis van De Bijloke. 

Ticketprijs: 8 euro.
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http://gentfestival.be



