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DE NORMALITEIT  
VAN DIVERSITEIT

THE CHINEKE! ORCHESTRA

DINSDAG  

19 SEPTEMBER / 20:30

SINT-BAAFSKATHEDRAAL

De Britse muzikante Chi-chi Nwanoku is een vrouw 
met een missie. Met haar in 2015 opgerichte  
The Chineke! Orchestra wil ze de wereld van  
de klassieke muziek fundamenteel veranderen.  
Door, om het eenvoudig te stellen, meer kleur op  
het podium te brengen. En daardoor die musici die we 
vandaag niet of nauwelijks zien optreden - op een paar 
uitzonderingen na - meer ervaring en zelfvertrouwen 
geven. “Er is op dat vlak nog zoveel werk aan  
de winkel,” stelt Chi-chi.

Tekst : Roel Daenen

24 25



Nwanoku is in de eerste plaats  
een gereputeerde muzikante.  
Jarenlang was ze aanvoerder van 
de contrabassen in het Orchestra  
of the Age of Enlightenment,  
een ensemble dat ze mee heeft  
opgericht. Daarnaast doceert ze 
ook aan gereputeerde instellingen 
als de Royal Academy of Music 
en het Trinity College of Music in 
Londen. Als we haar spreken, is ze 
net terug van een concert in Miami. 
Maar het had niet veel gescheeld of 
haar leven had er heel anders uitge-
zien. Het was een sportongeval dat 
haar levensloop bepaalde. “Muziek 
was in de eerste plaats een hobby,” 
vertelt ze. “Ik was een hardloper 
en rotsvast overtuigd dat daar mijn 
toekomst lag. Zo ging ik in mijn 
vrije tijd nooit naar klassieke con-

certen of opera. Tot ik op zeven-
tienjarige leeftijd geblesseerd raak-
te. Tijdens een voetbalwedstrijd 
op nationaal niveau, nota bene. Ik 
moest twee weken in het ziekenhuis 
blijven. Het toeval wou dat ik, net 
daarvoor, de jaarlijkse muziekprijs 
van onze school had gewonnen. 
Met Chopin, op de piano. Een prijs 
die bestond uit drie lessen muziek 
per week, met een gespecialiseer-
de leraar. Mijn leraar muziek zei: 
‘Als je nu eens een minder populair 
orkestinstrument kiest, dan maak 
je echt een hele goede kans op 
een carrière in de muzieksector. In 
onze school hadden we een heel 
gedreven en goed orkest. Maar… 
we hadden geen contrabassist!  
Nu moet je weten dat ik het kleinste 
meisje van mijn jaar was. (glimlacht) 

Toen ik hem vroeg of ik zo’n groot 
instrument wel aankon, sprak hij  
die voor mij zo belangrijke woorden: 
‘Chi-chi, wanneer ben jij ooit  
een uitdaging uit de weg gegaan?’ 
Een week later startte ik mijn  
lessen. Ik voelde me meteen als  
een vis in het water.”

De volgende belangrijke halte 
was de start van het beroemde 
Orchestra of the Age of  
Enlightenment. Dat heb jij  
mee opgericht.
 
“Na mijn studie aan de Royal Aca-
demy of Music trok ik naar Rome, 
om bij de grote maestro Franco 
Petracchi te studeren. Gaandeweg 
kreeg ik meer en meer jobs, onder 
andere bij de Academy of St. Martin 
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in the Fields. Ik begon toen ook  
te spelen bij John Eliot Gardiner  
en Trevor Pinnock. Het toeval 
wou dat je in al die verschillende 
ensembles vaak dezelfde mensen 
tegenkwam. Wat mij opviel was 
dat al die ensembles slechts één 
dirigent hadden. Dat betekent dat 
je slechts één visie op een werk 
brengt. En dat is het dan. In die-
zelfde periode ging het Chamber 
Orchestra of Europe van start. Zij 
nodigden verschillende dirigenten 
uit – dat wilden wij ook doen! Ik 
heb toen met een aantal collega’s 
het Orchestra of the Age of  
Enlightenment opgericht.  
Uiteindelijk heb ik meer dan dertig 
jaar bij dit orkest gespeeld. En nu 
heb ik een heel ander orkest.”

Het Chineke! Orchestra 
omschrijf je vaak als  
‘een katalysator voor  
verandering’. Leg dat eens uit.
 
“Het was onze vorige minister van 
Cultuur die de kat de bel aanbond. 
Hij belde me op en vroeg me, op 
de man af: ‘Waarom zie ik enkel jou 
op het podium?’ Ik had eerst geen 
flauw idee wat hij bedoelde. Hij had 
het over mijn huidskleur! Daar had 
ik nooit bij stilgestaan. In mijn fami-
lie waren de belangrijkste waarden 
hard werken en doorzettingsvermo-
gen. Van jongs af aan was het ons 
ingepeperd dat het niet volstond 
om gemiddeld te zijn. Het is een 
jammere zaak, maar tevens ook de 
realiteit, dat men - over het alge-
meen - mensen met een gekleurde 
huidskleur niet zo hoog aanslaat. 
Dat is een complex gegeven dat te 
maken heeft met ongelijkheid, en 
dus macht. Gezien ik goed was in 
muziek, heb ik nooit een seconde 
aan mezelf getwijfeld. Een belang-
rijk moment in dit verhaal was toen 
ik naar een concert ging met het 
Symfonieorkest van Kinshasa. Net 
voor het concert gaf Tasmin Little, 
een Britse violiste, een interview 
over dat orkest aan de BBC. Maar 
er was niemand die iets had met 
Afrika! Ik ben toen echt wakker 

geschud. Ik wist met grote zeker-
heid dat er zowel in het Verenigd 
Koninkrijk als de rest van Europa 
heel wat talent rondloopt. Mensen 
die we moeten aanmoedigen. Maar 
tijdens dat concert zag ik mensen 
naar het orkest gapen, als een bizar 
exoticum. (ferm) Dit is toch de 21e 
eeuw? Een zwart orkest zou toch 
niets nieuw mogen zijn? In geen en-
kel van de educatieve programma’s 
die onze orkesten aanbieden, zie je 
musici met een donkere huidskleur. 
Dat lijkt triviaal, maar voor de per-
ceptie van de kinderen waarmee 
ze werken, is dat wel essentieel.  
De kinderen herkennen zich er niet 
in. Ik besloot om een nieuw orkest 
op te richten. Maar geen orkest dat 
enkel voor zwarten toegankelijk is. 
Dat is een misvatting. We hebben 
op dit moment 35 nationaliteiten.  
Ik zie het eerder als het orkest van 
de minderheden die elders niet  
aan bod komen: musici uit  
Bangladesh, India, Pakistan,  
Sri Lanka, de Caraïben… wat niet 
wil zeggen dat blanken of Aziaten 
niet kunnen meedoen.” 

Met dit concert maak je  
een krachtig statement voor 
meer diversiteit op de podia.  
Wanneer is de missie van  
The Chineke! Orchestra voor 
jou geslaagd?

“In Londen, toch een van de grote 
wereldsteden, is de diversiteit in 
de kunsten nog helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. En daar wil ik iets 
aan doen. Wat je doet voor een 
orkest, heeft ook een grote impact 
op het publiek. Want mensen kijken 
vaak op een onbewuste manier 
naar de wereld. Het is toch in ieders 
voordeel dat je werk maakt van 
een echt en oprecht inclusiebeleid? 
Diversiteit zou net heel gewoon 
moeten zijn. Geen uitzondering. 
Maar om het scherp te stellen:  
mijn job bestaat erin om dit orkest 
en dit hele project op termijn  
overbodig te maken.”

PROGRAMMA

Samuel Coleridge-Taylor 
Ballade voor orkest, Op. 33 

Chevalier de Saint-Georges 
Ouverture L’Amant  
Anonyme 

Joseph Haydn 
Concerto voor cello en  
orkest nr. 1 in C majeur,  
Hob. VII:1 

Edward Elgar 
Variaties op  
een origineel thema,  
Op. 36 ‘Enigmavariaties’

PRAKTISCH

Dinsdag 19 september  
20:30 / Sint-Baafskathedraal
Tickets  
12 / 23 / 39 / 46 / 52 euro
Tickets & info 
www.gentfestival.be 

UITVOERDERS

The Chineke! Orchestra  
o.l.v. Roderick Cox

Solist 
Laureaat Koningin Elisabeth-
wedstrijd voor cello 2017

Concert van
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