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Na omzwervingen in Brussel,  
New York en Düsseldorf, landt  
de vredeshymne Distortion,  
a Hymn to Liberty van Dirk Brossé, 
Jef Neve en Frederik Sioen in 
Gent. Niet toevallig midden in  
het Gentse vredesjaar, 100 jaar na 
het einde van de Groote Oorlog.

Interview: Elien Delaere

DISTORTION,  
A HYMN TO LIBERTY
DO 20 SEPT 20:30
Muziekcentrum De Bijloke, 
Concertzaal
Tickets & info 
32 / 20 euro
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Sioen zang
Jef Neve piano
Hanne Roos sopraan
Belgian National Orchestra

Dirk Brossé dirigent

PROGRAMMA

Dirk Brossé, Jef Neve, Frederik Sioen 
Distortion, a Hymn to Liberty

Dirigent-componist Dirk Brossé 
twijfelde geen seconde toen hij 
in 2014 de opdracht kreeg van 
de Vlaamse overheid om een 
vredeshymne te componeren, ter 
nagedachtenis van de slachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog. 
De creatie zou een versmelting 
worden van drie verschillende mu-
ziekgenres: klassiek, jazz en pop/
rock-muziek. Hij vroeg Jef Neve 
en Frederik Sioen om vanuit hun 
muzikale achtergrond een compo-
sitie uit te werken rond het thema 
Vrede en Oorlog. Want muziek is 
een taal die verbindt.

Heren, hebben jullie de muzikale 
vrede kunnen bewaren?
Sioen: (lacht) Jawel, we delen  
een open geest en dezelfde drive 
en ik heb onderweg veel van  
Jef en Dirk geleerd. De grootste 
uitdaging was het samenleggen 
van de puzzelstukjes.
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“Een brug bouwen over de grenzen heen.
Dat is de kracht van muziek.” Sioen

Brossé: We hebben veel gepraat, 
gezocht naar een taal die aansluit 
bij het collectief geheugen en  
zijn dan apart aan de slag gegaan.  
De rode draad is het open  
karakter en de lyrische taal  
van onze muziek.
Neve: Het is een ode geworden 
aan de mensen die honderd jaar 
geleden hebben gevochten voor 
de vrijheid waar we tot op heden 
nog steeds van mogen genieten. 

Hoe verenig je een pianoconcerto 
in de stijl van Rachmaninov met 
loepzuivere pop?
Brossé: Distortion is de protago-
nist in onze hymne, zoals de titel 
doet vermoeden. Je kan geen 
vrede hebben zonder oorlog.  
Hoe balanceert een mens tussen 
die gevoelens van wraak en hoop, 
haat en liefde, leed en geluk? 
Scherpe, verstoorde klanken  
wisselen vredevolle bewegingen 
af in een dramaturgisch samenge-
smolten oratorium.
Neve: Ik heb als muzikant nooit 
geloofd in die zogenaamde schot-
ten tussen de genres. Integendeel: 
mijn muziek is een persoonlijke 
versmelting van alle genres waar  
ik van hou.
Brossé: (knikt) De drie stijlen  
zorgen voor een gezonde  
afwisseling, maar de inhoud  
van wat we brengen is hetzelfde:  
een vredesgedachte. Doorheen  
de geschiedenis valt op dat aan  
de basis van de grote conflicten 
vaak futiliteiten liggen: een symbool, 
een grens, een vlag, een boek,  
een God, ... Neem nu de oorlog in 
Syrië. Is er nu nog iemand die weet 
wie tegen wie vecht? En waarom?  
Er spelen economische belangen 
om die aan de gang te houden.  
Met de hymne tonen we aan hoe 
absurd en abstract oorlog is.

Is het belangrijk om als  
componist standpunt in  
te nemen?
Sioen: Ik vind dat de muziek  
de taak heeft om bepaalde  
thema’s in vraag te stellen, ja.  
De pop- en rockmuziek waar ik 
mee opgroeide, van Bob Marley, 
Bob Dylan, Neil Young, zelfs  
Nirvana en Pearl Jam, herbergt  
een geëngageerde boodschap. 
Muziek kan kritiek uiten, maar kan 
vooral ook samenhorigheid creë-
ren. Met de hymne staan we stil bij 
grote woorden als oorlog en vrede, 
en wat ze voor ons betekenen.
Brossé: Muziek kan ook  
een wapen zijn. Denk maar aan  
de protestliederen van de Griekse 
patriot Mikis Theodorakis. De mu-
ziek van Richard Strauss en Wagner 
was lange tijd verboden in Israël. 
En de opera Nixon in China van 
de Amerikaanse componist John 
Adams leidt ook nu nog tot verhitte 
discussies. In eigen land moest de 
voetbalbond schoorvoetend op hun 
keuze voor het WK-lied van rapper 
Damso terugkomen.
Neve: Niet alle muziek hoeft poli-
tiek of sociaal geëngageerd te zijn, 
maar deze Hymn to Liberty is dat 
dus duidelijk wel. Muziek laat me 
toe om recht naar de wereld van 
de emoties te gaan, zonder dat ik 
me moet verliezen in de gesproken 
taal, debatten of standpunten. 
Het is de taal bij uitstek om mijn 
ongenoegen, kwaadheid, verdriet 
of blijdschap te uiten. Muziek laat 
ons toe om in onszelf te kijken. Als 
we dan grote mens genoeg durven 

zijn, zien we dat er meer is dat ons 
met elkaar verbindt dan dat ons 
van elkaar onderscheidt.
Sioen: Dat is de kracht van  
muziek. Een brug bouwen  
over de grenzen heen.
Brossé: Wij brengen een positie-
ve boodschap, die niet scheldt 
of schoffeert, een ode aan de 
vrede. Overigens blijft muziek in 
de eerste plaats een kunstvorm. 
Ik vind dat je die moet kunnen 
abstraheren van zijn politieke con-
text. Het is interessant te weten 
dat Beethoven zijn Eroica opdroeg 
aan Napoleon, maar ik wil ons 
muzikaal erfgoed ook buiten die 
politieke context kunnen blijven 
smaken. Bovendien is het soms 
zeer gevaarlijk om als kunstenaar 
politiek standpunt in te nemen. 
We hebben bij Charlie Hebdo  
gezien waartoe dat kan leiden. 

Concert van

Met de gewaardeerde steun van

“Muziek laat ons toe om in onszelf te kijken. Als we 
dan grote mens genoeg durven zijn, zien we dat er 
meer is dat ons met elkaar verbindt dan dat ons van 
elkaar onderscheidt.” Jef Neve

“De drie stijlen zorgen 
voor een gezonde  
afwisseling, maar  
de inhoud van wat we 
brengen is hetzelfde: 
een vredesgedachte.” 

Dirk Brossé


