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THE GENERATION  
PROJECT: SUBLIEME  
KAMERMUZIEK
JONGE WOLVEN VAN DE  EUROPEAN 
CHAMBER MUSIC  ACADEMY  
EN HUN MEESTERS

De European Chamber Music Academy (ECMA),  
dé opleiding voor gevorderde kamermuziek- 
ensembles, strijkt voor een tweede keer neer  
tijdens het Gent Festival. Het jong talent krijgt  
een intensief programma van masterclasses,  
lezingen en concerten.Tijdens Gent Festival zie  
je ze aan het werk tijdens enkele masterclasses  
en schitteren ze ook met The Generation Project. 
Veerle Simoens, directeur van het Gent Festival 
van Vlaanderen en zelf ooit deelnemend celliste 
aan ECMA, kijkt er alvast naar uit.

Régis Dragonetti - Bron: Onrust

THE GENERATION  
PROJECT: SUBLIEME  
KAMERMUZIEK 
WO 19 SEPT 20:00
Muziekcentrum  
De Bijloke - Kraakhuis
Tickets & info 
12 / 7 euro
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

European Chamber Music Academy

Duo Boccherini

Animato Kwartet

Cosmos Quartet

Johannes Meissl viool 
Christoph Richter cello 
Avedis Kouyoumdijan piano

PROGRAMMA

Joseph Haydn 

Pianotrio in e mineur, Hob. XV:12
Bjarne Brustad 

Capricci voor viool en altviool 
Johannes Brahms 

Sextet voor strijkers in G majeur, Op. 36
Felix Mendelssohn  

Strijkkwartet nr. 2 in a mineur, Op. 13
Dmitri Shostakovich  

Pianokwintet in g mineur, Op. 57

Samen met Muziekcentrum  
De Bijloke en de School of Arts  
zal Gent Festival de ECMA hosten 
van zondag 16 september tot  
en met woensdag 19 september.  
Je kan vrij in- en uitlopen om  
de masterclasses mee te maken. 
De docenten, allen afkomstig uit 
wereldvermaarde ensembles  
(Alban Berg Quartett, Artis Quartett, 
Fauré Quartett, Florestan Trio en 
vele anderen) werken intens samen 
met de jonge ensembles om hen 
het métier van kamermusicus 
perfect te leren beheersen.  
Het hoogtepunt volgt op woensdag 
19 september waar de jonge  

ensembles een mooi podium  
krijgen tijdens The Generation  
Project. ‘Daar zijn we best fier  
over, want het niveau in ECMA  
is bijzonder hoog’, benadrukt  
Veerle Simoens. ‘Ensembles  
moeten elk jaar weer ingangsexa-
men doen. Om een idee te geven  
hoe gespecialiseerd de opleiding 
wel is: je kan niet tegelijkertijd in 

een kwartet en een pianotrio spelen. 
Met een piano erbij is de stemming 
namelijk anders, waardoor het oor 
zich anders dient te trainen. Ook is  
het samenspel erg intens. Kamer-
muziek is samen ademen. Het is een 
levensstijl, geen bijjob, en dat heb-
ben ze bij ECMA goed begrepen.’

Jullie gooien de deuren open 
voor publiek?
De masterclasses zijn toegankelijk 
voor iedereen. Zeker voor muziek-
studenten kan dat erg interessant 
zijn, al is het voor de deelnemers 
lang niet altijd even makkelijk.  
Docenten nemen geen blad  

voor de mond. Soms moet er ook 
gesloopt worden vooraleer er iets 
kan worden opgebouwd. Maar het 
is een aanpak die garant staat voor 
succes. Er komt ongelooflijk veel 
boeiende informatie op je af, van 
docenten die zelf diep geworteld 
zijn in de kamermuziek. Als toehoor-
der mee opgezogen worden in die 
wondere wereld is een beleving, 
een ware blik achter de schermen. 

Winnaars van internationale  
muziekwedstrijden hebben vaak 
aan ECMA deelgenomen.

Is kamermuziek op zijn plaats  
in de concertzaal?
Oorspronkelijk in ieder geval niet. 
Denk maar aan Schubert en zijn 
fameuze Schubertiades, avonden 
waarop men zich in het salon rond 
de piano schaarde en op geheel 
informele wijze musiceerde en 
voordroeg. Wanneer een van zijn 
trio’s dan in een grote zaal staat 
geprogrammeerd voor een man 
of tweeduizend, is dat een hoogst 
oneigenlijke setting. Ikzelf ben  
een groot voorstander van kleine-
re zalen. Zelfs op de laatste rij lijk 
je dan op het podium te zitten. 

Wat zijn de uitdagingen  
voor jonge musici in  
de kamermuziek?
Van muzikanten wordt een flinke 
dosis ondernemerschap verwacht. 
De tijd dat je simpelweg een enke-
le agent had in te schakelen, is nu 
eenmaal voorbij. Wie afstudeert en 
naast zijn telefoon gaat wachten, 
haalt het wellicht niet. Je moet zelf 
het pad effenen, contacten leggen, 
praktische zaken regelen. Kort 

gezegd: je moet je eigen manager 
zijn. ECMA ondersteunt hen in die 
nood. Je wordt opgenomen in 
een netwerk van doorgewinterde 
professionele spelers. 

Coproductie met 

Met dank aan

“For us, ECMA is one of 
the greatest sources of 
inspiration. It offers us eve-
rything we need to deve-
lop: concert appearances, 
intense musical work with 
great musical personalities, 
detailed work on quartet 
technique, and – thanks 
to the lectures – a shar-
pening of our intellectual 
awareness. ”

Pacific Quartet Vienna 

“The Generation  
Project – where living 
legends meet the stars  
of tomorrow”

“ECMA is where we  
developed our ability  
to speak in music.”

 Galatea Quartet

MASTERCLASSES 

zo 16/09 t.e.m. wo 19/09 
Muziekcentrum De Bijloke 
& HoGent Conservatorium 
Gratis
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op  
www.gentfestival.be om alle info  
over de masterclasses in je mailbox  
te ontvangen.

Cosmos Quartet


