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“Om de twintig jaar een 
nieuwe artistiek directeur 
is aan de redelijke kant”
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Een nieuwe naam is niet altijd een goede zaak, maar wel als je Festival van Vlaanderen Vlaams-
Brabant heet. Het vergt geen spindoctor om in te zien dat Festival 20/21 heel wat beter bekt. 
En de vlag dekt de lading: een tweeluik van deelfestivals, waarin Novecento de 20ste-eeuwse, 
en Transit de 21ste-eeuwse muziek voor zijn rekening neemt. 
Behalve de naam is er dit jaar ook een wisseling van de wacht in Leuven: na twintig jaar is 
professor Mark Delaere gestopt als directeur en programmator. Voortaan is Pieter Bergé 
artistiek directeur van Novecento, en Maarten Beirens algemeen directeur van Festival 20/21 
en artistiek directeur van Transit. We hadden een uitgebreid gesprek met de laatste, als 
muziekjournalist een collega van vele jaren, die we, zo blijkt, nog steeds mogen tutoyeren. 
5XG\�7DPEX\VHU

0DDUWHQ��DOV�KHW�DO�QLHW�LQ�GH�VWHUUHQ�
JHVFKUHYHQ�VWRQG��QHHP�LN�DDQ�GDW�MH�RS�HHQ�
QDWXXUOLMNH�PDQLHU�LQ�GH]H�QLHXZH�MRE�WHUHFKW�
EHQW�JHNRPHQ�
Maarten Beirens: “Vanuit een natuurlijke 
interesse in elk geval, denk ik, maar als je vraagt 
of ik dit had verwacht: absoluut niet. Ik had zelfs 
tot het allerlaatste moment niet door dat Mark 
zou overwegen om ermee te stoppen na twintig 
jaar – al heeft dat met zijn karakter te maken. Hij 
heeft er nooit signalen over uitgezonden, tot hij 
er al klaar mee was. Toen ben ik, tot mijn 
verrassing, benaderd met de vraag of het mij zou 
interesseren.”
“Ik heb natuurlijk jarenlang met Mark samenge-
werkt, in academische context, als assistent en 
later als postdoc aan de afdeling Musicologie 
van de KU Leuven. Het festival stond alleen al 
door de persoon van Mark Delaere altijd al dicht 
bij de universiteit. Ik werd af en toe gevraagd om 
concertinleidingen te doen. Ik heb nagenoeg alle 
edities van Novecento en zeker van Transit 
intensief gevolgd. Ik ken het festival als festival-
ganger en half achter de schermen als externe 
medewerker. Maar het blijft merkwaardig hoe het 
nu gelopen is.”

0DUN�'HODHUH�YRQG�KHW��JH]LHQ�GH�SV\FKRORJLH�
YDQ�7UDQVLW�²�VWDWH�RI�WKH�DUW�HQ�KHHW�YDQ�GH�
QDDOG�²�DDQJHZH]HQ�GDW�HU�]RX�NRPHQ�YDQ�
HHQ�MRQJHUH�JHQHUDWLH��=RQGHU�WH�ZLOOHQ�
VXJJHUHUHQ�GDW�HHQ�RXGHU�LHPDQG�JHHQ�
UHOHYDQW�IHVWLYDO�]RX�NXQQHQ�PDNHQ��MH�NDQ�
GDDU�ZHOOLFKW�LQ�NRPHQ"
“Dat is een afweging die iedereen voor zich moet 
maken. Maar ik kan me voorstellen dat je na zo’n 
tijd het gevoel hebt dat de cirkel rond is, en je 
niet het risico wil lopen dat je gaat vernieuwen 
om het vernieuwen zelf. Dat doodlopende 
straatje heeft Transit altijd goed weten te 
vermijden. Het is in esthetisch opzicht altijd 
breed en heterogeen geweest.”
“Het kan altijd verfrissend zijn om eens te 
veranderen. Iemand anders maakt andere keuzes 
– of dat de goede keuzes zullen blijken, dat valt af 
te wachten (lacht). In de loop der jaren bouw je als 
festival veel contacten op; er zijn dus veel mensen 

die er een nauwe band mee hebben en die hopen 
er terug te kunnen komen. Die druk is er altijd, en 
het wisselen van een artistieke directie haalt een 
deel van die druk weer weg. Iedereen kan weer op 
dezelfde manier komen aankloppen.”

$DQYDDUGHQ�DUWLHVWHQ�GDW�RRN"
“Ik neem aan van wel. Ze zijn qua koerswijzigin-
gen en radicale bochten wel wat gewend. In 
vergelijking met andere festivals is om de twintig 
jaar van artistiek directeur wisselen nogal aan de 
redelijke kant (lacht). Wat natuurlijk wel mee-
speelt, is dat je als festival het parcours van 
componisten of uitvoerders die je interesseren, wil 
volgen. Dat is een waardevol, natuurlijk proces.”
“Niettemin moet ik toegeven dat ik bij het 
samenstellen van deze editie toch ook rekening 
heb gehouden met een zekere mate van 
continuïteit. Er is een publiek dat het traject van 
artiesten volgt, en in het geval van Transit is dat 
publiek relatief trouw. Een al te radicale breuk 
zou geforceerd en bizar zijn.”

%RYHQGLHQ�LV�Transit��PHW�]LMQ�NHX]H�YRRU�
H[FOXVLHI���VWH�HHXZVH�PX]LHN�HQ�GXV�YRRU�
YHHO�SUHPLqUHV��YDQ�]LFK]HOI�DO�H[WUHHP�
JHQRHJ��0LVVFKLHQ�]LMQ�HU�ZHO�DGHPSDX]HV�LQ�
GH�FRQFHUWHQ��PDDU�MH�NDQ�]H�QRRLW�EHORYHQ�
“Je weet inderdaad nooit wat je krijgt als er 
zoveel creaties gespeeld worden. Soms blijkt een 
bestelde compositie iets helemaal anders te zijn 
dan wat je had gedacht of verwacht. Maar 
meestal is zelfs dat positief, omdat op die manier 
ook je eigen verwachtingspatroon doorprikt 
wordt. Ik vergelijk Transit graag met een blind 
date. Je hebt een aantal indicatoren: leeftijdsca-
tegorie, gescheiden, twee kinderen... – maar de 
rest, en zeker of het gaat klikken of niet: dat blijft 
spannend. Je moet je durven overgeven aan het 
avontuur. Dat betekent wel dat je voor Transit 
een publiek zoekt dat daartoe bereid is. Ik ben 
blij en verrast, te zien dat Transit in de loop der 
jaren een divers publiek heeft opgebouwd dat 
niet alleen uit kenners van de sector bestaat. We 
hebben in de Soetezaal in het STUK in Leuven 
een dikke tweehonderd stoelen. Die zitten 
gewoonlijk vol. Laten we hopen dit jaar ook.”

Rudy Tambuyser studeerde 
fysica, muziektheorie en zang. 
Hij is leraar wiskunde en 
muziekjournalist voor Knack.
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-H�EHQW�DFDGHPLFXV�HQ�MDUHQODQJ�FULWLFXV�HQ�
PX]LHNMRXUQDOLVW�JHZHHVW��,V�HU�DDQ�MH�LQ]LFKW�
LQ�KHW�PX]LHNEHGULMI�DO�ZDW�YHUDQGHUG��QX�MH�MH�
HHUVWH�HLJHQ�SURJUDPPD�KHEW�JHPDDNW"
“Er waren nauwelijks verrassingen. Een van de 
voordelen die je hebt als muziekjournalist, is dat 
je heel veel contacten hebt met musici, zowel 
formeel als informeel. Je wéét wat voor mensen 
dat zijn, hoe ze denken en redeneren – als ze dat 
doen (lacht). Je weet dat er verschillende 
karakters en houdingen bestaan, maar ook hoe 
je daarop kan inpikken, en welke soort artiest je 
met een bepaald voorstel kan benaderen.”
“Als we de blind date-metafoor doortrekken: het 
werk van een programmator is een beetje dat 
van een relatiebemiddelaar. Je brengt componis-
ten en uitvoerders met elkaar in contact, stelt 
projecten voor, probeert combinaties te maken. 
Een buitenlands ensemble engageren voor een 
werk van een Vlaamse componist of omgekeerd, 
dat soort van uitwisselingen is voor Transit altijd 
belangrijk geweest. Elementen verbinden zodat 
er iets meer en beters ontstaat dan de som van 
de individuele componenten, dat is voor mij de 
ideale rol van een festival zoals Transit.” 

0LVVFKLHQ�PLQGHU�UHOHYDQW�YRRU�HHQ�
HHUVWHOLQJ��ZDQW�GH�VQHOKHLG�ZDDUPHH�GLQJHQ�
RQWVWDDQ�YHUVFKLOW�IHO�QDDUJHODQJ�KHW�JHQUH�HQ�
KHW�W\SH�YDQ�FRPSRQLVW��PDDU�WRFK��KRH�]LW�
KHW�PHW�RSYROJLQJ�YDQ�]R·Q�QLHXZ�SURMHFW"�-H�
NDQ�XLWYRHUHQGH�HQ�VFKHSSHQGH�NXQVWHQDDUV�
LQ�FRQWDFW�EUHQJHQ��PDDU�MH�ZLOW�QLHW�ZDFKWHQ�
WRW�GH�FRQFHUWDYRQG�]HOI�RP�WH�ZHWHQ�ZHON�
YOHHV�MH�LQ�GH�NXLS�KHEW����,V�HU�UXJJHQVSUDDN��
RI�DOOHHQ�JUHQ]HORRV�YHUWURXZHQ"
“Elk project heeft zijn eigen soort van opvolging 
nodig. Je kan daarin alleen je ervaring volgen. 
Alleszins moet je in staat zijn om de artiesten te 
vertrouwen. Zelfs al weet je dat het soms anders 
uitdraait: je moet ervan uitgaan dat een besteld 
werk op tijd klaar zal zijn. Omgekeerd: je 
engageert een ensemble en je rekent erop dat 
het op een ernstige manier het werk instudeert. 
Daar speelt zoals gezegd de ondervinding: je 
weet wie je met wie in contact brengt, en je 
merkt of het klikt of niet - daar pik je snel 
genoeg signalen van op. Verstaan ze elkaar, zijn 
ze enthousiast over de mogelijkheden die ze 
elkaar bieden? En dan moet je loslaten en vooral 
niet het werk van de artiesten in hun plaats 
proberen te doen. Dat keert zich al snel tegen je.”

*HHQ�VFKRRQPRHGHUV��RP�HHQV�HHQ�DQGHUH�
PHWDIRRU�WH�JHEUXLNHQ��0DDU�NRP��YHUWHO��KRH�
]LHW�MXOOLH�HHUVWHOLQJ�HU�XLW"
“Pieter Bergé is voor Novecento anders tewerk 
gegaan dan ik voor Transit. Pieter is vertrokken 
YDQXLW�VSHFLÀHN�UHSHUWRLUH�HQ�FRPSRQLVWHQ�GLH�KLM�
in de kijker wilde plaatsen, werken en mensen 

waarvan hij vindt dat ze gehoord moeten worden, 
al worden ze niet vaak gespeeld: Das Marienleben 
[liedcyclus, RT] van Hindemith, ĜtNDGOD van 
-DQiÿHN����(QJDJHPHQW�YRRU�ZHUNHQ�HQ�FRPSRQLV-
ten.”
“Voor Transit is het wat anders gelopen, vooral 
omwille van de factor creatie: ik wilde toch ook 
waken over de diversiteit op zich. Een soort van 
bonte mix bereiden, zonder van die bontheid een 
gimmick te willen maken, maar toch met de 
bedoeling te tonen ‘wat er allemaal gebeurt’. De 
nieuwe muziek zo goed mogelijk coveren, 
verschillende bezettingen en soorten esthetiek 
brengen, en het festival toch een eigen eenheid 
en identiteit meegeven. Zelfs al is die identiteit er 
een van risico en avontuur.”

=LMQ�HU�VRPV�R૽HUV�\RX�FDQ·W�UHIXVH"
“Je speelt in op buitenkansen die zich aandienen, 
ja. Een van de eerste kiemen van het Transit-
programma van dit jaar was een aanbod van het 
Talea Ensemble uit New York om te komen 
spelen. Een jong, opmerkelijk Europees georiën-
teerd ensemble: ik kan begrijpen dat hun 
speelkansen in de VS relatief beperkt zijn. Zij 
stelden voor om bij ons de wereldcreatie te 
komen spelen van een nieuw stuk van George 
Aperghis. Dan zeg je als organisator geen nee, 
natuurlijk. Ik had nooit gedacht dat het met het 
bescheiden budget van Transit mogelijk was om 
iemand met de naam en faam van Aperghis te 
kunnen aantrekken, maar de samenwerking met 
Talea bracht het binnen handbereik. Ik heb hen 
gevraagd ook iets van een Amerikaanse compo-
nist mee te brengen dat ze wilden tonen aan het 
Leuvense publiek, om op die manier een naam 
binnen te halen waar hier misschien niemand 
überhaupt ooit van gehoord heeft, inclusief 
ikzelf. En kijk, het wordt een werk van Anthony 
Cheung, hun eigen pianist, die ook een zeer 
verdienstelijke componist is. Dat soort wisselwer-
kingen vind ik mooi, en op die manier heb ik een 
diverse mix van concerten gemaakt.”

'H�RQPLGGHOOLMNH�MD·V�]RDOV�GLW�DDQERG�]LMQ�
GXLGHOLMN��=LMQ�GH�QHH·V�GDW�RRN"
“De directe ja’s én nee’s hangen allebei sterk af 
van het budget, waarover je uiteraard streng 
moet waken. Een van de eerste problemen 
waarmee ik te maken kreeg na mijn aanstelling, 
was de schaar van 7,5 procent in de structurele 
subsidies. Voor mij was dat een wake up call: oké, 
dit is dus de cultuurwereld. Maar dit terzijde.”
“De onmiddellijke ja’s... Je kiest voor dingen waar 
je in gelooft, anderzijds wen je al snel aan het 
idee dat je niet alles kan brengen wat je zou 
willen, of toch niet meteen. Toen ik het program-
ma naar mijn gevoel goed en evenwichtig had 
ingevuld, ben ik ook gestopt met gesprekken 
voeren voor de korte termijn.”
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1LNV�LV�HHXZLJ��HQ�DO�]HNHU�HHQ�GULHGDDJVH�
QLHW�
“Het zijn inderdaad niet meer dan negen 
concerten. Achteraf bezien heb ik vooral gekozen 
voor heel uitgesproken dingen, voor extra 
weerhaakjes. Bijvoorbeeld een portretconcert van 
Tim Mariën, een componist met een sterk 
persoonlijk oeuvre, die een heel originele 
esthetiek heeft opgebouwd, maar zeker in zijn 
eigen Vlaanderen veel te weinig wordt gespeeld. 
Hij was al beginnen samenwerken met de Tiptoe 
Company en daaruit is snel een mooi project 
gegroeid: we hebben een nieuw werk bij Tim 
besteld, dat uiteindelijk een trilogie moet 
worden. Die tonen we dan uiteraard in haar 
geheel bij Transit.”
“We hebben nieuw werk van Peter Ablinger, met 
Garreth Davis en The Julie Mittens. Ablinger is al 
vaker in kleine doses aanwezig geweest op 
Transit, maar The Black Series (voor gitaar, bas, 
drums en basklarinet) is groter: hij noemt het 
een deconstructie van het rockconcert. Een 
namiddag lang passeren alle clichés van veel te 
grote rockconcerten de revue, en Ablinger is 
dwars en weerbarstig genoeg om daarmee een 
Transit-publiek aan te spreken. Allicht zal niet 
iedereen er van houden, maar ik vind het goed 
als er discussie – en dus betrokkenheid – ont-
staat bij wat artiesten doen. Ik heb al gemerkt 
dat het publiek, dat elkaar in het STUK-café 
WHJHQNRPW��KHW�RRN�EHVW�À�MQ�YLQGW�RP�KHW�
desnoods hartstochtelijk oneens te zijn (lacht). 
0HQVHQ�PRJHQ�EHVHර�HQ�GDW�GH�HHQ�JRHG�NDQ�
vinden wat de ander niet moet – en dat om 
precies dezelfde reden!”

+HW�KXPDQLVWLVFKH�SRWHQWLHHO�YDQ�GH�NXQVW¬
“Het slotconcert is – tot mijn eigen verbazing, 
bijna – aan Helmut Lachenmann gewijd, toch 
een heel andere categorie van componisten, 
want hij behoort zondert twijfel tot de absolute 
canon van de nog levende componisten. Got 
Lost is een recente liedcyclus die bij mijn weten 
nog nooit in België is gespeeld. Op zich genoeg 
reden om hem te brengen. Bovendien is het 
zelfs voor een festival zoals Transit niet slecht te 
EHVHර�HQ�GDW�QLHXZH�PX]LHN�QLHW�DOOHHQ�GRRU�
jonge componisten wordt geschreven. Aperghis 
wordt dit jaar 75, Lachenmann 80; niet dat we 
het daarOM hebben gedaan, maar zolang die 
nestorS dappere muziek schrijven, hebben ze hier 
hun plaats. Pianiste Yukiko Sugawara komt 
spelen, en zij is opdrachthoudster van een werk 
van Marc André, dat we met Got Lost combine-
ren.”

(HQ�GDQLJ�FRQWUDVW¬
“En dan heb ik er nog een nieuw stuk van 
Frederik Neyrinck bij gezet. De partituur is net 
gearriveerd, netjes op tijd (monkellachje). Het ziet 

er fantastisch mooi uit. Zo hebben we drie 
generaties componisten samen!”

(Q�GDQ�PDDU�KRSHQ�GDW�GH�SURJUDPPDWRUHQ�
YDQ�KHW�UHJXOLHUH�VHL]RHQ�]XONH�GLQJHQ�
RSSLNNHQ�HQ�GH�ZHUNHQ�KXQ�ZHJ�QDDU�KHW�
UHSHUWRLUH�YLQGHQ�
“Zeker Festival 20/21 heeft met zijn uitgesproken 
artistieke keuzes die bedoeling. Stilaan heb ik het 
gevoel dat er minder en minder andere plekken 
zijn waar die muziek op regelmatige basis aan 
bod kan komen. Als ik vergelijk met pakweg 
vijftien jaar geleden: toen werd het mee 
verdedigen van het 20ste-eeuwse repertoire toch 
nog iets breder gedragen. Daar ben ik wel wat 
ongerust over. We trekken dapper aan de kar, en 
het ziet ernaar uit dat we er nog een hele tijd 
een publiek voor zullen blijven vinden, maar op 
termijn is het wel beangstigend, te zien dat de 
plaats van recente muziek meer en meer onder 
druk komt te staan en keer op keer in vraag 
wordt gesteld. Je moet er dus voor blijven 
vechten, en de beste manier daartoe is tonen dat 
het kan: we hebben hier twee festivals, er wordt 
IDQWDVWLVFKH�PX]LHN�JHVSHHOG��KHW�LV�À�MQ�RP�
ernaar toe te komen. En ze zijn diverser dan je 
mogelijk had gedacht.”

PIETER BERGÉ 
© ROB STEVENS
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1LHW�DOOHHQ�SLHS�NQRU�
$́O�]DO�HU�ÁLQN�ZDW�SLHS�NQRU�LQ]LWWHQ��PDDU�PHW�

de juiste piep-knor is niks mis (lacht).”

'DW�LV�QRJ�VWHHGV�KHW�VRRUW�FOLFKpV�GDW�RYHU�
QLHXZH�PX]LHN�GH�URQGH�GRHW��(HQ�DQGHUH�
NULWLHN�RS�GH�DYDQW�JDUGH�VQLMGW�PLVVFKLHQ�
PHHU�KRXW��XLWJHUHNHQG�*HRUJH�$SHUJKLV�]HL�
PH�RRLW�GDW�GH�musique savante�JRHG�PRHVW�
EHVHHQ�GDW�VLQGV�GH�MDUHQ�YLMIWLJ�QLHW�LQ�GH�
HHUVWH�SODDWV�]LM��PDDU�YRRUDO�GH�URFNPX]LHN�
KHW�YHUKDDO�YDQ�KDDU�WLMG�KHHIW�YHUWHOG��
7RHSDVVHOLMN��PDDU�RRN�HQLJV]LQV�LURQLVFK�GDW�
MLM�$SHUJKLV�QX�FRPELQHHUW�PHW�GH�NULWLHN�YDQ�
$EOLQJHU�
“Je kunt zelfs zeggen: deze editie van Transit 
heeft een zeker rock-‘n-roll-gehalte. Veel 
elektronica, veel theatrale elementen. Het 
concert van Nadar Ensemble zit ook helemaal in 
die richting: het theatraliseren van wat dirigeren 
betekent, zowel bij Alexander Khubeev, een heel 
jonge Russische componist, als bij Alexander 
Schubert. Daarbij een nieuw werk van Jennifer 
Walshe: allemaal componisten die zijn opge-
groeid met moderne, door rock en elektronica 
beïnvloede, niet-klassieke muziek. Ook het werk 
van Tim Mariën voor twee gitaren bevat 
rockpotentieel, hoewel het intimistisch is qua 
sfeer. Het LAPS Ensemble van Claude Ledoux, 
tenslotte, bestaat uit vijf muzikanten en twee 
laptops. Het spreekt vanzelf dat daar de hele 
elektronische wereld mee wordt binnenge-
bracht.”

3LHWHU�%HUJp�KHHIW�YRRU�]LMQ�HHUVWH�Novecento 
HHQ�YULHQGHOLMN��WRHJDQNHOLMN�YDQ�JH]LFKW�YDQ�
GH���ste�HHXZ�ZLOOHQ�WRQHQ"�,N�]LH�LQ�KHW�
SURJUDPPD�NHUQÀJXUHQ�]RDOV�-DQiÿHN��
+LQGHPLWK�HQ�*HUVKZLQ�
“Ik denk dat een van zijn drijfveren was, een soort 
van diversiteit in de 20ste-eeuwse muziek te tonen 
die ingaat tegen clichébeelden die nog altijd over 
die muziek heersen: dat ze alleen atonaal, 
dissonant, schönbergiaans en wie weet wat nog 
allemaal zou zijn. Terwijl dat natuurlijk maar één 
facet is van wat er destijds gebeurde. Pieter heeft 
componisten gekozen die andere aspecten tonen 
– niet in de eerste plaats om hun muziekhistorisch 
belang, maar om hun emotionele kwaliteiten. 
-DQiÿHN�LV�KHW�JHNQLSWH�YRRUEHHOG��PHW�KHW�
contrast tussen de meer dan melancholische 
Elegie voor zijn gestorven dochter, die het 
centrum van het programma vormt, en de reeks 
schijnbaar zorgeloze kinderrijmpjes die ĜtNDGOD is.”
“Bij Hindemith is die emotie er ook, al wordt ze 
wat meer van de buitenkant van de muziek 
weggehouden. Zeker in de eerste versie van Das 
Marienleben uit 1923, die veel kaler en rauwer is 
dan de revisie uit 1948. Je moet er wel voor 
willen gaan zitten en je laten meevoeren. Het is 

muziek zonder grote gebaren, die enigszins 
onderkoeld lijkt, en dus een actieve toenadering 
vergt.”
“Wolfgang Rihm is dan weer het prototype van de 
hypergevoelige, emotionele, vulkanische, 
componist. Benjamin Britten: idem dito. Bij hem is 
er wel een sterkere link met het grote repertoire: 
zijn cellostukken zijn ondenkbaar zonder de 
voorbeeldwerken van Bach. De boodschap is hier 
duidelijk: de 20ste eeuw maakt niet zomaar komaf 
met de traditie, de traditie leeft erin voort.”

0LVVFKLHQ�ZHO�Gp�YHUUDVVLQJ�YDQ�GLW�MDDU��
Novecento�EHYDW�HHQ�WKHPDGDJ�URQG�GH�
PX]LHN�YDQ�*HRUJH�*HUVKZLQ�
“Met inbegrip van de grote tijdgenoten en 
invloeden: Hindemith, Stravinsky, Schulhof...”

$OV�KHW�GDQ�WRFK�OHHUULMN�PDJ�]LMQ��PHW�
6FKXOKR�KHEEHQ�ZH�KHW�RYHU�HHQ�ZHUNHOLMN�
PLVNHQGH�FRPSRQLVW��YLQG�LN�
-́D��PDDU�DOOHHQ�6FKXOKRර�SURJUDPPHUHQ�]RX�

moeilijk liggen, want je moet het aan de man 
brengen ook. Het heeft geen zin dat te verdoe-
zelen. Op deze manier wordt het een structuur, 
een coherent en aantrekkelijk verhaal.”
“En omdat we niet altijd moeten doen alsof 
muziek heiliger is dan heilig, mag op het einde 
van de Gershwin-dag Flat Earth Society er zijn 
ding mee doen: Gershwin met een hoek af. De 
muziek is nog niet klaar; we mogen ervan 
uitgaan dat ze dwars en een tikje wild zal zijn, 
maar dat er liefde en respect uit zullen spreken.”

-H�EHQW�QX�QLHXZ�LQ�GH�RUJDQLVHUHQGH�
EUDQFKH��:DDURS�]RX�MH�RYHU�WLHQ�MDDU�JUDDJ�
NXQQHQ�WHUXJEOLNNHQ"
“Ik hoop in de eerste plaats dat het festival nog 
zal bestaan. We staan voor een nieuwe subsi-
dieronde en dat is een bang moment voor alles 
en iedereen. Ik hoop dat die ronde ons zal 
toelaten om te groeien naar de positie die ons 
volgens mij toekomt. Nieuwe muziek wordt niet 
goedkoper. Als ik zie wat wij componisten 
kunnen bieden voor een opdracht, in vergelijking 
met onze buitenlandse zusterfestivalS... Die kloof 
is angstwekkend groot.”
“Dat is nu mijn grootste zorg. Ik ben blij als het 
SXEOLHN�EOLMIW�NRPHQ�HQ�ZH�ÀQDQFLHHO�FRPIRUWD-
bel kunnen werken - het hoeft niet rijkelijk te 
zijn, maar we moeten de artiesten kunnen 
aantrekken en bieden waarop ze recht hebben. 
Als ik daar tien jaar lang in mag slagen… dat is al 
heel wat, denk ik. Dus nee: er is geen masterplan 
om over tien jaar overal ter wereld Transit-festi-
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(lacht).
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Muziek van de 20ste eeuw.  
Van 21 tot en met 28 
oktober. 
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Festival voor nieuwe muziek.  
Van 23 tot en met 25 
oktober. 
 
www.festival2021.be


