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storend als we proberen het te negeren, maar als we 
het accepteren is het fascinerend.”’ 
Dit is een programma van golven en contrasten. Zo 
gaan we van de snoeiharde realiteit van Red Velvet 
naar de spirituele kalmte van Kol Nidrei, een over de 
hele wereld uitgevoerde compositie van de Palestijnse 
Amerikaan Mohammed Fairouz. ‘Ik vond het op internet’, 
zegt Maya, ‘en vond het meteen ontzettend mooi. 
Omdat er nergens een partituur te vinden was, ben ik 
het voor mezelf gaan uitschrijven. Toen Mohammed 
Fairouz me later de partituur stuurde, bleken er maar 
een paar kleine wijzigingen nodig te zijn.’ 

Heftige dramatiek en re� ectie
Kol Nidrei is een gebed in het Hebreeuws. Het 
wordt gereciteerd in de synagoge op de avond 
voor Jom Kippoer (Grote Verzoendag), een van de 
belangrijkste joodse feesten. De klank van een zachte, 
hese stem, cello en elektronica roept associaties 
op aan een mysterieus, onaards ritueel. Maya: ‘Ik 
voel me erg aangetrokken tot dit stuk. Er klinken 
volksmuziekelementen in door. Dat maakt het ook een 
mooie overgang naar het stuk van Oene van Geel, dat 
ook verwijzingen heeft naar volksmuziek.’ 
Altviolist en componist Oene van Geel is even 
avontuurlijk en staat even open voor allerlei soorten 
muziek als Maya Fridman. Voor dit programma 
componeerde hij Quintessence, een stuk waarin ze - 
tot haar grote plezier - moet improviseren. ‘Ik vroeg 
Oene om een compositie die een connectie had met 
een ritueel. De muziek creëert een situatie waarin 
verschillende elementen samenkomen rond een kern. 
Die elementen zijn de vier opgenomen cellostukken, 
en ik ben, live spelend op het podium, het centrum, de 
kwintessens. Ook in dit programma-onderdeel zing én 
speel ik. Ik improviseer soms met de opgenomen vier 
cello’s, maar ook vrij. Dan ga ik helemaal los.’ 
‘Ik wilde in dit programma een balans scheppen 
tussen heftige dramatiek (Red Velvet en The Book) 
en re� ectie (The Song of Songs en Kol Nidrei)’, zegt 
Maya, haar programma overziend. Light is Calling van 
Michael Gordon is weer meer re� ectief. Hierin blikt de 
Amerikaanse componist terug op de terreuraanslagen 
van 11 september 2001 in New York. De muziek is 
tragisch en tegelijkertijd ook licht en neutraal. Er zit 
iets heel puurs in, zoals in de muziek van The Song 
of Songs van Karen Tanaka, waarmee ik begon. Ook 
in Light is Calling wordt die puurheid opgeroepen 
door de elektronische achtergrondgeluiden. Ze doen 
denken aan geluid van een oceaan die je aanspoort 
om dingen los te laten.’
‘Ieder stuk op dit programma betekent iets, daarom 
is ook ieder werk me even dierbaar. Het is een intens 
programma en ik hoop dat het diepe indruk maakt 
op de luisteraars. Ik zou het � jn vinden als het ook iets 
nieuws oplevert voor het publiek. Het maakt me heel 
gelukkig, als ik voel dat mijn muziek het publiek raakt.’ 

Agnes van der Horst
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• Geschreven in opdracht van Stichting 
De Suite, met dank aan Fonds Podiumkunsten.

Maya Fridman, duizendpoot en pionier
Het zinnetje ‘die komt er wel’ duikt regelmatig op 
als het gaat over de talenten van de Dutch Classical 
Talent Award. Maar bij Maya Fridman denk je eerder: 
die ís er al. In 2016 was ze een belangrijke gast 
van de Cello Biënnale. In het programma stond ze 
aangekondigd als ‘duizendpoot’ en, gezien alles wat 
de celliste deed en doet, is dat nog zwak uitgedrukt. 
Maya Fridman is thuis in alle mogelijke muziekstijlen, 
arrangeert, acteert, zingt en heeft een overvolle 
agenda. Afgelopen seizoen was ze artist in residence 
bij Stichting Gaudeamus Muziekweek en over al haar 
optredens werd met bewondering gesproken en 
geschreven. Ze heeft ook al verschillende cd’s op haar 
naam staan. Op de laatste (begin dit jaar uitgekomen) 
speelt ze een opera van Prokofjev, The Fiery Angel, 
van begin tot eind door haarzelf gearrangeerd voor 
cello en piano. Componisten van over de hele wereld 
schrijven voor haar. Van de acht composities op haar 
Dutch Classical Talent-programma zijn er drie speciaal 
voor haar gecomponeerd.

Klassiek, jazz, rock en improvisatie
We spreken elkaar in het Utrechtse Muzieklokaal. Ze 
oogt kleiner en jonger dan op het podium, waar ze 
met haar perfecte techniek en oprechte emotie diepe 
indruk maakt. Ook haar stem klinkt lichter en zachter 
dan de zang/spreekstem die ze inzet bij sommige 
stukken - ook bij ongeveer de helft van de werken op 
dit DCT-programma, vertelt ze.
Ook in dit programma is de veelzijdigheid van Maya 
Fridman duidelijk aanwezig. ‘Het zit me in het bloed’, 
verklaart ze. ‘Als klein meisje nam mijn moeder me 
mee naar klassieke concerten en mijn vader maakte 
me wegwijs in rock en jazz. Dan begin je je vanzelf 
af te vragen waarom een musicus zich tot één 
gebied zou moeten beperken. Nog voor ik naar het 
conservatorium in Moskou ging, had ik diverse stijlen 
uitgeprobeerd. Op mijn elfde wist ik al dat ik wilde 
componeren én cello spelen, en op mijn twaalfde 
richtte ik een band op. Op het conservatorium moest 
ik me vooral concentreren op het spelen, maar op 
een gegeven moment begon ik het uitsluitend bezig 
zijn met klassieke muziek een beetje saai te vinden. 
Want: er is zo veel meer! Ik luisterde naar rock, 
blues, jazz en wilde leren improviseren, maar dat 
was op het conservatorium niet mogelijk. Toen ben 
ik gaan luisteren naar jazzopnames, en probeerde 
wat ik hoorde na te spelen. Ik ging met mijn cello 
naar jamsessies en speelde in bands. Toen ik acht 
jaar geleden naar Nederland kwam, studeerde ik 
bij Dmitri Ferschtman weer hard klassieke muziek, 
want ik wilde natuurlijk worden toegelaten. Maar 
buiten het conservatorium vond ik mensen die zich 
bezighielden met totaal andere muziek. Bijvoorbeeld 
in de yogaschool, waar ik in aanraking kwam met 
mantramuziek, en speelde en improviseerde met 
bijzondere componisten en musici. Binnen het 
conservatorium kwam ik in contact met mensen 

van de jazz- en popafdeling. We organiseerden 
verschillende projecten en richtten een band op, die 
jarenlang veel succes had. En al dit tijd speelde ik 
daarnaast, met plezier, klassieke stukken. Toch ging 
ik me in de loop van de tijd steeds meer richten op 
moderne muziek. Het werd me steeds duidelijker 
hoeveel ik van eigentijdse muziek houd en hoe 
belangrijk het voor me is om samen te werken 
met componisten, omdat het me het gevoel geeft 
deelgenoot te zijn van een creatie. Als ik betrokken 
ben bij hoe een muziekstuk tot stand komt en weet 
dat iedere klank betekenis heeft, kan ik mezelf beter 
in die stukken uitdrukken.’
‘Ik vind Brahms of Dvořák heerlijk om te spelen. Maar 
dat doen al heel veel mensen. In alle tijden waren er 
rondom componisten uitvoerders die ervoor zorgden 
dat hun muziek heel lang bleef klinken. Zo moet het 
nu ook gaan. Ik weet dat er heel goede componisten 
zijn, zoals Karen Tanaka. Hun nieuwe stukken moeten 
gehoord worden. Ik vind het heel belangrijk dat 
componisten en musici elkaar verder helpen. Als 
niemand die nieuw gecomponeerde muziek speelt, 
verdwijnt ze in een boekenkast. En dat is diep treurig.’

Liefde voor poëzie
‘Dit hele programma komt voort uit mijn liefde 
voor poëzie’, zegt Maya Fridman met nadruk. ‘Die 
liefde bepaalde mijn keuze van de stukken. Bijna 
alle - misschien zelfs alle - werken zijn gebaseerd op 
gedichten of citaten, of verwijzen naar poëzie. Dat 
hoeft niet per se in de vorm te zijn van gesproken 
woord of tekst. Het kan ook muziek zijn die poëtische 
beelden oproept. Ik houd erg van de combinatie 
muziek en poëzie. Ik lees lang niet elke dag poëzie, 
maar ik probeer wel poëzie te vinden in het leven van 
elke dag en in muziek.’ 
The Song of Songs is geschreven door de Japanse 
componist Karen Tanaka. Zij heeft een omvangrijk 
oeuvre bij elkaar geschreven en haar werk wordt 
uitgevoerd door befaamde ensembles als het 
Kronos Quartet en het BBC Symphony Orchestra. 
Haar muziek wordt omschreven als ‘esthetisch’, 
‘delicaat’ en ‘intens’. The Song of Songs is gebaseerd 
op een citaat uit het Bijbelboek Hooglied uit het 
Oude Testament. De muziek is gefundeerd op een 
donkere laag elektronisch geluid, gelardeerd met 
glinsterende klankvlekjes. Daarboven klinkt de cello 
met lange, sensuele streken, toe- en afnemend in 
hartstochtelijkheid. 
Maya Fridman: ‘Tanaka wil met dit stuk kleur en 
geur weven in het geluid van de cello, en het oude 
Bijbelverhaal vermengen met de technologie van nu. 
Met deze opening van het programma zou ik willen 
dat het publiek relaxed en met de ogen dicht alleen 
maar luistert, en zonder verwachting de muziek 
gewoon naar binnen laat komen.’
Hierna volgt de heftige dramatiek van het eerste 
deel van The Book van Pēteris Vasks. De compositie 
bestaat uit twee contrasterende delen (Fortissimo en 

Pianissimo). Maya Fridman beschrijft de muziek van 
The Book als ‘een resolute kracht die recht uit het 
hart komt’. ‘Het gaat over een waarheid die alleen 
kan worden gevonden door de grootste tegenpolen 
te onderzoeken: vrede door onrust, licht door 
duisternis. Het tweede deel is heel meditatief. Omdat 
het eindigt met een passage waarin ik voor het eerst 
in het programma zowel speel als zing, sluit het heel 
natuurlijk aan bij het volgende werk, La Voce van 
Louis Andriessen, waarin ik veel zing.’ 
In La Voce gaan poëzie en tekst gelijk op. Andriessen 
componeerde het op een gedicht van Cesare 
Pavese. ‘Het is als een blik naar binnen, naar de 
psychologische realiteit van een uitvoerder’, zegt 
Maya. ‘In het begin is de stem nauwelijks hoorbaar, 
net als de cello. Aan het eind verstomt ‘La Voce’. In de 
tekst staat: “De stilte voor altijd stil, hees en schuw in 
de herinnering van vroeger.”’ 
In een eerder interview zei Maya: ‘Muziek moet me iets 
vertellen. Ik moet het gevoel hebben dat ik het kan 
spelen alsof het mijn eigen muziek is. Toen ik Maxim 
Shalygins muziek voor het eerst hoorde, wilde ik 
meteen met hem samenwerken.’ 
Zo ontstond Canti d’Inizio e � ne. ‘Een lang gekoesterde 
wens’, aldus de celliste. ‘Het is een van die stukken 
waarbij het even duurt voor je weet of het bij je 
past. Maar ik ben van deze muziek gaan houden. 
Tegelijkertijd had ik een zware tijd bij het instuderen, 
omdat het zo duister en dramatisch is. Het gaat 
over de Holocaust, over de horror en de dood in een 
concentratiekamp.’ Canti d’Inizio e � ne (liederen van 
het begin en het eind) bestaat uit zes liederen en 
een epiloog. Van dit werk zingt en speelt Maya alleen 
het slot, Todesfuge, geschreven op een gedicht van 
Paul Celan, een mengeling van dwingende beelden 
en ritmische patronen. Maya: ‘Hierna is het pauze 
en dat is ook goed. Na deze muziek kun je moeilijk 
nog iets anders brengen’. Maya Fridman bracht dit 
mentaal en technisch veeleisende nieuwe werk van de 
Oekraïense Shalygin dit voorjaar in première tijdens 
de Gaudeamus Muziekweek.

Golven en contrasten
Ook Red Velvet, van de Iraanse Kaveh Vares, is 
geschreven voor Maya Fridman. Vares en zij werkten 
nauw samen tijdens het compositieproces. ‘Ik zoek 
naar diepte in de muziek, naar iets wat niet in 
woorden is uit drukken’, verklaarde ze in een interview 
naar aanleiding van haar eerste uitvoering van het 
werk, in februari dit jaar. Volgens de toelichting bij dit 
programma schreef de componist het met de beelden 
van de vernietiging van Aleppo op zijn netvlies: ‘Aan 
de ene kant van de wereld lopen mensen over het 
� uweel van de rode loper naar concertzalen (...). 
Aan de andere kant van de wereld bestaat het rode 
� uweel op de grond uit bloed.’ Tegelijkertijd gaat het 
stuk ook over lawaai. ‘Het nodigt het publiek uit de 
oren te openen voor lawaai. John Cage zei al eens: 
“We zijn altijd omringd door geluid en lawaai, het is 
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