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‘Ik dirigeer elk concert alsof het het laatste is’
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Dirk Brossé schreef voor film en theater. Hij zette haiku’s van Herman Van Rompuy op muziek en
verdiepte zich in etnische klanken. Maar ‘Inside out’, de theatertournee waarin hij zijn ziel blootlegt,
begint met de oerknal. ‘We zijn vergeten waar klank voor staat en wat voor spectrum ze bestrijkt.’

Dirk Brossé aan het werk tijdens een repetitie voor ‘Inside out’. Fred Debrock

Componist en dirigent Dirk Brossé (55) is een alleskunner. Hij componeert, dirigeert, doceert, adviseert, jureert en leidt ook nog eens een
kamerorkest in Philadelphia. Maar een totaalprogramma waarin hij een beeld schetst van de mens achter de musicus: daar had hij zich
nog niet aan gewaagd.
Het begon met een geanimeerde lezing, op vraag van een serviceclub. Met een handvol musici die zijn voorbeelden muzikaal
illustreerden. ‘Ik vertelde er een paar wetenswaardigheden over mijzelf en over muziek’, zegt Brossé. ‘Dat sloeg aan. Zowel neofieten in de
klassieke muziek als kenners bleken het interessant te vinden. En voor ik het wist, kwam er een manager op de proppen met een tournee.’
Wat we mogen verwachten? Geen lecture-concert en geen theaterproject, zegt hij. ‘Misschien introduceer ik wel een nieuw genre: een
poëtische inkijk in een muzikaal leven.’
U gebruikt eigen teksten voor dit project. Schuilt er een schrijver in Dirk Brossé?
‘Ik heb nogal wat geschrijf op mijn actief, vooral dagboekgewijs. Maar ik zie dat eerder als een hobby. Ik verwoord mijn denken graag op
een poëtische manier.’
‘Scheppen gaat van au!’, zo heet een beroemd interviewboek dat bij schrijvers peilde naar de lusten en lasten van het
creatieproces. Is componeren voor u een pijnlijke bevalling?
‘Ik ben niet het type dat aan zijn bureau gaat zitten en begint te schrijven. Inspiratie, een aanzet van buitenaf, is belangrijk voor mij. Ik
gebruik muziek om verhalen te vertellen, niet om iets abstracts te creëren. Beelden en emoties zijn daarbij doorslaggevend. Ik moet mij
kunnen inleven, empathie voelen voor de situatie die ik wil oproepen.’
‘Maar meer en meer fascineert mij de schoonheid van de klank. In de opleiding van musici gaat te veel aandacht naar het reproduceren
van noten. We zijn vergeten waar klank voor staat en wat voor spectrum hij bestrijkt. Westerse klassieke muziek vertegenwoordigt daar
misschien vijf procent van.’
U schreef meer dan tweehonderd composities...
‘Het zijn er intussen vierhonderd.’
... wat alleen kan betekenen dat u snel werkt.

‘De noten op papier zetten gaat snel, ja. Maar ik doe er langer over om de noodzaak voor een nieuw werk te vinden. Vroeger dacht ik daar
amper over na. Het vloeide eruit. Mijn derde vioolconcerto heb ik op een maand afgewerkt. Maar over het celloconcerto van begin 2015
deed ik twee jaar.’
‘Dat had veel te maken met een ingrijpend moment in mijn persoonlijk leven (Brossés stiefdochter Aurore Ruyffelaere werd in 2013
vermoord toen ze terugkeerde van de Gentse Feesten, red.). Maar toch: je wordt kritischer. Ik weet best wanneer ik “toegepaste kunst”
maak. Zoals een song voor een musical: die moet goed klinken en functioneel zijn. Maar niemand ligt er van wakker. In die vierhonderd
werken zijn er uiteindelijk toch een paar die een ontmoeting met de muziekgeschiedenis aangaan, en dat zijn de uitdagingen waar ik naar
op zoek ga.’
Een oorwurm schrijven zoals voor ‘Kuifje en de zonnetempel’: is dat dan geen verdienste op zich?
‘Ik ben inderdaad niet het type componist dat genres vergelijkt, of er een rangorde in opstelt. In de jaren tachtig, net na mijn opleiding,
was ik al bezig met filmmuziek, alternatieve muziek en etnische muziek. De muren tussen de genres waren toen nog best hoog. Als we aan
het conservatorium in de pauze jazz durfden te spelen, werden we daarvoor op de vingers getikt. Jammen hoorde niet thuis op een
conservatorium, vond men. Jazz was voor op café.’
Ooit met een writer's block te kampen gehad?
‘Dat niet. Maar omdat ik ook dirigeer en dus vaak muziek van anderen uitvoer, duikt tijdens het schrijven wel eens het gevoel op: waar
heb ik dit nog gehoord?’
‘Bij filmmuziek of musical valt dat meer op. Als je tonale muziek schrijft, treden al snel bepaalde mechanismen in werking. In veel muziek
schuilt een organische logica. Een collega van u heeft mij aangesproken over een vermoeden van ontlening (het ging om het “Leitmotif”
uit de musical ’14-18, red.) en ik heb dat meteen ruiterlijk toegegeven. Precies daarom doe ik een beroep op een luistercomité. Het is een
groep mensen met een geoefend oor, die zo’n onbewust proces kunnen traceren en filteren.’
‘Maar het is een vaak voorkomend euvel. Als ik dirigeer, vallen mij wel eens kruisverbanden en gelijkenissen op. Analyseer West Side
story, en je hoort evengoed flarden Beethoven.’
Speelt u bij het schrijven van muziek bewust in op psychologische effecten bij luisteraars?
‘Ik ben gefascineerd door de bevindingen van Oliver Sacks, de musicoloog en neuroloog. Hij onderzocht wat klank met je hersenen doet.’
‘Als je filmmuziek schrijft, is het goed om te weten welke tonaliteit een bepaald effect teweegbrengt. Vandaar dat heel wat filmmuziek op
elkaar lijkt. Ik heb daar veel bedenkingen bij. In het post-Hans Zender-tijdperk lijkt iedereen op hetzelfde uit te komen. Je onderscheiden
blijft moeilijk. Vaak word je ingehuurd om te variëren op wat al bestaat. De tijd dat men een componist vrijelijk zijn gang liet gaan bij het
schrijven van filmmuziek, lijkt voorbij.’
Koestert u daarom de droom om ooit voor Spielberg te schrijven?
‘Het is geen realistische droom, want Spielberg zweert bij John Williams als componist. Het zou mij wel boeien om met hem te praten
over de functie van muziek in zijn films. Spielberg maakt epische films, over grote onderwerpen. En die kunnen mij sterk aangrijpen.’
Leef elke dag alsof het de laatste is: het is een van uw motto’s. Hoe houdt u dit vol?
‘Ik ben de zoon van een begrafenisondernemer, voor mijn omgeving was de dood iets heel natuurlijks. Ze kan elk moment toeslaan, zo
leerde ik al heel vroeg. Gisteren bestaat niet meer, morgen is er nog niet: ik ben er rotsvast van overtuigd dat we zo veel mogelijk uit het
hier en nu moeten halen. Daarom zoek ik de intensiteit op. Ik dirigeer elk concert alsof het het laatste is. En ik probeer elke noot te
schrijven alsof het de meest definitieve is.’
‘Het is deze houding die een grote innerlijke kracht oproept en mij in staat stelt om door te zetten. Veel dagelijkse handelingen verrichten
we uit automatisme. Maar wat stellen ze voor, als je ze in kosmisch perspectief bekijkt? Wat kun je dan beter doen dan je eigen kleine en
nietige leventje – het duurt maar een nanoseconde – zo bewust mogelijk te leven?
Tijdens deze tournee geeft u enkele solisten een opvallend podium. Waarom?
‘Ik heb zeven veelbelovende mensen uitgenodigd. Muzikanten van deze tijd, die breed denken. Ze komen uit onze contreien, maar ook uit
Oekraïne, Japan of Bolivia en ze brengen elk hun cultuur mee.’
‘Ik wil hen graag als solist in de kijker zetten, maar ze gaan evengoed in dialoog met soundscapes. Dat is voor mij het nieuwe profiel van
de klassieke muzikant. Honderden jaren zijn musici opgeleid als uitvoerders, als perfecte vaklui. Vandaag wordt er meer van hen
gevraagd. Het besef dat creativiteit doorslaggevend is, drong al in veel geledingen van de maatschappij door. Maar in de klassieke wereld
sijpelt het blijkbaar traag binnen.’
Moet de orkestcultuur opengebroken worden, vindt u?
‘Er is nog werk aan de winkel. Maar toch mogen we niet vergeten dat we in een regio wonen met een open geest. In veel landen of
culturen is het droevig gesteld met de nieuwsgierigheid naar het nieuwe. Bij uitvoerders én bij het publiek.’
De orkestcultuur in België staat onder druk, nu de Munt en het Nationaal Orkest verplicht samensmelten.

‘Telkens als er een orkest verdwijnt, vind ik dat zeer spijtig. Verdere inkrimping is voor mij ondenkbaar. Al zal dit plan zeker ook andere
overheden inspireren. Zo is er een studie besteld om de orkesten in Vlaanderen onder de loep te nemen. Een minister doet dat niet
zomaar.’
‘Ik heb intussen met alle reguliere orkesten in Vlaanderen gewerkt en ken ze goed. Met de hand op het hart kan ik zeggen: onze orkesten
hebben nog nooit zo goed gepresteerd. Het niveau van musiceren en het management staan op hoog peil.’
‘Maar je kan niet ontkennen dat de functie van orkesten veranderd is. Vijftig jaar geleden vertegenwoordigde de klassieke muziek meer
dan zeventig procent van alle muziek die in de ether was. Nu is dat nog één procent. Orkesten werken zich intussen uit de naad om de
vergrijzing van hun publiek tegen te gaan. Ze hebben een uitgelezen jongerenwerking, vaak ook een alternatieve programmering.
Belangrijk vind ik dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en zelf mee instaan voor hun voortbestaan. Brussels
Philharmonic heeft daarbij een voorsprong. Het orkest neemt initiatieven, het bouwt spin-offs uit en kijkt vooruit. Flexibiliteit wordt ook
voor de klassieke muziek hét toekomstprofiel.’

‘Inside out’ speelt in CC Kruismunt Diksmuide (9/1), Westrand Dilbeek (13/1), Schouwburg Kortrijk (14/1), Capitole Gent (17/1) en
Arenberg Antwerpen (20/1)
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