
11  maart  2014 , pag.  16

Concertgebouw boven ‘The Voice’

INTERVIEW ROMY GANSEVOORT

Romy Gansevoort uit Schoonebeek staat zaterdag op het podium van het
Concertgebouw in Amsterdam. Met het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor zingt
zij de hoofdrol in de ‘St. Luke Passion’ van James MacMillan.

Marieke Kwak

SCHOONEBEEK/AMSTERDAM Ze
krijgt er vrij voor van school, drie da-
gen. Zodat ze zich in Amsterdam op-
timaal kan voorbereiden op de grote
dag van 15 maart, wanneer ze in het
Concertgebouw de net gecompo-
neerde ‘St. Luke Passion’ van James
MacMillan ten gehore brengt. ,,De
repetities zijn op doordeweekse da-
gen, van 12 tot en met 14 maart’’, ver-
telt Romy Gansevoort. ,,Daar moet
iedereen echt bij zijn. We zingen het
stuk dan voor het eerst samen met
het Radio Filharmonisch Orkest.’’

De Schoonebeekse havo-scholiere
is 16 jaar. Terwijl de meeste leeftijds-
genootjes zich eerder zouden opge-
ven voor een talentenjacht als ‘The
Voice’ of ‘X-Factor’, gooit Romy het
over een andere boeg. Zij zingt als
mezzosopraan klassieke stukken,
het ene zwaarder dan het andere. Al
vanaf haar negende jaar. ,,Ik deed au-
ditie voor het Nationaal Kinderkoor
van Vocaal Talent, de voorloper van
het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor’’,
vertelt zij. ,,Het is niet zo dat ik op die
leeftijd uit mezelf naar klassieke mu-
ziek luisterde of zo. Maar mijn leraar
algemene muzikale vorming moe-
digde mij aan. En Bernet Wilms, een
meisje hier uit het dorp dat ook bij
Vocaal Talent zingt, vertelde altijd
dat het zo leuk was.’’

Sinds die auditie staan er wekelijk-
se repetities in Zuidwolde – en
maandelijkse in Hilversum – op de
kalender in huize Gansevoort. Plus
nog eens de reizen naar de plaatsen
waar het koor concerten geeft. De
lijst die Romy voorlegt, is indruk-
wekkend. Vorig jaar zong ze bijvoor-
beeld tijdens het 100-jarig bestaan
van het Vredespaleis in Den Haag en
de Nationale Dodenherdenking in
Amsterdam. Ook stond ze al eerder
in het Concertgebouw met symfo-
nieën van Mahler en de ‘Matthäus
Passion. Haar school, De Nieuwe
Veste in Coevorden, geeft haar alle
ruimte. Romy heeft een zogeheten
talentenregeling. ,,Eigenlijk was die
eerst alleen voor leerlingen die heel
goed kunnen sporten. Toen ik op
school kwam, is dat veranderd in een
talentenregeling.’’

Het Nationaal Kinderkoor heeft
intussen plaatsgemaakt voor het Na-

tionaal Vrouwen Jeugdkoor, voor
vrouwen van 16 tot 26 jaar. Het stuk
dat de dames 15 maart op de planken
brengen, is nog maar pas gecompo-
neerd door de Schot James MacMil-
lan. Een wereldpremière, die ook

nog eens wordt opgenomen voor
Radio 4 en live uitgezonden op inter-
net. Toch verwacht Romy niet dat ze
erg zenuwachtig zal zijn. ,,Ik heb on-
derhand zo vaak opgetreden en we
krijgen goede aanwijzingen over hoe

we moeten staan. Bovendien sta ik er
niet alleen. We doen het met zijn al-
len.’’

Dat de spotlights niet op haar al-
leen staan, is toch wel een ding. Het
is ook de reden dat Romy zich nooit
heeft aangemeld voor tv-shows als
‘The Voice’ of ‘X-factor’. ,,Mensen
zeggen vaak: ‘Joh, doe mee aan ‘The
Voice’. Maar dat lijkt me helemaal
niks. Alleen al het idee dat ik dan niet
meer onherkenbaar over straat kan
gaan… Ik moet er niet aan denken. Ik
vind het vooral mooi om samen te
zingen, in een koor.’’

Eén ding staat vast: met zingen
gaat Romy nog wel een tijdje door.
,,Het is wel druk nu ik in mijn eind-
examenjaar zit, maar ik wil hier mee
verder. Als het nodig is, neem ik

schoolwerk mee om in de pauze van
het koor te maken. Of ik er mijn werk
van wil maken? Ik moet binnenkort
beslissen over een vervolgopleiding.
Dat kan een muziekopleiding aan
het conservatorium zijn. Of muziek-
therapie. Of ik hou zingen toch als
hobby. Ik weet het nog niet.’’

James MacMillan is een Schotse
componist/dirigent. Van 2000 tot
2009 werkte hij voor de BBC Phil-
harmonic. De ‘St. Luke Passion’ die
15 maart wordt uitgevoerd, gaat
over het paasverhaal. Het Nationaal
Vrouwen Jeugdkoor zingt als Chris-
tus de hoofdrol in het anderhalf uur
durende stuk.

Christus

¬ Het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor met Romy Gansevoort (vierde van links) uit Schoonebeek.


