w,wwwww
Bram Van CaffiF,componist
door Kevin Voets

Bram Van Camp is alumnus van het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen, hij studeerde er viool en compositie, dit laatste bij Wim
Hendericls. Nadien studeerde hij verder aan het Consewatorium
van Amsterdam, waar hij zich als componist verder bekwaamde bij
Theo Loevendieen Wim Henderickx. In 1999 won hij de Aquarius
Compositiewedstrijd meI zijn "Rapsodie voor viool en orkest". In
zooz ontving hij de BAP-prijs (Belgische Artistieke Promotie) van
SABAM rneI zljn "Trio voor ldarinet, altviool en piano". ln zooT
werd hij bekroond met de feugd en Muziek Prijs voor Compositie.
Hij schreef muziek in opdracht van het Festival van Vlaanderen,
deSingel en Ars Musica, en voor groepen als het NotaBene Ensemble, Slrinx Ensemble, Kandinsky Strijkkwartet, H ERM ESensemble,
I Solisti del Vento, BeethovenAcademie en deFilharmonie.ln zooT
werd zljn eerste syrnfonie "Tetrahedron" gecre€erd door deFilharmonie, en in zoo8 is hij componist in residentievan HERMESensemble, dat in het nalaar een nieuw concerto voor viool en ensemble van zlfuhand zal credren. Kevin Voets had een gesprek met de
jonge toondichter.
Hoe zou ie jezelf typeren als componistl Kader ie iezelf als componist en je werk binnen een bepaalde beweging, zoals het minimalisme of de "new complexity''l
Ik doe dat zeker niet bewust, en ik vind het vooral veel te woeg
om daar uitspraken over te doen. Eerder niet: ik wil niets bewust
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overnemen van anderen. of muzikale idee€n ofthema's
'recycleren'. Stijl wordt voor mij vooral bepaald door je
eigen persoonlijke geschiedenis,en ik vind mijn 'roots'
vooral bij componisten van grofweg een eeuw geleden.
Ik denk dan vooral aan B61aBart6k, Alban Berg en Igor
Stravinski omdat zij belangrijk waren in mijn vorming
tot componist. Wat stijl betreft is dit drietal ook invloedrijker en belangrijker dan mijn compositieleraars:als je
jong bent, en ernstig begint te componeren, dan zoek
je je eigen weg, ontwikkel je een persoonlijke smaak,
en dezeblijft meer bepalend voor je stijl dan de pedagogische invloed van je compositieleraars die je de techniek bijbrengen.

He t e n i g e w a t j e
a l s c omp o n i stka n d o e n
is vanuit jezelf vertrekkenen
verder werken waar je de
vorige keer was gestopt.
Betekent de muziek van de voorbije vijftig iaar dan
niets voor jouw schriftuur en compositiestiil?
Niet geheelniets, maar die recenterecomponisten
waren op hun beurt ook vaak vertrokken van Berg,
Bart6k en Stravinski. Zo bouwde bijvoorbeeld Gyorgy
Ligeti ook voort op wat Bart6k had ontwikkeld. Ik zie
Bart6k als een soort grootvader, en Ligeti dan als een
vader van de eigentijdse gecomponeerdemuziek. Ik
grijp echter terug naar de grootvader, omdat Ligeti
de uitgangspunten van Bart6k tot in het extreme had
verkend, en ook tot een zeer persoonlijk eindpunt
had gebracht. Bart6k is vooral stilistisch van grote
invloed op mijn schrijven, Ligeti eerder filosofisch.
Alban Berg beinvloedde me meer op een technische

manier; vanuit de vraag hoe je met een redelijk gesloten en complex muzikaal systeem toch je eigen
zin kan doen en wij kan zljn. En Igor Stravinski is
voor mij de meest bepalende figuur voor de muziek
van de twintigste eeuw. Niet al zijn werken vind ik
even interessant, maar hij is binnen elke compositie
wel uitermate consequent! "Le Sacredu Printemps"
heeft mij eigenlijk de definitieve 'klik' gegeven om
componist te worden. Dat werk heeft mij enorm aangegrepen omwille van de impact die de compositie
op een luisteraar heeft, en het werk blijft elke keer
opnieuw spannend en verrassend.Maar de vraag wat
nu echt mijn stijl is, zal ik waarschijnlijk pas als ik
tachtig ben kunnen beantwoorden; tot dan is er enkel de hoogst persoonlijke zoektocht waarbij ik enkel
de beginpunten kan aanduiden. Waarschijnlijk sta
ik er ook niet ver genoeg afom hierover objectiefte
kunnen zijn.
Is het eigenlijk nog mogeliik volgens iou om 'in de
geschiedenis' te staan als componist, of zie je iezelf
verplicht ofgenoodzaakt -zoals Ligeti- om telkens een
ultiem antwoord te geven, telkens een 'eindpunf te
formuleren, op wat Bart6k, Berg en Stravinski hadden aangebrachtl
Het enige wat je als componist kan doen is vanuit
jezelfvertrekken en verder werken waar je de vorige
keer was gestopt. Het is veeleer de taak en kunde
van musicologen dan die van de componist om muziekhistorische of filosofische beschouwingen te
formuleren op dit gebied. Ik componeer vanuit een
persoonlijke interesse in wat ik nog niet weet, en wat
mij muzikaal fascineert. Muzikale velden die door
andere componisten verkend zijn en al dan niet door
hen tot een 'eindpunt' gebracht zijn, hoeven mijn
denken daarom niet te bepalen. Ik vind het al moei-

t9

lijk genoeg om antwoorden te formuleren op muzikale vragen die ik mezelf stel tijdens het componeren.
Ziin er bepaalde componisten met wie je contact
houdt over ie werk, en die van mindere of meerdere
invloed zijnl
In de eerste plaats mijn leraars Wim Henderickx
en Theo Loevendie,maar ook Luc Van Hove. Ik heb
veel respect en bewondering voor hun muziek, en
apprecieer enorm de mate waarin ze rnij andere
perspectieven en mogelijkheden kunnen laten zien,
omdat ze zoveeTervaring hebben. Als een stuk van
mij klaar is, vraag ik hen ook om commentaar of bedenkingen. Ook Luc Brewaeysis zo'n componist die
ik graag zijn oordeel vraag, en wiens visie ik zeer op
prijs stel. Ik onderhoud ook regelmatig contact met
Param Vir, een Indische componist die in Engeland
woont. Ik leerde zijn werk kennen in deSingel in
2oor en vind dat hij vooral interessante ideeen heeft
over harmonie. Daarnaast correspondeer ik zelden
over mi1'n werk, ook niet met generatiegenoten.
Geen van mijn beste wienden zijn overigens componist. Anders dan toen ik nog op het conservatorium
zat, voel ik nu zelden behoefte om met mensen over
mijn werk te spreken. Het uiteindelijke componeerproces blijft iets tussen mij en rnijzelf en gebeurt
volledig achter gesloten deuren. Het uiteindelijke
resultaat, de muziek, moet volgens mij volledig voor
zichzelf kunnen spreken zonder enige duiding.
Is er volgens iou een soort 'Antwerpse School" van
componisten?
Stilistisch gezien zeker niet: de Antwerpse componisten van mijn generatie studeerden allemaal bii
Luc Van Hove en Wim Henderickx, maar wat hen als
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leraars nu juist typeert is het respect voor de eigen
stijl en smaak van de leerlingen. Z1j helpen vooral
een technisch-muzikale taal te ontwikkelen die daarbij past, maar leggen nooit hun eigen voorkeuren of
stijlen op. Ik heb dit aspect van wijheid tijdens mifn
opleiding zeer op prijs gesteld. Dit leidt er toe dat al
hun leerlingen een persoonlijke weg kunnen bewandelen, waardoor er geen sprake kan zijn van een echte
Antwerpse compositiestijl of -school. Gewoon al het
feit dat ik zeven jaar intensief les heb gevolgd bij Wim
Henderickx, maar mij nooit met Indische muziek heb
bezig gehouden zoals hij, zegl genoeg.
En je bewondering voor Param Vir dan?
Niet zijn Indische achtergrond, rnaar zijn individuele schrijfstijl en vondsten interesseren mij. Param
Vir schrijft bovendien echt Westerse muziek. Mil'n
bewondering voor componisten heeft enerzijds te
maken met een'muzikale smaak': sommige muziek
spreekt me gewoon meer aan dan andere; anderzijds
met het begrip 'persoonlijkheid'. Ik bewonder bijvoorbeeld ook fonathan Hawey, die boeddhistisch denkt,
leeft en schrijft, maar het is niet het boeddhisme maar
zi1'npersoonlijkheid die me boeit omdat ze zo duidelijk doorklinkt in zljn muziek. Het begrip 'persoonlijkheid' is voor mij wellicht de belangrijkste factor, ik
ga er in elk geval telkens naar op zoek.
Wat wil je eigenliik bereiken met ie composities, wat
is ie doell
Wat ik al wilde bereiken toen ik negen jaar was:
eindelijk kunnen horen wat ik zo graag zou willen
horen. Maar gaandeweg moest het ook telkens iets
nieuws zijn ten opzichte van een vorig werk. Als dit
proces op een integere manier gebeurt, zal een nieuwe compositie een zekere persoonlijkheid bevatten

en zich onderscheiden van mijn andere werken. Dit
betekent ook dat je soms ruim de tijd moet nemen.
Voor mijn orkestwerk'Tetrahedron' bijvoorbeeld heb
ik gedurende een jaar geen noot geschreven, enkel
nagedacht en ontwerpen gemaakt. Pas na 66n jaar
werd duidelijk voor mij hoe het stuk zou moeten worden. Ik refereer hier niet naar het romantische begrip
'inspiratie', het gaat eerder om een zoektocht tussen
enerzijds 'wat' ik wil schrijven en anderzljds de vraag
'hoe' ik dat voor elkaar moet krijgen. Het is telkens
een nieuwe uitdaging waardoor je telkens weer van
nul terug moet beginnen.
Hoe is het om anno zoo8 componist teziinin Maanderenl
Dat vul je in zoals je zelf wil. Ik probeer te doen
wat ik wil, zonder al te veel compromissen te sluiten 't
Is moeilijk om vanuit deze overfuiging ook genoeg
geld te verdienen als componist, mijn bovenvermelde
visie laat namelijk niet toe om marktgericht of commercieel te schrijven. Daarom heb ik ervoor gekozen
om les te geven, maar ook dat is geen corvee: het is
een tweede roeping gebleken, het is iets dat ik zeer
belangrijk vind en ook zeer graag doe.
Op zaterdag 4 oktober, tiidens de eendaagse happening "Metamorfoserf in Muziekcentrum AMUZ,
brengt HERMESensemble in het concert "The Times
they are a-changid" werken van zeer ionge componisten (tussen twaalf en twintig iaar), die (nog) geen
conservatoriumopleiding genoten. fij bent een soort
'peetvadel en initiatiefnemer van dit concept. Hoe is
dit ontstaan, en waaroml
Er schuilt ontzettend veel jong talent in die leeftijdscategorie, en het is een doelgroep die niet vaak
ondersteund wordt. Als ik een veertienjarige zie die

- net als ik - niet op kamp gaat in de zomervakantie, maar thuis blijft om te componeren, dan breekt
mijn hart als die composities niet uigevoerd kunnen
worden. Het is bovendien de beste leerschool voor
zo'n jonge componist ornzljn of haar werk deftig uitgevoerd te weten; diI ziin gebeurtenissen van fundamentele invloed, en er bestaan nauwelijks manieren
ofkanalen voor. Een veertienjarige violist kan terecht
in 66n van de talrijke jeugdorkesten, maat er zijn
geen vergelijkbare initiatieven voor componisten. Er
bestaan natuurlijk verschillende compositiewedstrijden, maar daar wordt uiteindelijk steeds een winnaar
gezocht. Meestal bestaat er in een wedstrijd een leeftijdscategorie van twaalf tot achttien. Tien tegen 66n
zal de twaalfiarige deelnemer het moeten afleggen
tegen de achttienjarige, wat sterk demotiverend kan
werken, en waardoor er volgens mij vele waardevolle
composities en muziekschrijvers hun kans missen.
In aanvulling op initiatieven om de beste werken te
bekronen, is er sterk nood aan evenementen waar dit
werk gewoon professioneel kan uitgevoerd worden,
en waar jongeren kunnen experimenteren. Voor een
jonge componist is dit op zich al een uitgelezen buitenkans. "The Times they are a-changin"' is dan ook
niet als een wedstrijd opgevat er vindt een selectie
plaats met een jury, met het oog op een concert waarbij elke waardevolle bijdrage - binnen verschillende
leeftijdscategoriedn - een plaats krijgt.
Vanaf welke leeftiid ben ie zelf beginnen compone.
renl Heb ie zcin initiatief als "The Times..." gemist in
je ionge iarenl
Ik ben beginnen schrijven vanaf mijn negen jaar.
Ik kon experimenteren met samenklanken op de muziekacademie, maar ook in de Steinerschooi waar ik
les volgde. Ik speelde toen ook al viool, dus de stukjes die ik daarvoor schreef kreeg ik meestal zelf
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we1 gespeeld. Maar op den duur wil 1'ewel eens voor
andere instrumenten schrijven, of voor technisch
meer onderlegde musici dan jezelf. Dan zit je vast
als jonge snaak; pas vanafachttien ) negentien jaar
kon ik meedoen aan wedstrijden, maar die hadden,
zoals uitgelegd, dan weer een heel ander doel, terwijl
je vooral nog wil experimenteren en ontdekken. Hoe
vroeger echter de ervaring van een echte uitvoering
plaats vindt, hoe sneller je daarvan kan leren, en hoe
meer je daaraan hebt.

Wa t i k al wilde bereiken toen ik neg e n
j aa r wa s: eindelijk kunnen horen
wa t i k zo graag zou willen horen.
Op zaterdag z9 november creeert HERMESensemble tenslotte een nieuw "Concerto voor viool en ensemble" in AMUZ, waar je volop aan bezig bent.
Waarom de keuze voor een vioolconcerto?
Ik wilde al lang een vioolconcerto schrijven, ik
ben ook zelfviolist, en ben daardoor zeer vertrouwd
met het genre. Het ligt dus opnieuw in de lijn van
mijn persoonlijke geschiedenis: ik heb meer affiniteit met de viool dan met eender welk ander instrument.
Wat mogen we verwachten van het concertol Waar
zal het 'bver gaarf'l
Qua vorm zijn veruit de meeste vioolconcerto's
enerzijds drieledig, en anderzijds gedacht vanuit de
tegenstelling viool versus ensemble of orkest. Die
traditionele structuren wi1 ik doorbreken en verruimen. Mijn concerto wordt 66n deel, waarbij de viool de compositie aanstuurt, alle muzikale elemen-
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ten aanbrengt, en het ensemble als het ware door
de compositie leidt. De dirigent fungeert eerder als
een ritmisch cocirdinator. de soloviolist is de echte
aanvoerder in dit werk, zoals het bijvoorbeeld in de
barokke concerto's gebeurde. Harmonisch bouw ik
momenteel verder op wat ik in mijn orkestwerk "Tetrahedron" voor het eerst exploreerde:ik voel me nog
steeds thuis in dezelfde harmonische constructie die
gevisualiseerdwordt in een geometrische figuur.
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