
 

kelen om een goede performer én een 
goede ondernemer te worden.
Deze bachelorstudie is ook opgezet omdat er 
vraag naar was. Koffeman: ‘Onze studenten 
vroegen om een meer hybride benadering 
van het muzikantschap.’ Die vraag heeft on-
getwijfeld ook te maken met de veranderen-
de arbeidsmarkt. In september begint het 
derde studiejaar van deze nieuwe opleiding. 
De resultaten van de afgelopen twee jaar zijn 
boven verwachting en het aantal aanmeldin-
gen groeit elk jaar sterk.

Multidisciplinair
Hoe beoordeel je een performance van men-
sen die bij hun toelating op het conservatori-
um niet alleen muziek inbrengen? De gang 
van zaken is als volgt. Er zijn circa 85 aan-
meldingen; na een eerste selectie komen vijf-
tien kandidaten een dag lang bijeen. De jury 
wil weten hoe ze zich in de groep gedragen 
en hoe ze hun ideeën verwoorden. In de vol-
gende ronde leveren ze drie werken in en 
verzorgen ze een performance; dit vormt de 
basis voor de beoordeling. De jury bestaat uit 
musicerende makers/spelers, theatermakers 
en studenten – bijvoorbeeld van de opleidin-
gen theater en docent muziek. De perfor-
mance geeft de doorslag: die moet overtui-
gend zijn. De auditie draait dus niet alleen 
om goed een instrument bespelen, al is dat 
natuurlijk wel een basisvereiste. 
Een voorbeeld van wat de studenten leren, is 
te zien in een filmpje van de 25-jarige lus-

trumviering van de HKU.  
Hierin leveren tweedejaars-
studenten artistiek commen-
taar op de Messiah van 
Händel. Ze hebben alles zelf 
gemaakt, van de muziek – gebaseerd op de 
originele teksten en muziek – tot en met het 
filmpje. Hun werkstuk was onderdeel van de 
integrale uitvoering van de Messiah door  
orkest, koor en solisten van het Utrechts 
Conservatorium. Of neem student Luuk 
Lenders: hij bespeelt Ierse fluiten en accor-
deon en is beeldend kunstenaar. ‘In deze op-
leiding werken we vanuit creativiteit en ver-
beeldingskracht. Ik druk me het liefst uit in 
een combinatie van klank en beeld. Mijn  
tekening “lichtjesstad” (zie illustratie) heeft 
de nacht als inspiratiebron. Beeld en klank 
gebruik ik als krachtige twee-eenheid om 
mijn verhalen aan publiek vertellen.’ 
Waarin is de Utrechtse opleiding nu eigenlijk 
bijzonder? Er zijn toch ook opleidingen tot 
bijvoorbeeld producer? Koffeman: ‘In heel 
Europa is dit de enige muziekstudie die niet 
stijl- of instrumentgebonden is. Onze slogan 
is “creating, performing, communicating”. 
Studenten moeten zelf kunst creëren, een 
goede performance neerzetten en er publiek 
voor genereren. Alleen aan de Guildhall 
School of Music and Drama in Londen kun 
je een vergelijkbare studie volgen, maar dat 
is een master. Wij verzorgen een bachelor.’ 
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De arbeidsmarkt voor musici is de laatste jaren 
drastisch veranderd, vooral nu er zo gesnoeid 
wordt in de subsidies. Hoog tijd dus om  
muziekvakstudenten klaar te stomen voor  
een andere toekomst. Utrechts Conservato
rium  HKU speelt hierop in met de  
bachelorstudie ‘Musician 3.0’.

Wat is een muzikant 3.0? Dat is iemand die 
zich niet op één instrument of muziekstijl 
richt, maar die een verhaal vertelt met uiteen-
lopende middelen. Je beheerst meerdere in-
strumenten en je maakt je eigen muziek als 
componist, arrangeur of improvisator. Je ont-
wikkelt een eigen stijl, ook als performer.
Eigenlijk is dit niets nieuws. Ook in de 17e 
en 18e eeuw waren musici heel veelzijdig. 
Ze bespeelden vaak meer dan één instru-
ment, componeerden, gaven les en bouw-
den instrumenten. Daarna zijn musici zich 
steeds meer gaan specialiseren. De 3.0-op-
leiding moet opnieuw de verbinding leg-
gen tussen al die specialismen. ‘Die verbon-
denheid is heel organisch en logisch’, vindt 
Tet Koffeman, coördinator Musician 3.0. 
‘Die hoeft zich niet te beperken tot muziek; 
sommige studenten zijn behalve musicus 
beeldend kunstenaar, danser, theatermaker 
of videokunstenaar. Andere komen van de 
Herman Brood Academie of zijn afgestu-
deerd psycholoog.’ Voor studenten met 
meerdere talenten is er eindelijk een studie 
waarin ze hun ei kwijt kunnen. Een studie 
voor alleskunners, die zich willen ontwik-
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Musician 3.0 
voor muzikale 
alleskunners

Lichtjesstad, door Luuk Lenders
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