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T H E M A

REFLECTEREN 
OP GILGAMESH

STUDENTEN, SCHOLIEREN EN MUSICI: 
'WE DOEN DIT ÉCHT SAMEN.'

Onsterfelijk zijn? Dat willen we allemaal wel. Of toch 
niet? Aan de hand van het eeuwenoude epos van Gilgamesh 
reflecteerden studenten, middelbare scholieren en muziek- 
en theaterprofessionals met elkaar op de nog altijd actuele 

thema's. Over hoe samen leren je blik kan verbreden. 
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Het verhaal over Gilgamesh is oud. Ouder dan de 
Bijbel. Het is een heldenepos over Gilgamesh, de 
tirannieke koning van Uruk, een prachtige stad in 
zuid Mesopotamië. Zijn moeder was een godin, 
zijn vader een mens. Gilgamesh' sterfelijkheid is 
zijn zwakke plek. Daarom gaat hij naarstig op zoek 
naar het eeuwige leven. 

BUITEN HET SMALLE PAD 
Wat kan zo'n oud verhaal ons vertellen over het 
heden? Het fascineert Louis Buskens, dirigent 
van Brabant Koor. Toen hij op de partituur stuitte 

van The Epic of Gilgamesh van de Tsjechische 
componist Bohuslav Martinů, wist hij: hier gaan 
we iets mee doen. En in plaats van zich alleen 
op het repeteren met het koor te richten, klopte 
hij óók meteen aan bij Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten (FHK). Hij wilde bespreken of er 
een samenwerking met de Academy of Music 
and Performing Arts en met de Academie voor 
Muziekeducatie in zat. Buskens: 'Ik treed graag 
buiten het smalle pad van een concert geven in 
een concertzaal, waar mensen netjes klappen 
na afloop en dan weer naar huis gaan. Muziek 
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zullen de studenten moeten vertrouwen op anderen. 
Hierbij begeleiden we hen continu en vinden er 
intervisiemomenten plaats. Wij zijn er als opleiding 
van overtuigd dat het 'samen kunnen leren' één 
van de belangrijkste voorwaarden is om te kunnen 
omgaan met de steeds veranderende, snelle en 
dynamische wereld.'

PERSOONLIJK EN MUZIKAAL LEIDERSCHAP 
De samenwerking met Brabant Koor gold voor de 
hogeschool als een soort pilot voor deze nieuwe 
manier van werken. Buskens idee om 'iets' te doen 
met Gilgamesh leidde tot een succesvol driedelig 
project met educatie als rode draad. 

In het eerste deel maakten derdejaars studenten van 
de opleiding Docent Muziek een theatervoorstelling, 
samen met regisseur Rozemarijn Romeijn. Centraal 
in de voorstelling stond de muzikale reflectie van de 
studenten op thema's uit het verhaal van Gilgamesh, 
zoals onsterfelijkheid en nalatenschap. En dat was 
niet het enige. Ze produceerden het stuk helemaal 
zelf en voerden het op mét studenten van andere 
leerjaren. Eén van die derdejaars studenten was Amy 
Tweed. Ze herinnert zich trots hoe de regisseur haar 
en haar medestudenten vroeg om hun muzikaliteit in 
te zetten voor het muziekstuk. Het was de eerste keer 
dat de studenten op deze manier aan een productie 
meewerkten. 'Natuurlijk had de regisseur al een 
bepaalde visie voor ogen. Maar hoe je dat vervolgens 
naar een arrangement vertaalt, dat wist zij niet. Ik 
vond het een bijzondere uitdaging om daarmee voor 
haar aan de slag te gaan. Om zo samen te zoeken naar 
wat past bij het stuk. Daardoor voelde ik: we doen dit 
écht samen.'

Tweed nam een deel van de productieleiding 
van de theatervoorstelling op zich, terwijl haar 
jaargenoten zich op marketing, rekwisieten, decor of 
make-up richtten. Dat deed ze in nauw overleg met 
Leon Caarls, die als productieleider bij het project 
betrokken was. 'Het heeft me veel zelfverzekerder 
gemaakt. Dat ik de juiste keuzes kan maken, dat 
wat ik in mijn hoofd heb klopt', vertelt ze. Ook het 
samenwerken met medestudenten aan het project 
was uiterst leerzaam. 'In het begin vond ik het lastig. 
Veel medestudenten zijn ook vrienden. Toch moest 
ik soms keuzes maken die niet voor iedereen prettig 
waren. Gaandeweg het project hebben we hier samen 
een goede manier voor gevonden en konden we privé 
en de voorstelling beter van elkaar scheiden." 
Al met al gaf deze manier van werken - samen met 

heeft volgens mij, naast allerlei andere zaken, ook de 
functie van communicatiemiddel in zich. Wat kunnen 
we daar samen van leren? En door die te delen 
ontstaan er ideeën.'

Buskens vond een enthousiaste partner in 
FHK. De hogeschool werkt al langer aan een 
plan voor vernieuwing van het onderwijs. Door 
docentenopleidingen van de verschillende 
kunstdisciplines beter met elkaar te verbinden hoopt 
de FHK ruimte te creëren voor nieuwe manieren van 
onderwijs. Carla Lagarde, studieleider van Fontys 
Academie voor Muziekeducatie: 'We leiden niet alleen 
toekomstige muziekdocenten en muzikanten op, we 
leiden tevens op tot muzikaal inspirator. Dat is waar 
we voor staan. Van onze opleidingen komen mensen 
die anderen met en door muziek weten te inspireren 
en te raken. En daar sluit een integraal project als 
dit - waarin we samenwerkten met Brabant Koor, 
studenten en middelbare scholen - erg goed op aan. 
Studenten staan meteen middenin de maatschappij, 
dat is enorm leerzaam.'

LEERLAAG DOORBROKEN NETWERK
Vanaf september 2020 start op de Academie voor 
Muziekeducatie van Fontys de eerste lichting 
studenten met deze nieuwe manier van leren. Ze gaan 
tien tot vijftien weken werken aan betekenisvolle 
opdrachten en projecten. De projecten weerspiegelen 
het werkveld en de Academie hoopt de student zo uit 
te dagen tot innovatie en ontwikkeling. 

Lagarde: 'Iedere opdracht bestaat uit twee fases. 
In de eerste fase gaat de student zeven weken 
intensief aan de slag om zijn theoretische en 
praktische kennis en vaardigheden op het gebied 
van zijn muzikale ontwikkeling te vergroten. De 
focus ligt op de 'overdracht'. De student vult zijn 
muzikale gereedschapskist aan met didactische en 
pedagogische kennis en vaardigheden. Ook maakt hij 
kennis met zijn eigen rol en met de doelgroepen uit 
het werkveld. In de tweede fase ontplooit de student 
zich als muzikale inspirator door met én van het 
werkveld te leren.' 

'Leren in een gemeenschap maakt hier dus een 
belangrijk onderdeel uit. We zorgen voor een 
zogenaamd 'leerlaag doorbroken netwerk', waar leren 
met én van elkaar, feedback van peers en teamleren 
aan bod komen.' Dat betekent dat de studenten met 
de docenten en het werkveld, samen werken aan 
één gezamenlijk doel. 'Om dit voor elkaar te krijgen 

"HET BEGON ALLEMAAL MET DAT VONKJE IN HET 
HOOFD VAN DIRIGENT BUSKENS"
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instrumenten, snoeren, partituren. Dat was wel even 
wat anders dan de drie gitaren die we hier op school 
hebben staan.' De opvoering van de stukken die de 
leerlingen hadden voorbereid werd ingeleid door 
dirigent Louis Buskens. Glimlachend vertelt hij: 'Het 
verrast me altijd zeer waar jonge mensen mee komen. 
Erg interessant. Dat voegt voor mij ook weer iets 
nieuws toe aan mijn blik op de wereld, steeds weer.'

MUZIKALE INSPIRATORS
En dan: het slotstuk van het omvangrijke Gilgamesh-
project. De uitvoering van het oratorium van Bohuslav 
Martinů, door Brabant Koor en Philharmonie 
Zuid-Nederland. Ook in het derde deel van het 
project stond samen leren centraal. Drie compositie-
studenten van de Academy of Music and Performing 
Arts (AMPA) werkten samen met coach en componist 
Hawar Tawfiq aan drie gloednieuwe composities. 
Deze vormden een muzikale reflectie op de thema's 
van het Gilgamesh epos.

Het begon allemaal met dat vonkje in het hoofd 
van dirigent Buskens. Hoe kijkt hij nu terug op het 
project? Buskens: 'Het bewijst voor mij nog maar 
weer eens wat ik eigenlijk al wist. Door samen dingen 
te doen, te ontwikkelen doe ik dingen waar ik in m'n 
eentje nooit op zou zijn gekomen. En dat maakt het 
interessant.' Zo stond Buskens zelf te kijken van 
de hoge kwaliteit van de theatervoorstelling die de 
Fontys-studenten produceerden. Zij bekijken de 
thematiek rond Gilgamesh heel anders dan hijzelf, 
merkte hij. Of de Ney-speler (Perzische rietfluit, 
red.) die hem een nieuwe manier van naar muziek 
luisteren liet zien. 'Wat ik wil bereiken als ik zelf 
lesgeef is precies dit: dat studenten werelden leren 
kennen waarvan ze van tevoren nog niet wisten dat 
ze bestonden. Dat we dat met dit project bij alle 
betrokkenen hebben bereikt, maakt dat het zeker 
geslaagd is.

Studieleider Carla Lagarde sluit zich daarbij aan: 'Je 
ziet en merkt aan alles dat deze manier van opleiden 
meerwaarde biedt voor onze studenten. Dat ze van 
de gepassioneerde musicus, die ze al zijn, door zo'n 
project steeds meer veranderen in een authentieke, 
bevlogen en breed georiënteerde muzikale inspirator. 
En dat ze vol zelfvertrouwen zowel op een podium 
staan als voor een groep, om zo een inspirerende 
muzikale leerervaring te creëren. Missie geslaagd!' P

Iris van den Boezem is freelance tekstschrijver 
(Iris - Oog voor Tekst/ www.irisoogvoortekst.com) 

medestudenten, docenten en profs uit het werkveld 
- een mooie boost aan de vaardigheden die ze straks 
in het werkveld nodig denkt te hebben, weet Tweed. 
'Leiding geven, goed communiceren, duidelijk zijn. 
Maar ook: persoonlijk en muzikaal leiderschap. 
Absoluut onmisbaar als je voor een klas staat en als je 
als muzikant werkt.'

NIEUWE BLIK 
Tijdens het tweede deel van het Gilgamesh-project 
bezochten studenten van de Academie voor 
Muziekeducatie vier middelbare scholen in Tilburg. 
Aan de hand van een lessenreeks reflecteerden ze 
samen met de leerlingen op Gilgamesh. Wat vinden 
de leerlingen van onsterfelijkheid? En hoe vertalen ze 
de gevoelens die ze daarbij hebben naar een muzikale 
compositie? Als afsluiting werden de muziekstukken 
opgevoerd in de studiozaal van de Tilburgse 
Schouwburg. 

Hetty Jansen is muziekdocent van het Beatrix College 
in Tilburg. Met haar 4 en 5 havoklassen deed ze mee 
aan het Gilgamesh project. 'Het was heel leuk om te 
zien hoe leerlingen reageerden op de studenten van 
Fontys. Dat zijn jonge mensen, een andere generatie, 
en ze brengen de stof op een andere manier dan de 
leerlingen gewend zijn. Dat is heel verrassend en dat 
nemen de leerlingen ook na het project nog mee. Dat 
weet ik zeker.' Samen muziek maken brengt sowieso 
al een bijzonder gevoel met zich mee, weet ze. Dat 
is ook al zo als de klasgenoten samen spelen. En 
als er dan vervolgens muziek wordt gemaakt samen 
met semi-professionals en professionals, dan is dat 
helemaal bijzonder. 'Leerlingen liften daar echt op 
mee. Ze worden meegetrokken in het enthousiasme 
van die musici.'

Van één van Hetty's leerlingen was de moeder net 
overleden. Om les na les na te denken over een thema 
als sterfelijkheid, viel deze leerling zwaar. Toch wilde 
ze koste wat kost mee blijven doen. 'Uiteindelijk 
vond ze een liedje met een tekst die voor haar heel 
betekenisvol was. Verdriet, emoties, en het kunnen 
delen daarvan. Het helpt allemaal bij de verwerking. 
En de andere leerlingen leerden daar ook van. Over 
wat verlies betekent. En hoe het zou zijn om een 
ouder te verliezen.'

De allerlaatste generale repetities bij Fontys en de 
opvoering in de studiozaal van Theaters Tilburg 
waren toch wel de kers op de taart van het project. 
'Je zag ze met grote ogen rondlopen - al die 


