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De passie en magie van de cello
Celliste Maja Bogdanovic en pianist 
Julien Gernay betoveren Oude Kerk

Je hebt een ultieme passie voor 
het geluid en de schoonheid van 
de cello. Wanneer begon jouw 
passie voor dit prachtige instru-
ment?  Waarom zou een muzi-
kant moeten kiezen voor  de cel-
lo volgens jou?
Ik was 5 jaar oud toen mijn ou-
ders me meenamen naar de mu-
ziekschool om me klassieke mu-
ziek bij te brengen. Er was een 
toelatingsexamen en een le-
raar die les in nootlezen gaf. Hij 
vroeg me om een lied te zingen 
om te zien of ik wijs kon houden 
en de juiste toonhoogte van no-
ten of ritmes kon herhalen. Dit 
ging mij erg makkelijk af en ik 
werd meteen in een voorberei-
dingsklas gezet waar kinderen in 
een koor zongen en de basisbe-
ginselen van de muziek kregen 
bijgebracht. Verschillende mu-
ziekinstrumenten kwamen voor-
bij, waaronder uiteraard de cel-
lo. Dit is mijn keuze geworden, 
vanwege het ‘menselijke’ geluid.  
Bovendien voelt het vasthouden 
van een cello heel natuurlijk en 
prettig aan, alsof je iemand knuf-
felt. Daarom houd ik zo van dit 
instrument. 
Je speelde als soliste internatio-
naal vele recitals , maar  speelde 
ook met vermaarde orkesten, ka-
merorkesten etc. Wat doe je het 
liefste en waarom? Kun je je een 
moment herinneren dat heel spe-
ciaal voor je was?
Ik kan niet zeggen waar ik het 
meest de voorkeur aan geef, om-
dat elke ervaring  heel eigen en 
anders is. Ik probeer te genie-
ten van elke situatie . Het is altijd 
interessant om de rollen aan te 
passen en continu over te scha-
kelen - en dit is eigenlijk ook nog 
een antwoord op de vorige vraag 
- waarom ik voor de cello koos:  
dit instrument leent zich voor ie-
dere denkbare rol van orkest-
muzikant, kamermuzikant en so-
list. Het spelen van kamermuziek 
vraagt veel en vergt heel veel er-
varing. Ik kan hier erg van genie-
ten: het repertoire is gewoon on-
eindig. De mooiste thema’s die 
hier ooit voor zijn geschreven 
zijn de cello-delen. Maar ik houd 
er ook van om concerten te spe-
len met een orkest , dit is altijd 
een grote uitdaging. Naast dat je 
de stukken werkelijk van binnen 
en buiten moet kennen,  heb je 
ook echt stalen zenuwen nodig 
om daar te staan   en te spelen 
voor  en bij  het orkest.  Ik speel 
ook weleens in het orkest, al ge-

beurt dat minder vaak . Ik houd 
er dan vooral van om de symfo-
nieën van Beethoven en Brahms  
te spelen. Wat betreft specia-
le momenten:  er waren zoveel 
speciale momenten voor me, de-
ze vraag is eigenlijk moeilijk te 
beantwoorden. Ik heb bewonde-
ring voor Beethoven: de meeste 
van zijn kwartetten staan syno-
niem aan perfectie  en het spe-
len van zijn werk is altijd heel bij-
zonder. Ook mijn Carnegie Hall 
debuut recital - het was de eer-
ste keer voor mij om te spelen in 
de Verenigde Staten - en ik her-
inner me de Full House , met een 
perfecte akoestiek en zeer aan-
dachtig publiek , dat naar een 
lang en veeleisend programma 
heeft geluisterd . Het is ieders 
‘droom’ om daar te mogen spe-
len , ik had me daar nooit eer-
der een voorstelling van kun-
nen maken hoe het  zou zijn 
om daar te spelen, maar zodra 
ik op het podium stond voelde 
het niet vreemd. Alle druk ver-
dween accuut. Elke keer als ik 
in mijn woonplaats Belgrado 
speel, geeft dit me een zeer spe-
ciaal gevoel en schept dit een 
band vanwege het publiek dat 
me kent sinds mijn beginperi-
ode: mijn vrienden , familie en 
collega’s. Een van de recitals die 
ik daar speelde vond plaats in 
zeer moeilijke omstandigheden: 
het was in 1999, tijdens de oor-
logsbombardementen op Ser-
vië en Belgrado . Mensen wa-
ren erg dapper om naar het con-
cert  toe te komen en ik herin-
ner me zelfs dat ik niet bang was 
voor de bommen: er was louter 
muziek en verantwoordelijkheid 
voor het stuk.
Je houdt er ook van muziekstuk-
ken van hedendaagse componis-
ten te spelen. Kun je  iets vertel-
len over je belangstelling voor de-
ze componisten en hoe deze is 
gegroeid? Heb je een favoriete 
componist ?
Ik was 16 jaar toen ik aan het 
conservatorium van Parijs ging 
studeren en kwam uit een beet-
je conservatief land , waar ik 
niet de kans had om de taal van 
de hedendaagse muziek te le-
ren. In Parijs was het zeer inte-
ressant om hedendaagse com-
ponisten te ontmoeten en daar-
mee samen te werken . Het was 
een deel van het examen en ook 
een uitdaging om te werken aan 
deze stukken op heel korte ter-
mijn. Het cello- repertoire is ech-
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ter niet zo groot en onze missie 
is om componisten van nu aan 
te sporen te schrijven voor ons, 
naast de bestaande stukken van 
Beethoven, Schumann, Bach, 
etc., zodat we deze in de toe-
komst op jonge generaties  kun-
nen overleveren. Ik heb de kans 
gehad om werk uit te voeren van 
en met componist/ dirigent Krs-
zystof Penderecki , die ik ont-
moette in Giverny, Frankrijk. Hij 
werkte veel met Rostropovitch 
en zijn werken voor de cello zijn 
absoluut subliem. Dit jaar en vol-
gend jaar  treden we samen op, 
met zijn tweede celloconcert, 
waar ik ook heel erg naar uitkijk. 
Als je me vraagt naar mijn favo-
riete componist, dan is dit zonder 
twijfel Beethoven.
Het spelen van de cello is pas-
sie en magie . Voel je deze pas-
sie en magie als je deze deelt met 
je publiek? Hoe komt dit gevoel 
met name over op het Nederland-
se publiek?
Nu, ik hoop dat het net zo ma-
gisch is voor het publiek  als het 
voor mij is! Ik ben wat ik ben en 
doe wat ik ben omdat ik weet van 
mezelf wat ik kan. Ik hoop dat de 
cello zijn eigen plaats gevon-
den heeft als instrument door de 
eeuwen heen. Er zijn  prachtige 
repertoires geschreven voor de 
cello , die misschien minder be-
kend zijn dan de repertoires voor 
viool  en piano. Naar mijn me-
ning houdt het Nederlandse pu-
bliek heel erg van klassieke mu-
ziek en is zeer attent tijdens de 
concerten. Ik  vind hun enthou-
siasme en spontaniteit aanste-
kelijk wanneer ze direct staande 
ovaties geven na het spelen van 
de laatste  noten. Een van mijn 
eerste Nederlandse ervaringen 
was een concert in Mill.  Het was 
absoluut geweldig, het publiek 
fietste van plaats tot plaats om 
de concerten bij te wonen . Het 
is zeer belangrijk om de klassie-
ke muziek overal mee naar toe te 
nemen  en dit mee te geven aan 
het publiek zodat ze de muziek 
leren kennen.

De ‘Oude Kerk‘ in Heemstede, 
waar je speelt op 19 oktober aan-
staande, wordt geroemd om haar 
bijzondere en unieke akoestiek, 
perfect voor klassieke instrumen-
ten als de cello. Heb je ooit mee-
gemaakt dat de akoestiek niet 
was zoals je verwachtte en een 
teleurstelling was? Als dit gebeurt 
hoe ga je hier mee om aangezien 
dit een gepassioneerde voorstel-
ling kan beïnvloeden?
Helaas , soms tref je een ‘slechte’  
ruimte. Maar dat is niet het ein-
de van de wereld! We leren alle-
maal als professional hoe  je met 
zulke situaties moet omgaan. 
In zo’n geval  moet je de klank, 
techniek, vibrato, het tempo, de 
balans met de piano of orkest 
zien aan te passen... Het is na-
tuurlijk niet makkelijk, maar dat 
hoort nu eenmaal bij het spel. 
De muziek mag nimmer worden 
aangetast door een persoonlijke 
teleurstelling.
Wat zijn je toekomstplannen ? 
Vind je het leuk om de cello te 
betrekken in verschillende soor-
ten muziek misschien zelfs de 
popmuziek?
November is drukke maand voor 
mij: naast kamermuziek concer-
ten in Antwerpen en Eindho-
ven, speel ik mijn eerste Beet-
hoven triple concerto in Duits-
land,  met de Nederlandse vio-
liste Frederieke Saeijs en de Ge-
orgische pianist Nino Gvetad-
ze. Hierna ga ik naar Warschau, 
waar ik zal optreden met Juli-
an Rachlin en Yuri Bashmet op 
de opening van Krszystof Pen-
derecki ‘s 80ste festival. Dit sei-
zoen speel ik het Schumann cel-
loconcert met het Belgrade Phil-
harmonic en het John McCa-
be celloconcert met het Engel-

se Symphony Orchestra. Maar ik 
kijk ook erg uit naar Berlijn, waar 
mijn debuut is in maart, met de 
Berliner Symphoniker in de grote 
zaal van de Berliner Philharmo-
niker. In mei speel ik twee keer 
onder K. Penderecki met  2 cello 
concerten in Slovenië en op 1 ju-
ni neem ik deel aan het middag-
concert met Frederieke Saeijs en 
Nino Gvetadze, in het Concert-
gebouw van Amsterdam: een 
prachtige locatie.

Om eerlijk te zijn, het spelen van 
popmuziek is het makkelijkste 
wat een klassieke musicus kan 
doen ... Ik denk dat mijn leven 
te kort  is, als ik alle muziek van 
Beethoven, Brahms, Schumann, 
Schubert, Schostakovitch en he-
dendaagse componisten wil spe-
len... de werken zijn gewoon on-
eindig! Ik heb er niets op tegen 
om een   aantal (pop)optredens te 
doen, het geeft altijd veel plezier, 
maar mijn leven is toch echt ge-
wijd aan de klassieke muziek.
Kun je beschrijven wat het bespe-
len van de  cello betekent voor je 
in drie steekwoorden?
Discipline, kennis, uitdaging.
Dank je wel voor dit leuke inter-
view en heel veel succes en ple-
zier op 19 oktober in de Oude 
Kerk!
Dank je wel!

Op zaterdag 19 oktober in de 
Oude Kerk van Heemstede vindt 
dit prachtige concert plaats. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
kosten 21,50 per stuk en zijn te 
bestellen op tel.nr. 023 -548 38 
38 bij de kassa van de Luifel, of 
via de website www.podiaheem-
stede.nl.
Bart Jonker

Maja Bogdanovic (fotograaf: 
Michel Nguyen).
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