
HetConcertgebouwbestaat
in 2013 125 jaar. In de aanloop
naar dat jubileumelkeweek
aandacht voor een kant van
de ‘tempel vande klassieke
muziek’. Vandaag troubadour
LennyKuhr over de intimiteit
vandeKleine Zaal.

DANIËL BERTINA

Het zijn de onverwachte
songs die een muzikant be-
kend maken. Sinds zange-
res Lenny Kuhr (1950) op

haarnegentiendehetEurovisieSong-
festivalwon, staat ze bekend als trou-
badour, de titel van het winnende
liedje. Kuhr: “Troubadour klinkt een
beetje nostalgisch – daar heb ik een
hekel aan –maar in al die jaren is het
nummer met me blijven meegroeien.
Elke keer als ik het zing is het nieuw.
Een troubadour is iemand die zijn
liedjes echt doorlééft en ze een mys-
tiekedimensiemeegeeft inplaats van
ze alleen op te voeren. Dat is de enige
manier waarop ik muziek kan ma-
ken.”
Op 9 november zet Kuhr voor het

eerst vanhaar leven (en carrière) voet
in Het Concertgebouw. Die avond
treedt ze op in de intieme setting van
de Kleine Zaal, als onderdeel van
Acoustics: een nieuwe concertserie
met grote namen uit de Nederlandse
popmuziek. Begeleid door haar vaste
bandleden Cor Mutsers (gitaar) en
Mischa Kool (bas) speelt ze een mix
van oude ennieuwe songs.
Eén van de nieuwe nummers,Neem

me mee, schreef Kuhr voor haar zus,
die onlangs haar man heeft verloren.
“Dat was een heel intiem proces,”
zegt Kuhr. ”Uiteindelijk is het een
soort gebed geworden, waarbij ik ie-
der woord heb gewogen om het hele-
maal te ontdoen van goedkoop senti-
ment. Ik zoek de emoties nooit be-
wust op. Ze zijn er gewoon.”
In haar muziek combineert Kuhr de

Nederlandse liedtraditie met de ver-
halende elementen uit de Franse
chansons, de intensiteit van de Por-
tugese fado en de energie van de
Spaanse duende. Kort na het winnen
vanhet Songfestival trad ze op inPor-
tugal, met een deels Nederlands- en
Franstalige set.
Kuhr: “Ik sprak toen nog geen

woordPortugees,maar die optredens
waren eengroot succes endemensen

verteldenmedat ze inmijnmuziekde
saudade herkenden: het onbestemde
verlangen dat wordt gezien als de es-
sentie van de fado. Voor mij bestaat
hethele levenuit dat verlangen. Ik zie
het als een transformerende energie
die ik gebruik om tot nieuwe vormen
van expressie te komen.”
Ondanks haar 45-jaar omspan-

nende carrière is Kuhr betrekkelijk
mediaschuw. In 2011 was ze te zien in
de eerste aflevering van het program-
maAli B op volle toeren, waarin jonge
muzikanten een muzikale uitwisse-
ling aangaan met de gevestigde na-
men uit de Nederlandse popgeschie-
denis. En andersom.
Met haar nummer Spijt wist Kuhr

gastheerAli B ende streetwise rapper
Keizer tot nauwelijks verhulde tranen
toe te ontroeren.
Kuhr: “Bij het filmen van die eerste

aflevering had ik geen idee dat het

programma’s zo’n vlucht zou nemen.
Het was een geweldige integratie van
culturen en muziekstijlen. In Spijt
combineerde ik funk met fado. Heel
spannend, juist door de contrasten.
Ik heb veel van die ontmoeting ge-
leerd. Natuurlijk ga ik niet rappen –
ik kijkwel uit –maar al die invloeden
werken door inmijn nieuwe songs.”
Muziekdraait omdirect contactma-

ken, inhet hier ennu, zegtKuhr. “Een
lied is pas af als iemand het hoort.
Het is de kunst om genoeg ruimte te
laten, zodat iedereen zijn eigen ver-
haal erin kan herkennen. Ik ben heel

benieuwd hoe mijn liedjes zullen
klinken in die fameuze akoestiek van
Het Concertgebouw, maar ik kan ver-
trouwen op mijn twee collega’s. Sa-

men streven we naar de meest pure
muzikale ervaring.”

www.lennykuhr.com

Mirjamerweerbij is.Haargezelschap
hetO.T. Theater krijgt ook totaal onte-
recht geen subsidie meer. Dat is
wrang, maar we zijn blij dat we met
dezevoorstellingeenbijzondereperi-
ode afsluiten.”

Carver: Café Lehmitz. Vanavond
première in De Toneelschuur in
Haarlem. 13/12 Schouwburg
Amstelveen, 2-27/1 Bellevue.
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Lenny Kuhr: ‘Ik heb een hekel aan nostalgie.’ FOTO STEFAN BOGERS

Carver doorbrak

weer eigen temaken.’ FOTO BEN VANDUIN

leuk en leerzaam
manager of promotor.” Helmink: “De
kinderen maken kennis met alle
aspecten van de muziekindustrie.
Zowel het maken van muziek als het
circus eromheen.”
De leerlingen uit de derde en vierde

klas wachten vol spanning op hun
eerste muziekles. En dan stapt radio-
dj Fernando Halman binnen. “Jullie
gaan leren hoe je een spannende
melodielijn kunt schrijven, hoe een
goede tekst in elkaar zit, maar ook
hoeartiestenFacebookgebruikenom
meer fans te krijgen,” zegt hij.
De Music Academy van Buma heeft

elementen van talentenjachten als
The Voice en Idols afgekeken. Zo strij-
den de schoolbands tegen elkaar om
de Academy Award. Leerlingen
schrijven zelf liedjes waar ze punten
mee kunnen scoren en krijgen bege-

leidingvan ‘musicmasters’, de rotten
uit het vak. Daar heeft Buma, als ver-
tegenwoordiger van 21.000 muziek-
auteurs, een flinke voorraad van.
Zangeressen Shary-An (bekend van

The Voice) en Krystl helpen vandaag
de kinderen bij een popquiz. ‘Hoe-
veel Nederlandse artiesten scoorden
een nummer 1 hit in Amerika? Welke
zangers namen een duet op in tv-pro-
grammaAli B op volle toeren?’ De ant-
woordenworden zo opgedreund.
Dan is het tijd voor muziek maken.

De meisjes zijn fan van Alicia Keys.
“R&B is echtmijn ding,” zegt één van
hen. De zangeressen worden door de
pers en door hun klasgenootjes ge-
filmd, iedereen is onder de indruk.
Het kostmoeite om terug te gaannaar
de les. “Het is vrijdag, jullie hebben
gewoon school,” zegt de CKV-docent.

later

‘Ik heb veel van die
ontmoetingmet
Ali B geleerd’


