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In maart 2020 brengt KunstKlank de productie Winterreis, geïnspireerd door de laatste
winter van de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat een hedendaagse bewerking van
Winterreise van Schubert voor koor en solisten. Zo transformeren zij een solostuk in een
bijzondere muziektheatervoorstelling, die de luisteraar uitnodigt écht te luisteren.
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MET ANDERE OREN
ons toevallig een Duitse soldaat, die
vanuit zijn land moet vertrekken en te
maken krijgt met grote keuzes in zijn reis.
Waar kom je voor te staan?” Tienstra:
“Waarom gaan we op die winterreis, die
hele route af? Waarom houden we vol?
Bij onze voorstelling wordt dat de vraag
waarom je als soldaat in een vreemd
land zou gaan vechten. Heb je iets om
naar terug te verlangen, iets om naar
terug te keren? Door te kiezen voor een
Duitse soldaat krijg je een veel minder
voor de hand liggend verhaal. Je houdt
een vraagteken, ook naar het publiek.”
Het werken met een groter artistiek
team is voor Van Piekeren en Tienstra de
grote meerwaarde van KunstKlank; het
zorgt voor veel nieuwe gedachten en
inspiratie. Tienstra: “We rijpen in de
muziek op een manier die je nooit meemaakt bij een gewoon concert. Ik weet
zeker dat als wij na een half jaar weer
gewoon de klassieke Winterreise van
Schubert opzetten, we daar met heel
andere oren naar luisteren. Ik hoop dat
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het publiek dat ook zo beleeft.”
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