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THE 
SHOW 
MUST 
GO 
ON 

ONDER DE BEZIELENDE LEIDING 
VAN HERMA VAN PIEKEREN 
EN HAAR TEAM STROMEN DE 
JONGEREN MET TALENT VOOR 
MUZIEK, ZANG EN THEATER VAN 
KUNSTKLANK EN DE KLEYNKOOR 
ACADEMY AL JAREN DOOR NAAR 
KLEINKUNSTOPLEIDINGEN EN 
CONSERVATORIA. OOK IS HET EEN 
KWEEKV!VER VOOR REGISSEURS, 
FILMMAKERS EN LICHTTECHNICI. 
HOE HOUDEN Z! DE SPIRIT ALIVE 
IN DEZE CULTUREEL BARRE T!DEN? 
DRIE KOPPELS OVER ELKAAR, 
HERMA ALS MUZIKAAL INSPIRATOR 
EN JE VAK ALS GROTE LIEFDE.

T E K S T  Renée Korbee      F OTO G R A F I E  Monica Stuurop
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‘JE SMEEDT DIEPE VRIENDSCHAP-
PEN MET JE KLASGENOTEN DIE TE-
GEL!KERT!D JE CONCURRENTEN 
Z!N. DAT KAN VERWARREND Z!N’

LEVEN IS OPTREDEN
De impact van de Covid-pandemie op de theater- en muziekwereld is enorm. 
Als prinses Jasmine in de musical Aladdin in Duitsland, moest Nienke Latten 
(25) op 13 maart plotseling van het vliegend tapijt stappen. Haar prille carrière 
stokte en het is nog maar de vraag wanneer de voorstellingen in Stuttgart her-
starten. Maar bij de pakken neerzitten doet ze niet. Thuis heeft ze een online 
soloconcert gemaakt waarin ze samen met de dirigent en een collega van Alad-
din een aantal musicalnummers zingt. ‘Ik kan niet anders, mijn leven is op-
treden en ik heb gekeken naar nieuwe mogelijkheden. The show must go on.’ 

EEN LEVEN ALS BARITON 
Aankomend bariton Maarten van Wijk (22) is vierdejaars student klassieke zang. 
‘Ik speelde trompet en doorliep met veel plezier de musicalgroep Up2Stage  
en de Kleynkoor Academy, maar ik was nog nooit naar een opera geweest. Bij 
de audities van de Fontys Hogeschool in Tilburg hoorde de toelatingscom-
missie een klassieke intonatie bij mij. Ik heb toen met mijn ouders een aantal 
concerten en opera’s bezocht en vervolgens werd ik toegelaten.’ Ook hij kampt 
met afzeggingen van optredens die bij de schoolexamens horen. Gelukkig kon 
hij na een succesvolle auditie voor een rol in een operafilm van Opera Spanga 
weer wat ervaring opdoen. De film is via (betaalde) streaming thuis te bekij-
ken; een belevingsvorm waar veel culturele instellingen momenteel gebruik 
van maken. Voor volgend jaar heeft hij zijn rol in de Spanga-opera Carmen al te 
pakken; maar dan hopelijk voor een livepubliek.

FEESTJES EN FASTFOOD
Nienke wist als kleuter al dat ze in de spotlights wilde staan. Haar talent werd 
opgemerkt door Herma van Piekeren die het beste in haar naar boven haalde 
en die door Nienke als haar muzikale moeder wordt betiteld. Na een succesvol-
le auditie in Duitsland kwam er een droom uit. ‘De cast is mijn familie en we 
zijn allemaal tot het uiterste gedreven om het publiek een geweldige avond te 
bezorgen. Optreden is topsport en feestjes en fastfood zijn niet aan de orde. Dat 
geldt niet alleen voor mij maar voor de hele crew.’ Gelukkig is er naast het vak 
wel ruimte voor de liefde: Nienke woont samen met haar vriend die danser is 
en die ze bij Aladdin leerde kennen.

SAPPELEN
Maarten kan zich inmiddels geen leven zonder klassieke zang meer voorstellen. 
‘Zo rond je dertigste krijgt je stem pas het maximale bereik dus voorlopig moet 
ik nog groeien.’ Een jonge en succesvolle bariton die hij volgt is Henk Neven, 
die hij leerde kennen tijdens voorstellingen in Noordwijk en die inmiddels op 
nationale en internationale podia staat. ‘Er studeren bij Fontys maar zo’n vijf 

NIENKE LATTEN & 
MAARTEN VAN W!K
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‘HET VERGT BEHOORL!K  
WAT DISCIPLINE OM IN DE 
ENTERTAINMENTBRANCHE 
MEE TE BL!VEN DRAAIEN’

klassiek geschoolde zangers per jaar af, 
dus ik heb zeker een kans. In ieder geval 
zal ik er alles aan doen om met dit gewel-
dige vak mijn brood te gaan verdienen.’

NAAKTE START
Als je Fontys doorloopt, word je behoor-
lijk op de proef gesteld, geven beiden 
toe. ‘Je start als het ware naakt. Je leert 
vervolgens te reflecteren op jezelf en op 
je klasgenoten met wie je diepe vriend-
schappen smeedt, maar die tegelijker-
tijd je concurrenten zijn. Dat kan soms 
verwarrend zijn.’ Fontys is eigenlijk een 
versnelde opleiding persoonlijke ontwik-
keling. ‘Het leren omgaan met kritiek valt 
nooit mee. Toch is mijn zelfvertrouwen 
enorm gegroeid,’ aldus Maarten. Nienke 
over Maarten: ‘Hij is heel bescheiden, 
ontwapenend en positief; karaktereigen-
schappen waarmee je ver kunt komen in 
de wereld van de klassieke zang.’ Maar-
ten op zijn beurt vindt Nienke een intens 
gedreven persoonlijkheid en een creatie-
ve duizendpoot.

KLOOIEN OP ZOLDER
Ook Open Podium van het Teylingen College Leeuwen-
horst is een springplank voor talent, blijkt uit het verhaal 
van Eli van Hooff (23). Op zijn veertiende was hij al ge-
obsedeerd door het ongrijpbare fenomeen licht en hoe 
dat werkt op een podium. ‘Ik mocht meelopen met een 
Finse lichtspecialist die aan de voorstellingen op school 
meewerkte en klooiend op mijn zolderkamer legde ik de 
basis. Langzaam begon het besef door te dringen dat ik 
van mijn hobby weleens mijn werk zou kunnen maken.’ 
Eli deed auditie voor de richting Design & Technology aan 
de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en werd 
aangenomen. 

LICHTPLAN OP MAAT
Ervaring deed hij onder andere op bij de door Herma van 
Piekeren en haar team geproduceerde KunstKlank-voor-
stellingen Isadora (2018) en Alles is bedacht (2019). Daar-
naast liep Eli mee met de gerenommeerde theatertech-
nicus en lichtontwerper Uri Rapaport. ‘Lichtontwerpen 
liggen aan de basis van elke voorstelling. Je staat er niet bij 
stil, maar zowel in kleine als grote producties wordt een 
lichtplan op maat gecreëerd. Je kunt het zien als schilde-
ren waarbij de kleuren op het palet vertaald worden naar 
licht dat per opgevoerd nummer van kleur, intensiteit en 
richting verandert,’ legt Eli uit.

UITGEPUT
Niet alleen de spelers staan onder grote druk, ook van het 
technisch team wordt veel gevraagd. Dat het theaterleven 
oogt als een sprookje maar de werkelijkheid weerbarstiger 
is, geeft Eli grif toe. Enkele jaren geleden raakte hij burn-
out. Terwijl hij nog examen moest doen, werkte hij al op 
hoog niveau mee aan diverse voorstellingen in het land. 
‘Regelmatig kwam het voor dat ik uit een voorstelling di-
rect naar school ging zonder mijn bed gezien te hebben. Ik 
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TALENT
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raakte totaal uitgeput en dat ging op een gegeven moment 
mis. Een personal coach heeft mij stevig aangepakt met 
adviezen over het hanteren van stress, de noodzakelijke 
rustmomenten inbouwen en goed voor jezelf zorgen met 
een gezond voedingspatroon. Het vergt behoorlijk wat 
discipline om in de entertainmentbranche mee te blijven 
draaien.’ 

SCHREEUW DOOR MERG EN BEEN
Klasgenote Lotte Pierik (23) wist niet meteen waar haar 
roeping lag. ‘Herma is mijn tante en zij zag dat ik graag 
zong. Door haar belandde ik op mijn negende al in de mu-
sical Ciske de Rat. Geweldig, maar mijn ambitie was om 
minister-president te worden en geen musicalster,’ scha-
tert ze. ‘Na de middelbare school auditeerde ik bij Fontys 
maar ik werd niet aangenomen. Een jaar later kwam ik 
er bij Muziektheater Codarts Rotterdam wel doorheen.’ 
Eli: ‘Hoe goed ik haar ook ken, als Lotte een voorstelling 
speelt, zie ik haar niet meer terug. Ze wordt zowel fysiek 
als mentaal het personage dat ze verbeeldt. In de voorstel-
ling waar ze ontdekt dat er in het landingsgestel van een 
vliegtuig dode vluchtelingen liggen, gaat haar hartver-
scheurende schreeuw door merg en been.’ Lotte: ‘Het gaat 
om overgave en eerlijkheid. Als je dat niet kunt leveren, 
dan kun je de theaterwereld eigenlijk wel vergeten.’

INKOMENSONZEKERHEID
‘In juli ben ik afgestudeerd als actrice, zangeres en the-
atermaakster,’ vertelt Lotte. ‘Ik prijs mezelf gelukkig dat 
ik momenteel een voorstelling mag doen bij Theater- 
producties MaxTak. In januari stopt dit project en moet ik 
gaan uitvogelen hoe ik aan een inkomen kom. Momenteel 
repeteer ik voor een rol in Het groene meisje, een muzika-
le komedie voor mens en plant, losjes gebaseerd op het  
leven van milieuactiviste Greta Thunberg. Tijdens de 
kerstvakantie hopen we hiermee op de planken te staan 
in CC Amstel.’ Eli maakt zich niet zo’n zorgen over zijn 
inkomen, want hoewel het werk aardig is stilgevallen, is 
hij ervan overtuigd dat 2021 weer een topjaar wordt. ‘Men-
sen snakken naar een uitje. Daarnaast ben ik op de AHK  
docent Lichttechniek- en creatie.’
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REPETEREN IN DE ACHTERTUIN 
Ook Bart Weijers (20) doorliep het Open Podium van Tey-
lingen College Leeuwenhorst. Al jong leerde hij trompet 
spelen, maar omdat het mondstuk van zijn instrument te 
hard tegen zijn tandslotjes duwde, moest hij ermee stop-
pen. Een korte carrière bij muziekvereniging Excelsior 
volgde, maar het meest stak hij op tijdens de voorstel-
lingen op school die hij begeleidde met pianomuziek die 
hij zichzelf had aangeleerd met het kijken van YouTube- 
video’s. ‘Mijn hele familie is muzikaal. Zo speelt mijn  
vader saxofoon en keyboard, en drumt mijn broer Boris 
professioneel.’ Dat zijn ouders een huis hebben gekocht 
met een geluidsstudio, is natuurlijk fantastisch. ‘Ik speel 
al jaren in verschillende bands op feesten en partijen, en 
nu kan ik repeteren in hun achtertuin. In 2016 nam Bart 
voor het eerst deel aan een productie van Herma van 
Piekeren. Via haar ben ik in aanraking gekomen met bij-
voorbeeld opera; een compleet andere kant van muziek.’ 
Inmiddels volgt Bart het Conservatorium in Haarlem,  
richting Pop met als hoofdvak toetsen.

MUZIEK OF POLITIEK
Maja Henwood (21) zat ook bij het Kleynkoor. De waarde-
ring van (oud-)leden voor elkaar is groot. ‘Bart is zo ont-
zettend muzikaal dat ik weleens bij bepaalde optredens 
denk: is dit niet ver onder je niveau,’ vertelt Maja. ‘Hij is 
overal voor in en of hij nu met (semi-)amateurs of profes-
sionals speelt, de lol en de drive is er voortdurend.’ Maja 
heeft als enige van de zes nog niet besloten of ze een carri-
ère in de muziek nastreeft. Ze studeert Political science en 
volgt tegelijkertijd een minor aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag, richting jazz-zang. ‘Ik speel leuk 
piano en op mijn elfde kwam ik bij het Kleynkoor terecht. 
Herma heeft me enorm gestimuleerd om me te ontwikke-
len in de showbizz. Ik ben langzaam gegroeid in mijn zang 
en pas de laatste tijd wat meer overtuigd van mijn talent. 
‘Voor een carrière als zangeres moet je sterk in je schoe-
nen staan, maar ook goed kunnen verbinden. En dat kan 

Maja,’ stelt Bart. Maja: ‘Het mooie is 
dat de eigenschappen die ik in het 
Kleynkoor heb aangeleerd, zoals im-
proviseren, flexibiliteit en creativi-
teit, net zo goed inzetbaar zijn voor 
een carrière op het politieke vlak. Ik 
kan gewoon nog niet kiezen waar ik 
definitief voor ga, maar het een vult 
het ander geweldig aan.’ 

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 
Zowel Bart als Maja geloven heilig dat 
alles weer op gang komt in 2021. De 
optredens voor dit jaar zijn gecanceld 
maar zij zien de toekomst rooskleurig 
in. ‘Het heeft ook wel iets contempla-
tiefs, deze coronatijd. Je komt weer 
dichter bij jezelf,’ vindt Maja. ‘Mijn 
net opgerichte eigen band op het con-
servatorium ligt helaas op zijn gat. 
We hadden ontzettend veel zin om op 
te treden en de nodige ervaring op te 
doen. Ik ben maar als een speer mijn 
studie Political science aan het afron-
den, daar is nu alle tijd voor.’

HERRIE MAKEN
‘“Zo, kom je weer herrie maken”, 
horen we als band weleens,’ vertelt 
Bart. ‘Mensen hebben geen idee van 
de uren die er voor een optreden in 
de opbouw en afbouw zitten. Laat 
staan hoeveel oefening het vergt om 
met de band een zaal ‘plat te spelen’. 
Maar wat heb ik een zin om weer 
‘herrie te gaan maken’. Er is gewoon 
niks toffers te bedenken.’ Ze missen 
het intens: de concerten, de musicals 
en de toneelvoorstellingen. Nog even 
volhouden en dan mogen we ze weer 
zien schitteren op en achter de podia.

‘HET HEEFT OOK WEL IETS 
CONTEMPLATIEFS, DEZE 
CORONAT!D. JE KOMT 
WEER DICHTER B! JEZELF’

MAJA HENWOOD  
& BART WE!ERS
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