Zendingswerk in Duitsland
Björn Bus dirigeert Landesblasorchester Baden-Württemberg
De 34-jarige Björn Bus voert sinds het begin van dit jaar de directie over het Landesblasorchester Baden-Württemberg (LBO). Dit prestigieuze projectorkest heeft de ambitie de symfonische blaasmuziek in de Duitse deelstaat verder te ontwikkelen. ‘Het is mijn taak om het
repertoire te verbreden’, zegt de Limburger die dirigeren als een levensstijl ziet. ‘Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dirigent ben je
24 uur per dag.’
Door Hans Morssinkhof
Hij is een kind uit de Limburgse wereld van de door Gé Reinders zo liefdevol bezongen ‘bloasmeziek.’ De liefde voor die
muziek voerde hem naar het conservatorium, naar jaren van
intensief musiceren en uiteindelijk het dirigentschap. Met zes
orkesten in Nederland én het LBO is zijn agenda overvol. ‘Ik
moet twee jaar vooruit plannen, ben dus al bezig met 2016.
Lachend: ‘Ik plan zelfs mijn vrije tijd. Dat moet wel als je een
gezin hebt.’
Al snel is Duitsland, en in het bijzonder het LBO, het belangrijkste onderwerp van gesprek. Hij kwam ermee in aanraking
via de Zwitserse Isabella Ruf-Weber, tijdens een cursus kamermuziek voor blazers in Sankt Moritz waaraan hij als docent

meewerkte. Zij stond op dat moment tien jaar voor het LBO
en vond het tijd worden afscheid te nemen. ‘Ik zou het prettig
vinden als jij het overneemt’, zei ze haar Nederlandse collega.
Haar gedachte leidde tot eerst zijn proefaanstelling in het voorjaar van 2013, vervolgens tot zijn aanstelling. Die ginds met enthousiasme is ontvangen, blijkt uit een lyrische recensie in de
Badische Zeitung van 8 oktober van dat jaar. ‘Beim ergreifenden Hauptthema scheint er das ganze Orchester zu umarmen’,
schrijft de journalist, die het LBO onder Bus ‘eine goldene und
höchst erfolgreiche Zukunft’ voorspelt.
Ben je niet nog erg jong?
‘Wat zal ik antwoorden? Bernard Haitink stond als 27-jarige
voor het eerst voor het Concertgebouworkest. Niet dat ik me
met hem wil vergelijken, maar wanneer ben je te jong? Ik ben
met dirigeren begonnen toen ik 18 was. Dus: nog erg jong? Ik
vind het moeilijk daar iets over te zeggen.’

Björn Bus

Bovendien, legt hij uit, maakt een dirigent een ontwikkeling
door. ‘Als je begint, heb je veel kennis nog niet. Je werkt meer
op basis van je intuïtie. Als ik naar mezelf kijk: ik heb nu meer
kennis dan in het begin, zie meer de historische dimensie.
Kennis, intuïtie en gevoel liggen nu veel meer op één lijn. En:
je geeft leiding, dan moet je emotioneel stabiel zijn. Je hebt een
gezonde zelfkennis nodig, want je moet weten wat je effect op
mensen is. Dat vraagt om zelfreflectie en om het vermogen jezelf ook als dirigent te evalueren en te relativeren.’
Hoe pakt dat uit in Duitsland?
‘Dat klopt, het is een ander land. Maar dan moeten we het eerst
hebben over het LBO. Het is een projectorkest, eigenlijk het
visitekaartje van de deelstaat Baden-Württemberg. En om dan
een verschil te benoemen: de Duitsers zijn verder in de organi-

De Dirigent - winter 2014 21

satie dan wij, ze hebben hun cultuur per deelstaat stevig georganiseerd. En ze hebben er meer geld voor over. Ze bezuinigen
wel, maar anders dan in Nederland. Dat zie je terug in de geschiedenis van het orkest.’
Bus legt uit dat het LBO omstreeks 1980 is opgericht met
een heel specifiek doel: de verdere ontwikkeling van de symfonische blaasmuziek. ‘De leden zijn veelal muziekschooldocenten, of bijvoorbeeld docenten schoolmuziek met een
bijvakinstrument. Het zijn professionals, goede en gedreven
gekwalificeerde amateurs, die door een vrij strenge en zware
auditieprocedure moeten. Ze krijgen bovendien niet betaald,
terwijl ze er veel voor moeten doen.’
En wat is dan de ambitie?
‘Er bestaat een verschil in blaasmuziek tussen Nederland en
Duitsland. Ik noem het wel het ‘E – und U- Prinzip.’ Ernst und
Unterhaltung. Wij, zeker hier in Limburg, staan historisch gezien onder de invloed van de Franse en Belgische blaascultuur.
Hier zijn we gewend om transcripties te spelen. In Duitsland is
de blaasmuziek veel meer volkstümlich. De klankontwikkeling
is heel anders. In de traditionele Blasorchester zul je nauwelijks saxofoons horen en veel minder klarinetten dan bij ons.
De kleur van de Flügel – en Tenorhörner domineert nog vaak
het klankbeeld. Steeds vaker worstelen de orkesten daarmee.

Björn Bus met het Landesblasorchester Baden-Württemberg
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Vooral de jongeren willen wel eens iets anders en uitdagenders
spelen dan polka’s. Willen die orkesten voor de jeugd aantrekkelijk blijven, dan zullen ze ook ander repertoire moeten spelen.’
Hij spreekt van een identiteitscrisis. ‘Ze willen iets anders, iets
dat meer prikkelt, dat ook jongeren aanspreekt.’ Alleen hebben ze die traditie niet. Bus: ‘Dan is het is moeilijk keuzes te
maken, waardoor die orkesten vaak kiezen voor Amerikaans
geïnstrumenteerde muziek. Het punt is dat ze niet gewend
zijn symfonische transcripties te spelen, daar hebben ze weinig kaas van gegeten. De symfonische muziek was altijd het
domein van de daarop gerichte orkesten. Een Blasorchester
begon daar niet aan. ‘Waarom zouden wij dat ook spelen?’,
was de gedachte. In het proces van verandering vervult het LBO
een voorhoedefunctie, het wil laten zien en vooral horen dat er
meer is.’
Hier verwijst Bus naar de recente cd van het LBO: Transitions,
naar de compositie van Henk Badings. De titel is tegelijkertijd
programmatisch. ‘We werken aan verbreding en vernieuwing
van het repertoire. Badings hebben ze nooit gespeeld, evenmin
werk van iemand als Serge Lancen. Maar het staat nu wel op
die cd.’ Die, het zij vermeld, in de Duitse vakpers enthousiast
is ontvangen.

Zendingswerk?
‘Een soort van, overdrijf het niet. Bedenk dat we daarvoor
worden gehaald. Die orkesten spelen een belangrijke rol in
de Duitse samenleving. Ze worden gewaardeerd, maar zien
dat vernieuwing en verbreding nodig is. Daarvoor hadden ze
zelf nog geen gekwalificeerde dirigenten. Dat verandert, mede
door Nederlandse inbreng. Maurice Hamers is docent aan het
conservatorium van Augsburg, Alex Schillings, mijn oud-docent, werkt eveneens in deze regio. Er komt een nieuwe lichting Duitse hafabra-dirigenten aan.’

spiratie opdoen bij de Duitsers. Het is niet alleen de spreekwoordelijke Gründlichkeit, het is ook het verantwoordelijkheidsgevoel. Zelfs bij vrijwilligerswerk. In Nederland zeggen
we snel ‘Het is mijn hobby, het moet wel leuk blijven.’ Dáár is
het meer een verantwoordelijkheid die je op je neemt. Iedereen
is er bij alle repetities. Iedereen begroet elkaar. Die Höflichkeit
en dat respect spreken me aan.’ Met een lach: ‘Al heb ik ze wel
enkele malen moeten vragen om mij gewoon met Björn en jij
en jou aan te spreken. Samenvattend: zij leren van mij, ik leer
van hun.’

Zijn functie bestaat bovendien uit meer dan het dirigeren van
het LBO. ‘Ik geef veel cursussen en seminars en heb volgend
jaar zitting in een jury. Dat vloeit allemaal voort uit deze functie, er komt steeds meer bij kijken. Volgend jaar nemen we bovendien deel aan de conferentie van de World Association of
Symfonic Bands and Ensembles (WASBE) in San José. Er gebeurt dus van alles, in Duitsland en met het LBO.’

Trek die lijn eens door. Wat zijn je ambities?
‘Dirigeren, om te beginnen. Dat overbrengen van emoties en
gevoelens is mijn passie. Ik noem het een levenswijze. Toen
ik aan het LBO ben benoemd, heb ik mijn trombone aan de
wilgen gehangen. Ik houd van dat instrument, ik heb ook echt
alle soorten muziek zelf gespeeld, maar ik heb niet meer de tijd
mijn instrument zo intensief kan bespelen als ik zou willen en
nodig vind. Dan moet je kiezen.’

Dat zet het begrip cultuurverschil volgens Bus nog in een ander
perspectief. ‘Ik vind het van lef getuigen om welbewust nieuwe
wegen in te slaan. Om er een organisatie voor te maken en er
geld in te steken. Duitsers hoef je niet met wetenschappelijke
studies te overtuigen van de waarde van muziekonderwijs. Ze
investeren erin. Dat vind ik geweldig. Ik heb er bewondering
voor. Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen.’
Wat leer je er zelf?
‘Ik leer van elk orkest, van elke muzikant. Dirigeren is een universele taal, je kunt het overal ter wereld doen. Het dirigeren op
zich is niet anders, maar je krijgt wel te maken met verschillen
in cultuur en klank. Dat boeit me, daar steek ik zelf het nodige
van op.’

Hij vervolgt: ‘En op langere termijn… Het kan alle kanten opgaan, ik ben nog jong. De militaire wereld trekt mij aan. Ik
ben als muzikant en gastdirigent bij enkele militaire orkesten
werkzaam geweest. Het lijkt me een geweldige uitdaging om
hieraan op een bepaald moment in mijn carrière leiding te mogen geven. Ik verwacht verder nog geruime tijd in Duitsland te
werken. En wat me eveneens trekt: de opleiding van dirigenten. Ik krijg er al aanvragen voor, maar die houd ik nog af. Ik
wil eerst verder rijpen. Als dirigent en als mens, dat gaat gelijk
op. Uiteindelijk creëer je als dirigent de randvoorwaarden zodat iedere musicus zo goed mogelijk functioneert en het beste
uit zichzelf haalt. Dat is een subtiel proces. Op enig moment
zal ik mijn kennis graag overdragen, maar ik ben nog lang niet
uitgeleerd.’

Meer specifiek?
‘Ik doe hier veel nieuwe ideeën op over organisatie en structuur. Wij zijn in Nederland eigenlijk nog maar net begonnen
met het aanbrengen van meer organisatie, hier kunnen we in-

QR Björn Bus
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