
01/05/16 12:45Aidan Mikdad 'Je leven is te kort om alle mooie muziek te spelen' - Trouw - Blendle

Page 1 of 2https://blendle.com/i/trouw/aidan-mikdad-je-leven-is-te-kort-om-alle-mooie-muziek-te-spelen/bnl-trn-20160319-6080469

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te verspreiden.

Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!

19-03-2016

ik heb een droom

Aidan Mikdad 'Je leven is te kort
om alle mooie muziek te spelen'
NOOR HELLMANN

"Ik studeer zo'n vijf, zes uur piano per dag, dat kan omdat ik voor sommige vakken op

school vrijstelling heb. Niets vind ik zo leuk als muziek maken. Je kunt je hele leven er-

aan wijden. School is een goede levensles: je zult altijd dingen moeten doen die minder

leuk zijn, daar wen je aan. Je moet ook boodschappen doen of koken, al heb je daar mis-

schien geen zin in. In het weekend doe ik 's middags weleens wat anders om een beetje

bij te komen als ik 's ochtends heb gestudeerd. Ik houd van buiten zijn en van gesprek-

ken met vrienden als ik er tijd voor heb.

Je kunt ook veel in je hoofd studeren. Dat mentale werk is misschien nog belangrijker

dan het technische werk aan de piano, waar ik dingen uitprobeer en naar een mooie

klank zoek.

Ik luister ook veel naar muziek, in de bus en 's avonds in bed. Nee, nooit naar popmu-

ziek, dat is niet mijn ding. Of ik er 's nachts over droom? Eerlijk gezegd houd ik me niet

bezig met wat ik droom, ik onthoud het ook niet. Behalve één droom vorig jaar.

Er was een lang concertprogramma, opeens werd aangekondigd dat ik Brahms' Sonate nr.

3 zou spelen. Wel grappig eigenlijk want dat stuk heb ik nog nooit aangeraakt. Ik speelde

de openingsmaten maar na zo'n twintig seconden wist ik het niet meer en toen werd ik

wakker.

In het echt bereid ik me altijd goed voor. Ik verheug me erop het Pianoconcert nr. 20 van

Mozart te gaan spelen in het Concertgebouw. Het is mijn eerste serieuze concert daar in

de Grote Zaal. Op advies van mijn docente heb ik niet naar andere uitvoeringen geluis-

terd. Er zijn zoveel interpretaties van dit stuk mogelijk. Het is mijn favoriete concert van

Mozart, ik vind het heel ontroerend, mooier nog dan zijn Negende Pianoconcert dat ik in

september speelde. Toen heb ik voor het eerst opgetreden met orkest.

Als je samenspeelt met orkest heb je minder vrijheid dan als solist. Je moet een compro-



01/05/16 12:45Aidan Mikdad 'Je leven is te kort om alle mooie muziek te spelen' - Trouw - Blendle

Page 2 of 2https://blendle.com/i/trouw/aidan-mikdad-je-leven-is-te-kort-om-alle-mooie-muziek-te-spelen/bnl-trn-20160319-6080469

mis sluiten, dat is soms lastig. Je zoekt dan meer expressie in de toon dan in rubato of ti-

ming. Je moet het ook eens zijn met de dirigent. Een beetje zenuwachtig ben ik wel voor

een optreden, maar daardoor ben je wel geconcentreerder en meer gefocust.

Een goede pianist moet heel gedreven zijn. Temperament, dat is eigenlijk het belangrijk-

ste. Er is niet een punt waarvan ik denk: als ik daar ben heb ik alles bereikt. Ik wil me zo-

veel mogelijk ontwikkelen en zoveel mogelijk muziek spelen. Schumann bijvoorbeeld,

daar heb ik nog niet veel van gespeeld.

Maar er is zoveel geweldige pianomuziek. De grote pianisten kunnen volgens mij maar 1

procent van alle mooie muziek spelen. Je leven is te kort."

Aidan Mikdad (14) studeert piano aan het conservatorium in Amsterdam. Sinds 2013 won

hij diverse (internationale) eerste prijzen. Op 3/4 treedt hij op met Sinfonia Rotterdam in

het Concertgebouw, Amsterdam, op 8/4 in Den Haag en op 9/4 in Rotterdam.

Dit artikel komt uit
Trouw van zaterdag 19
maart 2016.
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