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PROFIEL MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH 

Wat zit er in het water in 

Waterloo? 

Hoerageroep bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth in 

Waterloo: zowel de winnaar als de tweede van de 

Koningin Elisabethwedstrijd is er artist in residence. Hoe 

komt dat? 

Veerle Vanden Basch 

Dinsdag 1 juni 2021 om 3.25 uur 

  
De Muziekkapel ligt in het proen, aan de rand van het Zoniënwoud. © belga
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Het is een opvallend zinnetje in de cv's van Jonathan Fournel en 

Sergej Redkin, de eerste en tweede laureaat van de Koningin 

Elisabethwedstrijd: ze zijn allebei artist in residence in de 

Muziekkapel Koningin Elisabeth. Dat is ook de plek waar de 

finalisten van de wedstrijd in afzondering gaan om hun finaleproef 

voor te bereiden. Wat is dat precies voor instelling? 

Het concours en de Kapel werden, respectievelijk in 1937 en 1939, 

opgericht door koningin Elisabeth en violist Eugène Ysaye, maar ze 

opereren onafhankelijk van elkaar, benadrukt Bernard de Launoit, 

ceo van de Muziekkapel: ‘Bij ons kunnen jonge, talentvolle musici 

terecht voor wat je een post-masteropleiding zou kunnen noemen 

die op twee pijlers rust. Allereerst bieden we masterclasses aan in zes 

disciplines: piano, zang, viool, cello, altviool en kamermuziek, 

gegeven door masters in residence, van zanger José Van Dam tot violist 

Augustin Dumay en pianist Louis Lortie. Daarnaast werken we ook 

met gastdocenten als Lorenzo Gatto en Frank Braley.' Het is een 

lijstje namen met wereldfaam, als je het verzamelde korps van 

docenten en coaches op de site opgesomd ziet staan. 

Individuele begeleiding 

Er is ook een podiumprogramma. De Kapel organiseert elk jaar een 

reeks concerten. ‘Dat doen we in onze eigen zaal, maar we werken 

ook samen met orkesten, zalen, organisatoren en festivals, in België 

én wereldwijd. De jongste vijftien jaar hebben we hard gewerkt aan 

de uitbreiding van ons internationale netwerk in Spanje, Italië, 

Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland, maar ook in de VS, 

Canada, Abu Dhabi, Korea en Japan. Zo kunnen we onze musici 

podiumervaring laten opdoen en hen in de schijnwerpers plaatsen. 

Ons ultieme doel is talentvolle musici begeleiden in het begin van 

hun carrière. In sommige gevallen betekent dat ook: hen helpen 

zoeken naar een geschikte viool, altviool of cello. Of ze krijgen van 

ons enkele jaren een instrument in bruikleen 

  

‘We bieden ook sessies mindfulness aan, en 

psychologische ondersteuning om te leren 

omgaan met podiumstress’ 

Bernard de Launoit 

Cea Muziekkapel Koningin Elisabeth
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Een droomopleiding, dus. Maar hoe bemachtig je een stek in de 

Kapel? ‘Door auditie te doen, eerst online’, zegt De Launoit. ‘In een 

volgend stadium vragen we kandidaten om ter plaatse te komen 

spelen en te praten over hun toekomstplannen. Want we bieden elke 

student een opleiding op maat. Dat maakt een verblijf bij ons 

speciaal. Het is een kleine gemeenschap op zich: tachtig musici van 

20 à 25 verschillende nationaliteiten, onder wie drie à vier Belgen. De 

meesten blijven drie jaar, maar er staat geen termijn op. Jonathan 

Fournel is bijvoorbeeld bij ons sinds 2016. Sergej Redkin kwam in 

2017. Een leeftijdsgrens is er evenmin. De meesten zijn vooraan in 

de twintig als ze bij ons aankomen, maar we hebben ook een 

Belgische violiste gehad die al vanaf haar negende bij ons studeerde. 

Alexandra Cooreman is nu achttien, we hebben haar geholpen een 

studiebeurs te krijgen voor het Curtis Institute of Music in 

Philadelphia. 

Lichaam en ziel 

De Muziekkapel ligt in Waterloo, aan de rand van het Zoniënwoud. 

Artists in residence krijgen er een comfortabel logies, een groene 

omgeving en een muziekstudio om ongestoord te studeren. ‘Voor 

wie daar nood aan heeft, bieden we ook fysieke training aan, naast 

sessies mindfulness en psychologische ondersteuning om te leren 

omgaan met podiumstress. We zorgen voor lichaam en ziel, zodat 

mensen zich kunnen concentreren op hun instrument. We houden 

ook contact met studenten nadat ze bij ons vertrokken zijn en 

ontwikkelen geregeld projecten samen met hen. 

Dat met Jonathan Fournel een artist in residence de eerste prijs 

wegkaapt in de Koningin Elisabethwedstrijd is een primeur. ‘We 

hebben al geregeld tweede en derde prijzen gehaald, maar dat nu 

zowel de eerste als de tweede prijs naar een artist in residence gaat, is 

heel mooi nieuws. Het is goede reclame. We verwachten dat de - 

belangstelling van jonge muzikanten om bij ons te komen studeren 

zal sroeien.… 

Verschenen op dinsdag 1 juni 2021
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