DE
lÍ

LESSENAAR

de Íubfiek'De lessenaaÍ' veÍtelt

een musicus oveÍ het stuk dat oP

dit nomeÍt op zijn oí haar lessenaar staat. Waarom sfudeert hij dit
stuk eí hoe pakt hij dat aaÍ?
Tekst en bee

d FlorÍie vaÍ deí Kamp

ER ZIJN GRENZEN AAN STUDERENI

soms werkt een uurt1e slapen beter
Fra'k Anepool is hompetlirt Hii speelt als fr€elan@r iD
diverse ork€síen en enseinbl€6. Elk nai@ opÍieuw stad d€
Mêlsiah van Handel en h€t Weihnac.hlsoraloiun m Baó
nêt damin de b€kende tÍompebolo's op ziin l6semd. Ds€
alÍijd wêer een !0ppr€6iatie, maar hoe dudccl i€
'mgen
steds opnieuw stukkên die ie al van havq lol god kenf
solob

'Hoofdzaak is naruulijk dat nijn speelconditie echl goed

op peil is, dat is de basis. Daebij blijven er aliijd lnoeilijke
plekies die ik elke keer w€ei oplieuw moct bekjken, zoals
de echo's in de ir eidins vd The nunpet ShaU Sou d ujt

fte

Messbn.

Ik

speel op verschillende ironpetten (barok

trompet, piccolo, D irompei, C rronpet), aftankelijk van hei
orkest en hei siuk dai sespeeld wordt. Hct is belangdk om
gemakkelijk

vd

instrument te kunnen wisselen, want de ene

dag speel je mei een

barckensenbleheÍweíhíachtsotutunun

in Haderwijk en de volsende das de Messra, met

een

nodem orkest in Alkriaar Dus ik studeer door elkaar op al
die verschillende insirumcntcn. Zo irain ik mijn flexibiliieit.
Een soede balans vinden iuilen voldoende siudercn,
mad ook weer niet te veel ol te dwangDatig vind ik nog
steeds een hele

llrNL Ie lut altijd blijven

sluderen,

mar

sons wê d het beter om een uunje ie sam slapen ol toon
te plukken in de noêstuin. Laatsi had ik lcs van een

ts

jazzhompettist en die uoes mij: 'hoe speel jij in voor een

concen" lkveneldeqarikdeed. o. maar dàl i" Bee. in(!elcn, dat is sluderen! Inspelen duuÍ hooguit 5 oí 10 minutenl
Klassieke musici blijven vàak ioi vlak voor het concet nog
cindcloos sludÊrer, nad juzrompedislen .peler e\en r.
€n latcn dan hun instrument gewoon op het podim sia
tot hct conccr! begint. Daar Ieer ik wel weer vm.

Er wordt wel gezegd dai trompetspelen een Lvestie is
van 'bored to dealb, or scaied to deaih': ofwei je lereelt je
dood, ol hei is doodens. Dad zit wel wat nl Me daar ben
je àls irompetiist natuurlijk ook wel aan gewend. Voonl in

de Messiah moet je

som

l

s wachten om

dd

opeens w€er

out of de blue je solo te spelen. Bij het weihnachts speel je
ook in de koordeler mpe dan bLijÍje reerbe/ 8.
'aker
Het is belmsriik on je te realiseren dai de f.ompetpaíij
bij deze shrkken in dieNt staat vm de solo vD de z ser(s)
en de beiekenis van de tel6t. Het h geen t onpeiconcert. Bij
al die veschillende uitvoedngen vraagi dal sieeds wee.

Mar hel blijft biizonder
om in je eentie zo'n magistrdal stuk te spelen als biiooóeeld
aïstemminÊ met zansers en didseni.

de M^siah airThe ltunpel Slzll Sorrlá Dc telst vm hei
voorgadde recilalief luidl ts ehoL4 I'll lall rou a ni:tery. We
shall NOT a skap, but we sha . a . be chanqcd in a nonent
in th. ftunhltn! a[ an ?ye. at th? Ia! wa pet: b dan na9 iii
je tuni nici mccr icrus, en ook al voel jc ie g€steund door

je collega's, je moet het aleen
exjsleniiële enaring. lntens

doe

on nee

Dai is sons bijna cen

te maken.

Het is iatuuiijk niet alrijd zo bijzonder soms voelt het
ook gewoon als 'werkl md dat is ook oké- Ik blijf wel altijd
zoeken

md

uitdasinsen: woege. speelde ik fte Messiah op
nu doÊ ik da, op D |omper. Her h ieB moe:

piccoloborpfl

md
m

lijker omdai je sroiere kds hebi om een nooi te nissen,
de ldanl< heeft meer numces en lijkt mee. op het seluid

een bdokircnpet. Sons speel ik uit lei hoold, dai waast ook
weer wat extm's. De oÍnstandighcden zorgcn ook rcgelrnalig
voor'uirdaginCen: De kerk ir ij+oud. er ralr ienand on in

het koor, of de díigent neemí onver*acht een oispeelbaar
langzaam tempo, het lian vm ales ájn. Belansr'jli is ook on
je voor een concêrt niet lapot te spelen. Ik prcbed ne àltijd
zoveel nogelijk

au

te passen am de wensm

rnaar sons gaat dat te ver Een keer

m

!6

de

@

de dÍigent,

repetitie zo

zMe

síeer m de dirigent niet adspreekba , dat
we met dê trompetsroep sryoon zih resselopen. we zijn
rustig wat g@ eten en hebben 's avonds prima gespeeld- De
en vêrêlend

gerzen !€n het studeren bNaken hoori er du ook

bï. (

