INTERVIEW

Zó goed op deze stoel!
Een gesprek met Julie Moulin, fluitiste bij het
Koninklijk Concertgebouworkest
Marion Schopman

Ze is net terug uit Costa Rica, en het weer waar ze – terug in ons koude kikkerlandje – in terechtkwam, deed haar
toch even denken: waarom heb ik voor Nederland gekozen?! Maar voor de rest bevalt het haar hier meer dan prima.

Ik vond dat een goed idee, maar mijn ouders waren
minder enthousiast. Muziek was leuk, maar geen serieus
vak. Hervé is met mijn ouders gaan praten en omdat
door de economische crisis ook architectuur geen zekere
toekomst bood, gingen ze akkoord.”

Conservatoria

Julie Moulin

Jeugd
Van haar zevende tot haar zeventiende kreeg Julie in een
klein Frans dorpje in de Auvergne les van Cyril Coutier.
Ze had nooit gedacht dat een baan als professioneel
fluitiste voor haar was weggelegd. Ze kende buiten haar
leraar ook niemand die in de muziek werkte en had
vanaf haar tiende de droom architect te worden. Dat ze
een meer dan gemiddelde fluitleerling was, bleek wel uit
het feit dat Cyril had gezegd haar niets meer te kunnen
leren en ze inmiddels les had aan het conservatorium
van Clermont-Ferrand. Ze deed eindexamen, slaagde en
meldde zich aan voor architectuur. Puur toevallig werd
er op dat moment ook een nieuwe fluitdocent aangesteld
aan het conservatorium, Hervé Hotier. Julie: “Met hem
had ik meteen een klik.” Ze twijfelde, beide studies naast
elkaar ging niet lukken. “Het was echt een moeilijke
beslissing, maar Hervé raadde mij aan een jaar te
wachten met architectuur. Ik had talent en kon de laatste
twee jaar conservatorium wel binnen één jaar afronden.
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“Het was best een shock. Ik studeerde nu opeens vijf uur
per dag. Dat had ik nog nooit gedaan, maar Hervé was
streng omdat hij zich medeverantwoordelijk voelde voor
mijn keuze. Bijna elke dag kwam hij even checken wat ik
had gedaan, hoeveel uur ik had gestudeerd en vooral
hoe. Binnen een paar weken wist ik ‘dit is wat ik wil
doen, dit is zo gaaf, de hele dag muziek maken, een
droom!’ In dat jaar heb ik enorm veel progressie
gemaakt en inderdaad het conservatorium in één jaar
afgerond. Daarna ging ik naar Parijs om op aanraden
van Hervé bij Vincent Lucas te studeren en vervolgens
naar hét conservatorium in Lyon.”
In het kort legt Julie het Franse systeem uit:
“Het doel van alle jonge fluitisten is om te studeren aan
een Conservatoire National Supérieur de Musique
(CNSM). Hier kun je zowel voor je bachelor als je master
studeren. Frankrijk heeft er twee, één in Parijs en één in
Lyon. Daaronder heb je meerdere ‘conservatoires
regionaux’, bijvoorbeeld die in Clermont-Ferrand, maar
ook in Parijs (waar ik bij Vincent studeerde), naast het
CNSM in diezelfde stad. Daar weer onder heb je dan de
muziekscholen.”
In Nederland is wat haar betreft de situatie precies
andersom: “Voor zo’n klein land zijn er te veel conservatoria en al is het niveau per conservatorium soms
verschillend, toch is het diploma dat je krijgt hetzelfde.”
Julie geeft zelf inmiddels vier jaar les aan het conservatorium van Rotterdam. Er studeren momenteel acht
leerlingen die de ene week les krijgen van haar en de
andere week van Juliette Hurel, naast piccololes van
Wim Steinmann. Eigenlijk zoals Julie zelf ook les heeft
gehad in Lyon: Philippe Bernold was de professeur,
waarmee repertoirestukken werden gedaan, Julien
Beaudiment zijn assistent, die zich vooral richtte op
techniek, etudes en orkestpartijen, en Gilles Cottin
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verzorgde de piccololessen. Er zijn inmiddels drie
leerlingen bij haar afgestudeerd, die hun master verder
(zijn) gaan doen in Berlijn, Amsterdam en aan het
CNSM in Parijs.
Op dit moment studeert er geen enkele Nederlandse
student fluit bij Codarts. Als ik naar de reden vraag, zegt
Julie: “Ten eerste zijn er weinig Nederlanders die auditie
komen doen. Dit jaar was er van de 25 kandidaten maar
één uit Nederland. Daarnaast is het technisch niveau
veel lager dan dat van de Fransen, Portugezen,
Spanjaarden en Italianen. Dat is wel interessant om te
zien. Ik ben nu een paar jaar hier en merk dat Nederland
een land is waar je je als persoon heel goed en vrij kunt
ontwikkelen. De tieners hier zijn heel open en (ze lacht)
absoluut niet bescheiden! Oh ja, en het moet leuk zijn,
dat is ook echt typisch Nederlands!”

Naar Nederland
In maart 2010 kreeg Philippe Bernold een e-mail van
Emily Beynon of hij twee studenten wilde sturen om te
komen auditeren bij de Academie van het Koninklijk
Concertgebouworkest.1 Hij koos onder andere Julie. “Ik
dacht, nee ik kan niet! Ik moest mijn eindexamen doen
na vier jaar hard studeren, een recital van een uur in de
grote zaal van de school, dat was voor mij veel belangrijker. Het was ook een heel slechte timing: mijn examen
was 16 juni en het proefspel 14 juni. Maar Philippe zei
tegen mij: ‘Het is geen keus, Julie, je gaat!’.” Zo moest ze
dus in korte tijd nog een heel ander programma instuderen. “Maar ik had geen stress voor dit proefspel in
Amsterdam. Ik dacht ‘oké, een paar orkestpartijen en
een concert van Mozart’, verder was ik vooral bezig met
mijn eindexamenstukken.” Die bewuste maandag in juni
meldde Julie zich bij het Concertgebouw. Met nog vier
kandidaten over in de tweede ronde, realiseerde ze zich
opeens wat een enorme kans ze kreeg en raakte toen pas
in de stress. Julie lacht: “En ik had geluk, ik speelde goed
en werd aangenomen.” In een euforische stemming en
met extra veel zelfvertrouwen haalde ze twee dagen later
haar eindexamen ‘with flying colours’ zoals ze zo mooi
schrijft in haar cv. Samen met haar vriend, Bruno
Bonansea, verhuisde ze naar Parijs, in de veronderstelling dat ze een jaar in Amsterdam zou studeren en
daarna auditeren voor een baan in Frankrijk. Het liep
echter anders. Julie: “Ik kwam naar hier en het was
geweldig! De mensen waren zo aardig en ik denk dat ik
de liefste fluitgroep van de hele wereld heb! Dit orkest is
echt apart: van hoog niveau met goede werkomstandigheden, tournees, geweldige zalen, programma’s en
dirigenten. Maar ook qua sfeer. Dit orkest voelde meteen
(en nu nog meer) als één grote familie en op het
moment dat ik hoorde dat er datzelfde jaar nog een
tweede fluit-plek vrij zou komen, wist ik meteen: dat wil
ik!” Na een geslaagd proefspel werd ze aangenomen en
verhuisde alsnog naar Amsterdam. Aanvankelijk alleen,
maar omdat Bruno een jaar geleden een plek kreeg als
solo-klarinettist bij het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, wonen ze hier nu na zes jaar eindelijk samen.
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Werken bij het Concertgebouworkest
Er zijn twee aanvoerders bij de fluitsectie van het
Koninklijk Concertgebouworkest: Emily Beynon en
Kersten McCall. Zij verdelen het werk fifty/fifty. Julie is
samen met Mariya Semotyuk-Schlaffke de tweede fluit,
Vincent Cortvrint de solo-piccoloïst. Er zijn geen vaste
duo’s, Julie speelt dus zowel met Emily als Kersten. Is er
een tweede piccolo nodig, dan speelt Mariya deze,
altfluitpartijen neemt Julie voor haar rekening, zoals in
de Sacre of Daphnis et Chloë. Julie heeft nooit echt
altfluitles gekregen, maar als academist wel veel alt
gespeeld met Kersten. “Hij houdt van grote fluiten”,
vertelt ze, “en hij doet het goed. Door in het orkest te
spelen, ontwikkel je je vanzelf verder.” Niet lang nadat
Julie aangenomen was, heeft de fluitgroep een Kingmaalt mogen aanschaffen. Omdat deze aankoop mogelijk
werd gemaakt door een schenking van de Vrienden van
het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest heeft Julie hierop meerdere concerten gegeven
voor de donateurs. “Een goede gelegenheid om veel op
het nieuwe instrument te studeren!” Ze vindt het ook
leuk om vrij te improviseren. Het kost een paar minuten
om te wennen aan de andere klank-greep-associatie (een
altfluit staat in G), maar daarna voelt ze zich vrij genoeg.
Ze richt zich in haar improvisaties vooral op klankkleur.2

Kamermuziek
Haar orkestbaan neemt gemiddeld drie van de vier
weken per maand in beslag. In die ‘vrije’ week heeft Julie
tijd voor kamermuziek en andere projecten. Daarnaast
organiseert ze samen met Bruno en een bevriende cellist
jaarlijks een kamermuziekfestival in Zuid-Frankrijk: Les
Echappées Musicales du Médoc.3 “We regelen alles zelf:
van het artistieke deel (het makkelijkste!) tot de logistiek
en fundraising. Erg leuk, al kost het veel tijd en energie,
maar dat is goed, omdat je zo als musicus beter begrijpt
wat er gebeurt op kantoor bij het KCO ‘to make things
happen’. ”
Met de fluitgroep van het KCO heeft ze vier of vijf keer
opgetreden. “We zijn de ‘Koninklijke Fluiten’ (Julie
schatert) en hebben so much fun! Met piccolo, alt- en
basfluiten kun je veel doen en Kersten is goed in het
maken van bewerkingen. Hij heeft bijvoorbeeld de
Toccata en Fuga van Bach gearrangeerd en het Adagio for
Strings van Barber omgeschreven voor vijf lage fluiten.
Dat is supermooi!”

Vrije tijd
Sinds september volgt Julie traversolessen bij Marten
Root, “samen met mijn collega Vincent, dat is leuker!
Het is wel raar om weer een beginner te zijn, maar ook
super interessant en uitdagend. Ik leer enorm veel en
Marten is een fantastische leraar. Ik vind het belangrijk
om de voorloper van mijn instrument te begrijpen en
het heeft natuurlijk invloed op mijn manier van denken
en interpreteren van het barokrepertoire op de moderne
fluit.
Ik doe ook veel yoga en Alexandertechniek. Voor mij
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zijn dit manieren om mijn lichaam beter te leren
gebruiken en het helpt mijn fluitspel. Een instrument
bespelen is niet alleen een mentale, maar ook een fysieke
activiteit. Je bent zo’n beetje topsport aan het bedrijven,
dus goede zorg voor je lichaam is belangrijk. Met yoga
en Alexandertechniek werk je veel met adem, je leert
focussen en traint je concentratie, dus eigenlijk minder
doen voor een beter resultaat, net als op de fluit!”

De toekomst
“Het is raar om me nu voor te stellen dat ik nog 40 jaar
bij dit orkest blijf spelen. Dat is lang, maar aan de andere
kant, ik ben hier nu zes jaar en het ging (ze knipt in haar
vingers) zo voorbij!” Als ik vraag of dat komt omdat alles
nu nog nieuw is, de programma’s, de dirigenten, zegt
Julie: “Gedeeltelijk. Sommige symfonieën van Mahler en
Tchaikovsky heb ik (nu al!) drie keer gespeeld. Ik vind
dat niet zo erg. Het is elke keer toch anders, met een
andere dirigent, andere collega’s, solisten, maar ik kan
me voorstellen dat ik na 20 jaar alweer Tchaikovsky IV
denk ‘oh nee!’ We zijn ook echt een Mahlerorkest en
spelen dus elk jaar twee of drie van zijn symfonieën.
Oudere collega’s zeggen dat ze hier nooit moe van
worden. Het is zo rijk, je krijgt altijd iets anders te horen.
Ik ben me er wel van bewust dat een orkestbaan frustrerend kan worden, maar in dit orkest is de kans veel
kleiner met topdirigenten die je steeds weer weten te
motiveren. En dan heeft het natuurlijk ook te maken met
je eigen attitude.”

Tweede fluit
“Voor ik hier kwam had ik de ambitie om solo-fluitist te
worden. Toen er een tweede fluitplaats bij het orkest
vrijkwam, was dat zo geweldig dat ik er niet eens over
nadacht: het ging om het Concertgebouworkest! En nu
voel ik me zó goed op deze stoel! Ik heb ontdekt hoe rijk
het is om tweede te spelen, hoe belangrijk je bent en ook
hoe goed je moet zijn. Het is zeker niet makkelijker, het
is anders. Je moet de eerste fluit op de juiste manier
steunen, mengen en goed kunnen intoneren. Als het
misgaat, dan ligt het meestal aan jou. Ik vind dat heel
interessant. Kersten en Emily hebben bovendien een heel
andere manier van spelen, je moet je dus goed kunnen
aanpassen. Nu ik ouder word, ben ik ook wel blij dat ik
geen grote solo’s hoef te spelen. Dat is zoveel stress. Ik zie
dat naast mij: een Prélude à l’après-midi d’un faune in het
Gebouw, dat is verschrikkelijk! Af en toe een kleine
altfluitsolo zoals in Le Sacre geeft me genoeg voldoening.
Misschien zou ik in een kleiner orkest wel eerste fluit
kunnen spelen – als ik dat al zou willen – maar nu blijf ik
liever hier. Beter tweede in een toporkest met topdirigenten, topcondities en toptournees, dan eerste in
een minder goed orkest.”
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Een soort stageorkest voor jonge, zeer talentvolle musici.
Zie www.concertgebouworkest.nl/talentontwikkeling.
Zoek in YouTube op ‘Duo Yati Mazurka’.
www.lesechappeesmusicales.fr.

De Koninklijke Fluiten
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