
‘Een gevoel van tijdloosheid’ 

Op zaterdag 13 februari spelen Ellen Dijkhuizen en Francien Hommes de ‘Canto Ostinato’ van de Nederlandse 

componist Simeon ten Holt. De pianistes worden begeleid door jonge dansleerlingen van Theaterschool 

Oost-Groningen. Een unieke uitvoering van een toch al bijzonder pianoconcert. 

Pianiste Ellen Dijkhuizen, initiatiefneemster van het concert, kan met recht een Ten Holt-specialist worden 

genoemd. Tijdens haar opleiding aan het conservatorium was zij één van de vier studenten die onder leiding 

van de componist één van zijn stukken mochten instuderen en uitvoeren. “Een geweldige ervaring voor een 

student,” volgens Ellen “Wie krijgt nou de kans om met een levende componist te werken? Ik heb van hemzelf 

kunnen horen hoe hij het stuk heeft bedoeld en hoe ik het moest aanpakken. Die training is zo waardevol 

geweest.”  

Voor Ellen was de muziek van Simeon ten Holt een verademing. Als klassiek pianiste speelde ze Beethoven 

noot voor noot na. “Je bent gebonden door wat er op papier staat. Simeon ten Holt componeerde ook 

klassieke  muziek, maar als pianist kun je invloed uitoefenen op wat er staat. Zijn ‘Canto Ostinato’ gaat leven 

doordat de verschillende pianisten er samen hun eigen muziekstuk van maken. Door verschillende accenten te 

leggen en fragmenten te herhalen, wordt elke uitvoering uniek. De bijzondere klanken die de piano’s samen 

voortbrengen, veroorzaken zowel bij mij als bij het publiek een gevoel van tijdloosheid. De muziek zou 

eindeloos door kunnen doorgaan. Dat is de vrijheid die Ten Holt je als pianist geeft. Het hele stuk draait om de 

communicatie tussen degenen die het uitvoeren. Zo ontstaat die bijzondere muziek.” 

De uitvoering van de Canto in theater de Tramwerkplaats duurt anderhalf uur. Een normale concertlengte, die 

niet teveel vergt van de dansers. Ellen Dijkhuizen: “Het is voor het eerst dat er zulke jonge dansers meedoen 

aan dit concert. Daarmee heeft Winschoten een primeur.” Choreograaf Paul Eliazer is zeer te spreken over de 

dansers, afkomstig van Theaterschool Oost-Groningen: “Je moet heel goed luisteren naar de muziek, flexibel 

zijn. Als Ellen en Francien tijdens het concert besluiten een bepaalde frase te herhalen met een andere nadruk, 

moet je daar als danser in mee kunnen gaan. Dat vergt concentratie, muzikaliteit en uithoudingsvermogen. Na 

een paar keer repeteren begon het gevoel al te komen. Prachtig om te zien.” 

De bijzondere uitvoering van de ‘Canto Ostinato’ past goed bij theater de Tramwerkplaats. Het jonge theater 

zoekt nadrukkelijk nieuwe verbanden en stimuleert bijzondere producties. Het wil in alle betekenissen van het 

woord een werkplaats zijn: een laboratorium voor podiumkunst. Ellen Dijkhuizen is vol lof over de ruimte die ze 

heeft gekregen. “Wat begon als een droom, heeft, letterlijk, handen en voeten gekregen en heeft geleid tot 

een resultaat waar ik heel blij mee ben. Ik heb genoten van het proces.“ 

‘Canto Ostinato’ wordt uitgevoerd op 13 februari om 20.00 uur. Kaarten à € 10 zijn verkrijgbaar bij de kassa 

van theater de Tramwerkplaats, of online te bestellen via www.tramwerkplaats.nl. Voorafgaand aan de 

voorstelling is er een gratis lezing over Simeon ten Holt, om 19.00 uur. U dient zich hiervoor op te geven via 

info@tramwerkplaats.nl.  

 


