
Ferdinand  Ensemble
   Lootse muziek

www.facebook.com/Ferdinand
www.ferdinand-ensemble.be

Volgende optreden
Grenzeloos: februari 2020 om 20 u.  

Sint-Pauluskerk Oudenbos - F. Hanusdreef, Lokeren

Februari 202040



Lootse muziek

Wie zijn jullie?
Ferdinand is een jong klassiek kamermuziekensemble bestaande uit zes 
blazers: Aaron Van de Winckel en Alana Pruvot (klarinet), Emma de Bak-
ker en Naomi Behaeghel (fagot), Eline Van den Broeck en Margot Vermaut 
(hoorn). We leerden elkaar kennen in het conservatorium van Gent, waar 
ieder van ons studeerde of nog steeds studeert. Uit liefde voor het blaas-
sextet en kamermuziek in het algemeen besloten we een vast ensemble 
te vormen. Hiermee verkennen we zowel het klassiek repertoire (Weber, 
Mozart, Haydn...) als werken van hedendaagse componisten. 

Eerste muzikale ervaring?
Het idee om een blaassextet te spelen, kwam er in 2016. Niet meteen om 
een vast ensemble te vormen, eerder om nieuwe uitdagingen aan te gaan 
binnen het vak ‘kamermuziek’ op het conservatorium. De muziek en de 
klankkleur van het sextet beviel ons wel, waarna we beslisten om het vol-
gende academiejaar opnieuw samen te spelen. Weliswaar met een aantal 
nieuwe muzikanten, gezien onze groep bestond uit studenten in verschil-
lende afstudeerjaren en uit verschillende landen. Beetje bij beetje werd er 
geschaafd aan de muzikale en amicale band van het ensemble met onze 

huidige bezetting als resultaat.

Wat inspireert?
Zoveel. De muziek op zichzelf is steeds een vat vol emotie, geschie-
denis, verhalen. Het is dan ook boeiend om met z’n zessen hierover 
te discussiëren. Wat heeft de componist bedoeld? Hoe voelen wij het 
aan? Uiteindelijk wordt er een beslissing genomen, waarop wij ons pu-
bliek trachten te inspireren. Maar evenzeer kan eender welke muziek, 
ontmoeting of pakkende ervaring ons inspireren om onze uitvoering 
intens te beleven.

Top 3 nummers aller tijden?
Het is moeilijk om met ons allen een echte top 3 te kiezen. Maar ik 
denk dat we het wel eens zijn als we zeggen dat de gekende Gran 
Partita van W.A. Mozart een schitterend werk is. Het is geschreven 
voor twaalf blazers én contrabas. Vorig jaar hadden we de kans om 
dit werk te spelen. Een heel mooi en leerrijk project, waarin Ferdinand 
de basis vormde voor het ensemble. Dit alles onder leiding van Patrick 
Beuckels. De Gran Partita zou dus zeker in onze Tijdloze top 100 of top 
3 kunnen staan. 

Goed in?
Elkaar begrijpen. We kennen elkaar nu al 
een aantal jaar en dat schept uiteraard een 
hechte vriendschapsband. We kennen el-
kaars sterktes en zwaktes en helpen elkaar 
om tot een hoger niveau te komen. 

Groeien in?
De muziek, en misschien ook wel het “ver-
kopen” van de muziek. Het eerste spreekt 
voor zich: muziek spelen is blijven op zoek 
gaan naar de voor ons beste interpretatie 
van de partituur. A never ending story... 
Het tweede is zeker ook geen evidente 
zaak. Klassieke kamermuziek heeft niet 
zo’n breed publiek, dus Ferdinand pro-
beert daar toch aan te werken. We hopen 

met ons concert in Oudenbos binnenkort daar 
opnieuw een stap vooruit in te zetten. 

Muziek is show?
Goeie muziek hoeft niet veel show. Het is ze-
ker mogelijk om te genieten van muziek zon-

der al te veel poespas, al verwacht het publiek – en muzikanten – wel 
een soort concertetiquette natuurlijk. Wat niet in de weg staat om enkele 
“showelementen” toe te voegen, maar het zou jammer zijn mocht de kern 
van de zaak, de muziek, aan belang moeten inboeten. 

Liefde voor muziek?
Dat valt niet te ontkennen. We zijn allemaal professionele muzikanten (in 
spe). Dat wil zeggen dat we onze boterham verdienen door met muziek 
bezig te zijn, op welke manier dan ook. Maar mocht dat onze enige drijfveer 
zijn, dan schort er toch iets. We zijn continu met muziek bezig omdat we ‘t 
graag doen, omdat we ermee kunnen communiceren en het een uitlaatklep 
is. Maar het moet niet altijd klassiek zijn hé. Een stevige dansplaat of een 
luidkeels meegezongen Vlaamse klassieker – in de andere betekenis van 
het woord – kan ons zeker ook bekoren! 

De appel valt niet ver van de boom?
Bij de meesten niet. We komen bijna allemaal uit families met muzikanten, 
amateur (lees: liefhebber) of professioneel. Samen kunnen musiceren met 
je vader, zus, tante of grootvader schept een band. Het is ook tof dat ze ons 
steunen om met onze hobby verder te gaan en er uiteindelijk ons beroep 
van te kunnen maken. 

Ambitie?
Aangezien Ferdinand nog heel jong is, tasten we nog verschillende paden 
af. We proeven van vele soorten muziek en concepten opdat we betere 
keuzes kunnen maken. Hard werken, openstaan voor vernieuwende ideeën 
en coaching door gespecialiseerde docenten zullen ons hopelijk als groep 
doen groeien.

Podium van jullie dromen?
Het zou uiteraard schitterend zijn mochten we de kans krijgen in één van 
de grote concertzalen in België (of daarbuiten?) te mogen spelen. Maar 
eerlijk, kamermuziek komt even goed of misschien zelfs beter tot zijn recht 
in beperktere kring. Een kapel, een klein auditorium of een huiskamer... We 
zien wel wat de toekomst brengt.

Belang van social media?
Social media is niet meer weg te denken uit ons leven. Sommigen zijn fan, 
anderen radicaal tegen. Maar om jezelf te promoten en sneller in contact 
te komen met mensen, is het nu eenmaal nodig om ook op sociale media 

actief te zijn. Die boot mogen we 
niet missen! En nu we er toch over 
bezig zijn, neem gerust eens een 
kijkje op onze Facebook- en Insta-
grampagina hé.

Optredens in ’t verschiet?
Ons eerstvolgend concert is ‘Gren-
zeloos’ in de kerk van Oudenbos 
(Lokeren). Wel spannend, want het 
is ons eerste concert in eigen be-
heer. Het is er de bedoeling meer 
publiek kennis te laten maken met 
ons sextet en het repertoire voor 
deze bezetting. Daarna hebben we 
nog in het voorjaar concerten ge-
pland in Bavikhove, op een geheime, 
unieke locatie, en Tielt. Dit gecombi-
neerd met een aantal speelgelegen-
heden voor privéfeesten. Onze acti-
viteiten kan je ook steeds volgen via 
onze website ferdinand-ensemble.
be of via sociale media.

Grenzeloos
 

Klassiek, eigentijds concert door

Ferdinand

Tickets en info
www.ferdinand-ensemble.be

 €10         €12              €8

27 februari 2020 - 20u
Sint-Pauluskerk Oudenbos
F. Hanusdreef, Lokeren
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