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Harriet Krijgh (1991) won afge-
lopen november het Nationaal Cello 
Concours. Deze maand speelt ze op het 
Prijswinnaarsconcert in de Kleine Zaal. 

31

Concerttips van 
Harriet Krijgh

11 mei
Radio Filharmonisch Orkest  
o.l.v. Christoph Poppen
Isabelle van Keulen, viool
K.A. Hartmann, Prokofjev, 
Sjostakovitsj
‘Ik houd enorm van Prokofjev. 
Zijn muziek is zo ontzettend rijk 
aan stemmingen en kleuren. Het 
Eerste vioolconcert is een beetje 
onvoorspelbaar, laat je soms 
schrikken: opeens hoor je iets wat 
je helemaal laat opbloeien.’
12 mei
Berliner Philharmoniker  
o.l.v. Mariss Jansons
Bartók, Brahms
‘Mariss Jansons is een van de 
grootste musici die ik ken. Hij 
heeft een enorm intensieve 
energie: het lijkt wel alsof hij het 
hele orkest met zich mee trekt. 
Als ik in het publiek zit, raakt 
me dat heel erg. Dat vind ik het 
állerbelangrijkste: dat muziek iets 
met je doet.’

ervaring. ‘Ik heb geprobeerd me op de mu-
ziek te concentreren in plaats van op het feit 
dat het om een concours ging. Ik kende de 
jury helemaal niet, het waren heel goede 
mensen. Het was interessant van ronde tot 
ronde mee te doen.’ Een concours winnen 
hangt niet alleen van jezelf af, zegt Harriet. 
‘Maar ik ga zeker altijd tot mijn grenzen, dat 
heb ik bij dit concours ook gedaan.’
‘Misschien lijkt het alsof alles vanzelf gaat, 
maar het succes komt niet uit de lucht val-
len. Ik weet wat ik er dagelijks voor doe. De 
discipline, de passie, er zit een grote men-
tale en lichamelijke investering in.’

Op YouTube is celliste Harriet Krijgh te zien terwijl ze Haydn en Bach 
speelt voor een wei met koeien. Een voor een komen de dieren naar 
het hek lopen en daar blijven ze staan, schijnbaar gefascineerd door 
de muziek.
‘Dat was wat!’, zegt Harriet. ‘Met mijn moeder zat ik in een huisje 
in de buurt van Salzburg, waar ik die avond een concert zou geven. 
Mijn moeder wilde even gaan liggen, daarom ging ik buiten voor de 
deur studeren. Na een paar noten kwamen zo’n vijftien koeien aan-
lopen. Ze bleven wel een half uur staan. De volgende dag kwamen 
ze weer, toen heeft mijn moeder ze gefilmd.’

Harriet Krijgh lacht wanneer ze het verhaal vertelt, maar 
verder praat ze zeer serieus over haar werk. Ze is gedisciplineerd en 
geeft voor elk concert het ‘aller-, allerbeste’. De eerste prijs op het 
Nationaal Cello Concours is niet de laatste in een hele rij onderschei-
dingen. Een maand later won ze een prestigieuze cultuurprijs van 
een Oostenrijke krant. De celliste heeft bovendien vorig jaar twee 
cd’s uitgebracht, twee andere staan op stapel. De grote podia nodi-
gen haar uit te komen spelen; in november trad ze op in de Musik-
verein in Wenen.
In die stad woont zij ook. Toen Harriet vijf was, pakte ze de cello 
van haar broer ‘en liet hem niet meer los’. Hoewel haar ouders geen 
musici zijn, was er bij haar thuis altijd muziek. ‘Het was iets moois, 
iets natuurlijks.’ Harriet is de enige die er ‘echt voor is gegaan’ en zo 
kwam het dat zij op haar dertiende met haar moeder naar Wenen 
verhuisde om daar les te nemen bij Lilia Schulz-Bayrova.
Harriet: ‘Achteraf kan ik zeggen dat het een goede keuze is geweest. 
Het is een harde wereld, maar een waarvan ik heel veel houd. Mu-
ziek is mijn passie. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou 
doen.’ Ze is iemand die altijd aan zichzelf blijft werken, zegt ze. In 
alles wil ze zich nog ontwikkelen: technisch, maar ook als musicus. 
Ze wil de goede mensen tegenkomen, op ‘mooie podia’ staan. 

In juni 2012 organiseerde de celliste, op een kasteel niet ver van 
Wenen, voor het eerst een eigen festival, dat ze de naam Harriet & 
Friends gaf. Ze nodigde hiervoor jonge musici uit die ze de afgelo-
pen jaren leerde kennen en stelde zelf het programma samen. Het 
was een droom om dit te doen en het was fantastisch, zegt ze.
Harriet geniet van alle aspecten van haar vak. Cd’s maken vindt ze 
‘geweldig’: ‘Het is mooi om je ideeën, je gevoelens over een werk 
vast te leggen.’ Ze geniet van studeren: ‘Ik houd er heel erg van een 
hele dag te werken.’ Ook het celloconcours was een ‘fantastische’ 
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luisteren

15 mei
Prijswinnaarsconcert
Harriet Krijgh (cello), Daniël van 
der Hoeven (piano), prijswinnaar 
Nationaal Vioolconcours Oskar 
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