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“Vaak ga ik slapen om alles te begrijpen. Ik
studeer muziekstukken in mijn slaap, en als ik
wakker word, weet ik precies wat ik moet
doen. Zodra ik lig, kan ikmijn hersens extreem
praktisch instellen zodat ze heel geconcen-
treerd werken.
Ik weet ook precies wat ik ga doen, over welk

stuk ik ga dromen. De volgende morgen heb ik
ideeën over hoe iets moet klinken, ik heb de
noten geanalyseerd, en onderdelen die ik over
het hoofd had gezien zijn me duidelijk. Demu-
ziek is een deel vanmij geworden.
Ik droom vaak dingen die waar zijn, die gaan

gebeuren: fijne gebeurtenissen en ook onpret-
tige voorvallen. In die zin ben ik een beetje hel-
derziend. Ik noem geen voorbeelden, dat wordt
te persoonlijk.
De werkelijkheid zie ik als een droom. Als je

veel reist, ben je minder gebonden aan vaste
routines, en kun je goed observeren. Alles om
je heen is wonderlijk en inspirerend.
Ik ben altijd op zoek naar muziek die de we-

reld verbeeldt. Metmuziek kun je je eigenwer-
kelijkheid vertalen naar het publiek.
Voor een volle zaal pianospelen vind ik fijn,

maar het gaat niet ommij, het gaat uitsluitend
om demuzikale boodschap.
Als ik de muur tussen mij en het publiek kan

slechten en samenmet de luisteraars de perfor-

mance kan beleven, heeft wat ik doe zin.
De schoonheid om ons heen wordt niet vol-

doende gezien. Soms moet je een luikje in je
ziel openen om al dat moois binnen te laten.
Ik zie het als de taak van een musicus om de

luisteraar deze gedachte aan te reiken: wat een
cadeau dat we deze wereld mogen meemaken.
Daar horen heftige klanken bij,maar ook lieflij-
ke, een vleugel kan het hele spectrum beslaan.
De taal van componisten onderzoeken, is on-
uitputtelijk interessant.
Als ik een tijdje geenmuziek hoor, heb ik het

idee dat ik niet compleet ben. Muziek is een
deel van mij, als ik ernaar luister voel ik heel
duidelijk dat ik op deze wereld thuishoor.
Ik probeer langzaam te leven, contact te ma-

ken met de plaatsen waar ik kom, waar dan
ook. Dat is voor mij de meest integere manier
om alles wat op je pad komt de juiste plek te ge-
ven: stil zijn en goed om je heen kijken.
Ik ben niet bang om iets te doen wat minder

vanzelfsprekend is. Ik hou van het experiment,
op alle gebieden in het leven.
Daar ligt ook de link naar hedendaagse mu-

ziek, waarmee ikme het grootste deel vanmijn
tijd bezighoud.
Speuren naar ietsmoois, iets nieuws is wat ik

het liefste doe, en dan degenen die ervoor
openstaan daarmee betoveren.”
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Saskia Lankhoorn
‘Stil zijn en goed
om je heen kijken’

ik heb een droom


