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WORLD SOUNDTRACK AWARDS 2006: een verslag 
 

Een daverend applaus dendert uit de concertzaal. Dirigent Brossé 
buigt nog eenmaal diep, zowel richting orkest als publiek. Dan 
verlaat hij het podium, om die avond niet meer terug te komen. Het 
is iets over half 11, de World Soundtrack Awards zitten er definitief 
op, langzaam druipen de mensen naar buiten, maar ik zak nog even 
terug in mijn stoel, sluit mijn ogen en laat de dag die bol heeft 
gestaan van ontmoetingen, interviews en prachtige muziek nog 
eenmaal, als zijnde een film, de revue passeren… 

 
DE PERSCONFERENTIE 
 
De dag begon zo een 17 uur eerder, om kwart over vijf in de ochtend. Om 11 uur ’s ochtends 
zou een persconferentie plaatsvinden in Gent waar ook John Powell aanwezig zou zijn, iets 
wat ik natuurlijk niet missen wilde. Om 11 uur precies was ik in het Sofitel te Gent, een 
luxueus hotel waar ik verwelkomd werd door een medewerker van het Filmfestival Gent. Ik 
kreeg het programmaboekje van die avond, boordevol informatie over de (genomineerde) 
componisten, presentatoren, de dirigent van het Vlaams Radio Orkest Dirk Brossé en 
natuurlijk het orkest zelf. Daarnaast ontving ik ook nog een informatieboekje over de World 
Soundtrack Awards en het filmfestival Gent, tezamen met de score van ‘Ice Age: The 
Meltdown.’ De persconferentie vond plaats in een daarvoor speciaal ingerichte suite in het 
hotel. Er waren zo een vijftig mensen uitgenodigd maar deze waren duidelijk niet allemaal 
aanwezig. Ik zocht een plekje een beetje achterin de zaal waarvandaan ik de vier componisten 
John Powell (Bourne Identity en Bourne Surpremacy, Ice Age: The Meltdown en X-men: The 
Last Stand), Piet Goddaer (Kruistocht in Spijkerbroek) en Emanuel Bauer en Florian Moser 
de twee leerling-componisten van Peer Raben, die er zelf door een twee dagen eerder 
opgelopen beroerte helaas niet bij kon zijn, goed kon zien.  
 
Voorafgaand aan de conferentie, zoals gebruikelijk geleid door de Britse journalist Tommy 
Pearson, gaf Marian Ponnet, de producent van het evenement, een algemene inleiding. Het 
was een erg zakelijke, maar degelijke presentatie waarin de geschiedenis van de WSA werd 
uiteengezet: 
Ponnet: “Ik wil gaarne benadrukken hoezeer het Filmfestival Gent de filmmuziek 

een warm hart toedraagt. Componist is eenzaam beroep en hij wordt vaak 
genegeerd door pers en publiek. Hier krijgt hij een eigen podium en even 
gaat alle aandacht naar hem. Voor de muziek die hier gespeeld wordt, 
wordt de componist persoonlijk benaderd en gevraagd of hij passende 
muziek wil schrijven voor het concert. Er wordt dus enkel officiële muziek 
gebruikt!”  

Direct daarna nam Pearson de microfoon over en met één opmerking brak hij het ijs: “Ik wil 
jou, Ponnet, bedanken voor deze goede introductie, hoewel ik er geen enkel woord van 
begreep. Vergeef me dan ook als ik in mijn introductie dezelfde zaken behandel.” Er werd 
even uitbundig gelachen, maar Pearson ging snel over tot zijn algemene introductie: 
Pearson: “Gent is door de jaren heen het nieuwe thuis geworden voor de 

filmmuziek, dankzij de groots opgezette concerten die we de laatste jaren 
hier hebben meegemaakt…Allen kijken we uit naar vanavond, waar ons 
wederom een fantastisch evenement met het meest gevarieerde 
programma ooit staat te wachten.”  
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Na zijn korte introductie die goed te volgen was werden de componisten een voor een 
geïntroduceerd. Natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar John Powell, die special voor 
deze dag overgevlogen was vanuit Los Angeles naar Gent. Hij noemde het bijzonder om dit 
evenement mee te maken, omdat nergens ter wereld filmmuziek zoveel aandacht krijgt. 
Filmmuziek is immers altijd een onderdeel van een film en het medium film is zo een 
aandachtstrekker dat de andere filmgerelateerde zaken als filmmuziek dan ook vaak naar de 
achtergrond verdwijnen. Begrijpelijk natuurlijk, maar wel erg jammer. Nadat iedereen zijn 
zegje had gedaan was het aan Pearson de taak om in een zo kort mogelijke tijd zoveel 
mogelijk vragen te stellen.  
Pearson: “LAAT ONS BIJ HET BEGIN BEGINNEN. 

EEN SCORE COMPONEREN IS 
ONTZETEND VEEL WERKEN EN 
IEDERE COMPONIST HEEFT ZIJN 
EIGEN AANPAK. KUNNEN JULLIE ER 
WAT MEER OVER VERTELLEN?” 

Moser: “Ik gebruik nog altijd erg graag pen en 
papier, het geeft me een ontzettend goed 
gevoel om allerlei noten op papier te zetten en 
die te zien samensmelten tot één geheel!” 

Powell: “Wanneer ik aan een nieuwe opdracht begin, 
ga ik vrijwel direct achter mijn piano zitten 
en begin ik alle deuntjes te spleen die in me 
opkomen. Thuis heb ik een kamer vol opnameapparatuur staan met een 
daarbij behoren G5 keyboard, het beste en meest geavanceerde apparaat 
te vinden. Zodra ik enkele goede cues gecomponeerd heb neem ik ze op, 
waarna ik ze uitschrijf. De bladmuziek breng ik dan naar een 
orkestaannemer. Deze zorgt ervoor dat mijn muziek opgenomen wordt 
zoals ik dat graag hebben wil. Zelf ben ik nooit bij opnamesessies. Het is 
deprimerend voor mij om te horen hoeveel moeite het kost voor het orkest 
om mijn muziek op te nemen. Sommige delen moeten wel 5 tot 10 keer 
opnieuw opgenomen worden en daar heb ik het geduld niet voor. Dus ik 
schrijf de muziek, lever het bij iemand af en na een bepaalde tijd krijg ik 
de muziek terug, precies zoals ik hem hebben wil.” 

Dan gaat Powell’s telefoon af en na de oproep te hebben afgewezen excuseert hij zich: “Het 
spijt me, maar ik heb zo een ontzettend vage telefoon. Op de een of andere manier kan ik hem 
niet uitzetten, vrij vervelend dus als je ergens bent!” Klaarblijk een mooi moment voor 
Pearson om wederom een gevatte opmerking te maken: “Daarnet zei je dat je alle benodigde 
opnameapparatuur thuis hebt, inclusief ’s werelds beste keyboard maar een goed 
functionerende telefoon kun je jezelf niet veroorloven?” Opnieuw klinkt er een lachsalvo door 
de zaal, ten teken dat Pearsons’ grappen het goed doen bij de toehoorder.  
Pearson: “JOHN, JE HEBT DE LAATSTE JAREN ZOWEL MUZIEK 

GESCHREVEN VOOR ANIMATIEFILMS ALS VOOR FILMS MET 
ACTEURS EN ACTRICES VAN VLEES EN BLOED. IN HOEVERRE 
VERSCHILT DE SCORE VAN EEN ANIMATIEFILM MET DIE VAN 
EEN SPEELFILM?”  

Powell:  “Het grootste verschil zit hem in het aantal noten. Muziek voor 
animatiefilms bevatten veel meer noten daar deze muziek veel 
beschrijvender is. Omdat de hoofdpersonen niet echt menselijk zijn moet 
jij in je muziek hun gedachten en gevoelens verwoorden. Daarnaast is het 
wel eens noodzakelijk, zo ook voor ‘Ice Age: the Meltdown’ om muziek al 

JOHN POWELL 



 

World Soundtrack Awards: Een verslag 
Copyright: Coen Haver 

Pagina 3 van 9 

voor de opnamen geschreven te hebben zodat de makers hun scène 
daaraan kunnen koppelen. Een voorbeeld was de Sid’s sing-a-long scene. 
Sid zingt hier en de makers hadden de muziek nodig om zo een soort van 
richtlijn te hebben waardoor ze de scène beter konden verifiëren.  

Pearson: “VOOR CHICKEN RUN WERKTE JE SAMEN MET HARRY-
GREGSON WILLIAMS, HOE IS HET OM SAMEN MET IEMAND 
ANDERS EEN SCORE TE SCHRIJVEN?” 

Powell: “Het was geweldig om samen te werken met Harry. We schreven vaak 
onafhankelijk cues voor dezelfde scène om daarna de beste er steeds uit te 
kiezen. We schreven ontzettend veel en het meeste verdween dan ook weer 
in de prullenbak. Dat was soms wel eens frustrerend maar omdat je met 
z’n tweeën bent blijf je elkaar en jezelf wel motiveren. Af en toe schreven 
we ook beiden voor verschillende scènes muziek en dan is het echt fijn dat 
je iemand naast je hebt. We hadden af en toe dat een van ons er gewoon 
niet meer uitkwam en dan kun je de ander vragen: ‘Zou je dit asjeblieft 
voor mij kunnen overnemen want ik kom er zelf niet meer uit.’ Dat was 
nooit een probleem, dus onze samenwerking was ronduit perfect.”  

Hierna verlegde Pearson de aandacht naar de nieuwe Belgische trots, Piet Goddaer, alias 
Ozark Henry, die de muziek schreef voor de Nederlands - Belgische filmproductie ‘Kruistocht 
in Spijkerbroek’. Hij begon twee jaar geleden aan het schrijven van muziek voor de film, 
zonder dat hij toen ook maar iets gezien of gelezen had van de film. Ook werd er ruim 
aandacht besteedt aan de twee aanwezige protégés van de Raben-stal, die een lange maar niet 
altijd even interessante visie gaven op Raben en zijn betekenis voor de muziek en de Duitse 
filmindustrie. 
 
Maar de vragen kwamen niet alleen van Pearson. Ook de aanwezigen, veelal journalisten, 
kregen ruimschoots de aandacht om hun vragen te stellen, waarvan de meeste, zo niet allen 
gericht waren tot Powell. 
Journalist: “FILMMUZIEKCOMPONISTEN KOMEN VAAK PAS TEGEN HET 

EINDE VAN EEN PROJECT IN BEELD. ZIJ ZIJN D EECHTE 
HEKKENSLUITERS VOOR DE FILMPRODUCTIE. VINDT U DAT 
EEN VOORDEEL OF NADEEL?” 

Powell: “Wanneer je muziek schrijft vooraleer je iets gezien of gelezen hebt van de 
film moet je voorkennis enorm goed zijn. Je moet jezelf ontzettend goed 
voorbereiden. Dit kun je doen door het script te lezen of door het boek 
waarop de film is gebaseerd. Maar dat alles kost heel veel tijd. Wanneer je 
de muziek schrijft na de opnames van de film kun je je muziek feilloos 
afstellen op wat er gebeurd. Natuurlijk zijn er tal van redenen te bedenken 
om vooraf te schrijven, zeker wanneer je een bepaalde vrijheid wilt 
hebben, maar het bezorgt je drie tot vier keer zoveel werk en het is zinloos. 
Dus waarom zou je het doen?” 

  
Journalist: “UNITED 93 WAS EEN ERG EMOTIONELE EN AANGRIJPENDE 

FILM TERWIJL U SCORE HEEL AFSTANDELIJK IS. VANWAAR 
DIE KEUZE?” 

Powell: “Om heel eerlijk te zijn duurde het lang voordat ik overtuigd was van de 
noodzaak van muziek in de film. Ik kende Greengrass van ‘The Bourne 
Surpremacy’, maar ik kende ook zijn film ‘Bloody Sunday’ die geen 
enkele muzikale noot bevatte. Toen ik voor het eerst met hem sprak vroeg 
ik hem wat voor soort muziek hij wilde. Hij zei me dat het muziek moest 
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zijn die de pijn van de toeschouwer kon verlichten, het moest hem of haar 
uit de film trekken. Toch wilde hij geen full-orchestral score, hij moest er 
gewoon zijn, op de achtergrond. Daarom koos ik voor deze aanpak. 
Misschien een leuke wetenswaardigheid. Het kind wat je hoort zingen is 
mijn zoon.” 

 
Journalist: “DE SCORE VOOR MR. AND MRS. SMITH KENT VEEL 

INVLOEDEN UIT DE LATINO MUZIEK, ZOALS DE FLAMENGO EN 
TANGO. WAAROM KOOS U VOOR DEZE STIJLEN?” 

Powell: “Toen ik voor het eerst met Liman over de film sprak vertelde hij me dat 
hij een film ging maken over de relatie tussen en het huwelijk van zijn 
ouders. Ze waren ontzettend lang getrouwd en vochten ondanks alle 
moeilijke omstandigheden voor hun huwelijk. Liman wilde laten zien dat 
je nog altijd voor je relatie en voor degene van wie je houdt kun vechten. 
Natuurlijk is het een grote metafoor, maar ik denk dat deze boodschap 
duidelijk terug te vinden is in de film. Maar het was moeilijk om deze basis 
een goede score te schrijven. Toen opeens begon iedereen te spreken over 
de vermeende relatie tussen Jolie en Pitt en ik besloot dat ik deze verhalen 
als leidraad zou laten dienen voor mijn score. Ik gebruikte al die Latino 
invloeden, als een metafoor voor de passie tussen de twee acteurs. Ik wilde 
alle aandacht op de chemistry tussen hen richten en blijkens hetgeen nu 
allemaal gebeurd is heft het geholpen.” 

 
Natuurlijk had ik ook nog een aantal vragen voor John, hoewel ik me afvroeg in hoeverre hij 
in zou gaan op mijn vragen.   
  “U HEEFT UW OPLEIDING BIJ ZIMMER GEVOLGD. IS HET WAAR 

DAT HIJ OP ELKE STUDENT EN ZIJN WERK EEN GROTE 
INVLOED HEEFT” 

Powell: “Ja dat heeft hij inderdaad. Hij geeft je ontzettend veel advies en helpt je 
daar waar nodig. Hij is een geweldige leraar en geeft je ontzettend veel 
vertrouwen. Muziek schrijven is een zaak van goede samenwerking, tussen 
regisseur en componist of tussen componisten onderling. En voor mij is het 
normaal dat Zimmer zoveel invloed heeft, hij is niet voor niets De man van 
MediaVentures.” 

 
 “MAAR U VERLIET DE MEDIAVENTURES STAL, WAAROM?” 
Powell: “Ik wilde meer op mezelf kunnen experimenten, mezelf meer ontplooien.” 
 
 “WANNEER U BENADERD WORDT VOOR EEN NIEUW PROJECT, 

HOE BELANGRIJK IS HET DAN VOOR U OM TE WETEN 
HOEVEEL ARTISTIEKE VRIJHEID U KRIJGT VOORALEERD U DE 
OPDRACHT ACCEPTEERT?” 

Powell: “Artistieke vrijheid? Dat is eigenlijk van weinig tot geen belang. De 
samenwerking met de regisseur is zoveel belangrijker. Een componist 
dient altijd in dienst van de regisseur te werken, dus het is van weinig 
belang of je artistieke vrijheid hebt of niet zolang het product wat je 
aflevert maar is wat de regisseur wil. Het is van belang dat de muziek past 
bij de beelden op het scherm. Film is een vorm van kunst en muziek is 
alleen een vorm om het geheel complete te maken.” 
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 “MAAR VOOR MIJ IS MUZIEK EN DUS OOK FILMMUZIEK TOCH 
ECHT EEN VORM VAN KUNST. DAAR BENT U HET DUS NIET MEE 
EENS?” 

Powell: “Nee, filmmuziek staat altijd in dienst van film, en staat dus nooit alleen 
op zichzelf.” 

Powell liet na dit gezegd te hebben duidelijk merken geen zin te hebben in nog meer vragen 
dus ik besloot het te laten voor wat het was. Daarnaast was de rij voor handtekeningen achter 
mij ondertussen ook enorm gegroeid. Ik besloot mijn spullen te verzamelen en richting de 
Bijloke te gaan, om te kijken of ik daar wat musici aan kon spreken over hun kijk en 
voorbereiding op de avond. 
 
ORKEST IN VOORBEREIDING 
 

Het kostte me heel wat moeite om de Bijloke te 
vinden en eenmaal daar was ik dan ook niet van 
plan er snel weer weg te gaan. De Bijloke bleek 
een enorm complex te zijn, gelegen net buiten het 
centrum van Gent. Het werd halverwege de 
dertiende eeuw gebouwd als een reusachtig 
ziekenhuis voor Gent, dat toen één van de grootste 
steden in Europa was. Delen van het ziekenhuis 
worden tegenwoordig gebruikt als campus, maar 
de enorme ziekenzaal, gelegen aan de achterkant 
van het gebouw is tegenwoordig omgevormd tot 
een concertzaal die zeer bijzonder te noemen is. 
De complete concertinfrastructuur, het podium, de 

opgaande stoelenrijen en het balkon voor het publiek werden nergens in het middeleeuwse 
gebouw verankerd: alles staat in de zaal als een gigantisch 'meubel', dat er ten allen tijden 
weer kan uitgenomen worden. Buiten het gebouw ontmoette ik twee orkestleden, aan wie ik 
toestemming vroeg om even een kijkje binnen te nemen. Gezamenlijk met hen liep ik de 
concertzaal binnen en wat ik te zien krijg was even verbazingwekkend als lachwekkend te 
noemen. Televisiecamera’s stonden her en der opgesteld, orkestleden sijpelden langzaam 
binnen, degene die reeds binnen waren spelen hun eigen deuntje, anderen maakten hun 
instrumenten schoon en weer anderen staarden enkel en alleen maar voor zich uit, duidelijk in 
opperste concentratie. Ondertussen renden organisatoren, crewleden en technici naarstig door 
elkaar heen. Even ving ik een glimp op van Dirk Brossé maar ook die verdween snel weer in 
de mensenmassa. Opeens werd ik aangesproken door een vrouw, een van de vele 
organisatoren die me naar de reden van mijn aanwezigheid vroeg. Ik vertelde haar dat ik een 
artikel schreef over de World Soundtrack Awards en ik vroeg of het mogelijk is even een 
kijkje te nemen backstage. Ik kreeg toestemming en samen met haar liep ik naar achteren. 
Maar we waren er nog niet of we werden tegengehouden door Ponnet die de daarnet 
verleende toestemming direct weer introk met de woorden: “Geen journalisten hier, nu niet, 
over vijf minuten niet en zeker ook niet bij de generale repetitie. U wacht maar netjes tot 
vanavond. Trouwens hoe komt u hier?” Om grote problemen te voorkomen koos ik eieren 
voor mijn geld en verliet ik het pand, de vreselijke herrie achter me latend, om dan toch echt 
te moeten wachten tot 20.00u. Het was half 3, dus het lange wachten kon beginnen… 
 
 
 
 

CONCERTZAAL DE BIJLOKE 
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DE PRIJSUITREIKINGEN 
 
Het was kwart voor 8 toen ik eindelijk de concertzaal weer binnenging. Het was er heel wat 
rustiger dan een uur of vijf daarvoor en de orkestleden waren nu allemaal in nette kledij en 
alles zag er prachtig en opgeruimd uit. Op het moment dat Brossé het podium betrad en een 
diepe buiging maakte klonk er een daverend applaus vanaf de tribune. Toen draaide hij zich 
om, legde contact met zijn eerste violist waarna de eerste aanzet werd gemaakt. Direct werd 
de orkestzaal gevuld met de openingshymne van de World Soundtrack Awards ceremonie 
gecomponeerd door Elmer Bernstein. Een heerlijke opener en eigenlijk kon de avond toen al 
niet meer kapot. 
 
Ook op deze avond werd de presentatie verzorgd door Pearson met medewerking van Ponnet. 
Na de openingshymne sprak zij een kort dankwoord uit waarin de meeste aandacht uitging 
naar de gemeente Gent die dit festival mogelijk maakte, vooral in financiële zin. Ook orkest 
en dirigent werden bedankt en na dit alles gezegd te hebben werd de eerste prijs uitgereikt, de 
‘Sabam Award for the most Original Composition by a young Belgian Composer’. De 
opdracht luidde een compositie te schrijven voor de stomme film ‘Le Fauteuil Vivant’ uit 
1907. De prijs werd gewonnen door de dolgelukkige Alexis Koustoulidis waarmee hij �2500,- 
verdiende en bovenal een belangrijke stap maakte in zijn nog prille carrière. Nadat hij zijn 
Award in ontvangst had genomen werd zijn compositie met een speelduur van 2,37 minuten 
live gespeeld door het concert. Het was jammer dat de muziek niet synchroon liep met de 
beelden want nu leek het alsof zijn compositie niet bij de beelden paste. Maar niemand kon 
ontkennen dat het een erg mooie suite geworden was die qua stijl perfect bij de film paste.   
 
De tweede prijs betrof de ‘World Soundtrack Public Choice Award’, de enige prijs die 
bepaald werd door filmmuziekliefhebbers. Voorafgaand aan het concert kon iedereen zijn 
stem uitbrengen op een daarvoor speciaal gecreëerde website. Enkele dagen eerder had ik 
enkele forums bestudeert om het stemgedrag en dus de mogelijke winnaar te achterhalen en 
daaruit bleek dat heel wat mensen ‘The Da Vinci Code’ toch als beste score bestempelde. 

Groot was dan ook ieders verbazing toen bleek wie 
de winnaar was. Niet ‘The Da Vinci Code’ noch 
‘King Kong’ of ‘V for Vendetta’ (mijn keuze) waren 
de gelukkige maar ‘Brokeback Mountain’ een wel 
heel opvallende en eigenlijk onbegrijpelijke keuze 
voor een score van amper 15 minuten. Santaolalla 
was er echter niet minder blij om:  
Santaolalla: “…Dit is de echte erkenning voor 
mijn werk. Het laat zien hoezeer het publiek mijn 
score waardeert en dat is een grote eer voor mij. 
Dank u!” 
Daarnaast waren er natuurlijk de algemene 
dankbetuigingen voor regisseur Ang Lee en voor de 

leden van het productieteam. Ook het Vlaams Radio Orkest vergat hij niet te bedanken. Zij 
hadden immers zijn score tijdens de World Soundtrack Awards ceremonie van 2005 live 
gespeeld en hem daarmee op de kaart gezet. 
 
De derde Award van die avond was bestemd voor ‘Best Song for Film’ die werd gewonnen 
door Randy Newman voor zijn song ‘Our Town’ uit de film ‘Cars’. Een van de velen 
verantwoordelijken van de titelsong nam de prijs in ontvangst, maar er was weinig tijd om er 
bij stil te staan want de organisatie ging snel over naar de ‘Discovery Award’, vorig jaar 

SANTAOLALLA, WINNAAR VAN DE ‘PUBLIC 
CHOICE AWARD’ 
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gewonnen door Michael Giacchino voor zijn score van ‘The Incredibles. Vooraleer dit jaars’ 
winnaar bekend gemaakt werd, werd de suite van ‘Lost’ en ‘The Incredibles’ gespeeld beide 
gecomponeerd door Giachinno. En wat een mooie suite was het, vooral die van eerst 
genoemde. Zoveel spanningsopbouw, zoveel gevoel en zo prachtig uitgewerkt. Woorden 
schoten tekort om de perfectie van het stuk aan te geven. Dit jaar werd de prijs gewonnen 
door de Griekse componiste Evanthia Reboutsika voor haar score bij de film ‘My father and 
my Son’. Naast de standaarddankbetuigingen slingerde zij terloops ook nog even een kleine 
politieke boodschap de zaal in: 
Reboutsika: “…Deze prijs is een onderscheiding voor een perfecte samenwerking 

tussen een Turkse regisseur en een Griekse componist.” 
Daarna waren de prijzen aan de beurt waar het eigenlijk allemaal om draaide die avond. De 
‘World Soundtrack Award for Best Score’ was er een die wel eens een verassende winnaar 
zou kunnen opleveren, de genomineerden waren naar mijn mening namelijk allemaal uniek in 
hun soort. Toch dichtte ik bij voorbaat ‘King Kong’ de meeste kans toe, een vrij standaard 
score, maar wel een waar veel filmmuziekliefhebbers van houden. Maar die werd het niet, 
want de 250 stemgerechtigde leden van de Academy of the World Soundtrack Awards kozen 
in meerderheid voor het werk ‘The Constant Gardener’ van de Spanjaard Alberto Iglesias. 
Dolgelukkig was hij en in zijn toespraak kon hij alleen maar stamelend enkele betrokkene, 
waaronder vriend en regisseur Mereilles en de leden van Focus (de productiemaatschappij 
red.), bedanken. Met trillende benen zocht Iglesias zijn stoel weer op om nog geen twee 
minuten laten wederom naar voren te mogen komen, ditmaal om de ‘Award for Best 
Composer’ in ontvangst te mogen nemen, grote namen als Dario Marianelli, Danny Elfman en 
John Powell daarmee achter zich latend. Toen kon hij behalve: “Dank u, dank u wel, zoveel 
dank!”helemaal niets meer uitbrengen.  
 
Als laatste werd door de burgemeester van Gent ‘The Lifetime Achievement Award’ 
uitgereikt aan Peer Raben die in ontvangst werd genomen door een van zijn beste 
vriendinnen. Haar dankwoord was in wisselend Frans en Duits en het was behalve traag 
amper te volgen en derhalve een beetje saai. De suite die daarna werd gespeeld was 
samengesteld uit het beste werk van de Duister en was allesbehalve slaapverwekkend. Het 
lichte karakter van de muziek was de leidraad door de gehele compositie, die veel afwisseling 
in sfeer en orkestratie kende maar altijd een prachtig geheel bleef. Wederom een suite 
eersteklas en het was dan ook jammer te noemen toen de laatste klanken wegstierven. 
 
De pauze gebruikte ik om Iglesias, kersverse winnaar, op te zoeken om hem nog wat vragen 
te stellen. Ik had hem snel gevonden en het bleek een ontzettend aardige en behulpzame man 
te zijn die graag iedereen te woord stond.  

“MENEER IGLESIAS, KUNT U DIT 
SUCCES VERKLAREN?” 

Iglesiais: “Nee, dat kan ik niet, echt dat kan ik niet. 
Ik ben totaal verrast door dit, zoveel 
waardering voor mijn muziek.” 

 
 “WAAROM NAM U DE OPDRACHT 

TOENDERTIJD AAN?” 
Iglesias: “Toen ik voor het eerst met Mereilles sprak 

vertelde hij me hoeveel waardering hij had 
voor mijn vorige werken. Hij vroeg me of ik 
de muziek wilde verzorgen voor zijn 
nieuwste film. Het contact tussen hem en ALBERTO IGLESIAS: DE GROTE 

WINNAAR VAN DE AVOND 
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mij was van meet af aan warm en vriendelijk en er was een groot 
wederzijds respect en vertrouwen. Dat alles liet weinig ruimte over voor 
twijfel, dus ik accepteerde de opdracht vrijwel direct.” 

 
 “DUS GEEN POLITIEKE MOTIEVEN?” 
Iglesias: “Hmmm, ja misschien voor een deel óók wel. Ik voelde me erg 

aangegrepen door het onderwerp in de film en de problemen die er 
heersen in Afrika dit moment.” 

 
Tijd om te vragen waarom kreeg ik echter niet. Verslaggevers van de VTM wilde graag een 
kort televisie-interview doen en die kregen begrijpelijke wijze voorrang. Ik besloot de foyer in 
te gaan op zoek naar andere componisten en hun reacties. Als snel liep ik Marianelli tegen het 
lijf en ik kon het niet laten hem ook nog een vraag te stellen. 
 “ZOWEL V FOR VENDETTA ALS PRIDE AND PREJUDICE KOMEN 

VAN UW HAND MAAR TOCH VERSCHILLEN ZE ALS DAG EN 
NACHT. DE EEN VOL SYNTHESIZERS DE ANDERE NAGENOEG 
KLASSIEK. WAAROM EN WELK GENRE LIGT U BETER?” 

Marianelli: “Eigenlijk heb ik geen favoriet. Ik schrijf graag muziek en het maakt me 
niet zoveel uit of het vervolgens een score wordt vol synthesizers of een 
echt klassiek werk. Ik experimenteer graag, zoek graag nieuwe artistieke 
vormen, verbreed graag mijn horizon. Deze beide scores markeren perfect 
mijn zoektocht doorheen alle mogelijkheden en genres. Dus ik heb geen 
favoriet, maar ben trots op beiden omdat ze in hun genre het beste in me 
naar boven hebben gehaald.”  

En met weer een handtekening rijker nam ik afscheid. Het was ook al weer tijd om terug te 
gaan naar de zaal waar het tweede deel van het concert op het punt van beginnen stond. Maar 
in plaats van de suite van Piet Goddaer werden we blij verrast. Achter de schermen had 
Santaolalla toegegeven aan het verzoek van Pearson delen van zijn score ten gehore te 
brengen. Het betrof een gitaarsolo eersteklas. Zijn prachtige countrygitaar klonk loepzuiver en 
het spel van de WSA en Oscarwinnaar was bewonderingwaardig te noemen. Een daverend 
applaus klonk van de tribune, een waardig eerbetoon voor zijn spel. Toen nam de componist 
het woord: 
Santaolalla: “Beste Vlaams Radio Orkest, beste meneer Brossé. Vorig jaar bracht u 

mijn score van ‘Brokeback Mountain’ tot leven. Het was de allereerste 
keer dat ik mijn muziek hoorde gespeeld door een orkest. U zult voor 
altijd in mijn hart zijn. Ik houd van u allen en het is een grote eer voor mij 
dit nummer op te dragen aan u.” 

Opnieuw kreeg hij ruim baan van iedereen om het nummer ‘A love that never grows old’ te 
spelen en te zingen en het gebiedt te zeggen, het klonk weergaloos. Een prachtig nummer met 
zoveel gevoel gebracht. Het was prachtig te zien hoezeer de componist zelf genoot, terwijl 
iedereen in de zaal met hem genoot van dit onbetwiste hoogtepunt van de avond. 
 
Hierna werd het programma zoals dat reeds gepland stond voortgezet en dus was het de beurt 
aan Belgisch nieuwe trots Goddaer voor zijn suite van ‘Kruistocht in Spijkerbroek.’ Het 
betrof hier een ware wereldpremière want nog nooit waren zijn muziek te horen en beelden 
van de film te zien geweest . De beelden zagen er ontzettend goed uit en de hoge 
productiewaarden spatten van het scherm. Over de muziek was ik heel wat minder content. 
Misschien had het ermee te maken dat ik de score voor het eerst hoorde, maar het kwam voor 
mij toch als weinig complex en sprankelend over. Enkel het tweede deel wist te overtuigen 
vooral door de wisselingen in tempo. 
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Daarna was het de beurt aan de muziek van John Powell, die zelf de verantwoordelijkheid 

voor het percussiegedeelte op zich nam. Zijn composities 
waren speciaal voor deze avond tot een geheel 
samengesmolten om daarna opgedeeld te worden in twee 
suites, waarvan de eerste geopend werd met het 
hoofdthema van ‘The Bourne Identity’. Het actiegedeelte 
bleef helaas achterwege, vooral te maken met het feit dat 
die vrijwel altijd bestaat uit synthesizers. De suite van ‘X-
men; the Last Stand’ was er een waar door velen naar 
uitgekeken werd, maar die helaas, zoals altijd bij 
hooggespannen verwachtingen, wat tegenviel. Door het 
ontbreken van een koor kon er al geen zang toegevoegd 
worden en ook actiemuziek bleef achterwege. Toch bleef 
een kenmerk duidelijk zichtbaar, de typische Zimmerstijl 
van componeren. Het korte notenwerk, het synchroon 
spelende orkest en de daarmee gepaard gaande weinige 
complexiteit verraadden zijn achtergrond. ‘Endurance’ 
was wel een prachtig thema en vormde een mooie en 
lieflijke afsluiting van de eerste suite. 
 

Daarna onderbrak Pearson even de muzikale genialiteit van het orkest voor een korte 
introductie op het tweede gedeelte. Deze begon met een mooi ingetogen maar uiteindelijk vrij 
standaard liefdesthema voor ‘Two Weeks Notice’ waarna een werkelijk geweldig stuk muziek 
gespeeld werd van de score ‘Mr. and Mrs. Smith’ De Latino ingrediënten die de score reeds 
zijn originaliteit hadden meegegeven waren ook live volop aanwezig en vormden tezamen 
met de snelle strijkarrangementen een sprankelend geheel. Als afsluiter volgde een greep uit 
een aantal thema’s van ‘Ice Age; the Meltdown’ en die was niet minder dan fantastisch. 
Heerlijk stuk muziek, nagenoeg hetzelfde als op CD, wat duidelijk maakte dat deze reeds voor 
de film al als orkestraal werk geschreven was. 
 
…Als ik mijn ogen weer open zie ik net Pearson vertrekken en besluit hem achterna te lopen 
om hem te bedanken voor zijn presentatie. Ook pijl ik nog even zijn mening naar de winnaars: 

“MENEER PEARSON, IK WAS ERG VERRAST TOEN IK HOORDE 
DAT BROKEBACK MOUNTAIN DE ‘PUBLIC CHOICE AWARD’ 
HAD GEWONNEN. WAT WAREN UW GEDACHTES?”  

Pearson: “Ja ik ook. Het is een goede score maar zeker niet de beste van dit jaar. 
Maar ik ben ontzettend blij voor Alberto Iglesias, hij is een geweldig man 
en bewonderingwaardig componist en hij verdient deze prijzen ten 
zeerste.”  

Ook Brossé spreek ik nog even en tezamen met hem en Pearson praten we over de World 
Soundtrack Awards en het concert in Oostende ‘Wim Mertens meets Harry Potter’ van 
afgelopen zomer waarop ook beide heren nog altijd met veel genoegdoening naar terugkijken.  
 
Wanneer ik zo ongeveer iedereen gesproken en gezien heb besluit ik dat het tijd is om 
huiswaarts te keren. Zo een 2 uur later, het is dan al half 2, leg ik mij te rusten, daarmee een 
dag van meer dan 21 uur afsluitend. Maar wat een geweldige dag was het! 
 
Coen Haver 
©MovieMachine 
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