
 

Juryrapport Matthijs Vermeulenprijs 2021 
 
 
Calliope Tsoupaki: ‘Thin Air’ 

De jury kent de Matthijs Vermeulen Prijs 2021 toe aan het werk ‘Thin Air’ van Calliope 
Tsoupaki, vanaf 2018 benoemd als componist des vaderlands. Het werk is geschreven in 
opdracht van het festival Wonderfeel, als een ode aan de compassie en solidariteit die we in 
deze coronatijd massaal tonen. Sinds de première van ‘Thin Air’ in 2020 zijn wereldwijd meer 
dan 50 versies van de compositie gerealiseerd en uitgevoerd, van Nederland tot Nieuw-
Zeeland. Al deze versies zijn online gebundeld terug te zien op de website van Festivals for 
Compassion (www.festivalsforcompassion.com). De jury noemt dit aantal uitvoeringen uniek 

voor een hedendaags muziekwerk.  
 
‘Thin Air’ toont volgens de jury Tsoupaki’s grote vaardigheid als componist. Tsoupaki heeft 
met relatief eenvoudige muzikale middelen een kort maar indrukwekkend muziekstuk 
gecreëerd. Het werk heeft een grote transparantie, waarin iedere noot raak is. De jury vindt 
‘Thin Air’ daarmee een heel overtuigende compositie. Zij vindt dat tevens de variabele 
instrumentale bezetting een uitzonderlijk werk maakt van ‘Thin Air’. Het werk kan door 
uiteenlopende instrumenten en in verschillende combinaties uitgevoerd worden, van solo tot 
groot orkest. Het is een werk dat de uitvoerder of uitvoerders een grote mate van vrijheid 
geeft om er zijn, haar of hun eigen versie van te maken. Het idee is dat iedere uitvoerder 
medeschepper wordt van het eindresultaat. De jury vindt het concept daardoor even sterk als 
de compositie zelf. Zij vindt het vooral ook treffend hoe Tsoupaki erin slaagt het stuk niet te 
laten inboeten aan herkenbaarheid, ondanks het feit dat de uiteenlopende versies zo van 
elkaar verschillen. De jury merkt op dat in al die bezettingen en versies de kern van het werk 
als een zuiver kristal overeind blijft.  
 
Maar de compositie overstijgt tevens het puur componeer-technische aspect. In haar eigen 
klankidioom weerspiegelt Tsoupaki zielenroerselen die we allemaal herkennen, volgen en 
doorstaan. De jury vindt dat ‘Thin Air’ een werk is dat elke luisteraar persoonlijk aanspreekt 
en dat direct het hart weet te raken. Met weinig middelen weet Tsoupaki een grote impact bij 
de luisteraar te bereiken. De jury noemt ‘Thin Air’ een krachtig en tegelijkertijd intiem 
statement over hoezeer het beleven van kunst een gemeenschappelijke ervaring is. Het is 
een bijzonder actueel werk dat een groot sociaalmaatschappelijk engagement toont, dat 
dicht op de huid van de huidige tijd zit, en ook dicht bij de ziel van de musicus en luisteraar 
zit. ‘Thin Air’ is daarmee volgens de jury ook een indrukwekkend tijdsdocument van de 
coronapandemie, van een periode in onzekerheid, waarin sociale cohesie en solidariteit op 
de proef zijn gesteld. ‘Thin Air’ vormt een mooie reflectie van Tsoupaki als een componist die 
midden in de samenleving staat. 
 
De jury vindt dat ‘Thin Air’ het belang van kunst in de samenleving duidelijk maakt. Het werk 
helpt daarmee ook het maatschappelijk draagvlak voor de kunst te vergroten. Het geeft aan 
hoe relevant het is dat er nu nieuwe noten gecomponeerd worden. Het werk van Tsoupaki 
vormt daarmee volgens de jury een bijzondere en voorbeeldstellende bijdrage aan de 
ontwikkeling van de hedendaagse muziekpraktijk. 
 
  



 

Theo Verbey: ‘Ariadne’ 

De jury kent postuum een eervolle vermelding toe aan Theo Verbey voor zijn orkestwerk 
‘Ariadne’.  
 
Theo Verbey schreef ‘Ariadne’ in 2019 in opdracht van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
De jury vindt ‘Ariadne’ een imposante en waardige afsluiting van het rijke en indrukwekkend 
oeuvre van Verbey: een waarachtige zwanenzang van deze internationaal gelauwerde 
componist en docent.  
 
“Fantastisch” en “fijnzinnig” zijn de woorden die de jury van toepassing vindt op ‘Ariadne’. In 
alle aspecten van dit werk klinkt volgens haar de bedreven vakman door die Verbey was, die 
het ambacht van componeren als geen ander verstond en het inventief in de praktijk bracht. 
In ‘Ariadne’ toont Verbey zijn grote compositorische gaven en zijn fenomenale techniek qua 
orkestratiekunde. De jury noemt in dit verband de fijnzinnige instrumentaties, de intrigerende 
wisselende texturen en de prachtige kleuren. Met mooie penseelstreken weet Verbey een 
ongelooflijk rijk klankpalet te toveren, impressionistisch van karakter, en altijd buitengewoon 
helder en doorzichtig. Verbey schrijft muziek die niet alleen goed speelbaar is voor het 
orkest, er is ook heel goed nagedacht over het samenspel. De uitdaging voor de 
orkestmusicus ligt daardoor niet zozeer in de uitvoering van de eigen partij, maar vooral in 
het samenkomen tot een subtiel geweven web van stemmen. De structuur en opbouw van 
het werk vindt de jury uitgebalanceerd. En heel eigen noemt zij de verrassende melodiek.  
 
‘Ariadne’ staat symbool voor het vinden van een uitweg in een doolhof, voor bevrijding en 
verlossing. Hoewel er niet sprake is van een letterlijke verklanking van de Griekse mythe van 
Ariadne, vindt de jury het werk sterk beeldend van karakter. De titel geeft volgens haar een 
grote lading aan dit topwerk van Theo Verbey. 


