
Interview met Michael Gieler, altviolist & Splendor-musicus 
 
Binnenkort geeft Splendor-musicus en altviolist van het Koninklijk Concertgebouworkest 
(KCO) Michael Gieler een drietal concerten in de Uilenburgsjoel te Amsterdam. Doordat hij 
de Ontwikkelingsprijs van het KCO heeft gewonnen kan hij deze concerten geven. Het 
belooft een bijzondere concertserie te worden. We stelden hem een aantal vragen over zijn 
leven als musicus en de concertserie.  
 
Ik begin met een beetje een cliché vraag, maar waarom ben je ooit altviool gaan spelen?  
 
Toen ik nog viool studeerde werd de altviool nauwelijks serieus genomen en vooral niet door 
violisten zoals mijzelf. Maar op de Muziekacademie in Wenen leerde ik twee altviolistes 
kennen die mijn respect afdwongen. Hun fantastisch speel legde de kiem. Na mijn 
succesvolle afstuderen op viool stimuleerde mijn toenmalige leraar mij (Gerhard Hetzel, 
concertmeester van de Wiener Philharmoniker) om toch eens wat serieuzer naar de altviool 
te kijken. Maar echt om was ik toen ik de kans kreeg om als altviolist auditie te doen aan de 
Orkestacademie van de Berliner Philharmoniker. Ik werd aangenomen. Vanaf dat moment 
werd ik fulltime altviolist. 
 
Wat is er zo mooi aan altviool? 
 
Ik geniet van het spelen van de middenstemmen, zowel in het orkest als ook in de 
kamermuziek. Het hysterische gedoe op de eerste viool past minder goed bij mijn karakter. 
Maar het blijft wel leuk om ook op altviool flink uitgedaagd te worden, ik heb namelijk een 
zwak voor moeilijke muziek. 
 
Je hebt onlangs de Ontwikkelingsprijs gewonnen van het Concertgebouworkest. Hoe voelt 
dat? 
 
Ik ben enorm vereerd dat ze mij deze prijs hebben toegekend. Er zitten 120 geweldige musici 
in het orkest en ik weet zeker dat bijna iedereen deze prijs verdient. Dan is het natuurlijk 
bijzonder als ik hem krijg.  
 
Vertel eens iets meer over die prijs. 
 
De prijs wordt een keer per jaar uitgereikt door de Salon, de businessclub van het 
Concertgebouworkest. Orkestmusici mogen een plan indienen die hun eigen muzikale 
ontwikkeling bevordert. Ik beschouw het vooral als aanmoediging om me nog meer in mijn 
instrument en het repertoire te verdiepen en de kwaliteit van mijn spel een boost te geven. 
 
Met deze prijs heb je ervoor gekozen om een mini concertserie te organiseren bestaande uit 
3 concerten. Je had er natuurlijk ook iets heel anders van kunnen doen. Waarom heb je 
gekozen voor een concertserie?  
 
Ik heb in de afgelopen jaren enorm veel energie gestopt in het bedenken en organiseren van 
bijzondere concertprogramma’s. Dit deed ik via mijn Stichting Music Stages. Series als de IJ-
Salon in het Muziekgebouw of Bijlmer Klassiek zijn hierdoor ontstaan, maar ook het 



International Bach Festival op Gran Canaria. Ik vond dat het tijd werd om weer wat meer 
terug te gaan naar de kern: de musicus Michael. 
 
De programma's bevatten ook veel hedendaagse muziek. Wat is je affiniteit met deze muziek 
en hoe is dat ontstaan? 
 
Ik was in mijn studietijd actief in het Klangforum Wien, vandaag een van de meest bekende 
ensembles voor nieuwe muziek. Echt beroemd werden ze pas toen ik al weg was, haha! 
Maar voor mij is de essentie van muziek een gemeenschappelijke beleving van iets nieuws. 
Idealiter zou elk concert een nieuwe ervaring moeten zijn. Dat gaat bijna vanzelf met nieuwe 
stukken, die zelden of nog nooit zijn uitgevoerd. Maar eigenlijk probeer ik hetzelfde (met 
extra inspanning) ook met bestaand repertoire te bereiken. 
 
Wat wil je graag overbrengen met het programma?  
 
Ik hoop de luisteraars net zo enthousiast worden voor de muziek als ik het zelf. Voor mij is er 
geen verschil in de beleving van oude of nieuwe muziek. Ik luister zelf niet naar muziek om 
vermaakt te worden. Ik luister om een beter mens te worden, nieuwe ervaringen op te 
doen, mijn geest te verruimen.  
 
- En wanneer is dat voor jou geslaagd? 
 
Als dat ook bij mijn publiek lukt ben ik blij. Daarnaast zou het fijn zijn als ik muzikaal mijn 
mannetje sta en niet volledig de mist in ga. Ik ben nogal kritisch, vooral op mijzelf. 
 
Wat is het uiteindelijke doel van de concertserie? Wat zou je er graag uit willen halen? 
 
Ik heb voor 75% stukken geprogrammeerd die ik nooit eerder heb uitgevoerd. Dus het wordt 
een ontdekkingstocht voor mij, voor mijn muzikale partners en hopelijk ook voor het 
publiek. Ik heb deels mensen gevraagd met wie ik al jaren samenspeel, zoals mijn ex-
echtgenote Lauretta Bloomer. Daarnaast ben ik ook benieuwd om onbekend repertoire te 
spelen met collega’s die ik nauwelijks ken. Ik ben gewoon een ontzettend nieuwsgierig 
mens! 
 
 
De concerten gespeeld door Michael Gieler met thema ‘The Viola in My Life’ vinden plaats op 
28 januari, 10 maart en 12 mei. 
 
Zie: https://splendoramsterdam.com/musici/michael-gieler 
 
Door: Sharon Niessen, marketing specialist & tekstschrijver  
 
 
 


