
O N T M O E T I N G 

J O K E D A M E IJscomponistKlas Torstensson 

Het ambivalente geluk van een exil-Zweed 

Positie: een oneindige ijsvlakte. Totale stilte, leegte. Heeft alleen de Noord-

europeaan, opgegroeid met een zeer nadrukkelijk aanwezige natuur, 

hierbij zowel het gevoel van geluk en totale tevredenheid als een gevoel 

van diepe mistroostigheid en verlaten zijn?  (uit Barstend Ijs) 

' V I N D J E H E T N I E T te veel jongensboekachtig? Ontdekkingsreizigers, 

op zoek naar witte vlekken op de landkaart, met spanning en avon

tuur?' Er klinkt ongeloof en scepsis in de stem van componist Klas Tor

stensson over mijn enthousiasme voor het onderwerp van zijn nieuw-

ste ijsproject: zijn opera-in-wording  Expeditionen,  over de tragisch-

mislukte poolexpeditie rond de laatste eeuwwisseling onder leiding 

van Salomon August Andree. De opera zal in het voorjaar van 1998 in 

Zweden, waar Torstensson vijfenveertig jaar geleden ter wereld kwam, 

in premiere gaan en staat vervolgens voor het Holland Festival van 

datzelfde jaar gepland. 

Torstensson heeft ook in eerdere composities het thema van ijs-

vlakten en pooltochten verwerkt. In 1986 beleefde de intermediale 

voorstelling Barstend J/s haar premiere tijdens het Holland Festival, en 

van The Last Diary,  voor groot ensemble en spreekstem (1994), met 

teksten uit laatste dagboekaantekeningen van expeditieleider Andree, 

is zojuist de cd verschenen. Het Zweedse bloed kruipt nog steeds, al 

woont hij meer dan twintig jaar in Nederland en heeft hij in 1991 de 

meest prestigieuze prijs voor een Nederlandse compositie, de Matthijs 

Vermeulenprijs, mogen ontvangen voor zijn orkestwerk Stick on stick 

(1990). 

'Die mannen achtervolgen mij al mijn hele leven. Ik las het dagboek 

van Andree toen ik zo'n jaar of tien was. Mijn opa had het in de kast 

staan, ditzelfde exemplaar. Ik heb nog brilletjes getekend op de foto's 

van de mannen. Toen ik vijftien was schreef ik een liedje over deze 

expeditie, en daarbij begeleidde ik mezelf op gitaar. 

Het geluid van ijsbarsten heeft me ook altijd achtervolgd. Ik heb 

veel geschaatst en deed aan ijszeilen toen ik nog in Zweden woonde, 

A R M A D A Ijs en sneeuw 


