
Hats off  gentleman: Aidan Mikdad
Op zijn zesde kreeg Aidan zijn eerste pianolessen 
op de muziekschool in Amsterdam. ‘Dat was eigen-
lijk geen muziekles, maar meer nootjes inkleuren’, 
vertelt Aidan: ‘Ik was niet echt serieus. Maar toen 
ik in de ban raakte van de pianomuziek van Dave 
Brubeck, vond mijn moeder het tijd worden voor 
een echte pianoleraar. Ze stuurde een mailtje naar 
Marjès Benoist. Zij is pianodocent en was ook hoofd 
van de afdeling Jong Talent aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Ik mocht bij haar voorspelen 
en toen werd ik haar leerling. Ik heb drie jaar pri-
véles bij haar gehad en daarna deed ik toelatings-
examen voor de Jong Talentenklas. Daarna heb ik 
nog een jaar bij Marjès gestudeerd, maar nu krijg 
ik les van Mila Baslawskaja, de moeder van violiste 
Liza Ferschtman. Mila geeft al heel lang les aan het 

conservatoium. Zij is zo’n beetje mijn muzikale 
moeder geworden.’
 Aidan was 10 jaar toen hij op het conservatorium 
belandde en volgens hem is dat best laat. ‘Voor 
mijn negende studeerde ik eigenlijk nooit, het was 
meer een muziekschool-hobby. Ik kon net Vader 
Jacob spelen. Maar toen hoorde ik die fantastische 
Volodos-bewerking van Mozarts Turkse Mars, live 
opgenomen in Carnegie Hall. Dat vond ik zo’n goed 
stuk, dat ik heel hard ben gaan studeren want ik 
wilde dat stuk ook spelen. Omdat ik ineens zo snel 
vooruit ging, vond Marjès dat ik naar het conserva-
torium moest’
 Vader Mikdad: ‘Het was voor ons als ouders heel 
bijzonder om te zien hoe hij die ontwikkeling door-
maakte van gewoon voor de lol naar echt studeren. 
De moeder van Aidan werkt als juriste bij de ge-

Door de voordeur stroomt Beethoven de Amster  
damse Beethovenstraat in. Het is al donker, maar 
Aidan Mikdad (14 jaar) mag van de buren tot half 
negen s’avonds op zijn Fazioli spelen. Dat doet 
hij dan ook, want muziek is zijn lust en zijn leven. 
Vader Dirard Mikdad volgt ons gesprek en komt af 
en toe met een zinnige aanvulling op de waterval 
aan muzikale wijsheden die Aidan op me afvuurt.  
Zijn manier van praten is bijna even intelligent en 
gevoelig als zijn pianospel. Afgelopen maanden 
speelde hij voor het eerst concerten van Mozart 
en Liszt met orkest. Van Aidan Mikdad gaan 
we nog veel horen.
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meente, ikzelf werk als wiskundige voor een bank, 
en Aidans oudere zus studeert geneeskunde. Van 
ons heeft hij die muzikaliteit dus niet. En daar ben 
ik wel blij om, want ik geloof er niet in dat je kinde-
ren kunt afdwingen dat ze tien uur per dag piano of 
viool moeten studeren. Dat loopt nooit goed af. Het 
moet echt uit het kind zelf komen. Het enige wat wij 
als ouders voor Aidan kunnen doen is hem de vrij-
heid geven om gefocussed piano te studeren, want 
dat is wat hij graag wil. Aidan houdt gewoon enorm 
veel van muziek, en wij proberen hem daarin een 
beetje bij te staan. Zijn keuze brengt wel een enorm 
risico met zich mee, want het is nog maar de vraag 
of hij ooit van pianospelen zal kunnen leven in een 
land waar gewoon geen stuiver meer wordt uitge-
geven aan kunst en klassieke muziek. Ik had na-
tuurlijk liever gehad dat hij fatsoenlijk naar school 

zou gaan en daarna bijvoorbeeld medicijnen stude-
ren. Net als onze dochter, die gaat zeker een mooie 
carrière tegemoet. Maar het is Aidan helemaal niet 
om het geld of de roem te doen. Hij houdt gewoon 
verschrikkelijk veel van muziek en het is onze taak 
als ouders om hem daarbij te ondersteunen.’

Concoursen en masterclasses
Inmiddels heeft Aidan al de nodige wapenfeiten op 
zijn naam staan. In 2013 won hij de eerste prijs van 
het Koninklijk Concertgebouworkest Concours, in 
2014 werd hij eerste prijs-winnaar van het Inter-
nationaal Pianoconcours van Lagny-sur-Marne 
in Frankrijk, en recent kreeg hij uit handen van 
de Franse pianiste Hélène Grimaud het Klavier-
Festival Ruhr Scholarschip. In het voorjaar van 
2016 volgt zijn debuut op dit Duitse pianofestival en 
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komende zomer is Aidan uitgenodigd om te komen 
spelen op het beroemde Verbier-festival in Zwit-
serland. 
 Onlangs speelde hij zeven keer achter elkaar 
het Eerste pianoconcert  van Liszt met het Euregio 
Youth Orchestra o.l.v. Hans Casteleyn in Nederland 
en België, afgelopen zomer maakte hij tijdens het 
Klassiek op ’t Amstelveld-festival zijn ontwapenen-
de orkestdebuut in Mozarts Pianoconcert nr. 9 ‘Jeu-
nehomme’ met Sinfonia Rotterdam o.l.v. Conrad 
van Alphen, waarmee hij in april ook Mozarts Pia-
noconcert nr. 20 gaat spelen in het Concertgebouw 
in Amsterdam, de Nieuwe Kerk in Den Haag en De 
Doelen in Rotterdam. En dan zijn er nog de nodige 
radio- en tv optredens geweest, in Frankrijk, Italië 
en Nederland. Het NOS-Jeugdjournaal maakte een 
portret van Aidan en bij Pauw & Witteman gooide 
hij hoge ogen met zijn virtuoze live vertolking van 
het eerste deel uit Stravinsky’s (alles behalve een-
voudig speelbare) Petrouchka. 
 Tussen de bedrijven door volgde hij masterclasses 
bij Vovka Ashkenazy, Paul Badura-Skoda, Pascal 
Némirovski, Steven Osborne, Enrico Pace, Jorge 
Luis Prats, Natalia Troull en Jenny Zaharieva. Op dit 
moment krijgt hij ook regelmatig pianoles van Jean-
Yves Thibaudet, die als ‘artist in residence’ bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest dit seizoen vaak 
in Amsterdam is. Al met al niet niets voor een jongen 
die nog maar net 14 jaar oud is en ook gewoon naar 
school gaat (Gerrit van de Veen College, vrijstellin-
gen voor gymnastiek, techniek en tekenen). Maar 
Aidan studeert vrolijk verder, zit uren per dag ach-
ter de piano en denkt alleen maar aan muziek.
 Wanneer hij weer aan concoursen gaat meedoen 
weet hij nog niet precies, want muziek is immers 
geen wedstrijd: ‘Muziek is niet echt een sport, 
zoals schaatsen. Je kunt niet precies op de lijn me-
ten wie het beste speelt. Wat het ene jurylid een 
goede smaak vindt op het gebied van klankkleur 
of timing, is voor de ander weer niks. Dus het kan 
zo maar gebeuren dat je niet eens de eerste ronde 
haalt. Ik probeer mezelf altijd zo goed mogelijk 
voor te bereiden, zoveel mogelijk van mezelf af te 
laten hangen en gewoon mijn best te doen. Ik doe 
het omdat ik het leuk vind en niet om indruk te ma-
ken. Het goede aan concoursen is volgens mij dat 
je je echt op één programma richt, dat je zelf kan 
samenstellen. Waarbij je jezelf dwingt om dat net 
zolang te spelen, totdat het helemaal perfect is. Dat 
is anders dan bij concerten. Het is veel intensiever 
en je kunt niet van je programma afwijken. Maar 
uiteindelijk speel ik op een een concours gewoon 
net zoals op een concert, want ik wil ook de jury 
graag laten horen hoe mooi de muziek is.’

Persoonlijk pianospel
Over de manier waarop hij muziek wil maken heeft 
Aidan heel uitgesproken opvattingen. ‘Ik  hou erg 

van pianisten die persoonlijk spelen. Alleen moet 
het niet té persoonlijk worden, want dan maak je de 
muziek kapot. Een muziekstuk is een beetje als een 
kamer die al ingericht is, maar waaraan je nog wel 
wat kleine dingetjes mag veranderen en toevoe-
gen volgens je eigen smaak. Zo geef je met kleine 
nuances je eigen interpretatie aan een stuk. Als 
er bijvoorbeeld ergens forte staat en je speelt heel 
even piano, juist om dat forte te benadrukken, dan 
mag dat best. Je moet ook proberen de emoties van 
de componist en het stuk over te brengen en niet je 
eigen emoties. Dat werkt nooit zo goed, daar wordt 
de muziek heel kunstmatig van en daar hou ik niet 
zo van.’
 Van zenuwen heeft Aidan weinig last. Hij eet geen 
bananen en doet niet aan yoga om rustig te blijven. 
Hij gebruikt zijn zenuwen juist om er beter door te 
kunnen spelen.  ‘Om de een of andere reden speel 
ik altijd veel beter als er heel veel druk op staat. Als 
ik niet zenuwachtig ben, lukt alles minder goed. 
Dat heeft denk ik te maken met adrenaline en 
concentratie. Als je nerveus bent en je hebt meer 
adrenaline, dan ben je misschien ook iets gecon-
centreerder. Maar dat is voor iedereen weer an-
ders. Ik probeer een soort trance te vinden waarin 
ik helemaal geconcentreerd ben. En als ik achter de 
vleugel zit, dan focus ik me alleen nog maar op de 
muziek. Dat helpt enorm.’
 Volgens Aidan is het geheim van muziekmaken 
niet zozeer spelen maar luisteren.  ‘Uiteindelijk 
gaat het allemaal via onze oren. Als je bijvoorbeeld 
iets beter probeert te fraseren, helpt het als je je 
eerst in je hoofd voorstelt hoe de ideale frasering 
volgens jou zou moeten klinken.  
 Voor mij betekent pianospelen voor 90% goed 
luisteren terwijl je speelt. En ook al van te voren. 
Als je een bepaalde klank wil maken, bijvoorbeeld 
zo’n intiem Chopinesk Mazurka-geluid, dan helpt 
het als je je die klank eerst voorstelt in je hoofd. En 
terwijl je al spelend naar jezelf luistert, hoef je ook 
niet meer zoveel aan het publiek te denken. Dat 
is best gek, want als je echt heel geconcentreerd 
speelt, reageert het publiek daar meteen op. Dan 
zitten al die mensen op het puntje van hun stoel en 
dan ga ik daardoor weer beter spelen en luisteren. 
Dat is een win win situatie. Waar ik wel even aan 
moest wennen toen ik voor het eerst met orkest 
speelde, was dat verschil tussen de slag van de di-
rigent en de inzet van het orkest. Daar zit net een 
fractie van een seconde tijdsverschil tussen en dat 
vond ik eerst best verwarrend. Bij Liszt was het wel 
makkelijker dan bij Mozart, bij wie alles zo nauw 
luistert. Zijn muziek is zo kwetsbaar en als je teveel 
doet wordt het te zwaar. Maar of je nu solo speelt of 
met orkest, als je eenmaal op het podium zit moet 
je alles vergeten en gewoon luisteren. Daar gaat het 
eigenlijk allemaal om.’
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Favorieten
Volgens Aidan brengt iedere componist zijn eigen 
klankkleurenpalet met zich mee. ‘Liszt heeft veel 
kern in de klank en ook heel veel projectie, maar bij 
Mozart is alles veel lichter en een beetje ongrijp-
baar. Liszt is een totaal andere wereld dan Mozart. 
Maar Liszt is weer geen Brahms of Rachmaninoff , 
dat zijn natuurlijk hele volle componisten die veel 
klank maken. Welke klank bij welke componist 
hoort, is volgens mij ook een beetje een kwestie van 
traditie. Schubert en Chopin schreven niet voor 
de concertzaal, maar voor de salon. Hun muziek 
is heel gevoelig en intiem en dat mag je niet met 
enorm veel klank en projectie spelen. En ook niet 
heel open, zoals bij Rachmaninoff . Hij was de com-
ponist van de melancholie en de heimwee, bijna al 
zijn muziek staat in mineur. Ik ken maar heel wei-
nig stukken van Rachmaninoff  die echt vrolijk zijn. 
Als je kijkt naar zijn oeuvre, dan is dat een heleboel 
ellende in noten. Maar bij Schubert ligt het weer 
heel anders. Bij Rachmaninoff  hoor ik huilbuien, 
maar bij Schubert zijn het meer kleine snikjes.’

 Gevraagd naar zijn lievelingscomponist, hoeft Ai-
dan niet lang na te denken: ‘Beethoven! Om de een 
of andere reden heeft hij alleen maar highlights. Als 
je alleeen al kijkt naar zijn symfoniën, die zijn al-
lemaal geweldig. Net als de pianoconcerten, al kan 
ik nooit kiezen tussen het Vierde, dat heel poëtisch 
is, en het Vijfde, dat meer heroïsch is. Het Vierde 
is voor mij de koningin en het Vijfde is de koning 
onder de pianoconcerten. Ik ben ook dol op Beetho-
vens pianosonates, die zijn voor mij het achtste we-
reldwonder. En dan heeft hij ook nog fantastische 
strijkkwartetten geschreven en de Missa Solemnis, 
volgens mij een van de meest monumentale stuk-
ken die ooit geschreven zijn. 
 Chopin heeft bijna alleen maar voor piano ge-
schreven, maar Beethoven kon alles. Ik ga nu zijn 
Sonate in E, op. 109 spelen, dat vindt mijn lerares 
een goed idee. Maar toen ik een tijdje geleden de 
Tweede pianosonate van Rachmaninoff  wilde gaan 
studeren, zei ze “Nee, daar ben je nog te jong voor”. 
Dat begrijp ik wel van haar, want het is ontzettend 
diepzinnige muziek en ook heel erg ingewikkeld 
qua structuur en vorm. Als ik zulke stukken nu al ga 
spelen, dan blijft er niet meer zoveel over voor als ik 
ouder ben. Ik hou trouwens ook enorm van Scarlat-
ti, daar heb ik echt een speciaal plekje voor. Ik ken 
nog lang niet alle sonates, van de 555 ken ik er denk 
ik nu 25 en ik vind die van Pogorelich het mooist 
gespeeld. Voor mij zijn de sonates van Scarlatti net 
kleine klompjes goud. Het is muziek die spiritueel 
van een heel hoog niveau is.’
 Voor Aidan is YouTube een ware goudmijn en hij 
kent op pianogebied dan ook alles en iedereen. ‘Van 
de oude meesters houdt ik het meest van Alfred 
Cortot, vanwege zijn ongeloofl ijke timing, zijn fan-
tastische klank en altijd die noblesse in zijn spel. 
Hij heeft een hele individuele manier van spelen, 
zonder de muziek te forceren. Vladimir Sofro-
nitsky vind ik ook geweldig. Hij is misschien wel 
de grootste pianist die ooit heeft geleefd. Ik heb ook 
veel bewondering voor Emile Gilels. Bij hem is er 
altijd een hele mooie structuur, waarin alles goed 
verdeeld is en gaaf aan elkaar past.
 Dankzij Marco Riaskoff  mag ik altijd naar de 
Serie Meesterpianisten en daar leer ik meer van 
dan van zelf studeren. Ik hou van het pianospel van 
Evgeny Kissin, hij is zo muzikaal en zo puur. Radu 
Lupu vind ik ook heel speciaal, Maria João Pires 
heeft een klank die onder je ribben kruipt, Sokolov 
is ongeloofl ijk door de diepte van zijn interpretaties 
en Volodos heeft een prachtig toucher. Van Jean-
Yves Thibaudet leer ik ongelofelijk veel. Hij zegt 
vaak dat we blij mogen zijn dat we zoveel prachtige 
muziek op de piano kunnen spelen.’  

info
http://aidanmikdad.com
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