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Stemkunstenaar  
Luca Warmer (28).  
Studeerde in 2021 af in Jazz aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag.

H eeft ze weleens overwo-
gen om een totaal ander 
vak te kiezen? “Zeker 
niet”, zegt Luca Warmer. 
“Ik blijf dit tot mijn dood 

doen.” Ze is van jongs af aan muzi-
kaal: vanaf haar tiende speelde ze 
altsax, sinds haar twaalfde zingt ze 
ook: haar liefde voor muziek heeft 
corona overleefd.

Ze studeerde in 2021 af als 
jazz-zangeres, met lof. Haar eind-
concert werd op YouTube ge-
livestreamd, maar daarna niet gepu-
bliceerd. Om toch wat aandacht te 
trekken, zette Luca haar voorstel-
ling zelf maar online. Het is teke-
nend voor haar generatie kunste-
naars en artiesten, zegt ze. “Alsof je 
afstudeert in een wereld waar min-
der plek voor je als kunstenaar lijkt 
te zijn, alsof je er niet mág zijn.”

Toch ziet ze zichzelf niet als 
slachtoffer, maar eerder als een veer-
krachtig individu. Niet voor niets 
houdt ze van jazz: tegendraadse mu-
ziek die zeer moeilijke tijden heeft 
gekend. “Ik ben gestopt met uitleg-
gen hoe belangrijk kunst en cultuur 
is”, zegt ze in haar appartement met 
thuisstudio in Rotterdam. “Mensen 
moeten het zelf maar komen bele-
ven in het theater.”

Hoe corona jonge kunstenaars 
direct op achterstand zette

Reactie van  
de staatssecretaris

De Raad voor Cultuur 
noemt de situatie van 
jonge kunstenaars uit-
zichtloos en grauw. 
Staatssecretaris voor 
cultuur Gunay Uslu wil 
hun positie verstevi-
gen met haar herstel-
plan voor de culturele 
sector, dat ze vandaag 
met de Tweede Kamer  
bespreekt.

Ik ben gestopt 
met uitleggen 
hoe belangrijk 
kunst en 
cultuur zijn

Luca Warmer

Ik ben nu twee 
jaar bezig om 
die hele Tozo  
in delen af  
te betalen

Giovanni Brand

Ze hekelt de uitspraken van oud-co-
ronaminister Hugo de Jonge, die vo-
rig jaar zei dat je niet per se naar een 
theater hoeft, maar ook een dvd’tje 
kan opzetten. “Als acteur of als mu-
zikant heb je een boodschap als je op 
het podium staat en die je wil over-
brengen aan het publiek. Online kan 
dat gewoon niet zoals live.”

Luca toerde begin dit jaar met 
haar voorstelling Appelstroop met 
Tranen langs verschillende theaters 
in Nederland. Vorig jaar bracht ze 
ondanks alles haar ep Huub uit, een 
eerbetoon aan haar overleden vader. 
Zichtbaar blijven voor het publiek, 
dat is volgens haar het belangrijkste 
voor een beginnende muzikant. “An-
ders ben je je plek kwijt.” Het voelde 
als overleven, de afgelopen jaren, al 
kon ze gelukkig rondkomen van wat 
optredens en haar spaargeld. Ook 
Luca noemt het een gemis dat vooral 
grote instellingen coronasteun kre-
gen, terwijl veel zzp’ers het met een 
Tozo-uitkering moesten doen. En 
soms dat niet eens, omdat ze de uit-
kering moeten terugbetalen.

Maar kunstenaars blijven hoe dan 
ook manieren vinden om te creëren, 
zegt Luca. Ze wijst naar een schilde-
rij van haar grote voorbeeld, de Ame-
rikaanse muzikante Nina Simone. 
“Zoals Nina Simone zei: het is de 
taak van een kunstenaar om de tijd 
waarin hij leeft te verbeelden. We 
móeten kunst maken, vooral in deze 
tijden. Want iedereen heeft de be-
hoefte om gezien te worden. Zowel 
de kunstenaar als het publiek.”

 
‘Het was alsof je er niet mocht zijn’

 
‘Ik was de enige die wel werk had’

Theatermaker  
Giovanni Brand (28).  
Studeerde in 2020 af in  
Performance aan de  
Toneelacademie Maastricht.

V ier jaar lang leefde Gio-
vanni Brand toe naar het 
grote afstudeermoment:  
het ITS-festival, waar stu-
denten van alle Neder-

landse toneelscholen samenkomen 
voor hun eindvoorstelling. Toen 
kwam de lockdown en moest hij het 
doen met een handvol publiek. 

“Je denkt: ik ga me aan de wereld 
presenteren, maar op dat moment is 
er eigenlijk geen wereld meer”, zegt 
hij vanuit zijn appartement in Rot-
terdam. Regisseurs en program-
meurs die in andere jaren jong talent 
kwamen scouten, bleven nu thuis. 
Een koude douche voor de toneel-
studenten: ze konden zichzelf aan 
niemand laten zien.

Giovanni had geluk: via een stage 
van vóór de coronacrisis kreeg hij 
toch werk. Voor de Amsterdamse 
stichting Likeminds mocht hij een 
voorstelling van twintig minuten 
maken, waarin hij vertelt over zijn 
familie en zijn Roma-geschiedenis.

Maar die uitgelezen kans leverde 
wrang genoeg ook stress op. “Op da-
gen dat het niet leuk was, vond ik 
het pijnlijk om dat te zeggen, omdat 
ik bijna de enige was die überhaupt 
werk had”, verzucht hij. “Dat lever-
de druk op: ik heb werk, dus ik moet 

het leuk hebben. Alles wat ik maak, 
moet ook heel goed zijn, want ik 
krijg ten minste die kans. De druk 
die er normaal ook is, voelde nu veel 
hoger.”

Toen de tweede coronalichting 
van toneelstudenten afstudeerde, 
was Giovanni bang dat hij vervangen 
zou worden, gewoon omdat er zo 
weinig plek was. In het theater zelf 
werd dat nog eens benadrukt. “Ie-
mand zei tegen me: je moet je geluk-
kig voelen dat je hier kan spelen, 
want heel veel mensen zitten thuis.”

Hoewel hij als soloartiest succes-
sen boekte, stond zijn collectief met 
klasgenoten, KISSIEKISSIE BANG-
BANG, twee jaar stil. Deze zomer 
spelen ze op het Parade-festival ein-
delijk een voorstelling die al twee 
jaar in de ijskast ligt. “Mensen vroe-
gen of ze werk mochten zien, maar 
dat kon niet, omdat we het door de 
lockdown nergens konden presente-
ren. Het was een vicieuze cirkel. 
Toen we het heft in eigen handen 
namen en zelf een presentatiedag 
voor programmeurs organiseerden, 
kwam er wéér een lockdown.”

Ook financieel was de afgelopen 
periode moeilijk. Giovanni kon nog 
een Tozo-uitkering krijgen omdat  
hij zich net op tijd had ingeschreven 
als freelancer, maar was op dat mo-
ment student en moet de gehele uit-
kering daarom terugbetalen. “Dan 
moet je maar meer lenen bij Duo, 
zeiden ze dan. Ik ben nu twee jaar 
bezig om die hele Tozo in delen af  
te betalen.”
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