
 

Persbericht 

Paul Craenen nieuwe lector Koninklijk Conservatorium  

Met ingang van februari 2018 start Paul Craenen (1972) als nieuwe lector ‘Music, Education & 
Society’ aan het Koninklijk Conservatorium (KC). Craenen promoveerde in 2011 aan de 
Universiteit Leiden. Hij deed voordien onderzoek aan o.a. het Orpheus Instituut in Gent en 
heeft de artistieke leiding van Musica, het Vlaamse impulscentrum voor muziek. Binnen het 
lectoraat wil hij het onderzoek naar de rol en relevantie van de muziekpraktijk in de 
hedendaagse samenleving verdiepen en verbinden met muziekeducatie.  
Het lectoraat ‘Music, Education & Society’ is het tweede lectoraat van het KC, naast het 
lectoraat ‘Onderzoek in de Kunsten’ van Dr. Henk Borgdorff. 

Paul Craenen over zijn benoeming: “Na een aantal jaren als directeur en curator op het gebied van 
muziekparticipatie en talentontwikkeling gewerkt te hebben, beschouw ik mijn benoeming als lector 
'Music, Education and Society' als een groot voorrecht. Ik zie het ook als een kans om vragen over de 
rol en relevantie van de muziekpraktijk in de hedendaagse maatschappij naar het niveau van het 
hoger muziekonderwijs te tillen. Het Koninklijk Conservatorium biedt een rijke artistieke omgeving om 
te reflecteren op fundamentele muzikale waarden die relevant zijn voor de wereld van vandaag. Ik kijk 
er naar uit om een reflectieve dialoog aan te gaan met docenten en studenten, en een gezamenlijke 
onderzoeksagenda mogelijk te maken. Daarbij zoek ik graag naar onderlinge verbanden en 
raakvlakken binnen de artistieke diversiteit die het conservatorium herbergt." 
 
Over Paul Craenen 
Paul Craenen is componist, docent, curator, onderzoeker en artistiek leider. Als componist en docent 
koppelt hij een klassieke scholing aan het werken met de nieuwste instrumenten en technieken. Als 
onderzoeker en artistiek leider probeert hij de brug te slaan van de concrete muziekpraktijk naar 
wetenschappelijke inzichten en de bredere, maatschappelijke context waarin muzikale activiteit zich 
kan ontplooien. Sinds 2012 is hij artistiek directeur en sinds 2014 algemeen directeur van Musica, 
Impulscentrum voor Muziek. 

Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij meesterdiploma’s voor piano (1995) en 
kamermuziek (1997). Sindsdien werkte hij ruim vijftien jaar deeltijd in het kunstonderwijs als 
begeleider en leraar piano en experimentele muziek. Hij stond aan de wieg van baanbrekende 
educatieve projecten rond nieuwe muziek en het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs. 

Sinds eind jaren negentig is hij actief als componist en klankkunstenaar. Hij nam deel aan diverse 
compositie seminars en zijn composities werden gecreëerd tijdens internationale festivals voor nieuwe 
muziek. Conceptualiteit, het gebruik van elektronica, choreografische en audiovisuele elementen 
kenmerken zijn composities. Een andere rode draad in zijn werk is de aandacht voor lichamelijke 
aanwezigheid in de muziekuitvoering. Rond dat onderwerp startte hij een postgraduaat onderzoek aan 
het Orpheus Instituut te Gent, dat later werd verdergezet in docARTES, een doctoraatsprogramma 
voor praktijk georiënteerd onderzoek in de kunsten. Hij maakte deel uit van 
verschillende onderzoeksgroepen en was gedurende enkele jaren gastdocent intermedia aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Op 29 maart 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden met 
een muzikaal portfolio en het proefschrift Gecomponeerde Uitvoerders – Het musicerende lichaam 



vanuit compositorisch perspectief. Een Engelstalige bewerking en vertaling van het proefschrift werd 
in 2014 gepubliceerd door Universitaire Pers Leuven onder de titel Composing under the Skin. The 
music-making body at the composers’ desk. 

Vanuit zijn expertise op het kruispunt van onderzoek, artistieke praktijk en onderwijs wordt hij 
regelmatig gevraagd als expert, opiniemaker of curator. Hij geeft lezingen, schrijft artikelen voor 
vaktijdschriften en festivals en is betrokken bij tal van werkgroepen rond kunst- en muziekeducatie. 

Craenen is de opvolger van Helena Gaunt, die na haar aanstelling als lector op het KC fulltime 
werkzaam zal zijn bij de Guildhall School of Music & Drama in London. 
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Koninklijk Conservatorium 
Op het Koninklijk Conservatorium (KC) leggen studenten het fundament voor hun internationale muzikale- en 
danstoekomst. De uitdaging van het KC is met topdocenten en aansprekende projecten talenten de beste 
opleiding te bieden en voor te bereiden op de internationale beroepspraktijk. Dat is niet alleen in het belang van 
de studenten maar het levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het muziek- en 
dansklimaat in Nederland.  
Het KC heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand internationaal conservatorium met een excellente 
beoordeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Ook buiten Nederland kan het KC zich 
rekenen tot het segment van internationaal excellente opleidingen en beschikt over een uitgebreid netwerk van 
conservatoria over de hele wereld. 
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