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MATHIEU DANIËL POLAK is componist, beiaardier en
pianist. Hij heeft diverse Master Degrees compositie
mogen ontvangen. Onder meer in 2013 aan het
Lemmens Instituut Leuven en in 2010 aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht . Hieraan
voorafgaand heeft hij een enige jaren gestudeerd bij
componist Jeff Hamburg. In 2000 heeft hij een Master
Degree Beiaard verworven aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort. Bachelor carillon werd hij
hier in 1999 en voor piano in 1997 op het Constantijn
Huygens Conservatorium in Zwolle. Mathieu Polak’s
werken worden met grote regelmaat uitgevoerd door diverse musici en hemzelf. In 2019 was de
première van zijn bijzondere en unieke carillonsuite voor de Joodse feestdagen ‘Chag Sameach’ (Fijne
Feestdagen gewenst). Het werk is uitgevoerd op dinsdag 7 mei door de beiaardier Boudewijn Zwart
op het carillon van de Westertoren in Amsterdam. Dit compositieproject is tot stand gekomen onder
begeleiding van stichting MomC | Music of Many Cultures en met een stipendium van het Fonds
Podiumkunsten. Mathieu Polak heeft voor ‘Chag Sameach’ de Visser Neerlandia Prijs mogen
ontvangen. Voor meer informatie: www.mathieudanielpolak.com

COMPONEREN in de periode van de corona-crisis maakt noodgedwongen creatief. Nieuwe
muzikale ideeën, plannen en initiatieven komen boven drijven. In deze nieuwsbrief een schets van
enkele nieuwe compositorische initiatieven van Mathieu Polak.
MI SHEBERACH is een gebed voor de zieken. In 2019 heeft Mathieu Polak ‘Tefillah’ (gebed) voor
viool en piano gecomponeerd. De partituur ervan heeft hij op Facebook gepubliceerd met de vraag
of musici bereid zouden zijn dit werk uit te voeren. Annette Scholten zag dat het zeer geschikt was
voor lame sonore (zingende zaag). Samen met pianiste Nanke Flach heeft zij eind 2019 ‘Tefillah’
uitgevoerd op een Somextro concert in Den Haag. Mathieu Polak’s componeerstijl sprak Annette
Scholten zeer aan. Dit resulteerde in april 2020 in ‘Mi Shebarach’, een nieuwe compositie voor lame
sonore en piano. Door de corona crisis - konden zij ‘Mi Shebarach’ niet live uitvoeren. Twee
afzonderlijke opnames zijn samengevoegd in de video. Het werk is onder meer te beluisteren op
YouTube - https://youtu.be/0t-EdFflPXw -

YEHUDA HA MAKABI (Juda de Hamer) is een compositie van Mathieu Polak, waarvan de première
plaats vond op YouTube. ‘Yehuda Ha Makabi’ is uitgevoerd door organist Georg Wagner op het Klais
orgel van de St. Pankratius/Oberpleis in Köningswinter - https://youtu.be/X-0jSXlTQfY ♦ Mathieu Polak bereidt zich voor om in het najaar van 2020 een suite Joodse muziek voor
orgel te componeren. Organist Henk Verhoef heeft toegezegd de première ervan uit te
voeren op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
SCHINDLER’S LIST is een gezamenlijk arrangent van de beiaardiers Moshé Lewkowitz, Christiaan
Winter en Mathieu Polak, dat gemaakt is voor de Dodenherdenking op 4 mei 2020 in opdracht van
RTV Utrecht. Het nieuwe arrangement is door Mathieu Polak uitgevoerd op het carillon van de Onze
Lieve Vrouwetoren in Amersfoort in samenwerking met het Jeugd Symfonie Orkest Amersfoort o.l.v.
Rolf Buijs. Contact tussen de beiaardier en orkestmusici kwam tot stand via ‘oortjes’. Van ‘Schinder’s
List’ is een video gemaakt - https://youtu.be/ZnqZUTPAYFk - waarin de beelden diverse bekende
plekken in Amersfoort getoond worden.

ADON OLAM (Heer van de Wereld) is een lied dat Mathieu Polak in 2008 heeft gecomponeerd in
opdracht van Renee Citroen, voormalig bestuurslid van de Joodse gemeente Beit ha Chidush in
Amsterdam. Onlangs vroeg zij of het lied weer eens uitgevoerd kon worden. Tijdens het doorspelen
van de partituur bleek dat het lied wel erg dissonant was neergezet. Mathieu Polak, zo zegt hijzelf
‘moest nog veel leren’. Hij heeft de liedcompositie herschreven, ingezongen en zichzelf op piano
begeleid - https://soundcloud.com/mathieu-daniel-polak/adon-olam - Zelf gezongen, omdat er even
geen professionele zanger voorhanden is.

CONTACT Mathieu Polak is bereikbaar onder 06 221 577 en/of info@mathieudanielpolak.com

