
Als ze vijftien minuten na hun eerste 
ontmoeting de trap op lopen om foto's 
te maken – in het zenuwcentrum van 
Simac, want die heeft zo’n mooie 
IT-uitstraling, vindt de fotograaf – is 

het alsof ze elkaar al jaren kennen. Ze hebben gemeen-
schappelijke kennissen! Een altvioliste uit Gran 
Canaria en een Technisch IT-consultant uit Eindho-
ven. Is dat niet ongelooflijk! Toen Susan de uitnodi-
ging voor dit gesprek kreeg, had ze al gedacht: Aurora, 
altvioliste, Gran Canaria… Zijzelf heeft een oom en 
tante in het orkest van Tenerife. Dan gaat er een 
belletje rinkelen. 
‘Oh my God…’ Aurora slaat verbaasd haar hand voor 
haar mond. ‘In Tenerife? Daar heb ik een jaar gewerkt, 
ik moet ze haast wel kennen!’ 
‘Ja, Tim is mijn oom, hij speelt fagot. Mijn tante Vaike 
is celliste.’
‘Natuurlijk ken ik hen, en zij kennen mij! Wat een 
toeval!’

Zo begon het
Terwijl de fotograaf zijn werk doet, komen de verha-
len. ‘Nu snap ik ook die fluit’, zegt Aurora tegen Susan 
die net haar fluit op tafel heeft gelegd. ‘Je komt uit 
een muzikale familie.’ Susan vertelt erover. Inderdaad, 
haar moeder speelt klarinet en dan die oom en tante… 
‘Muziek is nu mijn hobby. Ik zing, en ik speel in een 
klassieke rockband. Ooit wilde ik professioneel fluitiste 
worden. Toen ik auditie deed voor het conservatorium 
werd ik keihard afgewezen. Een man vertelde mij hoe 
moeilijk het is om muzikant te zijn. Zeker als fluitist. 
Dat er maar twee of drie fluitbanen per orkest zijn 
en hoe je moet vechten om er een te bemachtigen. Ik 
dacht: oh mijn god, nee. En: fluitspelen is leuk, maar 
acht uur per dag…’ 
Dat liep anders voor Aurora. Kwam zij echt al op 
haar zevende op het conservatorium? ‘Ja, maar dat 
is bij ons in Spanje een gebruikelijke optie naast de 
 muziekschool’, legt Aurora uit. ‘Mijn ouders spelen 
geen instrument, maar mijn moeder vond dat ik ergens 
op moest. Net als mijn zussen op muziekles. Eenmaal 
op het conservatorium kon ik kiezen tussen harp, 
hoorn of altviool. Mijn moeder vond hoorn te heftig, 
van dat geblaas kon ik wel doodgaan, dacht ze. En 
een harp was te duur. Dus zo begon het. De altviool 
is  perfect. Het is echt míjn instrument. De klank, de 
plaats in het orkest…’
Susan: ‘Plaats in het orkest?’
‘Ja, ik ben een vrolijk persoon. Ik voel me goed dicht 
bij de koperblazers. Niet dat we zitten te lachen tijdens 
de repetities, maar zij worden gezien als de meest 

relaxte, goedlachse groep. Ik voel die energie. Super-
fijn!’

Wat doet een Technisch IT-consultant eigenlijk? En hoe 
ziet een week uit het leven van een altvioliste eruit? 
Aurora vertelt dat het orkest van dinsdag tot vrijdag 
repeteert, dat daarna de concerten volgen. Maar dat 
ze ook – ‘en dat beseffen veel mensen niet’ – ruim van 
tevoren haar orkestpartijen thuis studeert om al die 
stukken te kunnen spelen. ‘Ik ben een tutti-speler. 
Dat betekent dat ik ín de groep zit en mijn aanvoerder 
volg. Met een half oog op de concertmeester. Het gaat 
om samenspel.’ 
Ook Susan werkt in een team. ‘Wij zorgen ervoor dat 
de IT-systemen van onze klanten blijven draaien. Die 
systemen zijn zeer complex. Een voorbeeld? Eén van 
onze klanten is een grote supermarktketen. Alle win-
kels moeten bevoorraad worden. De systemen houden 
de voorraad in de gaten, ze analyseren die ’s nachts, in 
de ochtend zegt het systeem dan bijvoorbeeld: oh, die 
winkel heeft pindakaas nodig. Dan gaat daar pinda-
kaas naartoe. Als een klant pindakaas wil, moet er pin-
dakaas staan natuurlijk, maar aan de andere kant zou 
het zonde zijn als er twintig potten staan die niemand 
wil. Dat is een heel analytisch proces. Wij komen in ac-
tie als die systemen vastlopen.’ Dat gebeurt op afstand, 
vanuit het gebouw van Simac. ‘Wij zijn de elfjes op de 
achtergrond die, zonder dat iemand het merkt, zorgen 
dat alles soepeltjes loopt.’ 

IT-bedrijf of symfonieorkest. Op welke manier kwamen 
jullie daar terecht? 
Susan studeerde Muziektherapie in Nijmegen, maar 
merkte tijdens haar stage dat ze het stressvol vond 
om altijd te moeten werken met mensen met zware 
problemen. ‘Ik voelde dat ik daar op de lange duur 
geen energie van zou krijgen. Ik kwam erachter dat ik 
een analytisch persoon ben. Ik hou ervan na te denken 
over een probleem, een stapje terug te doen en het van 
verschillende kanten te bekijken. Toen ontdekte ik een 
masteropleiding in Finland.’ Aan de Universiteit van 
Jyväskylä studeerde ze Music, Mind and Technology. ‘De 
focus lag op de rationele kant van muziek. Wat kun 
je meten, berekenen… Mijn proefschrift ging over de 
vraag: hoe bewegen mensen op muziek? Ze hebben 
daar een fantastisch 3D-bewegingslaboratorium!’ Alle 
data die Susan verzamelde, moest geanalyseerd wor-
den. Zo leerde ze programmeren en ze realiseerde zich 
dat ze IT heel interessant vond. Terug in Nederland 
volgde ze een training tot SAP Consultant bij iTrainee. 
Daarna kreeg ze haar huidige baan bij Simac. 
Aurora was zeventien toen ze besloot van altvioolspe-

Een elfje op de 
achtergrond en 
een tutti-speler
Een symfonieorkest en een IT-bedrijf, twee heel verschillende werelden? Op het 
eerste gezicht dan. Want als Susan Johnson (28 jaar, Technisch IT Consultant bij Simac) 
en  Aurora Cano Soto (29, altvioliste bij philharmonie zuidnederland) eenmaal aan de 
praat raken, zijn er vooral overeenkomsten. 'Het gaat om het samenspel.'
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foto's Bas Quaedvlieg

Aurora Cano Soto (l) in gesprek met Susan Johnson
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len haar beroep te maken. ‘Ja, dat is relatief oud. Ik 
was onzeker. Mijn moeder en mensen om mij heen 
zeiden: “Zou dat lukken, zul je ooit werk vinden?” 
Toen mijn vriend fluit ging studeren, dacht ik: als hij 
het kan, kan ik het ook!’ Ook Aurora studeerde in het 
buitenland. In Slowakije en in Amsterdam. ‘Sinds ik 
in orkesten speel, en nu ik deze baan heb, vindt mijn 
moeder ook dat het een goed idee was.’ 

Hoe blijven jullie geïnspireerd nu jullie een baan hebben? 
Aurora: ‘Ik heb veel vrienden die nog geen baan heb-
ben. Zij studeren keihard voor audities. Wij spelen 
voor elkaar, geven elkaar advies. Als je veel in een 
orkest speelt, moet je opletten dat je je mooiste klank 
niet verliest. Mijn vrienden houden me scherp. Ook 
door kamermuziek.’ 
Elkaar feedback geven, dat herkent Susan. En ook dat 
je altijd moet blijven leren. ‘Nieuwsgierig blijven is 
heel belangrijk’, zegt ze. ‘Er is zoveel te leren. IT veran-
dert elke dag. Is dat in een orkest ook zo?’, vraagt ze. 
Aurora: ‘Ja, ik leer elke dag nieuwe dingen, van telkens 
andere dirigenten en collega’s. In dit orkest doen wij 
veel aan vernieuwing, educatie, en projecten voor 
nieuwe doelgroepen. Daarin zijn wij net als een bedrijf 
eigenlijk.’ Susan knikt. ‘Ja, je doet het tenslotte voor 
de klant. Je speelt in op veranderingen in de markt.’ 
‘Studeer jij echt weleens acht uur per dag?’, wil ze van 
Aurora weten. 
‘Nee, geen acht uur’, antwoordt Aurora. ‘Er zijn musici 
die dat doen. Ik probeer vooral efficiënt te studeren. 
Goed te analyseren welke beweging ik maak, wat er 
fout gaat.’ Susan lacht: ‘Bij mijn universiteit in Finland 
zouden ze dat een geweldig onderzoeksproject vinden. 
Musici helpen bij zo’n analytisch proces. We hadden 
ooit violisten in ons onderzoekslab. Met van die mar-
kers op hun lijf om hun bewegingen te volgen. Hoe 
interessant zou het zijn als wetenschappers musici 

konden helpen.’ Susan en Aurora fantaseren over de 
mogelijkheden: ‘iPads op de lessenaars!’, ‘een digitale 
bibliotheek!’ Maar ook het verzamelen en analyseren 
van data rond repetitieprocessen, de efficiëntie van 
bewegingspatronen. ‘Ja, ik zie het al voor me’, zegt 
Aurora lachend. ‘Op elke lessenaar een kleine camera. 
Iets te veel Big Brother misschien.’ Toch zou het zinvol 
en interessant kunnen zijn, daar zijn ze het over eens. 
Nog wat fantaseren dan maar: ‘Bewegingen van diri-
genten analyseren op zoek naar de perfecte opmaat.’ 
‘Een robotdirigent?’ ‘Een algoritme dat componeert.’ 
Dat gaat Susan net iets te ver: ‘Misschien over vijftig 
jaar, een beetje. Maar nee. We kunnen onderzoeken en 
analyseren, proberen te begrijpen waarom mensen zo 
van muziek houden, maar algoritmes die net zo goed 
muziek kunnen maken als mensen… Dat zal voorlopig 
niet gebeuren, of misschien wel nooit.’ 
Susan pakt haar telefoon: ‘Kom, sta eens op, dan 
maken we een foto van ons samen, voor mijn oom en 
tante in Tenerife. Wat zullen ze verbaasd zijn!’ 
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 De philharmonie zuidnederland onderhoudt leven-
dige verbindingen met het bedrijfsleven. Een 
belangrijke partner voor het orkest is Simac uit 
Veldhoven. Dit IT-bedrijf en het orkest zijn, beiden 
op hun vakgebied, koplopers wat betreft innovatie. 
De band met Simac is extra sterk door Simac CEO 
Eric van Schagen. Hij is ambassadeur van philhar-
monie zuidnederland en een kunst- en cultuurlief-
hebber met een groot hart voor hét symfonieorkest 
van Zuid-Nederland.


