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DE HEDENDAAGSE
HOLLANDSE ZIEL
Misschien wordt Louis Andriessen ooit, over zo’n 350 jaar, wel de Rembrandt van de Nederlandse muziek van deze tijd genoemd. Zoals Rembrandt met verf en kwast, licht en donker, veraf en nabij voorstellingen
wist te creëren die het hart raken, zo weet Andriessen met een paar rake
noten en goed gekozen instrumenten de diepe emoties van de ziel van de
hedendaagse mens bloot te leggen. En net als Rembrandt is Andriessen
zowel traditioneel en ambachtelijk in zijn technieken, als vernieuwend en
vooruitstrevend in zijn resultaten. Dat zijn de enige conclusies die een
mens kan trekken na zeventig minuten kamermuziek van Andriessen. In
2018 was hij de centrale componist van het Orlando Festival. Een aantal
kamermuziekwerken, geschreven tussen 1957 en 2018, die daar gespeeld
werden zijn nu verenigd op deze prachtige ‘portret-cd’. Even intieme als
krachtige werken zijn het, waarvan een aantal nooit eerder op cd verscheen. Voor iedereen die nog steeds denkt dat Andriessen te modern
componeert, is deze cd verplichte kost. Zoals Rembrandt het Hollandse
licht wist te vangen, zo vangt Andriessen de hedendaagse Hollandse ziel.

Verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete lijst pagina 58.
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 2 augustus 2019.
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Vader componist, oom componist, broer componist,
twee zusjes die professioneel fluit en piano spelen: wie in
zo’n familie geboren wordt, heeft weinig keus. Toch heeft
het er aanvankelijk niet naar uitgezien dat de benjamin
alle gezinsleden zou overvleugelen.
Louis Andriessen, binnenkort 80 jaar, was lange tijd een
van de angry young men onder de Nederlandse toondichters. Pas na de Notenkrakersactie groeiden zijn internati-
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onale naam en faam. En terecht; wie meesterwerken als
La Voce, de Symfonie voor losse snaren en De materie het
licht laat zien, verdient het om wereldberoemd te worden.
Die Notenkrakersactie uit 1970 heeft de
verhouding tussen het reguliere orkest-

80 jaar

leven en het Nederlandse componeren
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tot grote bloei kwam. Dat leidde tot een opvallende
anomalie in het repertoire: gedurende vele jaren hebben
toonaangevende Nederlandse componisten geen
stukken voor symfonieorkest geschreven.
De tijd heelt alle wonden, de vroegere Notenkrakers en
de orkesten hebben elkaar weer gevonden, en ook
Andriessen schreef recent werken voor orkest.
Dat ook zijn kamermuziek fier over-

OP VERTOON
VAN DE LEDENPAS
ONTVANGT U
EXTRA KORTING

eind staat, valt te horen op de cd die
het Orlando Festival produceerde:
Andriessen was er in 2018 hoofdcomponist.
Kijk voor de aanbieding
op pag. 3
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Door Hein van Eekert
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‘Ik zing niet alleen maar repertoire
voor grote stemmen’
De Noorse Lise Davidsen wordt al
enige tijd door liefhebbers van
bijzondere stemmen in de gaten
gehouden. Ze komt met een

nement. “Er waren zoveel zangers, dus je

debuutalbum vol Wagner en Richard

wist niet echt waar je terecht zou komen,

Strauss. De jonge sopraan heeft een

maar het was goed georganiseerd en ik

grote stem en houdt van opera, maar

voelde me thuis in Nederland en in

ook van de intimiteit van de liedkunst.

Amsterdam. Het is niet hetzelfde als in

Op de cd vinden we de Vier letzte

Noorwegen, maar er zijn wel overeen-

Lieder, die al door veel grote sopranen

komsten in de cultuur.”

zijn opgenomen. Maar luister ook naar
Lise, want zij vindt dat jonge mensen

Het publiek in Amsterdam zag met

“het recht hebben om de grote

vreugde dat deze jonge, struise diva

emoties over te brengen”.

Wagner kon zingen. Een zeldzaamheid.
Meteen komen dan de vergelijkingen

Ze is jong en ze is een ster: de Noorse

met de grote vertolksters van vorige

Lise Davidsen zit voor ons interview op

generaties naar boven. Gevaarlijk voor

een vliegveld te wachten op haar vol-

een beginnende zangeres met een grote

gende vlucht. Een voice-over tettert

stem, want voor je het weet worden je

vertrektijden en gatenummers hard door

de hoogdramatische rollen aangeboden:

ons telefoongesprek heen. Het leven van

“Mensen vragen of ik Richard Wagners

de zangeres voert haar naar München,

Isolde of Richard Strauss’ Elektra ga

naar het Wagnermekka Bayreuth en

zingen, maar de operahuizen komen

naar de Metropolitan Opera. In 2015 won

gelukkig niet met die vreemde ideeën.

ze in Amsterdam de persprijs, de

Het zou ook niet moeilijk zijn om daar

publieksprijs en de tweede prijs bij het

‘nee’ tegen te zeggen, want ik zou die

Belvedere Zangconcours. Ze was er

twee rollen nu niet willen doen.”

verbaasd over – het was pas haar
tweede competitie – maar ze heeft

Toch lijkt Lise Davidsen wel van een

aangename herinneringen aan het eve-

uitdaging te houden: op haar eerste cd

Lees verder op pagina 8
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staat repertoire dat we voor een groot
deel kennen van beroemde namen uit
verleden en heden. Ze nam aria’s van
twee van haar paraderollen op: Elisabeth in Wagners Tannhäuser en Ariadne
in Strauss’ Ariadne auf Naxos. Die vulde
ze aan met liederen van Strauss, waaronder zijn allerlaatste lied Malven maar
ook de fameuze Vier letzte Lieder, ooit
door haar landgenote Kirsten Flagstad
in wereldpremière gebracht. “Veel van
het repertoire dat ik zing, is al door de
grootste zangers gedaan en is al heel
vaak uitgevoerd. Wat ik in de concertzaal en op het operatoneel vertolk, zal
altijd worden achtervolgd door het idee
dat grote zangers het al eens hebben
gedaan. Dus dat moest ik loslaten en ik
moest zeggen: ‘Dit is wat ik wil doen en
dit is wat mij op dit moment vertegenwoordigt.’ Dus hier is mijn versie. Ik doe
dit op toneel of in de zaal, dus waarom
niet op mijn album?”
In een tijd waarin zangeressen, vooral als
ze in de studio staan, almaar meer op
zoek gaan naar het mildste vocale fluweel, valt het in zonlicht glanzende zilver
van Davidsens stem, dat ook in de
zachtste noten blijft blinken, bijzonder
op. Ze brengt eerlijkheid waar sommige
collega’s koketteren met stemschoonheid alleen. Haar zeer presente geluid is
gebed in de klank van het Philharmonia
Orchestra onder leiding van Esa-Pekka
Salonen: “Het was geweldig om met
Esa-Pekka en het orkest te werken. Hij
werkt veel met deze musici en we voelFoto: Ray Burmiston

den elkaar bijzonder goed aan. Er waren
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geen grote discussies: er was een
wederzijds begrip. Dat is voor mijn eerste
cd en met dit repertoire natuurlijk een
enorm voordeel, zo’n zeer ervaren, zeer
kalme en zeer professionele dirigent.”

En dan is het heerlijk om Strauss uit te
voeren. Dat horen we vaak van sopranen
en Lise Davidsen is het ermee eens: “Hij
wist wat zingen was en hoe je een tekst
van een melodie moest voorzien. Het
klopt allemaal zo goed. In het begin kan
Foto: Ray Burmiston

het moeilijk zijn om de juiste manier te
vinden, maar als je die hebt, merk je hoe
goed alles geschreven is.” Toen er besloten werd dat haar debuut een album van
Wagner en Strauss zou worden, wist
Davidsen meteen wat ze nog meer wilde
doen: “De Vier liederen opus 27 heb ik al
vaak uitgevoerd, zowel met piano als
met orkest. Ze gaan goed samen met de
Vier letzte Lieder. Het Wiegenlied zorgt
dan weer voor een heel andere kleur. Zo
werd het een selectie die goed samen-

‘We hebben het recht om de grote
emoties over te brengen’

gaat, maar die tegelijkertijd twee kanten
van Strauss laat zien: naast het grote
orkest van de Vier letzte Lieder is er de
grotere intimiteit van de andere liederen.
Daarmee laat ik een andere kant en ook

Haar album vertegenwoordigt het grote

een heel belangrijke kant van mijn zang-

repertoire vanuit een jong gezichtspunt:

kunst zien, want ik zing niet alleen maar

“Ik wil de mensen vertellen dat jonge

repertoire voor grote stemmen.”

mensen het grote repertoire ook aankunnen. We hebben het recht om de

Deze zomer brengt haar naar de Bay-

grote emoties over te brengen. Oudere

reuther Festspiele: in Tannhäuser zingt ze

mensen zeggen vaak dat die grote

daar Elisabeth. “Ik deed twee, drie jaar

werken alleen over hún gevoelens

geleden auditie. Om Wagner te doen in

gaan, maar dat is niet zo: ze zijn univer-

het operahuis van Wagner zelf is een

seel. We moeten de liedkunst omar-

beetje beangstigend, maar ik kijk er ook

men: de liederen zijn soms lange tijd

enorm naar uit.” Dan komt Tsjaikovski’s

geleden geschreven, maar ze zijn van-

Schoppenvrouw in New York. Mooie

daag de dag nog steeds interessant en

rollen in mooie operahuizen, maar daar

actueel. Ik hoop dat de mensen mijn

blijft het niet bij. “Ik ben heel dankbaar

album een kans geven.”

dat ik daarnaast ook het liedrepertoire
kan doen. Met mijn pianist James
B aillieu ga ik naar Oslo, Bergen en
Kopenhagen: Brahms, Sibelius en
Strauss en ook wat Grieg, want ik hoop
in de toekomst een programma met

WAGNER, R. STRAUSS
VIER LETZTE LIEDER e.a.
LISE DAVIDSEN
PHILHARMONIA ORCHESTRA
O.L.V. ESA-PEKKA SALONEN
DECCA
VKZ.NL/19 319 € 23,99

Noorse liederen te doen.”
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PORTRET VAN EEN
FAMILIEDYNASTIE
Dat Johann Sebastian Bach niet zomaar uit de lucht kwam
vallen is inmiddels wel bekend. Niet alleen had hij grote musici
zoals Dietrich Buxtehude om zich heen die hem de weg wezen,
ook kwam hij uit een hele familielijn van componisten en
musici. Vox Luminis liet onder leiding van Lionel Meunier al
eerder horen dat de voorouders van Bach ook al wisten waar ze
het over hadden. Nu gooit het ensemble er nog een schepje
bovenop met een registratie van de cantates van voorvaderen
als Heinrich, Johann Christoph en Johann Michael, om uiteindelijk uit te komen bij de grote Johann Sebastian. Een mooi portret van een familiedynastie en tevens een plaat die, zonder

BACH
KANTATEN

VOX LUMINIS
O.L.V. LIONEL MEUNIER
RICERCAR 5400439004016
VKZ.NL/19 362

aan de andere prachtwerken iets af te doen, de genialiteit van

24,99

de enige echte Bach onderstreept. Een absolute must voor de

CLUBLEDEN

14,99

*

ware Bachliefhebbers en bovendien een mooie cd om dit jaar
verder elke zondag mee te beginnen.
Verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de c
 omplete
lijst pagina 58. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de
voorraad strekt of tot 2 augustus 2019.

24,99

16,99

*

Foto: Tom Blaton
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ZO VADER, ZO ZOON

*
99
14,

*

Foto: Sandra Hastenteufel

24,99

We zouden het haast vergeten, maar niet alleen Rembrandt
heeft in 2019 een ‘jubeljaar’. Leopold Mozart, de vader van de
beroemde Wolfgang Amadeus, zou bij leven dit jaar driehonderd zijn geworden. Hoog tijd voor de Bayerische Kammerphilharmonie en Das Vokalprojekt om hem onder leiding van
Alessandro de Marchi nu eens werkelijk uit de schaduw van zijn
zoon te halen. Voor die zoon was er overigens geen twijfel over
de waarde van zijn vader. ‘Direct na God komt mijn vader’, zo
sprak de jonge Mozart bij herhaling. En wie de grootse Missa
Solemnis, naar het model van de zogenaamde cantate-mis,
van Mozarts vader hoort, kan zich wat bij die woorden voorstellen. Iedereen die de missen van Wolfgang Amadeus een
beetje kent, hoort in deze Missa Solemnis de grond waarop het
jonge genie kon gaan bloeien. De mis werd zelfs lange tijd als
een geniaal jeugdwerk van de jonge Mozart beschouwd. Mede
door de fabelachtige uitvoering is het werkelijk een feest om
naar te luisteren. Een meesterlijk verjaardagscadeau.
Verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete lijst pagina
58. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot
2 augustus 2019.

L. MOZART
MISSA SOLEMNIS

BAYERISCHE KAMMERPHILHARMONIE,
DAS VOKALPROJEKT
O.L.V. ALESSANDRO DE MARCHI
BR KLASSIK 5051083143448
VKZ.NL/19 359
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Stockhausen

A U S
LICHT

15 uur muziek in 3 delen – regie: Pierre Audi
De Nationale Opera
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Holland Festival

auslicht.com
Gashouder Amsterdam
31 mei t/m 10 juni 2019
hoofdbegunstiger
Patron
aus LICHT

Sponsor

Founding Partner

Partner

BERICHTEN

JUBILEUM NCFS

15 JUNI CONCERTGEBOUW,
AMSTERDAM
Dit jaar bestaat de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 50 jaar. Het jubileum wordt op zaterdagavond 15
juni groots gevierd met het concert Music4AIR in de
Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.
Actrice-presentatrice Tanja Jess neemt de presenta-

STEMMIG MAASTRICHT

tie van dit bijzondere concert voor haar rekening.

14 T/M 16 JUNI MAASTRICHT

Onder leiding van artistiek leider Hans Welle brengt

De Stichting Maastrichtse Componisten bestaat 10 jaar. De

klassieke stukken van Prokofjev en Arturo Márquez

stichting heeft als doel muziek, geschreven door compo-

ten gehore. Nicolas van Poucke, een van de meest

nisten uit de stad Maastricht en haar omgeving, bij een

veelbelovende pianisten van Nederland, zal de

breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit doet de

Rhapsody in Blue van Gershwin spelen. Twee musici

stichting door aansprekende activiteiten te organiseren en

met CF staan op het podium.

daarbij aansluiting te zoeken bij initiatieven van andere

Info: www.ncfs.nl/50jaar

het Almeers Jeugd Symfonie Orkest bekende

culturele partners.
Tijdens het festival Stemmig Maastricht staat het Maastrichtse lied door de eeuwen heen centraal. Publiek kan
vanaf vrijdag 14 t/m zondag 16 juni op diverse bijzondere
locaties in Maastricht kennismaken met het Maastrichtse
Foto: Feenstra

klassieke lied in al haar facetten.
Info en tickets via: www.maastrichtsecomponisten.eu

HOLLAND FESTIVAL

29 mei t/m 23 juni Amsterdam
Op woensdag 29 mei begint de 72ste editie van het
Holland Festival. Het festival brengt de wereld op het
podium met zowel nieuwe namen als grote meesters uit
Foto: Jochem Sanders

onder andere Chili, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Duitsland, de Verenigde Staten en ZuidAfrika. Deze editie is de eerste waarin gewerkt wordt
met associate artists. In 2019 zijn dat William Kentridge
en Faustin Linyekula. Het Holland Festival presenteert
van beide kunstenaars nieuw werk en toont werk van
aan hen gerelateerde kunstenaars. Tenslotte presenteert het festival dit jaar ook het grote Stockhausenproject aus LICHT. Het programma bevat dit jaar 39 voorstellingen
en concerten en een uitgebreid contextprogramma.
Info en tickets via: www.hollandfestival.nl
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GEACHTE HEER
Tijdens het komende Holland Festival staat de operacyclus Licht van Karlheinz
Stockhausen (1928-2007) centraal in de driedaagse marathon Aus LICHT. Ter
inleiding schreef Paul Janssen de componist een brief.

Foto: www.karlheinzstockhausen.org

Geachte heer Stockhausen,

14

of mag ik zeggen: Beste Karlheinz. We

over crowdfundingsacties voor helikop-

hebben elkaar tenslotte een paar keer

ters die een keer extra de lucht in moeten

ontmoet. En het maakt niet zoveel uit,

voor uw Helikopter-Streichquartett versus

want waarschijnlijk leest u vanaf Sirius

restauratiegelden die binnenstromen

waarvan u ooit beweerde vandaan te zijn

voor de Notre Dame terwijl een groot

gekomen en ongetwijfeld weer naar bent

deel van de wereld uitgehongerd toekijkt.

kort door de bocht immers net als Wag-

teruggekeerd, gewoon over mijn schou-

Eigenlijk zou iedereen naar de grootse live

ners Ring des Nibelungen – u wordt niet

der mee en beziet u het onbeduidend

(deel)presentatie van uw zevendelige

voor niets vaak de Wagner van de twin-

gekrakeel op deze aardkloot met milde

operacyclus Licht moeten komen die het

tigste eeuw genoemd, al gaat uw com-

verwondering. U haalt uw schouders op

Holland Festival dit jaar biedt. Licht gaat

plete oeuvre een stuk verder en dieper

STOCKHAUSEN…
dan dat van uw ‘voorganger’ – over de

In de tijd dat ik weleens bij de familie

Inmiddels heb ik wel enige spijt van mijn

strijd tussen goed (Michael) en kwaad

Pasveer over de vloer kwam, was u daar

juveniele razernij. Ik was toen niet in staat

(Lucifer) en de allesoverheersende

al zo ingeburgerd dat de Stockhausen-

door de door u zorgvuldig vastgelegde

kracht van de onvoorwaardelijke liefde

sporen in huis niet te missen waren. Zo

enscenering heen te kijken en vergat de

(gerepresenteerd door ‘oermoeder’ Eva).

was ik weg van de twaalf speeldoosjes

prachtige koren en de even ontroerende

op de trap die elk een melodie uit Tier-

als vooruitstrevende instrumentale soli

kreis konden spelen.

oprecht te waarderen. U vergeeft het mij

Ondertussen moet ik deemoedig bekennen dat mijn eerste kennismaking met

vast, want u kon zelf ook behoorlijk ont-

een volledige opera uit de Licht-cyclus

En toen kwam Dienstag aus Licht in het

mijn positieve gedachten over u en uw

Muziektheater. Ik was zo teleurgesteld.

vlambaar uit de hoek komen.

werk aardig onder druk zette. Ik was al

De hele opera overviel mij als een primi-

Wat die kennismaking met u aangaat kan

gefascineerd door werken als Gesang der

tief computerspelletje op een podium

ik iedereen die meer wil weten van u en

Jünglinge en Mantra toen ik u voor het

waarin een componist het kinderlijke

uw muziek de podcasts aanraden die

eerst ontmoette via de Pasveerconnec-

‘soldaatje spelen’ tot kunst dacht te

Beitske de Jong maakt in aanloop naar

tie. Jan Pasveer, de bevlogen koordirigent

verheffen. De woede over zoveel infan-

het ‘Licht-festijn’ (https://auslicht.com/

en destijds directeur van de muziek-

tiliteit denderde zo door mijn toenma-

podcasts). Kathinka Pasveer was voor mij

school in Zaandam, was mijn eerste

lige recensie dat ik nog jarenlang de

niet alleen de dochter van maar ook een

echte mentor op muziekgebied, en toe-

vilein afkeurende blikken van de moe-

generatiegenoot op wie ik heimelijk ver-

vallig ook de vader van fluitiste Kathinka

der van Kathinka op mijn netvlies mee

liefd was - vanwege dezelfde kwaliteiten

Pasveer, u welbekend.

moest dragen.

die u in haar waardeerde. Naast u was ik
uiteraard volstrekt kansloos, dus bij dezen
nog van harte gefeliciteerd met deze
zowel muzikale als menselijke hoofdprijs.
Vooral de liefdevolle wijze waarop
Kathinka in de derde aflevering van de
genoemde podcastserie over u spreekt, is
erg mooi en nodigt uit om met een open
mind naar alle delen uit Licht te gaan
luisteren die het Holland Festival presenteert. Ik ben vol verwachting en hoop bij
deze gelegenheid eindelijk eens geheel
met u en uw muziek in het reine te komen.
Tot ooit, ergens…
Paul Janssen

31 MEI-10 JUNI
AUS LICHT, HOLLAND FESTIVAL
INFO: WWW.AUSLICHT.COM
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GESIGNALEERD

D IA L O G OS

EEN PRACHTIG		
STORY

Door Paul Janssen

Het is geen geheim meer dat de vroegste
kopstukken van het christendom
behoorlijk goed waren in public relations. Met oneindige creativiteit omhelsMet Barlaam & Josaphat vertelt en zingt de Kroatische

den ze heidense rituelen en andere

zangeres en musicologe Katarina Livljanic, leider van het

godsdiensten om de gebruiken en heili-

ensemble Dialogos, het oudchristelijke verhaal van de

gen te confisqueren en een plek te geven

heilige Josaphat. Het verhaal was in de vroege

in het christelijke geloof. Dit uiteraard om

middeleeuwen zeer populair en vindt zijn inspiratie in de

de bekering tot het christendom te

geschiedenis van Boeddha.

vergemakkelijken. Zo was Pasen van

Foto: Johannes Ritter
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		STAALTJE
TELLING
oorsprong een heidens feest om het

een dag een belangrijke christelijke

en Josaphat een prachtig staaltje story-

begin van de lente te vieren en de hei-

leider zou worden. Zijn vader isoleerde

telling gemaakt, begeleid door Albrecht

dense lentegodin Eostre te vereren

de prins, net als in het verhaal van

Maurer op fiddle en rebec en Norbert

(vandaar nog steeds het Engelse Easter

Boeddha dat rond de derde eeuw na

Rodenkirchen op fluit en harp. De ver-

en Duitse Ostern). Het paasei is daarbij

Christus in India ontstond, van de bui-

schillende versies van de legende komen

niets anders dan een symbool dat door

tenwereld zodat hij geen enkel contact

langs in verschillende talen, maar het is

de druïden werd gebruikt, een symbool

had met het menselijk lijden in de wereld

vooral de meesterlijke zang- en vertel-

voor vruchtbaarheid dat door de vroege

en opgroeide in weelde. Desondanks

trant van Livljanic die de luisteraar aan

katholieken werd omgezet tot een sym-

slaagde Josaphat erin de heremiet Bar-

haar lippen doet hangen.

bool van de wederopstanding van Chris-

laam te ontmoeten die hem door middel

tus. Tja…

van verschillende ontmoetingen bekend

Een e-book, verkrijgbaar door een link in

maakte met het menselijk lijden en de

het cd-boekje, gaat uitgebreid in op de

Ook de oosterse prins Siddhartha Gau-

verlossing door het christendom. Uitein-

legende en de achterliggende historie,

tama Boeddha die beschermd

delijk bekeerde Josaphat zich en over-

en biedt ook video’s van de uitvoeringen

opgroeide, vervolgens het leed van de

tuigde hij zelfs zijn vader.

van de muziek op locatie. Een mooi
project, waarbij historische correctie en

wereld buiten de paleismuren ontdekte,
verlichting zocht en de grondlegger werd

De verhalen rond Josaphat en Barlaam

artistieke presentatie elkaar op intrige-

van het boeddhisme, moest eraan gelo-

gingen in verschillende vertellingen de

rende wijze ontmoeten.

ven. Zijn verhaal werd een populaire

wereld over – delen ervan vormden zelfs

middeleeuwse legende over de heremiet

de inspiratie voor scenes in Shakespea-

Barlaam en de prins Josaphat.

res De Koopman van Venetië – en de
hoofdpersonen werden uiteindelijk heilig

Het verhaal gaat dat koning Avenir het

verklaard. In de westerse katholieke kerk

christendom afwees. Astrologen voor-

is 27 november nog steeds de dag van

spelden dat zijn enige zoon Josaphat op

Sint-Barlaam en Sint-Josaphat.
Katarina Livljanic, ook bekend van

Meesterlijke
zang- en
verteltrant van
Katarina Livljanic

Sequentia, is altijd geïnteresseerd
geweest in mythen en in de wijze
waarop deze zich verspreidden over de
wereld. Zo vertelde ze met haar ensemble Dialogos al eens het verhaal van de
Bijbelse Judith. In combinatie met
muziek, die volgens Livljanic als vanzelf
ontsproot aan de tekst, maar zich ook
baseert op onder andere Slavische,

BARLAAM & JOSAPHAT
DIALOGOS
O.L.V. KATARINA LIVLJANIC
ARCANA (CD+E-BOOK)
VKZ.NL/19 338 € 22,99

Griekse, Kroatische en Franse bronnen,
heeft ze nu van het verhaal van Barlaam
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O RL A N D O FE S TIVA L

SAAMHORIGHEID
ORLANDO

Door Gerard Scheltens

Van 8 tot 18 augustus is het de 38ste

“Het Orlando Festival is de moeder en

bijzonder maakt, is de saamhorigheid

keer dat Zuid-Limburg bol staat van

vader van alle kamermuziekfestivals”,

van iedereen die meedoet. Amateurs,

de muziek tijdens het Orlando

zegt Henk Guittart met een knipoog.

professionals, beroemd, onbekend,

Festival. Wat cellist Stefan Metz in

“Wat bij ons ontwikkeld is, is een voor-

jong, oud, met en zonder ervaring,

1982 met visionaire blik op poten

beeld voor allemaal.” De artistiek leider

iedereen is samen bezig. Die sfeer trekt

zette, is uitgegroeid tot een bruisend

van het Orlando Festival mag het zeg-

ook veel internationale bezoekers aan.

avontuur voor zowel professionele

gen, want van alle bloeiende kamermu-

Grenzen vervagen, de concerten, repeti-

musici als amateurs. Muziek van ‘s

ziekfestivals van vandaag de dag was

ties, cursussen en masterclasses lopen

morgens vroeg tot ‘s avonds laat.

het Orlando Festival de pionier.

allemaal in elkaar over.”

Het enthousiasme van Henk Guittart is

Elf avond- en tien namiddagconcerten

niet te stuiten. “Wat ons festival zo

zijn geprogrammeerd, in Rolduc en op

Foto: Ton van der Mark
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OP HET
FESTIVAL
vele andere Zuid-Limburgse locaties. Het
is te veel om op te noemen: het Rusquartet, het Osiris Trio, Shunske Sato, James
Austin Smith zijn maar een paar van de
vele kamermuziekspelers. Het repertoire
is een uitgelezen selectie van erkende
maar ook onbekende meesterwerken.
we nog niet kennen, maar die ons rijker
maakt. Denk aan kostbaar Nederlands
erfgoed met componisten als Gerrit-Jan
van Eijken, Otto Ketting, Peter Schat.

Foto: Emil Matveev

Guittart wil graag muziek laten horen die

Rusquartet

Investeren in muziekplezier,
en in de toekomst

welke bezetting dan ook. En dan is
Orlando Zang niet eens genoemd - maar
de naam spreekt voor zichzelf.
Zo investeert het Orlando Festival in

De centrale componist is een terugke-

Een ander speerpunt is de doorwrochte

muziekplezier, en in de toekomst. Henk

rend fenomeen bij het Orlando Festival.

laatromantiek van Max Reger, van wie

Guittart: “Bezoeken is mooi, maar

Was in 2018 Louis Andriessen de uitver-

Kristian Winther en Gruppo Montebello

bezoeken en deelnemen, actief of pas-

korene, deze zomer is het de wat veron-

een kamerorkestversie spelen van zijn

sief, is nog veel mooier!”

achtzaamde Hans Kox. Gelukkig komt

prachtige vioolconcert. En, belooft Guit-

zijn werk meer in de belangstelling. “Het

tart, bij elk namiddagconcert zal een

is heel goede muziek,” zegt Guittart,

kleine verrassing van Reger te horen zijn.

“toen ik hem opzocht was hij heel blij
met het enthousiasme van zoveel

En dan de masterclasses voor jonge

musici. Samen hebben we tweeënhalf

musici, die samen met de gevestigde

uur muziek uitgezocht: de pianokwartet-

professionals aan het werk gaan, muzi-

ten, het pianotrio en nog veel meer. Hij

kaal, maar ook om hun podiumskills te

verheugde zich er hevig op en het is heel

ontwikkelen, die ze bij regioconcerten in

triest dat hij het zelf niet meer kan mee-

Zuid-Limburg zullen vertonen. De ama-

maken.” Hans Kox overleed op 25 febru-

teurs kunnen naast hun lessen van

ari 2019 en daarmee wordt het festival

Orlandomusici ook aan de slag met com-

onbedoeld een postuum eerbetoon aan

ponist Patrick van Deurzen. Zijn speciaal

deze geweldige componist.

gemaakte compositie is geschikt voor

Kijk voor de
aanbieding
op pag. 3

ORLANDO FESTIVAL
8 – 18 AUGUSTUS
ZUID-LIMBURG
WWW.ORLANDOFESTIVAL.NL
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INTERVIEW

MI CHA E L FAB IAN O

SOLODEBUUT VAN 		
Door Noortje Zanen

Foto: Jiyang Chen
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MICHAEL FABIANO
muziek van Verdi en Donizetti de afgelo-

teer zijn allemaal interessant en maken

pen tien jaar ontzettend goed bestu-

vaak een bijzondere ontwikkeling door.

deerd en ik heb al veel opera’s van hen

Misschien begrijp ik het karakter van

Na talloze successen in ’s werelds

gezongen. Voor mijn cd heb ik in totaal

Rodolfo uit Verdi’s Luisa Miller nog het

beroemdste operahuizen presenteert

elf spectaculaire aria’s van deze twee

best. Hij is een dynamische man die zijn

de Amerikaanse tenor Michael

componisten geselecteerd. Daarbij heb

geliefden tot het uiterste zal verdedi-

Fabiano deze maand zijn eerste
soloalbum bij het label Pentatone. Hij
zingt elf indrukwekkende aria’s van

‘Ik zing alle karakters even graag’

zijn lievelingscomponisten Verdi en
Donizetti, begeleid door het London
Philharmonic Orchestra en de London
Voices onder leiding van dirigent

ik voor een zeer specifieke periode

gen, maar die een harde vechter blijkt

Enrique Mazzola.

gekozen, de jaren 1835 tot 1865. Juist in

als hij wordt bedrogen. Ik kan me goed

deze periode vertonen de composities

vereenzelvigen met dit personage. Maar

Het platenlabel Pentatone noemt

van Donizetti en Verdi veel verwant-

alle elf fragmenten die ik voor mijn

Michael Fabiano ‘een van de spannend-

schap. Samen hebben ze een grote

album heb geselecteerd zijn uniek en

ste talenten van de recente jaren’ en

bijdrage geleverd aan een cruciaal

alle karakters zijn fascinerend, ik zing ze

‘een uitzonderlijke zanger die het

omslagpunt in de Italiaanse operage-

allemaal even graag. En ik heb een

publiek bezweert aan beide kanten van

schiedenis: de ontwikkeling van de

advies voor al mijn luisteraars: probeer

de Atlantische Oceaan met zijn stem en

sprankelende, uitgesponnen melodi-

niet alleen naar mijn stem te luisteren,

performance’. Hij is de eerste zanger in

sche lijnen van het ‘belcanto’ naar een

maar ook naar de muzikale en dramati-

de geschiedenis die de twee belangrijk-

rijker, meer dramatisch muzikaal univer-

sche verwantschap tussen deze aria’s.”

ste Amerikaanse prijzen voor zangers

sum. In vergelijking met de werken van

heeft gewonnen in hetzelfde jaar: de

voorgangers als Bellini en Rossini hoor

Beverly Sills Artist Award en de Richard

je vanaf de jaren 1835 bij zowel Donizetti

Tucker Award. Dat was in 2014, het jaar

als Verdi meer harmonische ontwikke-

waarin hij ook zijn debuut maakte bij De

lingen, een rijkere orkestratie en meer

Nationale Opera in de titelrol van

verwantschap tussen de tekst en de

Gounods Faust. Wereldwijd wordt

muziek. Daarbij lijkt het muzikale idioom

Michael Fabiano beschouwd als een

van beide componisten zo sterk op

van de beste tenoren van zijn tijd. Van

elkaar dat ik vermoed dat alleen ken-

zijn gedenkwaardige optredens met

ners kunnen onderscheiden dat Poliuto

operagezelschappen als de Metropoli-

bijvoorbeeld van Donizetti is en Oberto

tan Opera in New York en de Royal

van Verdi.”

Opera in Londen bestaan diverse opnames, en op 15 mei verschijnt zijn eerste

“De dramatische ontwikkeling van het

soloalbum, Verdi-Donizetti.

karakter van de hoofdpersoon uit het

“Natuurlijk zijn er nog meer componis-

verhaal werd ook steeds belangrijker in

ten van wie ik hou, maar deze twee

deze periode van de Italiaanse operage-

Italianen zijn al jarenlang favoriet”,

schiedenis. De verschillende persona-

vertelt Michael Fabiano. “Ik heb de

ges die ik op mijn nieuwe album presen-

VERDI, DONIZETTI

MICHAEL FABIANO
LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
O.L.V. ENRIQUE MAZZOLA
PENTATONE
VKZ.NL/19 355 € 22,99
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Foto: Andreas Hechenberger

SPECIAL

MIRGA G R A Z IN Y T E -T Y L A

MIRGA

EEN VROUWELIJKE
DIRIGENT VAN FORMAAT
Door Jos van der Zanden

22

April vorig jaar was ze in Utrecht, waar
ze met haar lijforkest, het City of
Foto: Andreas Hechenberger

Birmingham Symphony Orchestra,
een feest maakte van Debussy en
Beethoven. ‘Een blik van “kom maar
op” en speelplezier slaan over op de
musici’, schreef de Volkskrant. Het
debuut van Mirga Grazinyte-Tyla in de
Grote Zaal van het Amsterdamse
Concertgebouw is net achter de rug.
Een vrouwelijke dirigent van formaat
laat zich horen.
Het is krankzinnig snel gegaan. In 2012

zodat een wat getrouwer afspiegeling

schreef de Joodse componist in 1991 en

won Mirga Grazinyte-Tyla het Young

van de samenleving ontstaat. Mirga wil

droeg hij op aan de slachtoffers van het

Conductors Concours in Salzburg. Nog

daarom meer kids concerts en cross-

getto van Warschau.’ Dat 2019 een

relatief onbekend - assistente hier en

overs, onder het motto: ‘onze rol in de

kroonjaar is voor Weinberg, is natuurlijk

daar en niet gek veel ervaring - werd ze

stad is cruciaal’.

mooi meegenomen.

Birmingham. Het klikte meteen. In janu-

Als vrouwelijke dirigent treedt ze in de

Zo lijkt de doorbraak van Mirga com-

ari werd ze opnieuw gevraagd en weer

voetsporen van oudgedienden als Jane

pleet. Een droom is in vervulling gegaan,

sprongen de vonken over met de orkest-

Glover, Marin Alsop en Simone Young.

want dirigeren wilde ze al van jongs af

musici. Vervolgens een paar weken

Niet als enige, want op het platform

aan. Wie weet wat haar nog te wachten

gegons in de wandelgangen en de kogel

hebben zich ook andere vrouwen

staat, want als haar contract afloopt,

was door de kerk: een vrouw trad in de

gemeld, zoals Susanna Mälkki, Jessica

zullen grote orkesten vast hun oogje

voetsporen van illustere voorgangers als

Cottis en Alice Farnham. Dirigeren is

laten vallen op haar.

Simon Rattle en Andris Nelsons. Voor

allang geen mannenzaak alleen meer.

drie jaar werd ze vaste dirigent. Uitvoe-

Inmiddels heeft Deutsche Grammophon

ringen tijdens de Proms werden alom

zich bij haar gemeld. In februari tekende

bejubeld.

de 33-jarige een exclusief langetermijn-

in juli 2015 uitgenodigd als gastdirigent in

contract met het label. De debuut-cd die

Deskundigheid,
vakmanschap en
souplesse

deze maand uitkomt, bestaat uitsluitend
uit werk van Mieczyslaw Weinberg (19191996): diens Tweede symfonie (opus 30)
en Symfonie 21 (Kaddish). De keuze was
het gevolg van Mirga’s contacten met
violist Gidon Kremer en zijn Kremerata
Baltica, die op de cd eveneens van de

Inmiddels is het contract verlengd tot

partij zijn: in Kaddish dirigeert ze beide

2021. Tevredenheid met haar prestaties

ensembles en Kremer speelt soloviool.

heeft plaats gemaakt voor regelrechte

Mirga bracht haar bewondering voor de

bewondering. Birmingham wil de aima-

Pool Weinberg mee naar Birmingham.

bele, atletische dirigent niet meer laten

‘Het is ten onrechte verwaarloosde

gaan. Hun Mirga - de lastige achternaam

muziek’, zegt ze. ‘Vorm, instrumentatie,

wordt in Engeland maar achterwege

harmonie - je weet niet wat je hoort. Ik

gelaten - staat voor deskundigheid,

ben het hele oeuvre van Weinberg aan

vakmanschap en souplesse. Wat boven-

het ontdekken en stuit steeds weer op

dien bevalt, is dat ze zich sterk maakt

verrassende dingen. Van die grootheid

voor verbreding van het concertpubliek,

moet meer op cd verschijnen. Kaddish

WEINBERG
SYMPHONIES NOS. 2 & 21
GIDON KREMER,
CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY
ORCHESTRA,
KREMERATA BALTICA,
O.L.V. MIRGA GRAZINYTE-TYLA
DEUTSCHE GRAMMOPHON (2CD)
VKZ.NL/19 318 € 23,99
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A N D RÉ PRE VIN

ANDRÉ PREVIN
KON ALLES
Door Hans Heg

“Right now André is probably in the
middle of a jam session with Oscar and
Wolfgang… and will outplay them.” Deze
boodschap zond de Duitse violiste
Anne-Sophie Mutter, vijfde ex-echtgenote van Previn, een dag na zijn overlijden de wereld in. Het deed sommigen
even de wenkbrauwen fronsen. Previn
als jazzpianist beter dan Oscar Peterson? En als componist een klasse beter
dan zijn geliefde Mozart? Ik neem tenminste aan dat ze niet op Wolfgang
Rihm doelt, die in 1990 een magnifiek
vioolconcert voor haar schreef. Gesungene Zeit: een meesterwerk.
Nee, geen kwaad woord over Mutter. Net
als andere prominenten haalde ze na 28
februari alle mogelijke loftuitingen uit de
kast. Hij verlichtte “deze vaak duistere
wereld met zijn uitzonderlijke gaven, zijn
superieure intelligentie en gevoel voor
humor”. Previn wás ook een opmerkelijk
veelzijdig en beminnelijk vakman. In zijn
Amerikaanse tijd haalde hij meteen vier
Oscars binnen voor de soundtracks die
hij maakte voor films als Gigi, Porgy and
Bess, Irma la Douce en My Fair Lady.

dirigent op een klassieke carrière via
Houston en Pittsburgh. Stomverbaasd
was hij daarom, bekent hij in de documentaire A bridge between two worlds,
dat het London Symphony Orchestra
hem kort daarna al vroeg om zijn chef te

24

Foto: Lillian Birnbaum

Pas in de jaren zestig richtte hij zich als

worden. Wat hem uiteindelijk naar de
wereldtop zou leiden. Hij stond regelmatig voor de Wiener Philharmoniker, met
een sublieme Richard Strauss-serie
(Telarc) als blijvend bewijs. Dat hij tussen 1974 en 2007 ook 17 keer bij het
Concertgebouworkest was heeft minder
hoorbare sporen nagelaten.

Foto: Lillian Birnbaum

Het informatieve en ontroerende filmportret uit 2008 van Lillian Birnbaum en
Peter Stephan Jungkr had wat mij
betreft ook ‘Een brug tussen vele werelden’ mogen heten. Ga maar na. De achtjarige Andreas Ludwig Priwin vluchtte in
1937 halsoverkop met zijn ouders uit
Berlijn (ze hadden uitsluitend weekend-

Anne-Sophie Mutter en André Previn

tassen bij zich). Vier jaar later konden ze
nog net op tijd de oprukkende nazi’s in
Parijs ontvluchten. Achteraf bezien

zijn idool Art Tatum is altijd een inspira-

registratie van het meesterlijke concert

hadden ze het grote geluk dat ze bij een

tiebron gebleven. Zijn contact met Oscar

van de 66-jarige Previn met zijn vaste

oom in Hollywood terecht konden, die in

Peterson heeft een uniek BBC Four

maatjes Mundell Lowe (gitaar) en Ray

de filmindustrie werkte.

tv-portret van het Canadese pianofeno-

Brown (bas) in de Weense muziektem-

meen opgeleverd. Peterson achter de

pel. Geweldig klinkend document uit

vleugel en Previn als interviewer op een

1995. Het was zijn eerste en minst gere-

kruk ernaast, totdat hij achter een

peteerde optreden in Europa, meldt hij.

tweede vleugel kruipt – om eventjes te

Wat hebben we hier toch allemaal links

laten horen dat hij absoluut niet de

laten liggen.

Veelzijdig en
beminnelijk
vakman

mindere is van de grote Oscar.
Hun kortstondige jamsession is verrukkelijk. Hoe ze elkaar na afloop om de
hals vallen, een scène om nooit te verge-

Eindelijk een passende omgeving voor

ten. Boeiend is het uiteraard om Mutter

het hoogbegaafde kind. De inmiddels tot

over haar samenwerking met de dirigent

André omgedoopte tiener leverde in

en de componist te horen. Behalve zijn

1945 zijn eerste jazzcompositie af met

eerste Pianotrio schreef hij als huwe-

Sunset in Blue, op zijn vijftiende gaf hij al

lijksgeschenk immers ook een Vioolcon-

een jazzconcert in het Philharmonic

cert voor haar (Anne-Sophie). Sopraan

Auditorium van Los Angeles. Daarnaast

Renée Fleming kreeg zelfs een nieuwe

was het thuis sappelen. Hij kreeg

opera in de schoot geworpen: A Street-

muzieklessen van zijn vader en greep

car Named Desire. Previn wilde alleen

alle kansen aan om te schnabbelen in de

werken met en voor vrienden.

studio’s van Hollywood. Een betere
leerschool kon de jonge immigrant zich

Wie de documentaire aanschaft krijgt er

niet wensen.

een verrassende bonus bij: een live-opname van Mozarts beide pianokwartet-

Het etiket van arrangeur zorgde later ook

ten met Previn en drie leden van de

voor wat negatieve effecten. Godzijdank

Wiener Philharmoniker (Salzburg,

heeft hij beide kanten van zijn talent

2000). Uit Oostenrijk komt ook de live

nooit verloochend. Sweet Lorraine van

Verve-cd Jazz at The Musikverein. Een

ANDRÉ PREVIN
A BRIDGE BETWEEN
TWO WORLDS
C&S ENTERTAINMENT (DVD)
VKZ.NL/19 346 € 10,99
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Z E IS TE R M UZ IE KDAG E N

DE ZEISTER
MUZIEKDAGEN
EEN BEGRIP
Door Gerard Scheltens

Feest in de zomer van 2019: de

Een lustrum dus. Wat in 1989-1990 begon

In 2009 nam Alexander Pavlovsky, de

als de Daniel Muziekdagen, genoemd

primarius van het Jerusalem Quartet, het

naar het Daniel Quartet waarvan Zvi

stokje over van Maschkowski, de drij-

augustus zal de kerkzaal van de

Maschkowski de cellist was, heeft zich

vende kracht van het eerste uur. Zij

Evangelische Broedergemeente

gaandeweg ontwikkeld tot een main

tweeën hebben de Zeister Muziekdagen

event, een internationaal festijn dat mee-

tot een begrip gemaakt dat veel verder

telt in de wereld van de kamermuziek.

reikt dan de Utrechtse heuvelrug.

Zeister Muziekdagen gaan weer
van start. Van 17 tot en met 31

weer bruisen van de kamermuziek,
en wel voor de dertigste keer.

Foto: Felix Broede

Jerusalem Quartet
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In 2019 wordt er weer twee weken lang
flink uitgepakt met een hele rij concerten,
masterclasses, de Studententournee en
het Studentenslotconcert.
Een veelbelovend stukje voorpret was er
al met het Lenteconcert op 7 april door
het Pavel Haas Quartet, maar van 17 tot
en met 31 augustus gaat het echt gebeuren. Twee weken lang kamermuziek op
topniveau van internationaal gerenommeerde ensembles als het Britse Belcea
Quartet, het Zuid-Koreaanse Novus
Foto: Jin-ho Park

String Quartet en natuurlijk het fameuze
Jerusalem Quartet van Alexander
Pavlovsky. Harpist Remy van Kesteren en
hoornist Morris Kliphuis laten zich omlijsten door een heuse lichtshow van Jurjen
Alkema. Dat wordt een heel spektakel.

Novus String Quartet

De lijst van gasten is nog veel langer, met
toppers als het Nederlandse Busch Trio

maar ook educatie, talentontwikkeling, en

op te steken van Oliver Wille, Avri Levitan,

en het Quatuor Modigliani met klarinet-

een gevarieerde randprogrammering

Alexander Rudin, Boris Giltburg en het

tiste Sharon Kam. Pianist Boris Giltburg,

onder de noemer Muziek & zo vormen

voltallige Jerusalem Quartet. Die master-

winnaar van de Koningin Elisabethwed-

pijlers onder de organisatie.

classes spelen zich niet af op de hoofdlo-

Zeist gonst en galmt van muzikaal
enthousiasme

catie van de muziekdagen (de Grote
Kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente), maar in het Cenakel van het
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.
Maar niet alleen daar, want in de master-

strijd 2013 en sindsdien een wereldster,

In Zeist wordt er flink geïnvesteerd in

classes is ook een tournee opgenomen

speelt samen met het Schumann Quar-

nieuw talent. Zo treden het jonge Neder-

om de studenten aan de nodige podiu-

tett. Ook om naar uit te kijken is Elisabeth

landse Animato Kwartet, celliste Irene

mervaring te helpen.

Leonskaja, beroemd Russisch pianiste,

Enzlin en pianist Pedro Borges in diverse

Het slotconcert van die tournee op vrijdag

die twee kwintetten speelt met het

combinaties op met altviolist Avri Levitan.

30 augustus is weer wel op de festivallo-

Jerusalem Quartet.

Het begint al vroeg in de ochtend met

catie in Zeist. En een van de studenten

intensieve masterclasses, die gratis toe-

ensembles van de masterclasses is te

Niet alleen de uitvoeringen door geves-

gankelijk zijn. Voor muziekstudenten van

horen tijdens het Openluchtconcert in het

tigde musici van internationaal kaliber,

heinde en verre een gouden kans om veel

Slottuintheater van Slot Zeist.
Zeist gaat twee weken gonzen en galmen

Foto: Sterre Meurs

van muzikaal enthousiasme. Mis dit niet!

Schumann Quartett met Ella van Poucke

ZEISTER MUZIEKDAGEN
17 T/M 31 AUGUSTUS
WWW.ZEISTERMUZIEKDAGEN.NL
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SPECIAL

RE M B R A N D T

Door Eddie Vetter

WAAR HEEFT
NAAR
Rembrandt, Vermeer, Frans Hals: in de

heeft gesierd, is zelfs hij niet doorgedron-

schilderkunst schittert de zeventiende

gen tot de canon van Nederland. Boven-

eeuw als een Gouden Eeuw. Maar in de

dien was hij al bijna tien jaar dood toen

Nederlandse muziek is in die tijd niet alles

Rembrandt zich in 1631 in Amsterdam

gestorven. Maar waar zou hijzelf naar

goud wat er blinkt. Dan is er slechts één

vestigde.

geluisterd hebben? Niemand kan het

componist van internationale allure: Jan

Constantijn Huygens, die behalve dichter

Pieterszoon Sweelinck, de organist van de

en diplomaat ook musicus was en door-

Oude Kerk in Amsterdam. Hoewel zijn

gaat voor de man die Rembrandt ontdekt

portret ooit een bankbiljet van 25 gulden

zou hebben, noemde zich in een brief uit

Ook in de muziekwereld wordt herdacht
dat Rembrandt 350 jaar geleden is

weten. Met drie cd-producties over
Rembrandt en muziek kunnen
luisteraars wel een indruk krijgen.

1656 ‘koning eenoog in het land der blinden (…) de enige in deze contreien die zich
bezighoudt met dat mooie vak en zelfs
componeert’.
Toch was Holland destijds in muzikaal
opzicht geen dorre woestijn. Stadsorganisten zoals de Sweelincks en de Van
Noordts, die later in de belangrijkste
kerken werkzaam waren, speelden ook
buiten de diensten om. Een Italiaan op
bezoek in Amsterdam noteerde vol verbazing hoe de mensen luisterend naar het
orgel heen en weer door de Oude Kerk
wandelden, als het calvinistische pendant
van de passeggiata, de hogere flaneerkunst in landen rond de Middellandse Zee.
Beiaardiers verspreidden ‘een hemels

Foto: Rijksmuseum Amsterdam /Frans Pegt

klokmuzijk’, zoals Vondel het noemde,

28

vanaf de kerktorens. In de Amsterdamse
Schouwburg, die in 1638 werd ingewijd
met Vondels Gysbreght van Aemstel,
werden de ‘reien’ gezongen als de koren in
een Griekse tragedie. Daar speelde ook
een voorloper van de theaterorkesten: een
ensemble dat vooraf en tussen de bedrijven musiceerde. In Rembrandts tijd had
de stad zes speellieden in dienst. Zij lieten
van zich horen op bruiloften en partijen, in
theaters en kerken. Muziek alom, maar het
grootste deel is niet bewaard gebleven.
Wel is bekend dat Rembrandt veel instru-

REMBRANDT
GELUISTERD?
menten bezat. In 1656 bevonden zich in

de gedaante van Flora zou geïnspireerd

zijn ‘cleyne Schildercaemer’ dertien

zijn door de pastorales van Krul, waarin

fluiten, nog andere blaasinstrumenten,

muziek een belangrijke rol vervulde.

zeven snaarinstrumenten en een harp. Hij

Aangezien er zo weinig composities zijn

zal ze wel niet zelf bespeeld hebben. Ze

overgeleverd die direct met de schilder

dienden vooral als model voor zijn kunst-

geassocieerd kunnen worden, nemen de

werken, hoewel de weergave ervan vaak

meeste cd-programmeurs hun toevlucht

niet strookt met overgeleverde exempla-

tot een aanzienlijke verruiming van de

ren. Muzikale thematiek komt voor op

context. De klavecinist Bob van Asperen

schilderijen als Saul en David en de Brui-

speelt in A Playlist for Rembrandt muziek

loft van Simson.

die in de zeventiende eeuw heeft geklon-

Daarbij had Rembrandt relaties met

ken in de Republiek der Zeven Verenigde

personen uit artistieke kringen die zich ook

Nederlanden, ook voor en na Rembrandt.

met muziek bezighielden. In de winter van

Hij speelt heel toepasselijk op een klave-

1628-1629 bezocht Constantijn Huygens in

cimbel uit 1669, het sterfjaar van de schil-

Leiden het atelier van de toen pas

der: een fraai instrument van Petrus Joan-

22-jarige schilder. Hij stond versteld van

nes Couchet, dat in het Rijksmuseum

‘wat door een jongen, door een Hollander,

wordt bewaard.

door een molenaar die nog geen baard

Op de twee cd’s van Music & Art in the

heeft, in één mensenfiguur is bijeenge-

Time of Rembrandt schitteren Neder-

bracht en in zijn totaliteit weergegeven.

landse componisten geheel door afwezig-

Verbazing overvalt mij als ik dit zeg.

heid. Kopstukken uit de ‘oude muziek’, van

Hulde, Rembrandt!’ Zou de schilder,

Nikolaus Harnoncourt tot Ton Koopman,

andersom, de Pathodia sacra et profana

spelen wereldlijke en geestelijke werken

(1647) van zijn invloedrijke bewonderaar

van Duitse oorsprong. De muzikale num-

hebben gekend?

mers zijn in een mooi boekje geïllustreerd

De toneelschrijver Jan Harmenszoon Krul,

met schilderijen van de oude meester.

de oprichter van de Amsterdamse Mu

Musica Amphion van Pieter-Jan Belder

syck-kamer, liet zich op het hoogtepunt

houdt zich in Music from the Golden Age of

van zijn roem in 1633 door Rembrandt

Rembrandt strikter aan het thema. Samen

portretteren. Het schilderij van Saskia in

met vier zangsolisten vertolkt het ensem-

A PLAYLIST FOR
REMBRANDT
BOB VAN ASPEREN
AEOLUS
VKZ.NL/19 320 € 22,99

MUSIC FROM THE
GOLDEN AGE OF
REMBRANDT
MUSICA AMPHION
O.L.V. PIETER-JAN BELDER
BRILLIANT CLASSICS (2CD)
VKZ.NL/19 321 € 11,99

ble op twee cd’s werken van Nederlandse
componisten uit de zeventiende eeuw,

Niet vergeten,
mede dankzij
Rembrandt

niet alleen van Jan Pieterszoon Sweelinck
en Constantijn Huygens, maar ook van
mindere goden als Cornelis Schuyt, Cornelis Thymanszoon Padbrué, Jacob van
Eyck, Jan Baptist Verrijt en Carel Hacquart.
Ze zijn er wel, en ze zijn nog niet vergeten,

MUSIC & ART IN THE TIME
OF REMBRANDT
DIVERSE UITVOERENDEN
WARNER (2CD)
VKZ.NL/19 322 € 17,99

mede dankzij Rembrandt.
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PODIUM

JA Z Z TE GA S T

JAZZONTMOETINGEN
Door Simone Leuven

Muziek verbindt. Zo ook op het

‘Een festival zoals geen ander ter

ontmoeten elkaar op het festival om

wereld,’ aldus de jazztrompettist en

samen volledig nieuwe composities te

Tijdens inspirerende ontmoetingen

voormalig artist in residence van Jazz te

creëren en uit te voeren. Nog nooit

componeren speciaal uitgenodigde

Gast, Dave Douglas. Dit is nog maar een

gehoorde muziek op een sfeervolle

musici kersverse jazz en voeren die

van de vele lovende uitspraken over het

locatie. Dat maakt Jazz te Gast uniek.

meteen samen uit – en dat allemaal in

tweejaarlijkse festival, dat op 15 juni zijn

festival Jazz te Gast in Zuidhorn.

Foto: Patrick Wijninga

een intieme setting in de openlucht.
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derde editie beleeft. Dan staan de

Daarom willen jazzmusici uit alle wind-

pittoreske tuinen van het Groningse

streken op dit festival komen spelen.

dorpje Zuidhorn volledig in het teken van

Zowel de Nederlandse als internationale

gratis toegankelijke jazzconcerten. Maar

jazzscene is dan ook vertegenwoordigd

dit zijn niet zomaar optredens: tien van

op Jazz te Gast. De musici komen op

de beste musici uit de jazzwereld

uitnodiging van de artist in residence en

IN DE OPENLUCHT
de artist entrepeneur van deze editie,

drummer Mark Schilders en de succes-

Ethan Iverson en Marike van Dijk. Iverson,

volle Nederlandse saxofoniste Tineke

de New Yorkse componist en pianist,

Postma te horen. En ook de contrabas

gooide wereldwijd hoge ogen als een van

ontbreekt natuurlijk niet op dit jazzfesti-

de oprichters van het beroemde pianotrio

val. De Griek Petros Klampanis brengt

The Bad Plus. Ook de Friese componiste

op zijn contrabas allerlei invloeden bij

en saxofoniste Van Dijk geniet internatio-

elkaar, van pop tot klassiek en van Bal-

naal aanzien, onder andere met haar

kanese tot mediterraanse volksmuziek.

ensemble The Stereography Project.

Ook de Brit Phil Donkin, van wiens
ensemble Masterfrown net het nieuwe
album Value is verschenen, zal uiteenlo-

veelbelovend. Zo zijn de veelgevraagde

pende facetten van de contrabas laten

Foto: Jimmy Katz

De door hen samengestelde line-up is

horen. Tevens te gast is de Nederlandse
contrabassist en componist Ruben
Samama: hij is zowel tokkelend als
strijkend op het podium te zien. Soms

Ethan Iverson

speelt en fluit hij zelfs tegelijk.
Dat Jazz te Gast grensoverstijgend is,

van achttien muzikale toptalenten en

bewijzen ook de muzikale gasten Greener

wordt ook wel het `Jong Oranje´ van de

Grass en Dodo Kis. De musici brengen

jazz genoemd.

genrevermengende muziek vol verrassingen. Greener Grass bestaat uit vier muzi-

Een groot concert met de complete

kanten met een gedeelde passie: het

line-up en het Noordpool Orkest, een

vertellen van verhalen door middel van

bigband met strijkers en houtblazers

Jazzhelden in het Groningse Zuidhorn
liedjes. Dodo Kis uit Hongarije vermengt

onder leiding van Reinout Douma, sluit

haar virtuoze spel op blokfluit en EWI

Jazz te Gast af. Een spetterend einde

(Electronic Wind Instrument) met

van een dag vol inspiratie, bijzondere

live-elektronica en vrije improvisatie.

ontmoetingen en gloednieuwe jazz. Of je
nu je jazzhelden eens in het echt wilt

Speciale gasten op het festival zijn het

horen of juist een eerste duik wilt nemen

Nationaal Jeugd Jazz Orkest en Ruben

in de jazzwereld van nu: tijdens Jazz te

Hein. Hein toert momenteel met het

Gast is Zuidhorn ‘the place to be’.

orkest waarvoor hij als artistiek leider
en dirigent een op maat gecomponeerd
en gearrangeerd programma verzorgt.
Zelf treedt hij als vocalist op. Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest is een big band

JAZZ TE GAST
15 JUNI V.A. 13.30 UUR
ZUIDHORN
WWW.JAZZTEGAST.NL
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JAZZ

EEN ENGEL IS
SOMS OOK
MAAR EEN MENS

Foto: Suzanne Waijers

Door Mischa Andriessen
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Sanne Rambags

vertelt. Bijvoorbeeld over een vrouw die
van schaamte omdat ze met een man is
Jazzzangeressen doen het goed als

betrapt in een oven valt. Dan wordt de

scrabblewoord, maar binnen de jazz

oven water en verandert de vrouw in een

staan ze er doorgaans niet zo best op.

vis. Exact zo’n wonder als deze verstilde

Dat is deels een ordinair gevolg van een

muziek is.

hardnekkig machismo en onredelijke
vooroordelen. Toch is het dat niet alleen.

Op Trinity, het tweede album van Joost

Veel zangeressen hebben zich in stereo-

Lijbaart, Sanne Rambags en Bram Stad-

typen laten verstrikken. Aan de ene kant

houders, begint zangeres Rambags ook

van het spectrum de kittige vamp, die

verstild, haast fluisterend, maar het

met haar voor de spiegel geperfectio-

duurt niet lang of haar stem schiet hard

neerde verleidersmaniertjes een druis-

de hoogte in, waar de woorden klanken

tige sfeer probeert te scheppen. Aan de

worden, sprankjes extase of juist een

andere kant: het naïeve, onschuldige

aan wanhoop grenzend verdriet.

kindvrouwtje dat zich kirrend met grote

Gesterkt door haar fenomenale vocale

ogen van constante verbazing door het

beheersing durft ze zich te laten gaan.

leven beweegt.

Soms achter de erupties van slagwerk

BLOOM

ARENI AGBABIAN
ECM
VKZ.NL/19 352 € 23,99

en gitaar aan, maar vaker is zij het die
Beide types zijn karikaturen die gemak-

het voortouw neemt en de richting wijst,

kelijk kunnen worden ontkracht door

het onbestemde in. Dan klinkt vrij geïm-

zangeressen die als engelen zingen en

proviseerde muziek bij momenten als

die in plaats van symbolen van een

een oude folksong, houden Lijbaart en

vleesgeworden vooringenomenheid

Stadhouders even hun instrumenten stil

echte mensen zijn. De Armeense Areni

om ruimte te geven aan de wijze woor-

Agbabian is er zo een. Ze verwierf enige

den die inhouden dat wanneer je vragen

bekendheid in de band van pianist

in jezelf durft te laten dalen, je ten slotte

Tigran Hamasyan, haar stem komt

zult bovenkomen.

TRINITY

JOOST LIJBAART, SANNE RAMBAGS,
BRAM STADHOUDERS
CHALLENGE
VKZ.NL/19 353 € 22,99

echter in haar eigen, sobere en toch
sfeervolle composities beter tot zijn

Bij het Zwitserse Ikarus zingen zanger

recht. De instrumentatie bestaat enkel

Andreas Lareida en zangeres Anna

uit percussie en piano, maar vaak merk

Hirsch zo dat hun stemmen bijna ver-

je die nauwelijks op, gebiologeerd als je

smelten. Er komt geen woord meer aan

bent geraakt door die zo onvoorstelbaar

te pas, alles wat ze te zeggen hebben, is

pure stem. Die je indringende verhalen

vervat in klank. Boven op de minimalistische, maar dynamische muziek brengen
die twee stemmen een geweldige span-

Alles wat ze te
zeggen hebben,
is vervat in klank

ning aan. Dwingen ze tot dieper luisteren, omdat hier zonder taal iets wezenlijks wordt gezegd. Hirsch zingt mooi als
een engel, maar is toch duidelijk een
mens. Met een stem die trilt en, hoe
krachtig ook, soms fijntjes kraakt. Die
wonderschoon en ten diepste ontroe-

MOSAISMIC

IKARUS
RONIN RECORDS
VKZ.NL/19 354 € 17,99

rend ook kwetsbaar is.
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IN GESPREK MET

FL O RIS KO R TIE

MET ONUITPUTTELIJKE
ENERGIE
Door Noortje Zanen

muziek gewoon op de piano kon spelen
en dat hij mij zelfs een versimpelde versie
kon leren spelen. Daarnaast heb ik ook
veel te danken aan de pianolerares die
mijn ouders in de buurt vonden: juf Marjo-

NTR-programma Podium Witteman

lijn van de Pianoleswinkel Marjolijn, nog

als trendwatcher en muziekkenner.

altijd een begrip in Amsterdam. Zij heeft

Daarnaast is hij een van de

mij het plezier in muziek maken bijge-

programmeurs van het festival

bracht.”

Foto: www.lilianvanrooij.nl

Floris Kortie is wekelijks te zien in het

Wonderfeel en schrijft hij over muziek.
Met onuitputtelijke energie probeert

“Mijn affiniteit met klassieke muziek is

hij dagelijks nieuw publiek te bereiken

pas écht ontstaan als voorzitter van

voor klassieke muziek. Waar komt al

Entrée, de jongerenvereniging van het

dat enthousiasme vandaan?

Concertgebouw die dit jaar 25 jaar
bestaat. Ik mocht spannende concerten

“Beethoven is mijn favoriete componist.

“Ik ben opgegroeid in een gezin waarin

organiseren in het Concertgebouw en ik

Als ik naar zijn overrompelende muziek

muziek een belangrijke rol speelde. We

zat om de tafel met de directeur van het

luister heb ik zin om te springen en te

zongen veel en ik speelde piano en accor-

Concertgebouworkest, samen met alle-

schreeuwen, ik voel het in mijn buik. Beet-

deon. Ik heb vooral veel van mijn vader

maal ontzettend goede professionals.

hoven schreef zijn pianosonates voor

geleerd. Toen hij als economieleraar op

Dat vond ik heel opwindend. Daarnaast

fortepiano, de voorloper van onze Stein-

een school in Vught een schoolkoor had

mocht ik veel concerten bezoeken, dat

way. Hij zocht duidelijk de grenzen op van

opgericht, kwam hij erachter dat hij veel

was heel leerzaam. Ik vond de sector

het instrument. Luister bijvoorbeeld naar

liever met muziek bezig was dan met

meteen interessant en ik voelde me er

de prachtige Appassionata-sonate op de

economie. Hij zegde zijn baan op, ver-

thuis. Tegelijkertijd dacht ik ook: hier heb

recentste cd van Olga Paschenko.”

huisde naar Amsterdam en ontwikkelde

ik met mijn onbevangenheid en mijn

zich tot zangleraar en koorleider. Van

jeugdige enthousiasme misschien wel

hem kreeg ik mijn eerste pianolessen en

wat aan toe te voegen.”

ik weet nog goed hoe dat is begonnen.
Als jongetje van een jaar of acht was ik

En zo is Floris Kortie de wereld van de

fan van de meeslepende soundtrack van

klassieke muziek ingerold. Hij werkte

de film 1492, Conquest of Paradise van

voor het online platform 24classics en

Vangelis. Er ging een wereld voor mij

als muzieksamensteller bij Classic FM en

open toen bleek dat mijn vader die

sinds 2015 is hij wekelijks te zien bij
Podium Witteman. “Ik vind het nog

‘Beethoven is
mijn favoriete
componist’

steeds erg leuk om voor dit programma
te werken en ik leer iedere week nog
nieuwe dingen over klassieke muziek.
Soms denk ik weleens: jemig, wat wist ik
vijf jaar geleden eigenlijk nog weinig – en
dat zal ik over vijf jaar waarschijnlijk weer

BEETHOVEN
APPASSIONATA e.a.
OLGA PASCHENKO
ALPHA
VKZ.NL/19 364 € 22,99

denken. Het is zo’n enorm universum!”
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HANS HEG

BRUNO MON
VERDIENT

Wordt het niet eens tijd dat Bruno Mon-

kunnen. Maar bizar blijft het. Die dichter-

in Praag en met Bach bij de net gevallen

saingeon een lintje krijgt? Of wat meer

lijke c.q. mortale vrijheid is Monsaingeon

Berlijnse muur.

voor de hand ligt: een Franse onder-

overigens van harte gegund, omdat hij

scheiding? En dan het liefst vóór 27 janu-

zo’n originele en creatieve man is. Sinds

Monsaingeon is een meester in het

ari. Anders is het misschien te laat.

1972 heeft hij een indrukwekkende reeks

opdiepen van relevant historisch materi-

Hoezo? Zie de site van deze violist, schrij-

documentaires over legendarische muzi-

aal. We zien hoe Rostropovitsj en zijn

ver en productieve filmmaker. Hij werd op

kanten afgeleverd. Zijn opusnummers.

vrouw Galina Visjnevskaja (fameuze

5 december 1943 in Parijs geboren, meldt

sopraan) de Sovjet-Unie worden uitge-

hij keurig. En hij gaat overlijden, voegt hij

Yehudi Menuhin en Glenn Gould waren

zet. Zonder paspoorten. Er worden

daar met vooruitziende blik aan toe, “op

de eersten die uitgebreid en indringend

fragmenten getoond van een persconfe-

een 27ste januari”. Guess why, staat er

op beeld werden vastgelegd. De film

rentie waarin ze luidkeels protesteren en

ook nog. “Alleen plaats en jaar zijn tot op

over Svjatoslav Richter is fameus. De

om internationale aandacht vragen. Ze

heden onbekend.”

teller stopt bij de pianist Grigory Sokolov.

nemen geen blad voor de mond. Mon-

Hij is opus 92, uit 2015. En dan staat de

saingeon zet het in perspectief met

Een wrange verwijzing naar de Oosten-

net verschenen documentaire over het

uitspraken van de weduwe van

rijkse pianist Friedrich Gulda? Die bij leven

Russische fenomeen Mstislav Rostropo-



zijn overlijdensbericht zelf al publiceerde

vitsj, L’archet indomptable, er nog niet

bescherming werd genomen en tijdelijk

om te kijken hoe men erop zou reageren.

eens bij. Een bijna anderhalf uur durende

in diens datsja mocht wonen en werken.

En wat betreft die 27ste januari, ik heb

docu boordevol fascinerende scènes.

werkelijk geen idee. Misschien gaat het

Slava als jong talent op bezoek bij Pablo

Ook de legendarische dirigent Gennadi

om de geboortedag van Mozart. Zou

Casals, als protesterende cellist in 1968

Rozjdestvenski, geeft – oud en verzwakt

Solzjenitsyn. Die door Rostropovitsj in

- ongezouten commentaar op de terreur
in de Sovjet-Unie. En op de ellende die
bijna alle coryfeeën van Rusland zich
moesten laten welgevallen door
Gosconcert, het staatsimpresariaat.
Tekenend is het fragment met een woedende Yehudi Menuhin, die het in 1974
publiekelijk opnam voor zijn collega die
niet naar Parijs mocht komen voor een
jubileumconcert van de Unesco. Rostropovitsj was zogenaamd ziek. Zoals dat
destijds ging: een infantiele leugen. Alsof
er geen telefoons bestonden.

Foto: Clive Barda

Zinnig is het daarom dat de registratie
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van dit historische Beethovenconcert
(Aartshertogtrio) met Rostropovitsj,
Menuhin en pianist Wilhelm Kempff als
bonus bij de documentaire zit. Maar ook
de docu zelf zit vol interessante en soms

COLUMN

SAINGEON
EEN LINTJE
aangrijpende momenten. Dat Slava een

niet hebben gevraagd of te weinig druk

meesterlijke cellist was weten we, maar

hebben uitgeoefend. “Ik heb álle compo-

dat hij ook een geweldige pianist was is

nisten die ik tegenkwam, telkens en tot

minder bekend. Hij was de ideale bege-

vervelens toe gesmeekt: wanneer krijg ik
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duizenden en net zo’n persoonlijkheid

ook dit aspect aan de orde. Bijna te veel
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om aan te stippen. Alles verrassend,

bij de close gefilmde fragmenten met

soms grillig, altijd muzikaal gemonteerd.

Visjnevskaja.

Typisch Monsaingeon, de bezeten man

MSTISLAV
ROSTROPOVITSJ
L’ARCHET INDOMPTABLE
A FILM BY BRUNO MONSAINGEON
NAXOS, VKZ.NL/19 344 € 28,99

achter Idéale Audience. Heerlijke naam.
Tot haar gedwongen vertrek uit Rusland
was ze een van de grote sterren in het

Ja, en dan nog een teleurstellende

Bolsjoi Theater. Een lyrisch-dramatische

mededeling. Ik had gehoopt dat ik net

sopraan van zeldzame klasse. Rostropo-

zo’n lyrisch betoog zou kunnen afsteken

vitsj, grappend: “Ja, in de opera was ze

over deel 3 van de Elgarcyclus van het

lyrisch, thuis was ze dramatisch!”. Op

Royal Liverpool Philharmonic onder

dezelfde dubbelzinnige toon poneert de

Vasily Petrenko. Meesterlijke dirigent,

man die zich uiteindelijk in het Westen

goed orkest, interessant programma:

door vele vorsten en staatshoofden liet

Concert-Ouverture In the South, Sere-

bejubelen: “M-í-j-n koningen zijn Prokof-

nade voor strijkers plus de onverwoest-

jev, Sjostakovitsj en Britten.” Alle drie

bare Enigma Varations. Virtuoos

hebben composities voor hem geschre-

gespeeld. Maar die registratie! Wat een

ven en aan hem opgedragen. Net zoals

akelige digitale perfectie: bijna alles

al die andere componisten van naam,

klinkt kil en kaal. Met uitzondering van

met uitzondering van Stravinsky.

de Serenade, die glanst als een diamant.

Dat hadden ze ook in de achttiende en

Geef me dan maar de Warner-box (8

negentiende eeuw meer moeten doen,

cd’s voor 48 euro) die ik bij toeval tegen

aldus Slava. Waarom zijn er toen niet

het lijf liep: alle pianoconcerten plus het

meer soloconcerten voor cello geschre-

complete symfonische oeuvre van

ven? Omdat al die cellisten van toen het

Rachmaninov met Nikolai Lugansky en

ELGAR
ENIGMA VARIATIONS e.a.
ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC
ORCHESTRA
O.L.V. VASILY PETRENKO
ONYX , VKZ.NL/19 345 € 20,99

het orkest van Birmingham, respectieve-

Meester in het
opdiepen van
relevant
historisch
materiaal

lijk het London Symphony Orchestra
onder leiding van André Previn. Vooral
de oude, gedigitaliseerde opnamen uit
de jaren zeventig met Previn hebben me
compleet verrast. Hoe is het mogelijk
dat deze registraties uit Kingsway Hall
en de Abbey Road Studio nog zo goed
(en warm) klinken en dat die recente

RACHMANINOV
THE 4 PIANO CONCERTOS
e.a.
NIKOLAI LUGANSKY, ANDRÉ PREVIN
WARNER CLASSICS (8CD)
VKZ.NL/19 363 € 28,99

Onyx-cd me nogal koud laat?
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CD-BESPREKINGEN
WOLF-FERRARI

BRUCKNER, WAGNER

Fabien Thouand, Valentino Zucchiatti
Nuova Orchestra da Camera ‘Ferruccio Busoni’
o.l.v. Massimo Belli
Brilliant Classics
VKZ.NL/19 307
€ 9,99

Siegfried Idyll, Parsifal Prelude
Gewandhausorchester Leipzig
o.l.v. Andris Nelsons
Deutsche Grammophon (2cd)
VKZ.NL/19 314
€ 26,99

IDILLIO e.a.

SYMPHONIES NOS. 6 & 9

ORKEST

ORKEST

Mogen we uitgaan van de stelling dat Ermanno Wolf-Ferrari ruim een eeuw
te laat werd geboren? Dat de Duits-Italiaanse operacomponist leefde van
1876 tot 1948 zou je op het eerste gehoor niet zeggen, want zijn speelse,
welluidende muziek grijpt terug op klassieke stijlvoorbeelden. En
‘neo’-klassiek is het resultaat nauwelijks, want dan verwacht je een
moderne context op het gebied van harmonie en/of instrumentatie. Toen
Stravinsky, Prokofjev, Hindemith en Strauss zich ooit te buiten gingen aan
neoclassicisme, hoorde je toch een twintigste-eeuws idioom. Zo niet bij
Wolf-Ferrari. Hij bewonderde vooral Mozart en dat hoeft niemand te
verbazen. Met de avant-garde van zijn tijd had hij niets. Zijn uitgangspunt
was: direct spreken tot
het hart van iedereen die
ervoor openstond. Wie
luistert naar deze fraaie werken voor kamerorkest zal beamen dat dit zeker
gelukt is, want Wolf-Ferrari was beslist een begenadigd melodieënvinder.
Hoor hoe zangerig en melancholiek de fagot klinkt in de Suite - Concertino,
en hoe lichtvoetig de hobo kwinkeleert in Idillio. Beide werken dateren uit
1933, de tussenliggende Serenade is veertig jaar ouder. Zoveel volwassen
inventiviteit bij een tiener-componist: daar valt je mond van open. En
natuurlijk óók van de briljante vertolkingen. Heerlijk!

Sinds Andris Nelsons in 2018 officieel Riccardo Chailly opvolgde als chef-dirigent van het Gewandhausorchester heeft hij de wind er stevig onder. De
cd-productie is sinds de Letse dirigent de scepter zwaait behoorlijk omhooggegaan en ook het uitvoeringsniveau heeft, met alle respect voor Chailly, weer
een nieuwe impuls gekregen. Inmiddels oogst Nelsons vooral met de groeiende Brucknercyclus veel lof. En terecht. Met de symfonieën Drie, Vier en
Zeven
zette hij
uitgaande
van de kritische Nowak-editie een Bruckner neer die lichter en moderner klinkt
dan we gewend zijn. De lezingen van Nelsons maken duidelijk dat het werk
van Bruckner van groot belang is voor de symfonieën van Mahler en voor de
verdere ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Ook de symfonieën Zes en
Negen op de onderhavige dubbel-cd, beide zoals ook de eerdere symfonieën
zinvol voorafgegaan door een werk van Wagner, bieden weer stof ter overdenking. Het Gewandhausorchester, dat Bruckners taal sinds het in 1884 de
première van de Zevende symfonie verzorgde in de aderen heeft zitten, speelt
hemels, maar het is vooral de nadruk op de vernieuwende elementen in
Bruckners taal die de vaak als timide neergezette Oostenrijker terecht als een
ware revolutionair doet klinken.

GERARD SCHELTENS

PAUL JANSSEN

VOLWASSEN INVENTIVITEIT

HEMELSGEWANDHAUSORCHESTER

HUMMEL, MOZART e.a.

MENDELSSOHN

BASSOON CONCERTOS

PIANO CONCERTO NO. 2,
SYMPHONY NO. 1

Jaakko Luoma,
Tapiola Sinfonietta
o.l.v. Janne Nisonen
Ondine
VKZ.NL/19 326

Kristian Bezuidenhout,
Freiburger Barockorchester
o.l.v. Pablo Heras-Casado
harmonia mundi
VKZ.NL/19 341
€ 22,99

ORKEST/CONCERT
Pablo Heras-Casado probeert met het op historische instrumenten spelende
Freiburger Barockorchester het beeld van Mendelssohn radicaal te vernieuwen. Diens Eerste symfonie is het uitbundige werk van een vijftienjarige die
vast van plan is de wereld te veroveren. Maar de aanpak van de Spaanse
dirigent is allesbehalve romantisch, eerder een karikatuur van ‘authentieke’

€ 20,99

CONCERT

uitvoeringspraktijk met vibratoloze strijkers die soms aan prikkeldraad doen
denken, drammerige accenten waarmee het jeugdige enthousiasme van de
componist dood lijkt te slaan, en in de snelle delen een straf tempo dat weinig
ruimte laat voor nuances. Na deze inderdaad vernieuwde, zwart-witte Mendelssohn kunnen minder hardvochtige liefhebbers hun hart ophalen aan het
schitterende spel van Kristian Bezuidenhout, die de solopartij vertolkt in het
Tweede pianoconcert. Hij bespeelt een fortepiano van Erard uit 1837, het jaar
waarin de componist zijn concert voor het eerst heeft uitgevoerd. Bezuidenhout verstaat als weinig andere pianisten de kunst om zelfs de meest dramatische passages subtiel in te kleuren, ook al wordt hij nog zo fanatiek op de
huid gezeten door Heras-Casado en de Freiburgers. Zij laten op hun geheel
eigen wijze nog van zich horen in de ouverture bij Die schöne Melusine.

Jaakko Luoma is solofagottist van het Finse orkest Tapiola Sinfonietta
en hij is met zijn eigen orkest op deze cd te horen in vier fagotconcerten.
Daarvan is het concert van Mozart verreweg het bekendste werk. Net als
veel van zijn tijdgenoten schreef Mozart volop soloconcerten voor
blazers: fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot beleefden eind achttiende
eeuw allemaal een bloei als solo-instrument. Dat zou in de negentiende
eeuw snel veranderen, want op een paar uitzonderingen na zijn het dan
vooral piano en viool die de toon zetten. Mozarts leerling Johann
Nepomuk Hummel schreef ook een zeer aantrekkelijk fagotconcert, een
werk dat we af en toe nog weleens horen. Maar de grootste verrassing
op deze cd komt van een componist die je juist níet met het soloconcert
maar met opera associeert: Gioachino Rossini. Die heeft echter ook een
geweldig v irtuoos fagotconcert op zijn naam staan, waarmee Jaakko
Luoma dit mooie programma afsluit. Vooral het laatste deel is een
hoogstandje, in een razend
tempo maar toch ieder nootje
precies op zijn plaats.
Het orkest geeft Luoma daarbij flink partij, de stukken vliegen eraf.
Een prachtig eerbetoon aan een instrument dat we niet vaak solistisch
horen schitteren.

EDDIE VETTER

MARCEL BIJLO

SCHITTEREND SPEL VAN BEZUIDENHOUT

PRACHTIG EERBETOON
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CD-BESPREKINGEN
J.S. BACH

R. STRAUSS, ELGAR e.a.

Evgeni Koroliov, Anna Vinnitskaya,
Ljupka Hadzi Georgieva,
Kammerakademie Potsdam
Alpha (2cd)
VKZ.NL/19 328
€ 26,99

Albrecht Mayer,
Bamberger Symphoniker
o.l.v. Jakub Hrusa
Deutsche Grammophon
VKZ.NL/19 316
€ 17,99

CONCERTOS FOR PIANOS

LONGING FOR PARADISE

CONCERT

CONCERT

Voor de bijna zeventigjarige pianist Evgeni Koroliov is Bach als zuurstof,
nodig om te ademen, onmisbaar om te leven. Sinds hij op zijn zeventiende
in Moskou beide boeken van Das wohltemperirte Clavier uitvoerde, verdiende hij zijn faam vooral met Bachs muziek. Nu heeft hij al diens concerten voor toetsinstrumenten opgenomen. Ze worden hier gepresenteerd
als ‘concertos for pianos’, maar eigenlijk waren ze bestemd voor het
klavecimbel. Broederlijk staan ze nu allemaal naast elkaar op twee cd’s:
de concerten voor een, twee, drie en vier klavecimbels en orkest, waarbij
de solopartijen worden uitgevoerd op moderne concertvleugels. Bach
heeft ze waarschijnlijk zelf gespeeld samen met zijn leerlingen en niet in
de laatste plaats zijn eigen zonen. Koroliov laat zich vergezellen door zijn
echtgenote Ljupka Hadzi Georgieva en zijn voormalige leerling Anna
Vinnitskaya. Al bijna tien jaar trekken zij met elkaar op in de concerten,
waarbij de onvoorwaardelijke
liefde voor deze muziek hen
verbindt. Dat is te horen in de
zeldzaam homogene uitvoeringen. Het drietal krijgt spannend weerwerk
van de Kammerakademie Potsdam. De interpretaties zullen in sommige
oren misschien een beetje ouderwets klinken, maar ze demonstreren
vooral hoe tijdloos de muziek van Bach is.

Verlangen naar het Paradijs is van alle tijden, maar in de eerste helft van de
twintigste eeuw, een periode van revoluties, oorlogen en verwoesting, moeten kunstenaars het sterker dan ooit hebben gevoeld. Waar sommige componisten braken met tradities, zochten andere
inspiratie in het verleden. Zo greep Ravel voor zijn
Tombeau de Couperin, een monument voor
gesneuvelde vrienden in de Eerste Wereldoorlog, terug op de Franse barok.
Albrecht Mayer en de Bamberger Symphoniker spelen niet Ravels eigen
orkestratie van de pianosuite, maar een wonderschone bewerking voor hobo
en strijkers door Joachim Schmeißer, waarin landerige melancholie de boventoon voert. Elgars vederlichte Soliloqui was bedoeld als deel van een suite,
opgedragen aan hobofenomeen Leon Goossens. Ook in zijn verweesde
status, georkestreerd door Gordon Jacob, is het een prachtwerkje. Eveneens
aan Goossens opgedragen was diens broer Eugenes Concert voor hobo en
klein orkest, een ten onrechte vergeten stuk, verrassend zowel qua vorm als
orkestratie – luister naar het sfeervolle gebruik van slagwerk. Strauss’ Hoboconcert is wellicht het meest escapistische werk hier: geschreven in 1945 is
het zonnig en lyrisch, met echo’s van Der Rosenkavalier. Mayers zangerige,
schijnbaar vloeibare toon is een genot in dit bitterzoete programma, dat het
Paradijs soms binnen gehoorsafstand brengt.

EDDIE VETTER

JAN KUNST

ZELDZAAM HOMOGEEN

BITTERZOET

RICHTER, GLASS e.a.

LARA, PIAZZOLLA e.a.

Mari Samuelsen,
Konzerthausorchester Berlin
o.l.v. Jonathan Stockhammer
Deutsche Grammophon (2cd)
VKZ.NL/19 317
€ 26,99

Elina Garanca
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
o.l.v. Karel Mark Chichon
Deutsche Grammophon
VKZ.NL/19 315
€ 17,99

MARI

SOL Y VIDA

VIOOL EN ORKEST
De Noorse violiste Mari Samuelsen geldt in eigen land inmiddels als een
fenomeen. Haar sensitieve mix van doorwrocht klassiek spel en repertoire
dat met wortels in minimal music en pop raakt aan het natuurlijke bevattingsvermogen van de mens, slaat aan en bracht haar eerdere cd’s al naar
de top van de poplijsten. Ook haar eerste DG-cd, waar al drie ‘singles’ van
verschenen zijn, zal deze weg gaan. Haar keus voor aansprekend werk van
onder anderen Philip Glass, Johann Johannsson, Johann Sebastian Bach,
Peter Gregson en Peteris Vasks is gericht op een breed publiek. Ook de
steun van het Konzerthausorchester Berlin onder leiding van Jonathan
Stockhammer voegt veel atmosfeer toe. Uiteraard speelt het werk van
Max Richter een belangrijke rol op de cd. Samuelsen was nauw betrokken
bij Richters Vivaldi-cd in de reeks Recomposed, en speelde Richters visie op
Vivaldi ook veelvuldig in de concertzaal. Samuelsen heeft daarbij de
kracht de barokke werken als
nieuw en de nieuw gecomponeerde werken als vanzelfsprekend te laten klinken. Dat is ook het geval bij haar opvallende vertolking
van Bachs Chaconne. Puristen zullen ongetwijfeld hun wenkbrauwen
fronsen, maar de vertolking van Samuelsen doet Bach absoluut niet
misstaan tussen het werk van Richter, Glass en anderen.

zonovergoten dagen. Het is een verzameling van van alles dat een
beetje op het zuiden slaat, met de nadruk op Spanje. Vandaar dat we
getrakteerd worden op krakers als Granada of No puede ser. Maar ook de
Italianen ontbreken niet: Sorriento, Core ’ngrato, Marechiare… Ik moest er
een beetje aan wennen: de meeste door haar gezongen stukken behoren tot het tenorenrepertoire. Het voelt alsof je de Habanera door
Domingo hoort zingen. Niet dat het niet mag, integendeel! Elina
Garanca is een heerlijke zangeres, met een warme, sensuele stem die ze
lekker zwoel laat klinken. Op haar Facebookpagina schreef Elina
Garanca: ‘Sol y Vida is my musical tribute to the people who live under
southern skies, and to the beauty and diversity of their ways of life. It’s
the perfect music for hot summer nights with lots of sangria!’ En dat is
precies wat het is. Heerlijk als achtergrond op uw zondagse barbecue
met heel erg veel wijn.

PAUL JANSSEN

BASIA JAWORKSI

AANSPREKEND WERK
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VOCAAL
Sol y vida (Zon en het leven) heet het nieuwste, al zevende soloalbum
van Elina Garanca voor Deutsche Grammophon. Een titel die de lading
perfect dekt: het is een grote ode aan het goede leven en de lange,

GARANCA’S ODE AAN HET GOEDE LEVEN

CD-BESPREKINGEN
SCHUMANN

ROSSINI

Matthias Goerne, Leif Ove Andsnes
harmonia mundi
VKZ.NL/19 340
€ 22,99

Eleonora Buratto, Sara Mingardo e.a.
Wiener Singakademie,
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
o.l.v. Gustavo Gimeno
VKZ.NL/19 356
€ 22,99

LIEDERKREIS OP. 24,
KERNER-LIEDER

PETITE MESSE
SOLENNELLE

VOCAAL

VOCAAL

Vechtend met zijn intense liefdesgevoelens voor Clara Wieck nam Robert
Schumann negen gedichten uit Heinrich Heines Junge Leiden en zette deze
op muziek als de Liederkreis opus 24, een reeks liederen vol natuursymboliek en sehnsucht. De twaalf liederen op teksten van Justinus Kerner, de
Kerner-Lieder opus 35, gaan door op deze onderwerpen en leggen daarbij
de connectie tussen natuurverschijnselen en het innerlijk van de mens. Op
de pianist wordt een beroep gedaan om deze natuur voor ons op te roepen
en tegelijkertijd een band te scheppen met wat de zangstem ons vertelt.
Daarin slaagt Leif Ove Andsnes buitengewoon goed: hij maakt van elk lied
een muzikaal gedicht met zangstem, plaatst ons in het juiste decor en
suggereert waar nodig dat we niet
alleen naar de buitenkant der dingen,
maar ook in het innerlijk van de
zingende ik-persoon staren. Matthias Goerne heeft de kracht om de
pre-wagneriaanse uitbarstingen in de muziek ongeforceerd te attaqueren,
brengt duisternis aan waar duisternis moet zijn en kan soms met verbazingwekkende lichtheid en tederheid te werk gaan. Zijn aanpak is hier en
daar misschien een tikje ruig, maar met Andsnes brengt hij een recital dat
niet een verkrampt, keurig recital is, maar een rijk geschakeerd psychologisch portret.

echter wel mee voor een keuze gesteld: gaat hij van het geheel een
grootse, meeslepende mis maken of probeert hij de intimiteit te bewaren
zonder de ernst van de Petite messe solennelle tekort te doen? Gustavo
Gimeno kiest voor de laatste optie en slaagt, mede dankzij het transparante spel van het Orchestre Philharmonique du Luxembourg en de
heldere koorzang van de Wiener Singakademie. Met de bezetting van de
twee mannenstemmen – Kenneth Tarver en Luca Pisaroni – blijft het
lichte in goede verhouding tot het ernstige; Sara Mingardo neemt het
buigzame van de barokmuziek mee en Eleonora Buratto voelt met haar
Mirella Freni-achtige stem aan als de jonge, sympathieke aanvoerder van
het kwartet.

HEIN VAN EEKERT

HEIN VAN EEKERT

RIJK GESCHAKEERD

In zijn oorspronkelijke vorm is Rossini’s Petite messe solennelle een intieme
aangelegenheid voor vier solisten, klein koor, twee piano’s en harmonium.
Rossini’s latere orkestratie – deels gemaakt uit vrees dat een andere
componist dat na zijn dood zou doen – houdt de unieke toon van het werk
in stand: de invloeden van Haydn, Mozart en Bach blijven hoorbaar naast
Rossini’s unieke gevoel voor de menselijke stem. De dirigent wordt er

GIMENO KIEST VOOR EEN INTIEME ROSSINI

PURCELL, HEKKEMA,
VLOEIMANS

DIVERSEN
SI J’AI AIMÉ

Sandrine Piau
Le Concert de la Loge
o.l.v. Julien Chauvin
Alpha
VKZ.NL/19 327

DIDO & AENEAZZ
Calefax, Eric Vloeimans
Pentatone
VKZ.NL/19 254

€ 22,99

VOCAAL

€ 22,99

ENSEMBLE

Losse liederen kunnen samen een mooi verhaal vertellen: in de concertzalen
horen we orkestliederen meestal in cyclische vorm, waardoor een deel van
het repertoire langzaam maar zeker dreigt te worden opgeslokt door het
zwarte gat van het onbekende. Alexandre Dratwicki, de man achter al veel
fraaie projecten rond Frans repertoire, verzorgde een smaakmakende reeks
partituren – van Saint-Saëns, Duparc en Berlioz naar Massenet, Godard,
Vierné, Dubois en Bordes – die op onweerstaanbare wijze op cd zijn gezet
door Le Concert de la
Loge en dirigent Julien
Chauvin. Ze houden de
begeleiding aan de lichte en intieme kant en brengen prachtige kleuren aan
– zowel licht als donker - waarmee ze de val van het suikerzoete kundig
omzeilen. Licht en ontspannen klinkt de sopraan van Sandrine Piau, wier stem
binnen dit grote geheel een warmte heeft die men niet in haar heldere
sopraan vermoedde. Ze laat je door haar aanpak - kwetsbaarheid waar
andere zangers gaan voor het grote gebaar – op een nieuwe manier luisteren
naar Au cimetière (uit Les nuits d’été van Berlioz) en fladdert uitbundig om de
fluit heen in Papillons van Saint-Saëns. Het verhaal dat de liederen hier samen
vertellen is dat van de liefde, opgedeeld in twee afdelingen: ‘Souvenir’ en
‘Désir & séduction’.

Het bewerken van bestaande meesterwerken is zowel risicovol als discutabel. Want waarom moet er gesleuteld worden aan composities die van
zichzelf al geniaal zijn? Het gevaar ligt op de loer dat een stuk uit zijn historisch
verband wordt gerukt en de intenties van de componist worden genegeerd.
Toch waagde altsaxofonist Raaf Hekkema van rietblazerskwintet Calefax
zich aan een hercompositie van Purcells mini-opera Dido and Aeneas uit 1689.
Trompetvirtuoos Eric Vloeimans voegde daar nog eens vijf nieuwe delen aan
toe wat resulteerde in een geslaagde hedendaagse versie voor blazers,
slagwerk en contrabas van Vergilius’ klassieker. Purcell is weliswaar de basis,
komt veelvuldig en herkenbaar terug, maar wordt gemengd met modernere
harmonieën, ritmes en dissonanten uit de wereld van de jazz, de Caraïbische
calypso en de Jiddische klezmer. De blazers van Calefax, bijgestaan door
leden van Vloeimans’ band Gatecrash, zijn de uitgelezen musici om hier een
waar feestje van te maken. Zij zetten een swingende opname neer waarbij het
soms moeilijk is om stil te blijven zitten. Daarnaast zorgen zij in het beroemdste deel uit deze opera, Dido’s lament,
ook voor een kippenvelmoment als
Vloeimans’ gevoelige trompetspel de
gemoedstoestand van de veelgeplaagde koningin uit Carthago uitdrukt. Dit
voorjaar tevens op tournee door heel Nederland!

HEIN VAN EEKERT

FRANS JANSEN

HET VERHAAL VAN DE LIEFDE

EEN WAAR FEESTJE

41

ALTIJD EEN VERRASSING
OOK DIT PRODUCT KOOPT U MET DE KLASSIEKE ZAKEN CADEAUKAART

ZIEK
VAN KLASSIEKE MU
VOOR LIEFHEBBERS

• Verkrijgbaar bij uw
Klassieke Zaken specialist
• Kies zelf een bedrag
tussen € 5,- en € 150,• In delen inwisselbaar
• Gratis bijpassende
cadeauverpakking
met ruimte voor een
persoonlijke boodschap

VKZ.NL/19 361 4CD

De Klassieke Zaken Cadeaukaart is een speciale uitgave van de Nationale EntertainmentCard,
de nationale cadeaukaart voor cd’s, dvd’s, games en tickets
voor musicals en concerten. Besteedbaar bij winkels
(ook online) in heel Nederland.
Zie ook www.nationale-entertainmentcard.nl.

CD-BESPREKINGEN
VIOTTI

COMPLETE STRING
QUARTETS
Viotti String Quartet
Brilliant Classics (4cd)
VKZ.NL/19 305

€ 17,99

KAMERMUZIEK
Giovanni Battista Viotti (1755-1824) werkte als violist en operadirecteur in
Londen en Parijs. Zijn vioolspel moet briljant geweest zijn en hij componeerde maar liefst negenentwintig vioolconcerten. Slechts eentje daarvan,
het tweeëntwintigste in a-klein, heeft repertoire gehouden. Ook in zijn
kamermuziek speelt de eerste viool vrijwel altijd de hoofdrol. Dat valt ook
op als we luisteren naar deze eerste complete opname van Viotti’s strijkkwartetten. Joseph Haydn, die Viotti in Londen ontmoette, was er juist zo
op gebrand om een perfecte balans tussen de vier instrumenten te realiseren. Die balans was aan Viotti minder besteed. Toch zijn er ook een aantal
kwartetten met soli voor de andere drie instrumenten. Viotti toont zich
vooral origineel als hij op een
thema varieert, een compositievorm die hij veelvuldig
aanwendt. De stijl van Viotti is licht en doet aan Rossini denken. Voor de
diepe gedachten die Beethoven in zijn strijkkwartetten verwerkte moeten
we niet bij Viotti zijn. Het op historische instrumenten spelende Viotti
String Quartet geeft die lichtheid goed gestalte. Viotti heeft in Londen ook
nog een wijnhandel proberen op te zetten maar die mislukte. Maar luisterend naar deze kwartetten gaan de gedachten als vanzelf uit naar een
tintelende prosecco!

TINTELENDE PROSECCO

MARCEL BIJLO

TANEJEV

CHAMBER MUSIC WITH
PIANO

Daniela Commarano, Alessandro Deljavan e.a.
Brilliant Classics (3cd)
VKZ.NL/19 306
€ 13,99

KAMERMUZIEK
De ‘Russische Brahms’ is hij genoemd. Het is een snelle en efficiënte
manier om een muzikale stijl te identificeren, maar of het helemaal klopt?
Sergej Tanejev (1856-1915), leerling en vriend van Tsjaikovski, klinkt in elk
geval niet zo erg Russisch. Hij stond buiten de groep componisten die we
kennen als ‘het machtige hoopje’ en die streefde naar een nationale
Russische muziek. Tanejev richtte zich op Midden-Europese voorbeelden
en ja, dan kom je uit bij Brahms. Maar een epigoon was hij niet, hij schreef
krachtige, oorspronkelijke muziek die veel
vaker gehoord zou
mogen worden. Je moet er wel de tijd voor nemen, want Tanejevs toontaal is - net als bij Brahms - breedvoerig maar niet breedsprakig. Deze
kamermuziek begint met de sonate voor viool en piano. Er komt steeds
een instrument bij en we eindigen met het pianokwintet. De volgorde is
bijna ook chronologisch, zodat we Tanejevs ontwikkeling goed kunnen
volgen. Dat kwintet - met een tegelijk stoer en lyrisch Largo om stil van te
worden - vormt dan ook de bekroning. En: ik hoor ze voor het eerst, maar
wat spelen deze Italiaanse musici mooi! Wie nog voor Tanejev gewonnen
moet worden, beleeft een prachtige kennismaking.

PRACHTIGE KENNISMAKING

GERARD SCHELTENS
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CD-BESPREKINGEN
REICH, GLASS e.a.

JANÁCEK, LIGETI

Freem Saxophone Quartet
Brilliant Classics
VKZ.NL/19 310
€ 9,99

Belcea Quartet
Alpha
VKZ.NL/19 330

A MINIMAL SAX

QUARTETS

KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK

Vier saxofoons (sopraan, alt, tenor en bariton) en vier saxofoonkwartetten
van vier verschillende componisten: Steve Reich, Philip Glass, Michael Nyman
en Michael Torke. De componisten, hoewel allemaal uit het straatje ‘minimal,’
zijn eigengereid genoeg voor een gevarieerde cd. Het kwartet van Glass
(1995), bijvoorbeeld, is een klassiek Glass-stuk: het is doordesemd met zijn
typerende ritmische patronen, harmonische progressies en melodieën. New
York Counterpoint (1985) van Reich, voor saxofoonkwartet en tape, zit vol met
zijn kenmerkende, in elkaar grijpende ritmische en melodische motieven. Het
klinkt haast als elektronische muziek. In het eendelige July (1995) wisselt
Michael Torke contrasterende thema’s met elkaar af. Het stuk van Michael
Nyman, vooral
bekend van zijn
filmmuziek voor de
films van Peter Greenaway, springt er het meest uit. Het is een arrangement
van zijn tweede strijkkwartet (1988), dat hij schreef voor een choreografie van
Shobana Jeyasingh. Zij verzon het ritmische patroon. Elk van de zes delen
heeft een eigen maatsoort. Melodisch en harmonisch klinkt het bij tijd en wijle
heel erg klassiek, terwijl de ritmische patronen ontleend zijn aan Indiase
muziek. Het Freem Saxophone Quartet is erin geslaagd ruim een uur aan
meeslepende en gevarieerde ‘minimal music’ op plaat te vangen.

Het Belcea Quartet, in 1994 in Londen opgericht door de Roemeense violiste
Corina Belcea, heeft een naam hoog te houden als het gaat om de muziek van
de twintigste eeuw. Opnamen van strijkkwartetten van onder anderen de
leden van de Tweede Weense School, Bartók en Britten kregen jubelende
kritieken.
Ook de
twee
strijkkwartetten van Janácek die het kwartet zo’n vijftien jaar geleden opnam
voor het Zig-Zag-label deden het goed. Toch vonden de musici het tijd deze
meesterwerken nog eens over te doen. Twee personeelswisselingen en
‘voortschrijdend inzicht’ lagen aan de basis van deze beslissing. En hoe
terecht deze is, wordt vanaf de allereerste maat van Janáceks Eerste strijkkwartet, Kreutzer Sonata, duidelijk. Wat een intensiteit, wat een spanning, wat
een schoonheid. Ook het Tweede strijkkwartet, het prachtige Intimate Letters,
heeft gewonnen aan emotionele lading en drama. De koppeling met het
immer intrigerende Eerste strijkkwartet van György Ligeti, Metamorphoses
nocturnes, is even geslaagd als zinvol. Ook de Roemeense collega van Janácek voorzag de vier strijkers met zijn ‘variaties op een niet bestaand thema’
van veel emotie en frustratie. Het Belcea Quartet haalt het er allemaal adembenemend uit. Een cd die in de prijzen gaat vallen.

JAN NIEUWENHUIS

PAUL JANSSEN

MEESLEPEND EN GEVARIEERD

BELCEA QUARTET: ADEMBENEMEND

DVORÁK

SJOSTAKOVITSJ

Busch Trio
Alpha
VKZ.NL/19 331

Maki Namekawa, Dennis Russell Davies
Supertrain Records
VKZ.NL/19 337
€ 22,99

SYMPHONY NO. 4

PIANO TRIOS OP. 21 & 26
€ 22,99

KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK

Dit is de vierde en laatste cd in een serie met alle kamermuziek voor piano en
strijkers van Dvorák. Drie jaar geleden brak het Busch Trio internationaal door
met de debuut-cd waarop deze jonge musici onder meer het populaire
‘Dumky’-trio een nieuwe glans gaven. Belangrijke Europese radiozenders
bombardeerden de
opname tot ‘cd van de week’. Inmiddels zijn Mathieu van Bellen (viool), Ori
Epstein (cello) en Omri Epstein (piano) nog een paar jaartjes gerijpt in hun
samenspel, maar de jeugdige bevlogenheid van weleer is gebleven. Voor de
finale van hun vierdelige project zetten zij hun weergaloze muzikaliteit in bij de
vroegste twee pianotrio’s van Dvorák, die overigens al een eind in de dertig
was toen hij ze componeerde. Beroemd was hij nog steeds niet in 1875-1876.
Kort daarna zou Brahms zijn ‘zeer getalenteerde, maar arme’ Tsjechische
collega in hartstochtelijke bewoordingen aanbevelen aan de uitgever Simrock
in Berlijn. Opus 21 is een ware hoorn des overvloeds als het gaat om melodische en harmonische vondsten. Opus 26 heeft meer melancholieke ondertonen in de expressieve melodieën. De drie musici slepen de luisteraars mee in
hun even sprankelende als hartstochtelijke interpretaties van deze buitengewoon aantrekkelijke kamermuziek.

Of je nu wel of niet bekend bent met de Vierde van Sjostakovitsj, deze
originele bewerking voor twee piano’s verveelt zelden. Terwijl er toch zo’n
slordige zeventig minuten mee gemoeid zijn. Verantwoordelijk zijn de
pianisten Maki Namekawa en Dennis Russell Davies, een door de wol
geverfd duo dat vooral modern repertoire vertolkt (Philipp Glass schreef
speciaal een werk voor hen). Deze symfonie is een tour de force. Acht
hoorns, zes pauken, twee harpen, celesta, zes klarinetten - wat hou je van
zo’n immense kleurencarrousel over op piano? En dan al die kwinkslagen en
dartele grimassen? Toch nog heel wat. Sjostakovitsj wist wat hij deed in
1936, hij maakte van deze pianoversie een fraai doorkijkje, transparant en
indringend. Soms is de muziek opmerkelijk kaal, alsof je een fugathema hoort
zonder vervolg. Daartegenover staan
dan weer machtige climaxen met passie en bravoure. Het spel hier is
bepaald niet subtiel. Forte en fortissimo overheersen, slagwerkachtig, veel
is robuust en dissonant. Echt Sjostakovitsj, die daarmee reageerde op een
officiële lastercampagne van het Stalinistische regime. De partituur biedt
echter ook ruimte om de teugels te laten vieren, waarvoor de musici niet
kiezen. Was de opname minder direct geweest, dan zou de onbarmhartige
attack wellicht milder zijn geweest.

EDDIE VETTER

JOS VAN DER ZANDEN

HARTSTOCHTELIJKE INTERPRETATIES
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€ 22,99

FRAAI DOORKIJKJE

CD-BESPREKINGEN
J.S. BACH

BARTÓK

Rachel Podger
Channel Classics (2cd)
VKZ.NL/19229

Ragazze Quartet
Channel Classics
VKZ.NL/19 247

CELLO SUITES / VIOLIN

BARTÓK BOUND VOL. 1

€ 27,99

KAMERMUZIEK

€ 23,99

KAMERMUZIEK

Dertien jaar oud was Pablo Casals toen hij in Barcelona een stoffige partituur
ontdekte waarop in zwierige letters geschreven stond: ‘Six Sonates ou Suites
pour Violoncello Seul de Johann Sebastian Bach’. Voor een paar peseta’s
kocht hij de muziek die zijn levenswerk zou worden en die hij pas 43 jaar later,
in 1938, als eerste op de plaat zou zetten. Ruim tweehonderd cellisten
volgden, onder wie Harnoncourt (!), Rostropovitsj, Yo-Yo Ma, Bijlsma, Queyras
en Viersen. Er bestaan opnames op viola da gamba, contrabas, altviool,
blokfluit en gitaar, maar op viool had nog niemand een transcriptie
aangedurfd. Totdat barokvioliste Rachel Podger alle door haar zelf bewerkte
cellosuites opnam. Heiligschennis, onzinnige diskwalificatie of een goed idee?
Het is even wennen aan het stralende, helder resonerende klankpalet van de
viool, die Podger met spontane muzikaliteit en diepe kennis van Bachs muziek
loslaat op de Cellosuites. Er wordt zwieriger gedanst en feller gearticuleerd in
de snelle delen, de sarabandes ‘zingen’ wat blijmoediger. Podger sublimeert
de melancholieke en sonore zwaarte van de cello tot sprankelende uitbundig
heid en laat
horen dat ook
Bachs cello
muziek voor velerlei uitleg vatbaar blijkt. Ze klinkt volstrekt ‘nieuw’, maar –
mede dankzij Channel Classics’ sublieme opnametechniek – wel prachtig.

Het omslag is bijna net zo ludiek als dat van de Terry Riley-cd een paar jaar
geleden: een boom waaruit een grammofoon, een viool en folkloristische
danseressen groeien. Dat verwijst natuurlijk naar de Oost-Europese volksmuziek die bij Bartók zo’n
doorslaggevende rol
speelt. Het geldt ook
voor zijn zes strijkkwartetten, waarvan er hier drie worden gepresenteerd.
Meteen al in het openingsdeel van het Eerste hoor je bourdonklanken die aan
een folkloristische draailier of iets dergelijks doen denken. In elk deel klinkt wel
iets landelijks, met name ritmisch. Al in dat Eerste strijkkwartet (1908) was
Bartók zijn tijd ver vooruit door de grenzen van de tonaliteit op te zoeken.
Tegelijkertijd keek hij ook terug, want stilistisch sloot hij aan bij de late Beethoven, wiens kwartetmuziek hij intensief bestudeerde. Het Nederlandse
Ragazze Quartet kennen we van onconventionele, soms theatrale uitvoeringen en allerlei cross-overs. Vooral sinds ze in 2013 de Kersjes Prijs wonnen, die
een aanzienlijke financiële armslag gaf, zijn de vier dames rolbepalend in het
Nederlandse culturele leven. Bartók lijkt hen op het lijf geschreven, want ook
de gevaarlijkste passages, zoals versnellingen, scherpe dissonanten en
schielijke overgangen vloeien probleemloos uit hun instrumenten. Dat de
opname fraai is, hoeft bij dit label niet te verbazen.

WENNEKE SAVENIJE

JOS VAN DER ZANDEN

SPRANKELENDE UITBUNDIGHEID

VIER ROLBEPALENDE DAMES

BIBER, ENESCU e.a.

KORNGOLD, SCHULHOFF,
DESYATNIKOV

INSIGHT

Rosanne Philippens
Channel Classics
VKZ.NL/19 309

THE YIDDISH CABARET
Hila Baggio, Jerusalem Quartet
harmonia mundi
VKZ.NL/19 339
€ 22,99

€ 23,99

KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK

Een eigenaardige productie, deze cd. Nergens is te vinden welk
instrument Rosanne Philippens bespeelt. Ook naar het repertoire moet
je met een lampje zoeken. Eenmaal gevonden vragen de kleine lichtgroene lettertjes om een scherpe bril. Het gaat om solo-vioolmuziek,
o pgenomen in de Gereformeerde Kerk in Renswoude, kort nadat
Philippens vorig jaar een Europese tour heeft gemaakt. De reacties van
het publiek werden door haar meegenomen bij het vaststellen van
muziek en volgorde. Zoals ze in het booklet schrijft: ‘Telkens heb ik naar
reacties gevraagd. Hoe men de sfeer vond, de volgorde van de muziek,
de lengte, etcetera. Dat bood me veel inzicht en bracht me tot de titel
van de cd: Insight.’ Biber, Bach, Enescu en Ysaÿe komen voorbij, soms
door elkaar heen. Essentieel voor Philippens was de afwisseling in sfeer
en beleving, een zodanig verrassingseffect dat je dóórluistert. Bij een
solorecital is dat natuurlijk essentieel, maar bij een cd gelden andere
maatstaven: h elemaal niet erg
om in partjes te luisteren. Het
afbreken zal dan ook bij menigeen irritatie wekken. Hoe het ook zij, het artistieke niveau is gelukkig
van dien aard dat je van begin tot eind geboeid blijft. Met name de
deeltjes Bach zijn om van te smullen.

De titel van deze cd is misschien een beetje misleidend. Hij heeft alleen
betrekking op de arrangementen van vijf Jiddische cabaretliedjes aan het
einde van het gevarieerde programma. Om het repertoire van het Jerusalem Quartet te verrijken heeft Leonid Desyatnikov in 2018 enkele liederen
gearrangeerd die tussen de twee wereldoorlogen in Warschau en Lodz de
ronde deden. De Jiddische teksten gaan vooral over de zelfkant van het
Poolse Jodendom: lompenproletariaat, criminaliteit, prostitutie en dergelijke. Al die negatieve stereotypen worden met de nodige zelfspot en
zwarte humor geëtaleerd. Desyatnikov heeft voor zijn smeuïge arrangementen goed naar Kurt
Weill geluisterd, het
strijkkwartet speelt ze
met hoorbaar plezier en de Israëlische sopraan Hila Baggio zingt ze vol
overgave. De rest van het programma, het grootste deel van de cd, heeft
geen relatie met Jiddisch cabaret. Het gaat om muziek van Joodse componisten die in dezelfde tijd tussen de twee wereldoorlogen werkzaam
waren. In dat repertoire speelt het Jerusalem Quartet min of meer een
thuiswedstrijd. De vier strijkers treffen haarfijn de sensuele, lichte toets in
het Tweede strijkkwartet van Erich Korngold, en de pregnante uitdrukkingskracht van de Fünf Stücke für Streichquartett van Erwin Schulhoff.

JOS VAN DER ZANDEN

EDDIE VETTER

OM VAN TE SMULLEN

HOORBAAR SPEELPLEZIER
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CD-BESPREKINGEN
MOZART, FAURÉ,
DVORÁK

LISZT, BIZET e.a.

HARMONIUM ATLAS

THE NEW YORK CONCERT

Dirk Luijmes
Quintone (4cd)
VKZ.NL/19 343

Evgeny Kissin, Emerson String Quartet
Deutsche Grammophon (2cd)
VKZ.NL/19 313
€ 26,99

KAMERMUZIEK

INSTRUMENTAAL

Uitstapjes van Evgeny Kissin naar het kamermuziekrepertoire zijn zeldzaam.
Het Emerson String Quartet wist de Russische maestro echter te strikken voor
een serie recitals in 2018, die langs een achttal Europese en Noord-Amerikaanse concertpodia voerde. Van het laatste concert, dat plaatsvond in
Carnegie Hall, heeft Deutsche Grammophon nu deze liveregistratie uitgebracht: een document van een bijzondere en geslaagde samenwerking. Het
programma opent met Mozarts Pianokwartet KV 478, dat hier een tamelijk
romantische uitvoering krijgt. Vooral Kissin maakt indruk in de dominante
pianopartij met spel dat tegelijk robuust en briljant parelend is. Het Piano
kwartet opus 15 van Fauré krijgt eveneens een intense uitvoering, waarin
zowel de feeërieke lichtheid van het Scherzo als het ingehouden pathos van
het prachtige langzame deel uitstekend tot hun recht komen. Maar het is
uiteindelijk in Dvoráks Pianokwintet opus 81, met een van zijn befaamde
Dumka’s, dat de samenwerking tussen Kissin en de Emersons (hier in volle
bezetting) haar
grootste vruchten
afwerpt. Het minutieuze maar spontane samenspel doet een jarenlang muzikaal partnerschap
vermoeden en houdt de luisteraar vier delen lang op het puntje van zijn of
haar stoel. Een grootse interpretatie.

Wie harmonium zegt, denkt al snel aan begeleiding van geestelijke liederen
die begin vorige eeuw binnen calvinistische kringen in de huiskamer werden
gezongen. Dit beeld klopt maar ten dele. Want uitgevonden rond het midden
van de negentiende eeuw sloot het harmonium met zijn kenmerkende dynamische timbre naadloos aan op de klankesthetiek van de late romantiek.
Gevolg was dat in de
daaropvolgende
decennia vele componisten van naam en faam een gevarieerd repertoire voor het instrument
schreven, dat in onze dagen grotendeels onbekend is. Als groot harmoniumkenner brengt de Nederlandse organist-klavecinist Dirk Luijmes daar verandering in. Hij selecteerde zijn meest favoriete werken uit de zogeheten ‘gouden
jaren’, wat leidde tot een representatief overzicht uit de late negentiende en
vroege twintigste eeuw. Gespeeld op maar liefst acht historische instrumenten klinken werken uit alle hoeken van Europa, alsmede Amerika en Australië.
En dan blijkt dat het harmonium eigenlijk heel kleurrijk en expressief is en dat
van archaïsche oubolligheid totaal geen sprake is. Mooi dat Luijmes tevens
veel aandacht heeft voor de Lage Landen, waarbij minder bekende vaderlandse toondichters als Cor Kint en Jan Brandts Buys de revue passeren. Een
hernieuwde kennismaking met een enigszins ondergewaardeerd instrument.

JAN KUNST

FRANS JANSEN

EEN GROOTSE INTERPRETATIE
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€ 42,99

HERNIEUWDE KENNISMAKING

CD-BESPREKINGEN
GURDJIEFF

RACHMANINOV

Gunter Herbig
BIS
VKZ.NL/19 333

Song Transcriptions
Georgijs Osokins
Piano Classics
VKZ.NL/19 311

EX ORIENT

CHOPIN VARIATIONS
€ 23,99

INSTRUMENTAAL

€ 20,99

PIANO

De Armeens-Griekse mysticus, schrijver en componist George Ivanovitsj
Gurdjieff (1866?-1949) wordt ook vandaag de dag zowel omarmd als
verguisd. Door velen wordt hij op handen gedragen vanwege zijn filosofie
van de Vierde Weg (de weg van de ‘sluwe’ mens die zonder enige religie
aan te hangen de kennis van onder anderen fakirs, monniken en yogi’s
gebruikt voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling). Anderen beschouwen
hem als een charlatan die zijn volgelingen misbruikte en vernederde. Feit is
dat Gurdjieff op zijn vele reizen door Azië in aanraking kwam met muziek
van Soefi-ordes en uit boeddhistische tradities. Deze muziek werd de
inspiratie voor vele pianowerken die hij samen met de Russische pianist
Thomas de Hartmann maakte. De
van oorsprong Braziliaans-Duitse
gitarist Gunter Herbig raakte al jong
gefascineerd door zowel de leer als de muziek van Gurdjieff en ondernam
vele pogingen diens werk naar de klassieke gitaar te vertalen. Pas toen hij
in 2017 de elektrische gitaar erbij pakte viel alles voor hem op zijn plaats.
Het aanwezige minimalisme, de mystiek, de oosterse sfeer, de meditatie,
het komt er inderdaad allemaal uit in deze geregeld als ingetogen ‘improvisaties’ klinkende werken. Intrigerend voer voor de liefhebbers van ‘klassiek’
elektrische gitarenwerk.

De Letse pianist Georgijs Osokins is van 1995. Hij won in 2014 het Young
Pianists Concours in Moskou en ging studeren aan de Juilliard School in
New York. Hij bereikte de finale van het Chopin Concours, maar viel niet in
de prijzen vanwege eigenzinnigheid en onvoorspelbaarheid. Is daarvan iets
terug te horen op deze cd met onder meer Rachmaninovs Chopinvariaties?
Dat valt mee, het spel is beheerst en gepolijst. Weinig pedaal, geen wolligheid, fraaie contrapuntische
lijnen, opgeroepen door
middel van een verfijnde
aanslag en subtiele dynamische schakeringen. Dat zijn verdiensten, geen
eigenzinnigheid. Hooguit zou je kunnen zeggen dat Osokins iets te weinig
brutaal is, de pianoleeuw Rachmaninov blijft in zijn kooi. Dat het niet echt
onstuimig vlamt lijkt een bewuste stilistische keuze. Heel subtiel zet
Osokins het thema van Chopin neer: ingetogen, dynamisch gas terugnemend bij gevoelige dissonanten. Bij de variaties is hij trouw aan de partituur
en weet hij een fraai en soms verrassend lijnenspel te ontwikkelen. Jammer van een paar lelijke edits. De lay-out had ook verzorgder gekund: een
rommelig en nagenoeg onleesbaar booklet. Wat dat aangaat zou Piano
Classics eens wat experts moeten inhuren, want niveau van muziek en
presentatie lopen nu erg uiteen.

PAUL JANSSEN

JOS VAN DER ZANDEN

INTRIGEREND VOER

BEHEERST EN GEPOLIJST

BACEWICZ

RACHMANINOV

Morta Grigaliunaite
Piano Classics
VKZ.NL/19 312

Boris Giltburg
Naxos
VKZ.NL/19 323

PIANO MUSIC

24 PRÉLUDES
€ 20,99

PIANO

€ 9,99

PIANO

In de encyclopedie staat zij nog vóór Bach, maar de naam van Grazyna
Bacewicz (1909-1969) zal niet iedereen bekend in de oren klinken. En dat
terwijl zij in de twintigste eeuw nog gold als een van de kopstukken. De
Litouwse Morta Grigaliunaite vult de cd met een groot deel van Bacewicz’
pianomuziek, ontstaan tussen 1932 en 1965. In vroege, neoklassiek aandoende werken zoals Trois pièces caractéristiques en Suita dziecieca
(Kindersuite) is goed te horen dat zij in de jaren dertig bij Nadia Boulanger
in Parijs heeft gestudeerd. Daarna vormde de Poolse geleidelijk een eigen
stem. Ze experimenteerde met de pianotechniek in reeksen etudes, zoals
de tien concertetudes uit 1956, veelal juweeltjes waarin een rijke verbeelding aan de macht is. Een hoogtepunt is de Tweede pianosonate uit 1953,
waarmee deze cd eindigt. Opvallend is dat Bacewicz zich nooit heeft
vastgepind in een van de dogmatische richtingen die na de Tweede
Wereldoorlog het serieuze muziekleven hebben beheerst. Met een open
en vrije geest heeft zij
schijnbaar heterogene
bestanddelen in haar
composities geïntegreerd. Morta Grigaliunaite weet haar fascinatie voor
deze muziek over te dragen op een luisteraar. Ze zorgt ervoor dat de stem
van Bacewicz niet wordt vergeten.

Boris Giltburg, Israëlisch-Russisch pianist en Koningin Elisabeth-wedstrijdwinnaar van 2013, toont opnieuw zijn bijzondere kwaliteiten als Rachmaninov-interpreet. Het is zijn vierde opname voor Naxos met werk van deze componist.
Bij de drie vorige cd’s, met zowel concerten als solomuziek, maakte het onna-

EDDIE VETTER

GERARD SCHELTENS

EEN OPEN EN VRIJE GEEST

GILTBURGS BIJZONDERE KWALITEITEN
drukkelijke maar intelligente spel van de jonge pianist diepe indruk. Gerenommeerde pianisten als Ashkenazy, Lugansky en Weissenberg namen ook alle 24
preludes op, maar Giltburg voegt nieuwe dimensies toe aan de inventieve
reeks van afwisselende stukken in alle tempi en denkbare stemmingen. Alle
kleuren van de regenboog krijg je te zien. Met als uitgangspunt de beroemde
Prelude in cis-klein uit 1892, Rachmaninovs ‘lijfstuk’, exploreert Rachmaninov,
in navolging van Bach en Chopin, de hele kwintencirkel, eerst in de tien preludes opus 23, om te eindigen met de dertien stuks opus 32. Een geniale reeks
waar hij achttien jaar over gedaan heeft: van 1892 tot 1910. Doorwrocht,
diepzinnig en tegelijk lyrisch, briljant, virtuoos. En zo speelt Giltburg ze ook.
Door de natuurlijke onnadrukkelijkheid en de vanzelfsprekendheid waarmee hij
zonder epateren deze veeleisende stukken te lijf gaat, wil je ze steeds weer
horen. Concerttip: in oktober speelt hij opus 32 in het Concertgebouw.
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CD-BESPREKINGEN
WOLPE, RZEWSKI e.a.

TSJAIKOVSKI,
STRAVINSKY,
PROKOFJEV

TANGOS FOR YVAR
Hanna Shybayeva
Grand Piano
VKZ.NL/19 334

CINDERELLA e.a.

€ 17,99

Alexander Ullman
Rubicon
VKZ.NL/19 308

PIANO

PIANO

Op de foto is hij een vriendelijke man met een gesoigneerd krullenkapsel,
een keurige snor, een blouse met ruches en een vlinderdas. Gekleed om
zo ballroom te dansen, wat inderdaad de grote liefde van Yvar Mikhashoff – want zo heet hij – was. Mikhashoff (1941-1993) was daarnaast
pianist, en in die hoedanigheid vroeg hij in de jaren tachtig talloze componisten een tango voor hem te schrijven. Van de grootse plannen die hij
met de zo ontstane verzameling had, kwam nauwelijks wat terecht, maar
de composities zijn er gelukkig nog. Pianiste Hanna Shybayeva ploos ze
allemaal uit en ontdekte niets minder dan een schatkamer. Mikhashoff
bestelde zijn tango’s niet alleen bij bekende namen als Frederic Rzewski
en Michael Nyman, maar bijvoorbeeld ook bij Serban Nichifor en
Coriún Aharonián, en zo valt er op
Tangos for Yvar vreselijk veel te ontdekken. Vooral ook omdat menig componist de uiterste grenzen van de tango opzoekt en de karakteristieke
ritmiek bijvoorbeeld demonteert of zelfs enkel nog suggereert. Daardoor
ontstaat een grote diversiteit in sfeer, van de verwachte vurigheid tot een
verrassende melancholie. Shybayeva vertolkt de werken niet alleen
bekwaam, maar ook met de passie die de tango vraagt.

De jonge Engelse pianist Alexander Ullman maakte in 2017 veel indruk tijdens
de Franz Liszt International Piano Competition in Utrecht. Hij won glansrijk en
hij heeft inmiddels een succesvolle concertpraktijk. Een debuutalbum kon
niet uitblijven. In plaats van zich te richten op grote pianoklassiekers, heeft
Ullman er iets
bijzonders van
gemaakt dat
zijn flamboyante spel en vanzelfsprekende virtuositeit onderstreept. Hij koos
voor transcripties van delen uit vier Russische balletklassiekers, waarmee hij
niet alleen een mooie samenvatting geeft van de gloriedagen van het Russische ballet, maar ook een waanzinnige uitdaging aanging. Hoewel de transcripties uit Tsjaikovski’s Notenkraker, Stravinsky’s Petroesjka en De vuurvogel
en Prokofjevs Cinderella niet nieuw zijn (voor de bewerkingen uit De notenkraker tekende Mikhail Pletnev, voor Petroesjka en Cinderella de componisten zelf
en de drie delen uit De vuurvogel werden in 1928 bewerkt door de Italiaanse
pianist Guido Agosti), getuigt het van lef deze veeleisende werken bij elkaar te
zetten. Ullman slaagt glansrijk, want alles klinkt zo speels en vanzelfsprekend
dat de gedachte aan de kleurrijke orkestversies geen moment opkomt. En dat
maakt deze cd ook een mooie samenvatting van het opmerkelijke compositietalent van Tsjaikovski, Stravinsky en Prokofjev.

MISCHA ANDRIESSEN

PAUL JANSSEN

GROTE DIVERSITEIT

RUSSISCHE BALLETKLASSIEKERS

J.S. BACH

OBRECHT

Masaaki Suzuki
BIS (2sacd)
VKZ.NL/19 332

Beauty Farm
Fra Bernardo (2cd)
VKZ.NL/19 351

MASSES

ENGLISH SUITES
€ 35,99

KLAVECIMBEL

€ 27,99

RENAISSANCE

Masaaki Suzuki heeft niet alleen een naam te verliezen als oprichter en
dirigent van het Bach Collegium Japan, maar ook als klavecinist. Na
onder meer de Goldbergvariaties en de Franse suites is nu zijn interpretatie van Bachs zes Engelse suites verschenen op twee cd’s. De eerste
indruk is overweldigend. Het spel doet zelfs wat opdringerig aan. Het
klavecimbel met twee manualen, dat Willem Kroesbergen in 1982 in
Utrecht heeft gebouwd naar een instrument van Ruckers, is wel heel erg
aanwezig in de ruimtelijke en ook wat steriele akoestiek van een kapel in
de Japanse stad Kobe. In de snelle dansdelen houdt Suzuki de vaart erin
zodat de luisteraar soms amechtig achter zijn adem aan moet hollen.
De langzame sarabandes treffen eerder door elegantie dan door emotionele diepgang. En toch: bij de tweede, derde en volgende confrontaties openbaren zich steeds meer Suzuki’s zingende frasen, zijn even
briljante als doordachte versieringen, de souplesse waarmee hij fijne
details in de
ritmiek integreert in de
grote lijnen van de composities. Hier is een musicus aan het woord die
zijn Bach door en door kent, een virtuoze klavecinist die de muziek voor
zichzelf kan laten spreken.

Jacob Obrecht (ca. 1457-1505) werd door tijdgenoten beschouwd als de
belangrijkste componist naast Josquin des Prez. Met Josquin gaat het de
goede kant op, maar van Obrechts muziek zijn er nog altijd weinig opnamen.
Deze dubbel-cd met twee van zijn dertig missen is alleen al om die reden
meer dan welkom. De twee missen zijn allebei gebaseerd op een bestaand
thema. Fortuna
desperata is een
compositie van
Obrechts tijdgenoot Antoine Busnoys en Maria Zart von edler Art is een Tirools
kerkliedje dat Obrecht oppikte toen hij vanuit de Nederlanden op weg was
naar Ferrara. In beide gevallen heeft Obrecht het eenvoudige uitgangsmateriaal vertaald naar indrukwekkende polyfonie. Beide missen zijn vierstemmig,
maar door Obrechts ingenieuze manier van componeren lijkt het vaak alsof
het er veel meer zijn. Beauty Farm voert de muziek uit op de simpelst mogelijke wijze: met vier mannenstemmen a capella. Een grotere bezetting met
ook vrouwenstemmen, en dus in een hogere ligging, is ook mogelijk, maar dit
ensemble kiest voor pure eenvoud en soberheid. De vier stemmen, countertenor, twee tenoren en bas, mengen perfect en zijn door het in oude muziek
gespecialiseerde Oostenrijkse label Fra Bernardo mooi vastgelegd. Een cd om
ademloos naar te luisteren.

EDDIE VETTER

MARCEL BIJLO

SOUPLESSE BIJ MASAAKI SUZUKI
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€ 21,99

PURE EENVOUD EN SOBERHEID

CD-BESPREKINGEN
DIVERSEN

LOGROSCINO

Il Giardino Armonico
o.l.v. Giovanni Antonini
Alpha (cd+boek)
VKZ.NL/19 329

Giulia Semenzato, Raffaele Pe,
Marcello Gatti
Talenti Vulcanici
o.l.v. Stefano Demicheli
Arcana
VKZ.NL/19 324
€ 22,99

LA MORTE DELLA RAGIONE

STABAT MATER e.a.

€ 22,99

RENAISSANCE/BAROK

BAROK

Deze cd laat horen hoe de muziek zich eind zestiende en begin zeventiende
eeuw ontwikkelde van de evenwichtige polyfone stijl van de renaissance
naar de expressievere barokstijl. Het idee achter deze ontwikkeling was
dat het componeren volgens bijna wiskundige principes zoals dat in de
middeleeuwen en renaissance gebeurde, in de barok werd ingeruild voor
een meer op de menselijke hartstochten gebaseerde muzikale uitdrukkingsvorm. Deze ontwikkeling deed zich niet alleen in de muziek maar ook
in de schilderkunst voor, zoals dat in het omvangrijke boek bij deze cd
haarfijn inzichtelijk wordt gemaakt. Il Giardino Armonico kennen we als
barokensemble, maar hier opereert de groep als een groot orkest met
blazers, strijkers en ook een groot orgel. We horen werken van componisten uit de renaissance als Josquin des Prez en de haast avant-gardistisch
met ritmische patronen schuivende Christopher Tye, en aan de andere
kant van het spectrum de
retorische muziek van
Girolamo Frescobaldi. Ook
de meerkorige muziek van Giovanni Gabrieli ontbreekt niet. Het ensemble
pakt heerlijk uit met veel versieringen en een opvallend ruige klank. Een cd
om de volumeknop flink bij open te draaien, vooral ook vanwege dat
enorme orgel.

Soms duiken er nog interessante componisten op uit de archieven. Dit is de
eerste cd die geheel is gewijd aan muziek van Nicola Logroscino (1698 - ca.
1764). Hij was afkomstig uit de laars van Italië, maar kreeg zijn muzikale
opleiding in Napels, waar hij overigens van het conservatorium werd
gesmeten wegens ‘slechte karaktertrekken’. Het belette hem niet om
furore te maken met komische opera’s in Napolitaans dialect. Een Franse
collega noemde hem zelfs de ‘god van het buffogenre’. Later werd hij
kapelmeester in Palermo, waar hij in 1760 dit Stabat mater componeerde,
naar de modellen van voorgangers als
Alessandro Scarlatti en vooral Pergolesi. In de weergave van het verdriet
van Maria bij het kruis van haar zoon is de opera nooit ver weg in de aandoenlijke aria’s en duetten, waarbij recitatieven munitie leveren voor
hartstochtelijke gevoelsuitingen. Logroscino komt weer tot leven dankzij
de sopraan Giulia Semenzato, de countertenor Raffaele Pe en het ensemble Talenti Vulcanici onder leiding van Stefano Demicheli. Semenzato zingt
ook in de cantate Ecco l’ara, ecco il nume. Marcello Gatti is de solist in het
compacte Concerto voor traverso, strijkers en basso continuo. Schatgraven in de archieven loont de moeite.

MARCEL BIJLO

EDDIE VETTER

OPVALLEND RUIGE KLANK

SCHATGRAVEN IN DE ARCHIEVEN

HÄNDEL

TELEMANN

Giulia Semenzato, Benno Schachtner e.a.
Collegium Vocale 1704,
Collegium 1704
o.l.v. Václav Luks
Accent (2cd)
VKZ.NL/19 325
€ 34,99

New Collegium
Ramée
VKZ.NL/19 336

MESSIAH

CHAMELEON

BAROK

€ 22,99

BAROK

De zoveelste opname van Händels Messiah; zit de wereld daarop te
wachten? Dit is de eerste volledige Tsjechische opname van dat werk, en
laat het maar aan dirigent Václav Luks en zijn voortreffelijke koor en
orkest over om daar iets heel bijzonders van te maken. Hier klinkt echt
een Messiah uit één stuk; in tegenstelling tot veel andere opnames weet
Luks het stuk als een homogene eenheid te laten klinken, met een prachtige natuurlijke flow. Hoe hij dat precies doet is moeilijk te zeggen. De
pauzes tussen de nummers die net iets korter zijn dan normaal, zodat de
stukken aaneengeregen lijken? Het niet aanzetten van contrasten tussen
de verschillende delen, maar juist zoeken naar de doorgaande lijn? De
interpretatie van Luks straalt een volmaakte muzikale logica uit. Het is
b ovendien een
uitvoering die
opvalt door zijn
gloedvolle, ingetogen m enselijkheid en de afwezigheid van effectbejag
en het grote gebaar. Het solistenteam sluit prachtig aan bij die opvatting:
hier hoor je geen ego’s, maar gevoelige zangers die zoeken naar de
betekenis en de emotie van de muziek. Hoe vaak het werk ook is
opgenomen en uitgevoerd, Luks’ ongekunstelde Messiah weet je toch
weer diep te raken.

Georg Philipp Telemann was de meester van de instrumentale kleuren. Dat
meesterschap blijkt niet alleen uit zijn orkestwerken, maar vooral ook uit
zijn enorme hoeveelheid kamermuziek. Telemann stelde zich tot doel om
ieder instrument zo goed mogelijk tot zijn recht te
laten komen, zonder een bepaald instrument te
bevoordelen. Hij was wars van overdadige virtuositeit, maar hij stelde zijn musici desondanks wel graag voor uitdagingen.
Het ensemble New Collegium maakte een mooie selectie, waarin bekende
en nog nooit eerder gehoorde stukken elkaar afwisselen. Blokfluit, viool en
gamba spelen in wisselende combinaties, samen met de continuo-instrumenten. Tussen de triosonates door klinken ook enkele losse menuetten
die Telemann publiceerde in Der Getreue Music-Meister, zijn eigen muziektijdschrift. Want ook commercieel had Telemann het goed voor elkaar.
Deze oefenstukken vergen geen speciale bezetting en ze worden hier door
allerlei combinaties van instrumenten gespeeld. Het ensemble speelt
vindingrijk en voegt waar dat kan improvisaties in. Als de verschillende
instrumenten themaatjes aan elkaar doorgeven loopt er wel eens eentje
net een beetje uit de rails, dat houdt het spannend! Telemann een saaie
componist? Daar gaan we het niet eens meer over hebben. Deze cd boeit
gewoon van begin tot eind.

BENJAMIN ROUS

MARCEL BIJLO

VOLMAAKTE MUZIKALE LOGICA

VINDINGRIJK
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CD-BESPREKINGEN
MARCELLO, HÄNDEL e.a.
IL GIARDINO DEI SOSPIRI
Magdalena Kozená
Collegium 1704
o.l.v. Václav Luks
Pentatone
VKZ.NL/19 357

€ 22,99

BAROK
Magdalena Kozená keert met deze cd terug naar het barokrepertoire
waarin zij haar carrière begon. Spannend: zou de stem intussen te zwaar
zijn geworden, of te veel van zijn puurheid hebben verloren? Niets van dat
alles, gelukkig; Kozená is nog steeds soeverein in dit repertoire, met haar
unieke stem die heldere lichtheid combineert met iets aangenaam aards.
Zodra ze begint te zingen weet ze te ontroeren. Il giardino dei sospiri, ‘De
tuin der zuchten’, bevat muziek uit seculiere cantates en oratoria van
Händel en minder bekende tijdgenoten waarin steeds een wanhopige
vrouw centraal staat. Vooral Benedetto Marcello is voor mij een ware
ontdekking. Zijn cantate Arianna abbandonata bevat bijna dertig minuten
betoverende muziek. In de
uitgebreide langzame aria valt
vooral de troostend wiegende
strijkersbegeleiding op en Marcello besluit de cantate met een aria waarin
vreugdevolle hoop doorklinkt; een onverwacht happy end. Hier en elders
demonstreert Kozená in de versieringen ook dat haar stem onverminderd
wendbaar is. Het muzikale genot wordt nog eens vergroot door de
bijdragen van Václav Luks en zijn Collegium 1704. Zangeres, dirigent en
orkest lijken als een te ademen. Zo wordt die tuin der zuchten eerder een
tuin der lusten.

EEN TUIN DER LUSTEN

BJÖRK

VESPERTINE – A POP
ALBUM AS AN OPERA

Ji Yoon, Aki Hashimoto, Simon Oesch e.a.
Orchestra of the Nationaltheater Mannheim
o.l.v. Matthew Toogood
Oehms Classics
VKZ.NL/19 335
€ 23,99

OPERA
Een popalbum brengen als opera? Die uitdaging ging het Nationaltheater
Mannheim aan met het album Vespertine van de IJslandse zangeres Björk.
Het muzikale trio Himmelfahrt Scores bewerkte de muziek voor symfonieorkest, in een stijl die soms doet denken aan laatromantische welluidendheid en dan weer
afslaat richting de
patronen van minimal
music. De oorspronkelijke popmuziek, met de unieke stem van Björk zelf, is
misschien wat eigenzinniger en ongrijpbaarder. De arrangementen hebben
de muziek weliswaar klassieker gemaakt, maar ook de wat scherpere
maar interessante kantjes eraf gehaald. Maar opvallend genoeg blijft
Björks vocale muziek als opera fier overeind. Als je niets zou weten over de
bron van de muziek zou die als klassieke compositie zonder meer kunnen
overtuigen. We moeten het, buiten enkele afbeeldingen in het cd-boekje,
zonder beelden doen, en dat is bij zo’n experimenteel nieuw werk wel
jammer. Hoe Vespertine als verhalende opera werkt kan de luisteraar nu
niet echt bepalen. Ergens was een dvd van dit bijzondere project meer op
zijn plaats geweest, zodat je de synthese van muziek, zang en beeld, de
essentie van opera als kunstvorm, echt had kunnen ervaren. Gelukkig valt
er puur muzikaal meer dan genoeg te genieten.

EEN POPALBUM ALS OPERA

ek
uzi
BENJAMIN ROUS
e
k
uzi lassie
zie
era
e
u
k
p
k
M
w
a
e
u
M
O
K
e
kvl
lk •
uzi
n•
de
Nie azz •
iek iek •
/Fo lakke le Raa
Ou
e M era •
ass
J
z
p
•
•
w
u
o
•
v
P
M
k
k
ek
re
p
ek
ieu
uzi ek •
Fol ken • e Raa Cultu
uzi a • N
•O
/
ude
m
POUR BARBARA
p
z
M
o
ld
zi
r
•
el
e
az
ak
•P
Guillaume de Chassy
ere e Mu •
uw • Ope lk • J
kvl
ltur uziek
n
a
e
u
W
i
e
a
•
N
R
k
Nomadmusic
z
m
iek
kk
•C
Fo
k
e
z
s
i
e
/
d
a
l
e
l
l
k
s
a
z
i
p
J
uz
VKZ.NL/19 342
€ 20,99
iek
zie
ere
Po Raakv ulture
Kla e Mu
z
u
M
•
•
u
W
e
d
k
n
M
C
dm ek •
k
e
u
l
e
e
l
i
•
e
e
e
k
i
e
z
O
r
r
k
u
ak
uw
era
uzi
lass e M
k•
We
zie
ultu
kvl
Nie • Op
zie
d viaude
•K
e M Nederland
k • inekheel
olk
•
u
• C eldmu zieNu
k
a
z
O
k
M
e
e
p/F
•
u
zi
er
e
az
ssi digitale
er
o
u
k
J
p
k
a
M
w
P
kabel
l
uzi
e
W
•
u
M
K
e
•
vla
•
• O olk
uzi • Nie
de
iek iek •
en
aak
zz
ek
s
u
M
F
k
i
s
a
/
R
z
k
O
e
a
J
z
p
a
l
u
a
JAZZ/WERELD
uw
Po
Mu ziek •
kvl
k•
rele ziek
•K
per
Nie
u
Fol ken • e Raa Cultu
ek
u
•O
/
k
•
ude
m
p
e
z
M
i
uzi
l
d
a
O
k
o
l
z
•
e
er
Jaz
vla
•P
k • ieuwe
ere e titel
ek
tur
Mu Pour Barbara verwijst naar de Franse zangeres-componiste MoniOp olk •
zie
en
aak • Cul
uzi k • W ieDe
•
k
u
k
N
R
z
m
k
F
ek Serf (1930-1997) die onder de nom de plume Barbara furore
•
M
z
/
Andrée
le
e
ld
la
k
uzi
lass que
uzi
era lk • Ja • Pop aakv
zie
ure
ere
K
M
t
p
u
l
M
•
W
e
u
met haar even elegante als subtiele chansons. De eveneens
O
R c oncertzend
er
m
e
udmaakte
ek
/Fo
e
ken urele ek • C ereld ziek • ssiek
uzi k • O Franse
uw pianist Guillaume de Chassy zette elf van haar liederen om in tien
t
i
a
Pop kvlak
u
M
l
l
e
W
z
i
u
e
K
u
e
M
•
i
• Nstukken
uz
ud
ke
ek
Raa ek • C reldm
k•
z voor solopiano. In eerste instantie lijkt dat een voorzichtige stap
• O we M
uzi lassie
zie
i
era
ele
e
z
u
k
Jaz het gebaande
p
r
k
M
u
u
e
W
•buiten
u
M
O
i
t
K
e
vla pad. Tot dusver bewandelde De Chassy in zijn loopm
e
z
•
k
k
•
i
e
l
•
d
u
N
envoornamelijk
aak twee sporen. Het ene is klassiek, De Chassy vertolkte
zz
sie
ud
M
Fo baan
rel
k
iek
•
ek
sCAIWAY:
a
/
R
i
z
e
k
O
e
a
J
z
p
a
l
u
a
807
•
w kanaal
u
le
W
o
•
vl
per
ek
ieu
e M ek • K de M
ure onder meer Beethoven, Eisler, Mompou, Mozart en Prokofjev. Het
olk en • P Raak werk
uzi a • N
•O
i
ultvan
iek
/F824
u
KPN
&
XS4ALL:
kanaal
z
s
p
C
k
z
e
M
s
u
l
O
z
k
o
•
la
a
a
•
M
re
we ZIGGO:
per
•P
ek andere is de jazz. Zo nam De Chassy platen op met grootheden als drum•J
kvl
ek
de
ultu
ieu &
enkanaal
aa819
uzi kmer
• O Folk
C
• Paul Motian en saxofonist Andy Sheppard. Niettemin is het oeuvre
uzi
k
NUPC
R
Ou
z
m
k
•
•
M
z
/
e
ld
la
a
e
Ja
ek
rele1819*)
uzi van
ere
Pop Raakv ultu(of
uw
Barbara hem op het lijf geschreven. De fijnzinnigheid ervan, hoe sierlijk
per olk •
uzi
M
e
•
W
i
O
m
k•
het type ontvanger
•
C
N
•
ke
F * afhankelijk
en van
zieen knap de muziek is, maar er niet op uit lijkt te zijn indruk te maken. De
reld ziek
rele iek •
sie
u
e
op/ vlakk
s
azz
u
t
J
a
P
u
M
l
l
k
W
z
•
K
M
zie
de
n•
mu
aak k • Cu kabelfrequenties:
k•
keonzeiewebsite
k•
Ou
Mu
n
iezie
zie
eld
kke ele Rvoorzanaloge
e
s
r
•
u
a
z
i
era
e
l
s
e
u
p
r
v
M
u
kke
SPEELTRANT
VAN DE CHASSY
uw
M
O KALME
iek
a
Kla
l
e
z
k
•
i
e
aak Cultu eldm ek • W sieke
l
•
v
u
N
k
zz
ud
M
Fo
r
a
i
•
ek
•
s
a
/
i
z
e
a
O
e
a
J
z
p
a
l
k
u
R
•
w
u
W
o
e
per
le
Barbara’s elegante oeuvre naar elegante pianomuziek.
lk •
ek
ieu
e M ek • K de M
uzi
• PChassyrvertaalde
k•
uzi a • N
•O
u ekalme, ingetogen, weliswaar niet per se kale, maar toch zeker ook
/Fo kken Metltzijn
zie assiek
u
zi
p
z
u
M
u
O
z
o
u
r
k
e
l
a
M
a
•
P
M
e
l
C
e
J
K
w
i
v
e
•
k
z
de
Op
ieu
k•
k•
zie
zeer
lk • kken
aak
Muuitbundige speeltrant komt De Chassy dicht in de buurt van het
Ou
zie
zie niet
Mu ra • N Jazz • p/Fo
e
eR
a
l
l
u
k
e
v
Mu ziek • uwe
r
o
pe
ldm
ltu
aak
ssienu zogenoemde neoclassicisme. Toch zorgt zijn vooral jazzachtergrond
k•
•P
ie
Mu • Nconcertzender.nl
• O p/Fol
ere • Kla voor
wat meer weelde en onverwachte wendingen.
en
le R k • Cu
k
z
e
W
z
r
k
a
k
• en kabel
iek
ie internet
Ja
Po naar
er
ltu
vlate luisteren
e
z
z
muziek
om
op
i
k
p
u
•
•
k
u
u
z
e
a
C
O
lk
u
a
M
zi
•
en
ldm
/Fo
zz
ANDRIESSEN
le R
Mu ude M uwe
akk
iek
aMISCHA
ken
ere
e
W
e
Pop aakvl ulture dmuz
k
• J kvlak
i
e
•
O
i
k
N
l
l
s
k
R
•
C
aa
k
Fo
las
zie
ere
a•
ele
k•
op/ rele R
• K Muzie Oper
• W ke Mu
zie
ltur
P
u
k
u
k
•
e
C
m
•
zie uwe
ltu
uzi
ssie
en
reld
Cu
Mu
Kla
ie
akk
e
We ieke M
l
N
d
v
Ou
ass
aak
Kl50
le R
M
BENJAMIN
ROUS
k
ke

De Concert zender

e
ltur

LEDENNIEUWS

DE NEDERLANDSE CYSTIC FIBROSIS STICHTING STELT 4 X 2 KAARTEN
BESCHIKBAAR VOOR HET JUBILEUMCONCERT OP
ZATERDAG 15 JUNI A.S. IN HET CONCERTGEBOUW TE AMSTERDAM.
Onder leiding van artistiek leider Hans Welle brengt het Almeers Jeugd Symfonie
Orkest bekende klassieke stukken van Prokofjev en Arturo Márquez ten
gehore. Pianist Nicolas van Poucke zal de Rhapsody in Blue van Gershwin spelen.
Foto: Feenstra Fotografie

Prijsvraag:
Hoelang bestaat de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting?
Mail uw oplossing met naam, adres en telefoonnr. voor 3 juni a.s. naar
t.vandeveen@ncfs.nl en maak kans op v
 rijkaarten.

WILT U OOK
DE ZEISTER
MUZIEKDAGEN
BEZOEKEN?
Foto: Patrick Wijninga

Maak dan nu kans op 3 x 2 kaarten voor het
concert op 20 augustus van het Novus
String Quartet en Alexander Pavlovsky
tijdens de Zeister Muziekdagen. Zij spelen
werken van Haydn, Berg en Mendelssohn.
Prijsvraag:

JAZZ TE GAST STELT 2 X 2 KAARTEN
BESCHIKBAAR VOOR HET
SLOTCONCERT VAN HET FESTIVAL
OP 15 JUNI A.S. IN ZUIDHORN

Van welk beroemd Quartet is Alexander
Pavlovsky de eerste violist?
Mail uw oplossing met naam, adres en telefoonnr. voor 1 augustus a.s.
naar info@zeistermuziekdagen.nl en maak kans op

Het Noordpool Orkest is een professioneel projectorkest, 42 man sterk, uit

vrijkaarten voor dit bijzon-

Noord Nederland. Het orkest speelt op alle grote podia - onder andere op

dere concert.

North Sea Jazz. Noordpool is vaste partner van Jazz te Gast. Onder leiding
van vaste dirigent Reinout Douma werkt het orkest bij Jazz te Gast op het
scherp van de snede, met nieuwe arrangementen en composities, uitgevoerd met de complete internationale line-up van het festival.
Prijsvraag:

Mail uw oplossing met naam, adres en
telefoonnr. voor 7 juni a.s. naar
communicatie@jazztegast.nl en maak
kans op vrijkaarten.

www.jazztegast.nl

Foto: Sterre Meurs

Hoelang bestaat het festival 'Jazz te Gast'?
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SAY
TROY SONATA

Vanaf het eerste uur zijn we lid
van Klassieke Zaken, en we

FAZIL SAY
WARNER
VKZ.NL/19301

willen de clubleden laten profiteren door op vertoon van de
clubledenpas 5% korting aan te

€ 22,50

bieden (uitgezonderd aanbiedingen en platenbonnen). Nog altijd
staat de piano centraal bij
Muziekhandel Van Buytene; de
hoofdactiviteit is het onderhouden en verhuren van piano’s en vleugels. Veelzijdigheid is
Cor van Buytene op het lijf geschreven, hij is een van de
weinige Nederlandse gecertifieerde pianostemmers. Bas
snaren worden door hemzelf gesponnen. Naast een ruim

De Turkse componist en pianist Fazil Say is momenteel een van de sterren

assortiment bladmuziek bieden we ook een groot assorti-

van Europa. Met zijn directe en ontroerende spel weet hij de harten van

ment cd’s aan. Het vaste aanspreekpunt in de winkel is Ank

velen te raken. Zijn composities bevatten invloeden uit Turkije, uit de wes-

van Buytene.

terse klassieke muziek en uit de jazz. Says compositie Yürüyen Kösk is een
hommage aan Mutafa Kemel Atatürk, stichter van het moderne Turkije. Als
natuurvriend liet hij om een plataan te redden zijn huis een paar meter
verplaatsen. Oorspronkelijk componeerde Say het stuk voor pianokwintet
in 2017, later bewerkte hij het tot een versie voor piano solo. De delen zijn:
Enlightenment, Struggle against Darkness, Believing in Life en Plane Tree
(Track 11-14).

MUZIEKHANDEL
VAN BUYTENE

Ank van Buytene

Binnenwatersloot 16, Delft
Tel: 015 2123853
www.cdklassiek.nl

KOFFLER, REGAMEY
POLISH
MASTERPIECES

De winkel van CD-Artline is verbouwd en nu
bijna tweehonderd

EBONY BAND
CHANNEL
VKZ.NL/19303

vierkante meter groot.
Met een aantrekkelijk
geprijsd assortiment

€ 23,99

van meer dan 15.000
titels, ook tweedehands, en bij aankoop in de winkel, van twee of meer cd’s
ontvangt u zelfs nog eens 10% extra korting. Woont u te ver
weg om de winkel te bezoeken, kijk dan eens op onze website www.CDenDVD.nl met een keuze uit meer dan 300.000
titels! Is er even iets niet op voorraad, dan bestellen wij dat
uiteraard graag voor u. Vanaf € 20,- verzenden wij gratis, en

Het is fascinerend om te zien hoe componisten als Regamey en Koffler zich

we accepteren de Nationale EntertainmentCard en

een weg baanden door de technische en stilistische labyrinten van hun tijd,

VVV-bonnen en -cards. U mag ons altijd bellen, of laat u

terwijl ze tegelijk geconfronteerd werden met extreme moeilijkheden in het

adviseren door een van onze ervaren medewerk(st)ers.

sociale en maatschappelijke leven. Jozef Kofflers muziek, met name de
cantate Die Liebe, is van de hoogst denkbare puurheid, zuiverder en intiemer
kan men de liefde, zo schitterend verwoord in deze Bijbelse hymne, niet
bezingen. De Ebony Band, in 1990 opgericht door Werner Herbers, heeft
deze Poolse meesterwerken op cd vastgelegd.
Hans en Marcel Verdurmen

CD-ARTLINE
Traaij 49, Driebergen-Utrecht
Tel: 0343-521532
www.CDenDVD.nl
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ORBI

Van der Velde Boeken

BRAM VAN SAMBEEK, RICK
STOTIJN e.a.
BIS
VKZ.NL/19302
€ 22,99

Van der Velde Boeken, in 1892 in
Leeuwarden opgericht als familiebedrijf, is al meer dan 120 jaar
de boekwinkel waar de klant
centraal staat. Door de jaren
heen is het bedrijf meegegaan
met de veranderingen van de tijd.
Van der Velde Boeken is inmiddels ook de winkel waar u
terecht kunt voor klassieke
muziek. Voor u en voor onszelf
vernieuwen wij continu, houden we onze winkels up to date
en zijn we steeds op zoek naar nieuwe producten en activi-

LEF! Wat een gaaf idee: de achtergrondinstrumenten, de wat vergeten

teiten. U vindt ons in Groningen, Leeuwarden, Drachten en

jongens uit het orkest, op de voorgrond plaatsen. En hier dan geen keurige

Sneek.

solowerken, geen sonates of iets dergelijks, maar stoere pop. Bram van
Sambeek op fagot klinkt geweldig in werken van Led Zeppelin en The
Doors. Rick Stotijn laat zijn bas kreunen, kraken en juichen in stukken van
onder andere Metallica. Als je dit dan combineert met een prachtig Hammondorgel en fijne percussie heb je een heel bijzonder muzikaal feestje.
Deze vier mannen hebben hun sporen al zeer verdiend in de klassieke
muziek, maar weten ook heel goed raad met deze originele bewerkingen
van popklassiekers.

VAN DER VELDE
BOEKEN

Floris de Wever

Groningen, Leeuwarden,
Drachten, Sneek
boekhandelvandervelde.nl

J.S. BACH
CONCERTOS FOR
ORGAN AND
STRINGS

Boekhandel Het Colofon, enthousiast lid van Klassieke Zaken, is
gevestigd in de Bakkerstraat 56,
het voormalige pand van Hout-

BART JACOBS,
LES MUFFATTI
RAMÉE
VKZ.NL/19 304

brox en de vroegere Palacebioscoop. De winkel begon augustus
2014 met zestig oude deuren op
schragen en heel veel voordeel-

€ 22,99

boeken, en is inmiddels uitgegroeid tot een complete boekhandel met een grote collectie nieuwe
boeken en een afdeling tweedehands- en voordeelboeken.
Het Colofon heeft ook een grote afdeling Klassieke Muziek.
Laat u verrassen door onze uitgebreide en bijzondere collec-

Bach heeft helaas geen orgelconcerten geschreven. Maar er werd op basis

tie! Er zijn regelmatig concerten (klassiek, jazz en populair),

van Bachs werken wel voor orgel en orkest gepubliceerd. Hoe werkte dat?

theateroptredens, lezingen en vergaderingen. Het Colofon is

Uit eerder - vaak geestelijk repertoire - destilleerden andere componisten,

nog altijd in ontwikkeling en nooit klaar. Kom je verbazen!

of Bach zelf, de concertante partijen. Deze werden dan herschreven voor
een andere bezetting, zoals bijvoorbeeld voor orgel en orkest. Bart Jacobs
heeft op zeer overtuigende wijze een aantal concerten samengesteld. Alle
keuzes zijn gelukkig uitstekend gedocumenteerd in het uitgebreide
cd-boekje (hulde!). Het resultaat van al deze arbeid: een fantastische cd:
schitterend gespeeld op een prachtig orgel (Dominique Thomas; geïnspireerd op de beroemde Silbermannorgels) en begeleid door het sublieme

BOEKHANDEL HET COLOFON

ensemble Les Muffatti. Van harte aanbevolen!

Bakkerstraat 56, Arnhem
Tel: 026 370 35 08
www.hetcolofon.nl

Peter Vijfvinkel
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KLASSIEKE
TUMULT
Stel je voor dat de juf of de meester het

Ah, wat heb ik mij als ventje geërgerd

digibord op zwart zet, de deur op slot

aan mensen die zeiden “Piet klad zo”*

doet en zegt dat jullie pas naar huis

of “Dat kan mijn kleine broertje ook”. Als

mogen als je de tafel van 17 kent en weet

ik deze zin optik doen mijn vingers pijn

of je ‘Wort Bas pianist?’ en ‘Bas wort

als ik denk aan die zogenaamde humor.

pianist’ met een t, d of dt schrijft*.

Tegen Picasso’s werk kijken de mensen

Dat geeft tumult. Kamervragen. Minister

nu wel anders aan

van Engelshoven (D66) heeft haar han-

Verandering zorgt voor ontwikkeling en

den vol. Componist en pianist George

ontwikkeling zorgt voor verandering, zal

Antheil zo gaat het verhaal, liet de deuren

ik maar zeggen.

van de concertzaal op slot doen omdat

L. 1-3
PLAY BACH VO
SIER TRIO
THE JACQUES LOUIS
NOT NOW (3CD)
VKZ.NL/19 360 € 9,50

PROKOFJEV
8
PIANO SONATAS 6VLADIMIR ASHKENAY
DECCA
VKZ.NL/19 361 € 8,99
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de mensen schreeuwden en wegliepen

Cd klassiek

tijdens zijn concert. Hij legde een pistool

Sergej Prokofjev. Piano Sonatas 6-8. Pia-

op de piano en de mensen mochten pas

nist Vladimir Ashkenazy.

naar buiten als hij zijn hele stuk nog een

De zogenoemde Oorlogssonates.

keer gespeeld had. Tumult.

Ik zag de zevende sonate op YouTube

Ook tumult als er in de muziek of in de

gespeeld door pianiste Khatia

kunst iets nieuw of anders is. Een schok.

Buniatishvili.

Een schok van plezier, nieuwsgierigheid,

Ik was flabbergasted (een heerlijk

ergernis of angst voor de verandering en

woord, Engels). Ten eerste dat iemand

voor het nieuwe. Bijvoorbeeld als je ver-

dit kán, het ambacht, respect voor die

huisd of een nieuwe meester en juf krijgt.

uren en uren studie. En het moeten

Ik heb het regelmatig over de (ballet)

incasseren van soms veel negatieve

muziek Le sacre du printemps van Igor

recensies. En dan de muziek zélf, daar

Stravinsky. Tumult bij de première in

wilde ik meer van weten.

1913, 106 jaar geleden. Maar nu nog

In de tijd van Prokofjev (1891- 1953) lette

steeds een van de beroemdste en

de regering erop dat muziek niet te

meest gespeelde composities ever.

atonaal was. Geen dissonanten, noten

Oren moeten wennen. Heel eerlijk

die ‘vals’ klinken. Componeren volgens

gezegd patste de Sacre bij mij op héél

voorschriften. Anders kreeg de compo-

jonge leeftijd naar binnen. Meesterlijk.

nist problemen, werd hij of zij op de

Ideetje. Zoek muziek die in deze tijd

zwarte lijst gezet of erger. Brrr.

tumult veroorzaakt en kijk 70 jaar later

Prokofjev wilde tumult vermijden. Vol-

als jullie pluminus 80 jaar zijn wat er

gens P. zijn de dissonante noten

van de muziek terecht is gekomen.

bedoeld om de verschrikkingen van de

Daarom alleen al zou ik in 2089 vanuit

oorlog te laten horen. Slim. Daarnaast

of vanaf de Cloud willen horen hoe het

lieflijke passages. Hij was in die tijd

die tumult-muziek is vergaan.

verliefd. En hij verwerkte invloeden van

Een schok in de schilderkunst. Pablo

Beethoven. Sonates over oorlog, liefde

Picasso bijvoorbeeld.

en Beethoven. De Nederlandse pianist

KinderZAKEN
...voor kinderen en andere volwassenen

Ivo Janssen heeft deze sonates ook op
cd gezet.
Cd jazz
The Jacques Loussier Trio. Play Bach
Vol. 1-3.
Tumult in de klassieke wereld via de jazz.
Pianist-componist Jacques Loussier is
geboren in 1934 en in maart dit jaar overleden. Hij studeerde af aan het conservatorium. Hij zei tegen platenmaatschappij
Decca dat hij een klassieke en een jazzpianist was. Van beide soorten hebben we
genoeg pianisten, was de reactie. Geen

Foto: Esther Haa se

Over (wan)smaak
moet getwist
worden

Khatia Buniatishvili

contract. Toen speelde hij een stukje

Trio van de Amerikaanse pianist Mark

gaan? Trakteer ik op een cd’tje en

Bach in jazzvorm. Daar had de maat-

Kramer. De cd Jazz Symphony waarbij hij

maken we een kiekje (zie Klassieke

schappij oren naar. Miljoenenverkoop.

improviseert rond de 40ste van W.A.

Kinderzaken #3 juni 2018)*. Mailen

Veel Bachliefhebbers reageerden tumul-

Mozart. Fantastisch!

maar: edwinrutten@edwinrutten.nl

tueus op Loussier om composities van

Pianist Peter Beets met de cd Chopin

Alle Leeftijden welkom.

J.S. Bach in jazzvorm te spelen. Het

meets the blues.

werd vandalisme genoemd. Later

Wat die mannen en vrouwen doen is de

bespeurde ik dat de swing al in veel van

kroon op de kunst van het improviseren.

intussen felbegeerde KKZ

Bachs composities zit en Loussier laat

Tumult is heerlijk, mits er ook maar een

“Zeg Edwin, beantwoord je altijd elke

dat via de jazz horen. Ik ben wat meer

verdraagzame glimlach achter zit. (Weet

mail?“ Jazeker wel!

over Loussier gaan lezen en naar hem

je het verschil tussen mits en vermits?)

gaan luisteren. Hij is een fenomeen van

Over (wan)smaak moet getwist worden.

veelzijdigheid. Zoek maar eens wat op.
Tijden veranderen. Tegenwoordig lijken

Tot slot een vraagje. Wie wil samen met

mensen coulanter te zijn met cross-overs

mij naar een cd-winkel bij jou in de buurt

(zie Klassieke Kinderzaken #2, April

Iedere mailer krijgt de
konde

Nou dag!

Edwin Rutten

2014)*.
Louis van Dijk studeerde klassiek cum

PPS. Er zitten nog 2 d/dt fouten in dit stukje. Waar? Ik verlood een pakketje van 3 cd’s

laude (met lof) af. Hij speelt jazz en klas-

PS. Kladden is hetzelfde als kliederen of knoeien. Ik klad, jij kladt, hij kladt

siek altijd smaakvol en met eerbied voor

PPS. Alle columns zijn na te lezen op www.edwinrutten.nl bij LEZEN

beide genres.
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22 Het klopt dat die de paus terzijde staat. (5)

PUZZEL

23 Lijken om te kijken. (4)

CRYPTOGRAM

1

HORIZONTAAL
1 	De wacht staat erop dat het in de
bus komt. (4)
3 	Dit spelen we in de vestibule, moeder. (5)
7 	Juist niet waar een streep doorgaat.
(4)
8 	Zelfvertrouwen door eersteklas
Frans metaal. (6)
9 	Toon van beneden komt uit de kast.
(7)
11 	Houden de trein op het spoor. (5)
13 	Zo te horen geen regen voor die
middenstander. (7)
14 	Geen goede eigenschap van een
kwajongen. (7)
16 	Steekorgaan dat in de haak is. (5) 19
Zulke gezichten zijn berustend. (7)
20 	Dit deel van een schip maakt een
gebergte mooi. (6)
21 	Stuk grond waar men omheen
geleid wordt. (4)
22 	Het klopt dat die de paus terzijde
staat. (5)
23 	Lijken om te kijken. (4)

2

19
3

4

5

6

7
8
A
9
10
11

12

13
B
C

14

15

16

17

18
19
D
20
21
E
22

23
F

G

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
VERTICAAL
1

Voedsel van vader. (9)

12 	Die jongen heeft zijn meester gevonden. (8)

2 Zal een Italiaan worst wezen. (6)

13 Beeldhouwer en geluidsdrager. (3)

3 Instrumenten voor zwervers. (5)

15 	Die wordt bespeeld door iemand die op zwart zaad zit. (6)

4 Leer om te klimmen. (6)

17 Eigenschap van een krent en een roofvogel. (6)

5 Oude kleren overhandigen. (8)

18 Twee bezittelijke voornaamwoorden van weinig gewicht.

6 Verander a.u.b. ‘t blaasinstrument. (4)
10 Met nadenken komt u niet vooruit. (9)

A

(5)

B

C

19 Het allereerste metaal. (4)

D

E

F

G

OPLOSSING
A

B

C

D

E

F

G

OPSTUREN NAAR

PRIJSWINNAARS

Stuur uw oplossing met naam, adres en/of e-mailgegevens voor

Naam
Joselien Dols
I.M.W. Altena
Liny Krajenbrink 	
Jaap Zwarthoed
Willem van Katwijk,
Pierre Kamps
E. Sterenborg
Dhr. F. van Duyvenbode
G.F. Koopmans-Knoop
F. Bosma

5 juli 2019 naar: Klassieke Z
 aken,
Postbus 226, 1200 AE Hilversum of info@klassiekezaken.nl.

Onder de goede inzenders
worden 10 cd’s verloot van
Thomas Beijer, Music for
the Mourning Spirit.

18

Plaats
Amersfoort
Huizen
Amsterdam
Volendam
Velp
Wijchen
Reeuwijk
Ijmuiden
Wijk bij Duurstede
Groningen

De prijswinnaars
 ntvangen de cd
o
Stravinsky Revueltas
o.l.v.
Gustavo Dudamel

Oplossing puzzel Klassieke Zaken nr. 2:
CONTRABASSETHOORN
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ALKMAAR
Boekhandel Feijn
Laat 47 / 072-5409944
www.feijn.nl

ERMELO
Riemer & Walinga CD Afd.
Stationsstraat 131 / 0341-552405
www.riemer-walinga.nl

NIJMEGEN
Boekhandel Roelants
Van Broeckhuijsenstraat 34 / 024-3221734
www.roelants.com

ALMELO
Hilarius Broekhuis
Koornmarkt 24 / 0546-456717
www.boekhandelbroekhuis.nl

FRANEKER
Mollema Music World
Voorstraat 11 / 0517-382820
www.mollemamusicworld.nl

Kroese Klassiek
Molenstraat 126 / 024-3221346
www.kroese-online.nl

AMERSFOORT
De Algemene Boekhandel
Leusderweg 184-188 / 033-4622222
www.algemeneboekhandel.nl

GOES
Boekhandel De Koperen Tuin
Centrum de Veste / Keizersdijk 16 / 0113-231072
www.koperentuin.nl

AMSTELVEEN
Boekhandel Venstra
Stadsplein 102 A / 020-641 9880
www.boekhandelvenstra.nl

GRONINGEN
Boekhandel Van der Velde
A-Kerkhof 45-47 / 050-3125593
www.boekhandelvandervelde.nl

AMSTERDAM
Boudisque muziek en film
Alleen postorder / 020-3704502
www.boudisque.nl

Het Carillon
Oude Ebbingestraat 64 / 050-3123625
www.hetcarillon.nl

ROTTERDAM
de Doelen winkel
Schouwburgplein 50 / 010-2171775
www.dedoelen.nl

Plato Groningen
Oude Ebbingestraat 41 / 050-3135055
www.platomania.nl

Van der Heijde Boeken/Donner
Coolsingel 119 / 010-412 1900
www.vdhbladmuziek.nl

Concerto
Utrechtsestraat 54-60 / 020-6245467
www.concerto.nu

HAARLEM
Bruno Klassiek
Gierstraat 50 / 023-5323240
www.brunoklassiek.nl

SANTPOORT
Bredero Boeken
Hoofdstraat 234 / 023-538 2061
www.libris.nl/bredero

ARNHEM
Het Colofon
Bakkerstraat 56 / 026-3703508
www.hetcolofon.nl

HEERENVEEN
Binnert Overdiep
Dracht 60 / 0513-622533
www.binnertoverdiep.nl

SCHAGEN
Boekhandel Plukker
Gedempte Gracht 71-75 / 0224-212941
www.boekhandelplukker.nl

BEEK
Muziekland
Wethouder Sangersstraat 234 / 046-437 8040
www.makadobeek.nl

HENGELO
Boekhandel Broekhuis
Weemenstraat 45 / 074-2910267
www.boekhandelbroekhuis.nl

SNEEK
Boekhandel Van der Velde
Kruizenbroederstraat 36 / 0515-423900
sneek@boekhandelvandervelde.nl

BILTHOVEN
Bilthovense Boekhandel
Julianalaan 1 / 030-228 1014
www.libris.nl/bilthoven

HOOGEZAND
Evelyn Novacek
Meint Veringastraat 132 / 0598-392 551
www.evelynnovacek.nl

UTRECHT
Broese Boekverkopers
Stadhuisbrug 5 / 030-2335200
www.libris.nl/broese

BREDA
Muziekhandel Spronk / De Vrije Boekhandel
Veemarktstraat 40 / 076-5215213
www.muziekvanspronk.nl

‘S-HERTOGENBOSCH
Boekhandel Adr. Heinen
Kerkstraat 27 / 073-3020100
www.heinen.nl

VENLO
Sounds Recordshop BV
Parade 66 / 077-3510625
www.sounds-venlo.nl

COEVORDEN
Music & more
Friesestraat 50 / 0524-517332
www.blackvinyl.nl

KRIMPEN A/D IJSSEL
Brugzicht Boeken & Muziek
Stad en Landschap 25-29 / 0180-590237
www.brugzicht.nl

WOERDEN
Boekhandel De Hoeksteen
Havenstraat 17 / 0348-421933
www.hoeksteenboekhandel.nl

DELFT
Muziekhandel Van Buytene
Binnenwatersloot 16 / 015-2123853
www.cdklassiek.nl

KROMMENIE
Erwin Vermast CD-DVD Shop
Zuiderhoofdstraat 2 / 075-6216382
www.erwinvermast.nl

WIJK BIJ DUURSTEDE
Boekhandel Pettinga
Markt 12 / 0343-577300
www.boekhandelpettinga.nl

DORDRECHT
Dordrecht Klassiek
Voorstraat 463 A / 078 612 2169
www.dordrechtklassiek.nl

LEEUWARDEN
Boekhandel Van der Velde
Nieuwestad 57-59 / 058-2132360
leeuwarden@boekhandelvandervelde.nl

WINSCHOTEN
Hekman Muziek BV
Torenstraat 34 / 0597-413 184
www.hekmanmuziek.nl

DRACHTEN
Boekhandel Van der Velde
Raadhuisplein 5 / 0512-544440
drachten@boekhandelvandervelde.nl

Klassiek.nl
Webwinkel / 058-2948700
www.klassiek.nl

ZEIST
Kramer en van Doorn
Slotlaan 221 / 030-693 3033
www.libris.nl/kramer-vandoorn

Charles Muziek
Weteringschans 193 / 020-6265538
charlesmuziek@planet.nl

DRIEBERGEN
CD ARTLINE
Traaij 49 / 0343-521532
www.cdendvd.nl
EINDHOVEN
Bullit Klassiek
Heuvel Galerie 140 / 040-2465107
www.bullitklassiek.nl
EMMEN
The read shop xl Vermeer
Noorderstraat 38-40 / 0591-642088
www.vermeer.plantage.nl
ENSCHEDE
Boekhandel Broekhuis
Marktstraat 12 / 053-4325210
www.boekhandelbroekhuis.nl

LEIDEN
Plato Leiden
Vrouwensteeg 4-6 / 071-5149689
www.platomania.nl

RODEN
Boekhandel Daan Nijman
Heerestraat 87 / 050-5012967
www.daannijman.nl

ZUTPHEN
Music All In
Beukerstraat 24 / 0575-516444
www.musicallin.net

Velvet Music
Nieuwe Rijn 34 / 071-5128157
www.velvetmusic.nl

ZWOLLE
Plato Zwolle
Klokkensteeg 14 / 038-4225354
www.platomania.nl

MAASSLUIS
Mastersound
Noordvliet 29 / 010-5917822
peter@mastersoundonline.nl
MAASTRICHT
Boekhandel Dominicanen
Dominicanerkerkstraat 1 / 043-4100 010
www.boekhandeldominicanen.nl
MIDDELBURG
De Drukkerij
Markt 51 / 0118-886874
www.drukkerijmiddelburg.nl

NOORDWIJK
Boekhandel van der Meer/het cultuurcafé
De Keuvel 1 / 071-3613073
www.libris.nl/vandermeer

Waanders in de broeren
Achter de broeren 1-3 / 038-4215392
www.waandersindebroeren.nl
ZWIJNDRECHT
Plantage Hyperion
Hof van Holland 63 / 078-6208176
www.plantagehyperion.nl

Winkels met postorderservice

✔ Bij alle in dit magazine besproken cd’s staat een adviesprijs vermeld.
✔ De in dit magazine besproken cd’s zijn niet in iedere winkel standaard op voorraad, maar zijn
te allen tijde door de Klassieke Zaken Specialist te bestellen. Vraag uw winkelier om advies.
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Nieuwe uitgaven
Lente 2019
21CD

Viola da Gamba
Edition

J.S. BACH, BARTOLOTTI, M. CORRETTE,
DOWLAND, A. FORQUERAY, J.-B. FORQUERAY,
M. FORQUERAY, GANASSI, KÜHNEL, LE ROUX,
MARAIS, MOREL, ORTIZ, PURCELL, RAMEAU,
SCHENCK, TELEMANN, VISÉE
95779BC

PCL10162

95264BC

95784BC

Fritz Brun (11CD)
Complete Orchestral Works

Viotti (4CD)
Complete String Quartets

Bach (2CD)

Moscow Symphony Orchestra

Viotti String Quartet

Yuan Sheng

French Suites

PCL10178

95857BC

95835BC

Vivaldi (4CD)
Complete Concertos and Sinfonias

Reicha (1CD)
Quatuor Scientifique

Thalberg (1CD)
Apothéose & Fantasies on French Operas

L’Archicembalo

Reicha Quartet

Mark Viner

Leonardo Micucci, Francesco Basanisi,
Roberto Mansueto

PCL10176

Chamber Music

95766BC

95554BC

Rhené-Baton (2CD)

Taneyev (3CD)
Chamber Music with Piano

Janácek (1CD)
On an Overgrown Path,
In the Mists, Sonata 1.X190

www.brilliantclassics.com www.piano-classics.com

Zoltán Fejérvári

EXCLUSIEVEBOXAANBIEDING

CLUBLEDEN

*
99
24,

39,99

29,99

*

4CD

4CD

DE KLANKEN VAN
REMBRANDT
In 1919 is het precies 350 jaar geleden dat de Nederlandse schilder
Rembrandt van Rijn overleed. Het is niets te veel gezegd zijn werk te
beschouwen als de kwintessens van de Nederlandse kunst en cultuur in de Gouden Eeuw. Nederland was in Rembrandts tijd een land
van schilders. Toch was er ook een rijk muziekleven. De componisten
waren misschien niet zo wereldvermaard als de voorgaande generaties van de Franco-Vlaamse School, maar Rembrandt zou bijvoorbeeld Jan Pieterszoon Sweelinck gekend kunnen hebben. Hij heeft in
ieder geval diens zoon Dirk Janszoon horen spelen, die zijn vader als
organist van de Oude Kerk opvolgde. Hoewel muziek nauwelijks een
rol speelt in Rembrandts schilderijen, moet hij veel van de muziek
gekend hebben die op deze vier cd’s is samengebracht als een klinkend portret van de tijd van Rembrandt. Een meesterlijke ‘Nachtwacht’ aan klanken, die bovendien een muzikale reis door Neerlands
grote steden van die tijd en verder naar Italië en het Duitsland van de
voorlopers van Bach biedt. En dat, uitgevoerd door musici en
ensembles van de hoogste categorie.

PURCELL, SWEELINCK e.a.
MUSIC FROM THE ERA OF
REMBRANDT VAN RIJN
DIVERSE UITVOERENDEN
ETCETERA 8711801016634 (4CD)
VKZ.NL/19 361

Verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete lijst pagina 58.
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 2 augustus 2019.

WORDT U AANGEBODEN DOOR

Foto: Rijksmuseum Amsterdam /Frans Pegt

39,99

