
Hét tijdschrift 
voor liefhebbers van 

klassieke muziek

BORODIN
KWARTET

70 jaar

UITGAVE VAN DE VERENIGING KLASSIEKE ZAKEN 35STE JAARGANG MAART 2015 NR 2



info: stefan.nies@outhere-music.com

Carus is distributed in the Benelux 
by Outhere Distribution

CAR83290

CAR83386CAR83292

CAR83394

CAR83259CAR83337



FO
TO

: FELIX BRO
ED

E

EEN KWETSBARE
SCHUMANN
Robert Schumann is vooral de man van de piano. Zo 
wordt zijn pianoconcert nog geregeld uitgevoerd, maar 
zijn viool- en celloconcert behoren niet echt tot het stan-
daard repertoire. Een doorn in het oog van het illustere 
trio Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras en Alexander 
Melnikov. Tijdens een tournee met een van de drie piano-
trio’s op het programma besloten zij Schumann volledig 
te rehabiliteren met een trilogie: drie cd’s met elk een van 
de concerten gekoppeld aan een pianotrio. Deze eerste cd 
van het trio pleit meteen voor het gelijk van het drietal. Het 
Vioolconcert en het Derde pianotrio worden gespeeld op 
historische instrumenten en onthullen alles wat Schu-
mann tot Schumann maakt. Heerlijke lyriek, soms aan 
waanzin grenzende dramatiek, en in alles prachtige mu-
ziek die door de verfijnde klank van de darmsnaren en de 
schitterende begeleiding van het Freiburger Barockor-
chester een prachtig breekbare intimiteit krijgt. Zo kwets-
baar, open en eerlijk hoorde u Schumann nog nooit.

ROBERT SCHUMANN
TRILOGY VOL. 1

VIOLIN CONCERTO, PIANO TRIO NO. 3
Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras, Alexander Melnikov,

Freiburger Barockorchester o.l.v. Pablo Heras-Casado
HARMONIA MUNDI 3 14902 0219621 / 152 711 VKZ

*  Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de 
complete lijst pagina 50. * Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, 
zolang de voorraad  strekt of tot 22 mei 2015 . 
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Een paar minuten

Het Australian Chamber Ochestra bestaat veertig jaar, en het 
gezelschap markeert dat feit met een opname van Vivaldi’s 
Vier jaargetijden. Een voor de hand liggende keuze, maar ook 
een dappere, want hoe blaas je zo’n stuk nieuw leven in? Hoe 
maak je zo’n opname relevant? Iedereen speelt deze populai-
re verzameling concerten immers. 

De Australiërs leven zich diepgaand in en laten hun strijk-
stokken schuren en knetteren over de snaren, met Richard 
Tognetti als vurige aanvoerder. Muziek van een paar eeuwen 
oud? Je zou het niet zeggen. 

Ze spelen zelfs zo indringend dat soms één jaargetijde vol-
staat. Dat kan. Een opname of een concert kan een moment 
bevatten waarna het even genoeg is, zo goed of zo mooi is de 
muziek en zo goed of mooi wordt 
ze uitgevoerd.

Ander voorbeeld: cellist Nicolas 
Altstaedt. Op het Zweedse mu-
ziekfestival Vinterfest trad hij op in verschillende ensembles, 
en ook als duopartner en solist. Tijdens een kort ochtendcon-
cert speelde hij werk van Gabrieli en Bach, gedeeltelijk samen 
met violist Anthony Marwood. Gedurende een paar dagen 
klonk er van alles – van hardcore klassiek tot een populair 
pianoconcert als het Derde van Saint-Saëns, van jazz tot Ga-
briela Montero die op ieder willekeurig deuntje een impro-
visatie met een kop en een staart in de steigers zette. En onder 
alle geprogrammeerde muziek waren die paar minuten Alt-
staedt bijna te veel: zo indrukwekkend, zo wereldwijs.

Hoe geven musici je dat gevoel? Maar misschien moeten we 
daar wel helemaal niet achter willen komen en is het onder-
deel van de magie.

Dappere 
keuze

Genuin 4 26003 6251487 Bis 7 31859 9921037
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land in onze route opgenomen. Ik maak nu 
zo’n dertig jaar deel uit van het Borodin en ik 
geloof dat we elke grote stad in uw land wel 
hebben gehad. We voelen er ons op ons ge-
mak omdat het publiek – en dat zeg ik echt 
zonder enige vorm van vleierij – zo, hoe zal ik 
het zeggen, zo sophisticated en knowledgeable 
is – ik weet zo gauw geen ander woord. Jullie 
staan altijd weer open voor nieuwe muziek, 

Fabelachtig spel in de Russische school van 
het Borodin Kwartet. Maar liefst zeven keer 
zijn ze dit jubileumjaar in Nederland. Hebben 
we een streepje voor? “Nou, dat is geen over-
drijving”, zegt altviolist Igor Naidin. “Steeds 
als we in het Westen spelen hebben we Neder-

DAT HADDEN ZE NIET KUNNEN 
DENKEN, DE VIER STRIJKERS AAN 

HET CONSERVATORIUM VAN MOS-
KOU DIE IN 1945 DE KRACHTEN 

BUNDELDEN. DAT HUN INITIATIEF 
ZEVENTIG JAAR LATER WERELD-
WIJD ZOU WORDEN HERDACHT 

MET SPRAAKMAKENDE CONCER-
TEN. WAT INDERTIJD HET FILHAR-

MONISCH KWARTET MOSKOU 
HEETTE, KENNEN WE NU ALS HET 

VIJFSTERREN-BORODIN KWARTET. 

Lang leve het
BORODIN KWARTET70 jaar
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heb ik het idee. Als musicus voel je dat. Speel 
je iets eigentijds en het wordt met plezier op-
genomen, dan stimuleert dat enorm.”

“We spelen bij jullie Borodin 2, Sjostakovitsj 
8 en Tsjaikovski 2. Dat is zo’n beetje ons tra-
demark geworden, die combina-
tie. Het programma is 
uitstekend geschikt 
voor onze jubileum-
reeks omdat we daar 
onze sporen al mee 
hebben verdiend en 
weten dat het goed aan-
komt. Het is een krachtige 
reeks meesterwerken, all Russian, ja, dat ligt 
ons natuurlijk na aan het hart. We willen ook 
een visitekaartje afgeven van onze patroon, 
Borodin. Zijn tweede kwartet is een parel, 
niet alleen binnen het strijkkwartetrepertoi-
re, maar binnen de gehele Russische kamer-
muziek.”

“Dat we het programma vaak moeten spelen, 
hindert ons niet. Heel vreemd is dat: als we 
het een aantal dagen achter elkaar gespeeld 
hebben, merken we dat de uitdrukkings-
kracht van de muziek alleen maar toeneemt. 
Technisch blijft alles ongeveer hetzelfde, 
maar het is alsof je nieuwe dingen in de mu-
ziek ontdekt. Meer gevoelsmatig dan muzi-
kaal, ik bedoel melodisch, harmonisch of 
ritmisch. We merken dan aan elkaar dat be-
paalde momenten in de muziek ons net iets 
meer doen dan bij andere gelegenheden. Dat 
zijn vreemde ervaringen in muziek. Maar 
vaak achtereen spelen of niet, we moeten er 
stáán. Net zoals een toneelspeler die elke 

avond dezelfde tekst heeft. Ook die zal zijn rol 
elke keer weer net even anders ervaren. 
Wanneer je topwerken speelt, is het niet 
moeilijk om dat avond na avond te doen. Als 
je met middelmaat te maken krijgt, ja, dan 
wordt het anders. Wat ook helpt is het con-

trast tussen de werken. Boro-
din 2 staat mijlenver af 

van Sjostakovitsj 8, 
waar in de trag iek 
doorklinkt van het 
verleden van onze 

natie.”

“De Russische school? Ik heb 
altijd wat moeite met die term. Het is een 

speelmanier die ontstaan is vanuit composi-
ties van Tsjaikovski, Borodin en anderen. Het 
is de zeggingskracht van de muziek die heeft 
geleid tot een monumentale benadering. 
Daar is een typerende speelmethode uit 
voortgekomen die je bij ons nog terughoort. 
Ons Moskous conservatorium heeft daarbij 
een belangrijke rol gespeeld. Aan het eind van 
de negentiende eeuw beïnvloedde men elkaar 
sterk. Tegenwoordig zwermen musici vroeg 
uit, daardoor verwatert zo’n stijl. Maar ie-
mand als Sjostakovitsj bijvoorbeeld zal altijd 
weer vragen om dat brutale en koppige. Diens 
strijkkwartetten gaan we trouwens integraal 
opnemen voor Decca, waar we een contract 
mee hebben afgesloten.”

“Ik zou het geen echte ‘tour’ willen noemen, 
onze jubileumreeks, eerder een keten van 
concerten. Eigenlijk is er niet veel verschil 
met wat we al deden. Druk is het zeker, ja. Het 
wordt zwaar, dit jaar, maar we bedenken 

daarbij steeds: stel dat we de uitnodigingen 
níét zouden krijgen? In allerlei landen wordt 
immers beknibbeld op budgetten. Wereld-
wijd gaat het economisch minder en cultuur 
is nu eenmaal het eerst de klos. Veel organi-
saties hebben minder te besteden, dat mer-
ken wij ook. Daar komt bij dat symfonische 
muziek altijd zo lang mogelijk uit de wind 
wordt gehouden, kamermuziek is het eerste 
slachtoffer, vooral hier in Rusland. Kijk, 
daarom komen we zo graag in Nederland, 
daar worden we gewaardeerd. Tussen haak-
jes, ik heb altijd graag willen weten wat nu 
correct is: ‘The Netherlands’ of ‘Holland’ 
–  kunt u me zeggen wat het verschil is? Nie-
mand weet dat hier.”

JOS VAN DER ZANDEN

BORODIN KWARTET

“NEDERLAND LIGT 
OP ONZE ROUTE” 

DMITRI SJOSTAKOVITSJ
STRING QUARTETS 1, 8, 14

Borodin Quartet
DECCA 0 00289 47882053

BORODIN KWARTET
24 MAART T/M 11 APRIL 

IN DIVERSE 
NEDERLANDSE ZALEN
INFO: KLASSIEKEZAKEN.NL/ 

CONCERTEN/BORODIN-KWARTET

COVERINTERVIEW
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DE ZEVENDE SYMFONIE VAN DMITRI SJOSTAKOVITSJ, GECOMPONEERD 
TIJDENS DE DUITSE BELEGERING VAN LENINGRAD IN 1941, IS EEN UITGE-
SPROKEN MONUMENTAAL WERK, IN MUZIKAAL EN HISTORISCH OPZICHT. 
BIJ PENTATONE VERSCHIJNT EEN OPNAME VAN DE SYMFONIE, GEDIRI-
GEERD DOOR PAAVO JÄRVI. EEN GESPREK MET DE IN ESTLAND GEBO-
REN DIRIGENT OVER EEN COMPONIST DIE HIJ KENT ALS GEEN ANDER. 

SJOSTAKOVITSJ’
REQUIEM

EMOTIONELE 
DIRECTHEID
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DMITRI SJOSTAKOVITSJ
SYMPHONY NO. 7

Russian National Orchestra
o.l.v. Paavo Järvi

PENTATONE 0 82794 9051166 (SACD)

voor Rusland

Paavo Järvi is opgegroeid met Sjostakovitsj, in 
de breedste zin des woords: “Mijn vader (di-
rigent Neeme Järvi, BR) was zeer goed be-
vriend met de componist, en hij kwam vaak 
bij ons over de vloer. De ware betekenis van 
die man had ik als jongetje van zeven natuur-
lijk nog niet door, maar het heeft er wel voor 
gezorgd dat ik zijn muziek 
met de paplepel ingegeven 
heb gekregen. Ik hoefde 
Sjostakovitsj niet pas te ont-
dekken of leren waarderen 
als tiener of twintiger, zoals bij vele anderen 
het geval is.” In 1980 emigreerde het gezin 
Järvi naar de Verenigde Staten. “Die afstand 
is belangrijk geweest voor mijn visie op de mu-
ziek van Sjostakovitsj. Ik probeer een balans 
te vinden tussen de wat meer neutrale inter-
pretatie van westerse dirigenten en de emoti-
onele directheid van de Russische school. 
Hoewel ik eerlijk moet bekennen dat ik meer 
neig naar die laatste benadering.” 

Wat dat betreft was het bijna vanzelfsprekend 
om de Zevende symfonie op te nemen met een 
Russisch orkest. “De muziek van Sjostakovitsj 
is niet altijd mooi, of prettig, en het kost meest-
al veel tijd om een orkest ervan te overtuigen 
om lelijke geluiden te maken, zelfs als de geest 
van de muziek daarom schreeuwt; bij het Rus-
sisch Nationaal Orkest gaat dat van nature. 
Het is in de eerste plaats natuurlijk óók een 
briljant, technisch uitstekend orkest, maar 
waarin het andere orkesten ver achter zich laat 
is het gevoel voor de subtiele emotionele on-
derlagen van de muziek. De musici weten als 
geen ander hoe het is om in een staat te leven 
die zijn burgers onderdrukt. Niet alleen uit 
eigen ervaringen in het verleden, maar ook 
omdat zij nu iets soortgelijks meemaken, ge-
zien de huidige ontwikkelingen in het land. 

Zoveel is er in meer dan ze-
ventig jaar helaas niet veran-
derd in Rusland.”

De Zevende symfonie gaat 
volgens Järvi zeker niet alleen over de opmars 
van het Nazi-leger en het drama van de Twee-
de Wereldoorlog, zoals vooral vroeger vaak 
werd gesteld. “De symfonie gaat over terreur 
en angst in veel bredere zin, over de verschrik-
kingen van oorlog in het algemeen en niet van 
één specifieke oorlog. Je zou kunnen zeggen 
dat deze symfonie een requiem is voor Rus-
land, het vrije Rusland van Sjostakovitsj’ 
jeugd.” Järvi vindt dat het briljante én het 

schrijnende van Sjostakovitsj zich vooral in de 
muzikale subtekst openbaren. “Er zit veel 
openlijke brutaliteit in de muziek, maar het 
zijn juist de ogenschijnlijk lichte, makkelijk in 
het gehoor liggende delen die echt angstaan-
jagend zijn. De innerlijke angst en dreiging in 
die passages wordt door dirigenten vaak ge-
negeerd. Hoe laat je iets klinken als de glori-
euze overwinning van de Sovjetstaat, terwijl 
je in diezelfde muziek je eigen weerstand tegen 
dat systeem verklankt? Sjostakovitsj weet mu-
zikaal steeds tussen het uitdrukken van zijn 
innerlijke worsteling en het tevreden stellen 
van het staatsapparaat te balanceren. Je zou 
kunnen zeggen dat zijn muziek hem in leven 
heeft gehouden, hem heeft gered.” 

BENJAMIN ROUS

INTERVIEW 

8 maart 2015
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EEN TOMTOM DOOR 
BACHS PASSIONEN
Hoe zou het zijn om door een verre verwant van de gro-
te Johann Sebastian Bach aan de hand meegenomen te 
worden door grote meesterwerken als de Matthäus-Pas-
sion en de Johannes-Passion? Om door een kalme stem 
geleid te worden naar de emotionele diepten van het 
lijden van Christus, naar de hoop en wanhoop van het 
volk, de twijfels en dwalingen van de apostelen – en voor-
al door Bachs wonderlijke noten en hun bijzonderheid? 
Het kan, en nog in het Nederlands ook. De Nederlander 
Govert Jan Bach komt voort uit de vele vertakkingen van 
de familie Bach, verdiepte zich in de wonderen van de 
Passionen en heeft nu een gesproken TomTom door zo-
wel de Matthäus als de Johannes op respectievelijk vier 
en twee cd’s gezet. Govert Jan Bach licht zijn passie voor 
Bach toe in diverse Nederlandse plaatsen.
Info: klassiekezaken.nl/concerten/bachs-passionen; 
rubinstein.nl

WORLD MINIMAL MUSIC FESTIVAL
8 T/M 12 APRIL
Hypnotiserende ritmes en trance-opwekkende melodieën op het World Minimal Music 
Festival in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Special guest is Terry Riley, wiens werk centraal staat. 
Het festival biedt een groots en veelzijdig programma met minimal music van verschillende 
generaties uit vele delen van de wereld. Op het programma staan twaalf concerten, waaron-
der een pianomarathon van zeven uur op zaterdagnacht 11 april door Ralph van Raat en 
Saskia Lankhoorn. Naast zijn soloconcert zal Terry Riley ook samen spelen met de Indiase 
muziekgrootheid Nayan Ghosh op vrijdagavond 10 april. Verder in het festival concerten 
van James Holden, Koreless, Colin Currie Group en Asko|Schönberg. Ook 
zijn er een minimal-filmroom, een minimal-ambientroom, en in het Festival-
café vinden muzikale activiteiten plaats.
Info: muziekgebouw.nl

HOLLAND FESTIVAL
30 MEI T/M 23 JUNI
De 68e editie van het Holland Festival opent op 30 mei in Ko-
ninklijk Theater Carré met het concert Bogazı Geçen Sarkılar 
(Songs across the Bosporus) door het folkensemble Kardes Türküler. 
Hoofdgast is de klassiek geschoolde diva van de Turkse popmu-
ziek, Candan Erçetin. Het festival 2015 heeft binnen de brede 
programmering drie speerpunten: een eerbetoon aan de dan ne-
gentigjarige Pierre Boulez, aandacht voor Turkije in een breed 
muzikaal programma en onder de titel Power and the people toont 
het festival een aantal voorstellingen dat gaat over leiderschap en 
over vrouwen die obstakels overwinnen die zij op hun pad vinden.
Info: hollandfestival.nl
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GEORG PHILIPP TELEMANN
JOHANNES PASSION

Catherine Bott, Sarah Connolly e.a. 
Collegium Instrumentale Brugense o.l.v. Patrick Peire

ETCETERA 8 71180 1015187 (2 CD’S) / 152 715 VKZ

* Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken 
 Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 50. * 

 Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de 
voorraad  strekt of tot 22 mei 2015.

PASSIE  VOLGENS 
 TELEMANN
Zo rond Pasen is het alles Bach wat de klok slaat. Terecht 
natuurlijk, maar er is meer, veel meer. Illustere tijdgenoten 
van Bach gingen immers mee in de belangstelling voor de vaak 
dramatisch vormgegeven passionen en schreven ook prach-
tige stukken. Georg Philipp Telemann componeerde tussen 
1716 en zijn dood in 1767 bijvoorbeeld zo’n veertig passionen, 
voornamelijk voor de kerken in Hamburg waar hij als cantor 
werkte. Zo’n tweeëntwintig passies zijn bewaard gebleven en 
de allermooiste daarvan is zijn Johannes Passion uit 1745. Lich-
ter, luchtiger, operatesker bijna dan de vergelijkbare passies 
van Bach, maar op momenten buitengewoon meeslepend en 
aangrijpend en vol meesterlijke muziek. De opname die Col-
legium Instrumentale Brugense in 2000 maakte met een ge-
mengd Engels (onder anderen de fenomenale Catherine Bott) 
en Belgisch solistenensemble werd een klassieker en is dat nog 
steeds. Passie op zijn best.

23,99

10,00*
alleen clubleden

23,99

12,50*
niet clubleden

Jacob Cornelisz. van  Oostsanen, De kruisiging, ca. 1507 - ca. 1510,  
© Rijksmuseum Amsterdam, The Netherlands

10 maart 2015

KLASSIEKE ZAKEN 
AANRADERS



Wie vespers zegt, zegt ongetwijfeld direct Monteverdi. 
Inderdaad is de Vespro della Beata Virigine die Claudio 
Monteverdi in 1610 schreef een ongelooflijk mengsel van 
de stijl van de late renaissance en de praktijk van de vroege 
barok. Maar Monteverdi stond niet alleen. In datzelfde jaar 
verscheen nog een destijds zeer geliefde vespers, de Vespro 
della Beata Virigine van de in Milaan wonende en werkende 
componist Giovanni Paolo Cima. Zijn Mariavespers is een 
weliswaar kortere, maar minstens zo indringende lofzang 
op de maagd Maria. En misschien wel een nog wonderlijker 
en intrigerender mix van gregoriaanse elementen, re-
naissancestijl en de sobere zang met begeleiding van de 
vroegbarokke seconda prattica. Musica Fiorita nam de 
vespers onder leiding van Daniela Dolci in elk geval on-
weerstaanbaar schitterend op: een enkele reis naar de even 
devote als sensuele avondgebeden voor Maria in het Mi-
laan van de vroege zeventiende eeuw.

* Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken  Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 50. * Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs,   
zolang de voorraad  strekt of tot 22 mei 2015.

DIE ANDERE  MARIAVESPERS

GIOVANNI PAOLO CIMA 
VESPRO DELLA BEATA VIRIGINE

Musica Fiorita & Cantilena Antiqua
o.l.v. Daniela Dolci (orgel)

PAN CLASSICS 7 61999 0103160 / 152 718 VKZ
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hij er vele daadwerkelijk uitvoert. Ook in 
zijn eigen composities speelt het genre een 
toonaangevende rol. De beperking van de 
structuur ervaart Van Veen niet als een ge-
vangenis, maar juist als een weg naar vrij-
heid: “Als componist vraag ik me vaak af hoe 
het zou zijn als ik maar drie akkoorden mag 
gebruiken. Loop ik dan vast? Nee, juist niet, 
want die formele beperking stimuleert mijn 
creativiteit en leidt me naar diepere lagen 
van mijzelf. Hersenonderzoek heeft uitge-
wezen dat consonante muziek de geest tot 
rust brengt, terwijl atonale muziek tot 
vluchtgedrag zou leiden. Omdat minimal 
music doorgaans gebaseerd is op consonan-
te akkoorden, gaat er van deze muziek daad-
werkelijk een meditatieve werking uit. Maar 
ik ben absoluut geen dogmaticus. Van mij 
mag er gerust een stukje Liszt door die zich 
almaar herhalende, polyritmische figuren 
van de minimal music heen fietsen!” 

WENNEKE SAVENIJE

Voor sommige liefhebbers werkt minimal 
music als een joint, anderen ervaren het 
 genre als meditatief en rustgevend. Maar er 
zijn ook mensen die deze cultmuziek uit de 
jaren zestig en zeventig, waarvan pianist 
Jeroen van Veen (1969) de onbetwiste 
woordvoerder is, saai vinden. Tot schrik van 
zijn leraren Alwin Bär en Håkon Austbø, die 
hem werken van Ravel en Messiaen hadden 
aangeraden, speelde Van Veen op zijn eind-
examen aan het Utrechts Conservatorium 
het beruchte solostuk Piano Phase van Steve 
Reich, waarin twintig minuten lang heel 
kleine verschuivingen plaatsvinden. Sinds-
dien heeft de minimal music hem nooit 
meer losgelaten. Vaak samen met zijn 
vrouw, de pianiste Sandra van Veen, geeft 
hij overal in Europa en Amerika concerten 
met de focus op minimal music. En nog al-
tijd kan hij er niet genoeg 
van kr ijgen. Hetzel fde 
geldt voor zijn fans, die in 
groten getale zijn cd’s en 
lp’s kopen en zich op Van 
Veens ligconcerten overge-
ven aan het mysterieuze notenspel met het 
verglijden en verschuiven van tijd en ruim-
te. Is zijn liefde voor minimal music een 
passie of een obsessie?
Van Veen: “Passie, ik hou enorm van mi-
nimal music, ook al speel en componeer ik 
ook andere muziek. Uiteindelijk gaat het 

op concerten altijd om het verhaal in de 
muziek. En minimal music vertelt meestal 
een ‘dun’ verhaal, een verhaal van gruwe-
lijke eenvoud. Daar probeer ik als pianist 
dan kleur in aan te brengen, zodat het toch 
spannend wordt. Een uitgesproken verhaal 
met een warme klank die steeds weer an-
ders oplicht en met allemaal kleine nuances 
in frasering en dynamiek. Sommige puris-

ten vinden dat ik het soms 
te romant isch aanpak, 
maar voor mij is musiceren 
met een mooie ronde 
klank nog altijd net zo be-
langrijk als vroeger op het 

conservatorium. Het is bij minimal music 
net als wanneer je een verhaaltje van Jip en 
Janneke voorleest: het gaat pas echt leven 
als het goed verteld wordt.” 
Als missionaris van de minimal music krijgt 
Van Veen bijna dagelijks nieuwe (post)mi-
nimalmusicstukken opgestuurd, waarvan 

AL TIJDENS ZIJN STUDIEJAREN IN UTRECHT CONCENTREERDE PIANIST EN COMPONIST JEROEN VAN VEEN ZICH 
OP MINIMAL MUSIC. HIJ MAAKTE RUIM VIJFTIG CD’S MET MUZIEK VAN ‘VOORLOPER’ ERIK SATIE TOT AAN 
 SIMEON TEN HOLT, STEVE REICH, PHILIP GLASS, LUDOVICO EINAUDI EN GEORGE CRUMB.

JEROEN VAN VEEN 
Missionaris van de minimal music

MYSTERIEUS 
 NOTENSPEL
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catie. Het publiek ziet mij niet spelen en ik zie 
niet wie er zitten te luisteren. Dat maakt de 
afstand tot je luisteraars wat groter. Klave-
cimbelconcerten speel je in kleinere ruimtes, 

heel intiem. Maar orgel spelen is na-
tuurlijk ook geweldig, heel an-

ders weer. En je hebt hier in 
Groningen zoveel mooie 
instrumenten staan! Net 
als bij de klavecimbels 

thuis heb ik ook bij de or-
gels altijd de behoefte om 

voor ieder repertoire het geschikt-
ste instrument te kiezen, en dat lukt hier in 
de buurt altijd heel goed. Ik ben begonnen 
als organist en daarna heb ik het klavecimbel 
erbij gedaan. Ze vullen elkaar wat repertoire 
betreft ook prachtig aan.”

MARCEL BIJLO

Johan Brouwer is de trotse bezitter van vijf 
prachtige klavecimbels. Dus welke muziek 
hij ook wil spelen, hij heeft altijd het juiste 
instrument in huis. Wat een luxe! Brouwer: 
“Nou, er zijn vast wel meer klavecinisten die 
vijf instrumenten in huis hebben, maar ik 
vind het inderdaad erg prettig. Vooral ook 
omdat al mijn klavecimbels door dezelfde 
bouwer gemaakt zijn: David Rubio uit Enge-
land. Ik ontmoette hem in 1976 op het oude-
muziekfestival in Brugge en ik vond zijn in-
strumenten echt prachtig. Ik heb hem dus 
meteen flink aan het werk gezet. Hij bouwde 
twee Franse klavecimbels, een Italiaans en 
een Vlaams instrument voor me.” 

Het programma op de nieuwe cd wordt ge-
speeld op een Frans klavecimbel, naar een 
instrument van Taskin uit 1769. De compo-
nisten van wie op deze cd muziek te horen is, 
waren toen allemaal al niet meer in 
leven en hebben dit type kla-
vecimbel dus zeker niet 
gekend. Een bezwaar? 
“Nee hoor, helemaal 
niet. Het instrument 
heef t een geweldige 
sonoriteit die uitstekend 
past bij Couperin, Forqueray 
en Bach. We hebben ook erg veel zorg 
besteed aan de juiste manier om het instru-
ment op te nemen waardoor die sonoriteit het 
beste overkomt, en dat is heel goed gelukt.” 
Bij concerten bespeelt Brouwer altijd een van 
zijn eigen instrumenten. “Bij het samenstel-
len van een concertprogramma ga ik altijd 
uit van één instrument waarop ik het hele 
concert speel. Een concert op meerdere in-
strumenten is praktisch lastig, ik heb het wel 
eens gedaan, maar in principe houd ik het bij 
één instrument voor een concert. Mijn kla-
vecimbels zijn net allemaal gerenoveerd, 
gewoon omdat de inzichten veranderen en 
omdat onderdelen vervangen moeten wor-
den. Bij die Taskin wilde ik juist de sonoriteit 
wat meer laten horen en daar is restaurateur 
Cornelis Bom echt uitstekend in geslaagd.” 
Brouwer speelt zowel klavecimbel als orgel. 
Heeft hij een voorkeur? Het antwoord komt 
wat aarzelend: “Nou ja, eigenlijk toch klave-
cimbel. Gewoon omdat je dan dichter op het 
publiek zit waarvoor je speelt. Als organist zit 
je altijd een heel eind bij het publiek vandaan 
en dat geeft toch een ander soort communi-

JOHAN BROUWER IS AL DECENNIA ACTIEF ALS KLAVECINIST EN ORGANIST. IN 1972 WAS HIJ DE OPRICHTER 
VAN COLLEGIUM MUSICUM, EEN BAROKORKEST UIT GRONINGEN DAT ONTSTOND IN EEN TIJD WAARIN HET BE-
SPELEN VAN OUDE INSTRUMENTEN NOG LANG NIET ZO VANZELFSPREKEND WAS ALS NU. ONLANGS VERSCHEEN 
BIJ HET LABEL ALIUD EEN KLAVECIMBEL-CD VAN BROUWER MET WERKEN VAN FRANÇOIS COUPERIN, ANTOINE 
FORQUERAY, BÖHM EN BACH.

JOHAN BROUWER zoekt de sonoriteit

ALTIJD HET  
JUISTE 

INSTRUMENT 
IN HUIS
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BACH, BÖHM, COUPERIN, FORQUERAY
Johan Brouwer
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De New York Phil-
harmonic, opgericht in 
1842 en daarmee het 
oudste orkest van de Ver-
enigde Staten, bekleedt al 
decennialang een vaste 
plek tussen de ‘Big Five’, 
de vijf beste orkesten van 
de VS. Op 21 en 22 april 
verruilen zij hun thuisba-
sis, Avery Fisher Hall, 
voor het Amsterdamse 
Concertgebouw voor twee 
opwindende concerten. 

  NEW YORK IN AMSTERDAM
     met all-American mezzo  Joyce DiDonato
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Als je de klank van de New York Philharmo-
nic zou moeten karakteriseren, kom je snel op 
kwalificaties als ‘gespierd’, ‘krachtig’ en ‘uit-
bundig’. Schrijver dezes kan zich nog een con-
cert van het orkest in het Concertgebouw 
herinneren onder leiding van James Levine, 
dat als een van de luidste te boek staat die hij 
ooit in die zaal heeft mogen horen: een orgie 
van weldadig orkestgeweld. Maar het draait 
niet alleen om volume; de technische perfectie 
en het hechte ensemblespel geven de New 
Yorkers de mogelijkheid om op álle dynami-
sche niveaus volledig te overtuigen. Met diri-
gent Alan Gilbert, een geboren en getogen 
New Yorker en ook nog eens de zoon van twee 
orkestmusici van de New York Philharmonic, 
haalde het orkest in 2009 een jonge en dyna-
mische artistiek leider in huis. Met Gilbert 
aan het roer is het orkest aan een tweede jeugd 

16 maart 2015
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begonnen, door een avontuurlijke program-
mering met veel ruimte voor moderne en con-
temporaine muziek. Dat is niet onopgemerkt 
gebleven: de cyclus van Nielsensymfonieën 
die de musici recentelijk voltooiden, werd we-
reldwijd vrijwel unaniem de hemel in 
geprezen.

Tijdens het eerste con-
certprogramma in 
Amsterdam, op 21 
april, is een belangrij-
ke rol weggelegd voor 
all-American mezzo en 
wereldster Joyce DiDonato. 
Zij zingt Ravels geparfumeerd-exoti-
sche Shéhérazade, een typisch bedwelmend 
fin-de-sièclestuk waarin DiDonato zich van 
haar verleidelijkste kant zal laten horen. Daar-
naast een ander stuk van Ravel, de Valses no-
bles et sentimentales, waarin de componist zijn 
fascinatie voor het muzikale genre van de wals 
ten volle exploreert. Er is op deze avond ook 
ruimte voor contemporaine muziek: het stuk 

Nyx, een orkestwerk uit 2010 van componist 
en dirigent Esa-Pekka Salonen. Het is een 
fascinerend stuk, dat vaart, spanning en op-
winding combineert met momenten van 
kalmte en lucide transparantie. Ten slotte 

speelt het orkest Richard Strauss’ on-
stuimige Suite uit Der Rosen-

kavalier, een orkestraal 
resumé van de gelijkna-
mige opera. 

De tweede avond, op 
22 april, is geheel ge-

wijd aan twee iconen van 
de twintigste-eeuwse Russi-

sche orkestmuziek: Stravinsky en 
Sjostakovitsj. Het ballet Petroesjka, geschre-
ven voor de Ballets Russes van Diaghilev, is 
een sprankelend en uitbundig stuk over drie 
marionetten die tot leven worden gewekt en 
vervolgens verwikkeld raken in een drie-
hoeksverhouding van liefde en jaloezie. We 
betreden een geheel andere emotionele we-
reld met Sjostakovitsj’ Tiende symfonie, door 

velen gezien als zijn beste. De componist 
noemde het een muzikaal portret van de Sta-
linjaren in Rusland. In het tweede deel, een 
gejaagd en onverbiddelijk scherzo, schetst 
Sjostakovitsj een muzikaal portret van de 
Russische dictator. De terreur, angst en woe-
de van de periode worden op bijzonder aan-
grijpende wijze verklankt in deze symfonie. 

Het beloven twee bijzondere avonden vol 
muzikale stemmingswisselingen te worden; 
Alan Gilbert en de New York Philharmonic 
zullen het Amsterdamse publiek ongetwij-
feld trakteren op een demonstratie van alle 
facetten van hun veelomvattende kunnen.  

BENJAMIN ROUS

  NEW YORK IN AMSTERDAM
     met all-American mezzo  Joyce DiDonato

DE TWEEDE 
JEUGD VAN DE 

NEW YORK
PHILHARMONIC
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H
ding en spiergebruik. Én – heel belangrijk 
– voor zenuwen, plankenkoorts of hoe je 
het maar wil noemen. Er komt een coach 
die met ‘emotional freedom techniques’ 
helpt om podiumangst te overwinnen, een 
ondergesneeuwd gebied. Een psycholoog 
die ik ken uit Stanford ten slotte leert hoe 
de leden van een ensemble ook na jaren 
open en eerlijk tegenover elkaar blijven, 
zodat de sfeer goed blijft. Dat is nogal eens 
een achilleshiel.”
“Tja en dan is er natuurlijk het concert-

programma zelf. Hoogtepunten? De 
Gruppo Montebel lo, met 

kamer muz iek ver s ies 
van Mahlers Vierde 

S y m f o n i e  e n 
Schönberg s  Or -
kestliederen opus 
8, die naar mijn we-

ten nu weer voor het 
eerst sinds de première 

in de oorspronkelijke versie 
voor tenor gaan. En hopelijk de we-

reldpremière van een nieuw werk van Ro-
bin de Raaff. Verder is er natuurlijk een 
keur aan kamermuziek waar het publiek 
van zal smullen. Al met al hoop ik te vol-
doen aan mijn mandaat: nieuwe invals-
hoeken bedenken, maar wel met de hand 
op de knip.”

JOS VAN DER ZANDEN

Henk Guittart: “Wat het concours betreft: 
vooral iedereen zo lang mogelijk bij elkaar 
houden. Een kwartiertje spelen en dan on-
verrichterzake naar huis – dat is frusterend, 
zo moet het niet. Een muziekconcours is 
geen sportwedstrijd, het gaat er niet om wie 
de meeste doelpunten maakt. De toegelaten 
ensembles moeten zich voluit kunnen eta-

leren, dus alle deelnemers spelen drie ron-
des en ook de afvallers zijn welkom bij de 
masterclasses na afloop. Het heeft een on-
gelooflijke meerwaarde als musici een dag 
of tien met elkaar samen kunnen musiceren, 
dat weet ik uit ervaring.”
“Vorig jaar ging het om strijkkwartetten, 
nu om pianotrio’s. De eisen zijn niet mals, 
hoor. Vooraf een dvd insturen met liveop-
namen. Zonder montages, anders kun je 
misleid worden. Dan worden maximaal 
zeven ensembles gekozen door een inter-
nationale jury met ook niet-vakgroep-
musici, zoals k lar inett ist 
Alan Kay. Wie zo’n ge-
zelschap weet te over-
tu igen, kán echt 
wat. Eerst worden 
pianotrio’s van de 
Weense klassieken 
gespeeld, daarna zijn 
de teugels wat losser: 
iets romantisch of twintig-
ste-eeuws naar keuze. Voor de derde 
ronde heb ik de jonge componist Sam 
Wamper een stuk laten schrijven. Met hem 
mogen de musici vooraf een half uurtje re-
peteren en overleggen. Zo’n stuk zonder 
uitvoeringstraditie vind ik belangrijk, dat 
vraagt namelijk inzicht. De drie die in de 
f inale komen, mogen zelf kiezen wat ze 
spelen. De winnaar krijgt een geldprijs, 
drie concerten en gratis masterclasses.”
“Bij deze laatste – zelf spreek ik liever van 
coaching and mentoring – wilde ik minstens 
twee docenten betrekken. Met de kans op 
tegengestelde perspectieven dus, om dis-
cussie uit te lokken. Er bestaat geen waar-
heid in de muziek, hoezeer we er ook naar 
zoeken. Ook nieuw: aandacht voor hou-

“KOM IK NOG EENS IN DE GELEGENHEID OM EDUCATIEF MIJN STEMPEL TE DRUKKEN OP EEN FESTIVAL, DAN GA 
IK HET ANDERS DOEN.” HENK GUITTART NAM HET ZICH VOOR TOEN HIJ EEN PAAR JAAR GELEDEN NOG IN CA-
NADA LESGAF. DIE GELEGENHEID IS ER NU: HIJ LEIDT HET ORLANDO FESTIVAL IN KERKRADE, DE 34STE EDITIE IN 
AUGUSTUS. ACHTER DE SCHERMEN VAN ROLDUC GONST HET. WAT ZIJN ZOAL ZIJN PLANNEN?

ORLANDO FESTIVAL
Henk Guittart aan zet in Rolduc

“EEN KEUR AAN 
KAMERMUZIEK”
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C
label al bijna dertig jaar samen met diri-
gent Frieder Bernius en zijn Kammerchor 
Stuttgart en Barockorchester Stuttgart, 
en is er een nauwe band met het Dresdner 
Kammerchor en dirigent Hans-Christoph 
Rademann. 

Ze zijn bij Carus trots op al hun muzikale 
kinderen, en gevraagd naar de grootste 
artistieke successen schuiven ze er dan 
ook niet zomaar een naar voren, uit angst 
dat ze daarmee een ander opnameproject 
zouden kunnen achterstellen. Maar die 
successen zijn er natuurlijk wel degelijk, 
de meeste met een duidelijk Duits randje. 
Zo heeft het label het grotendeels vergeten 

Carus werd in 1972 door Günter en Wal-
traud Graulich als uitgeverij opgezet met 
als zwaartepunt geestelijke koormuziek. 
Het was, en is, hun missie om waardevol-
le bijdragen aan het koorrepertoire te le-
veren door kritische eerste uitgaven te 
verzorgen van onbekende composities uit 
alle tijdvakken, en door muziek waarvan 

geen uitgaven meer in omloop zijn op-
nieuw toegankelijk te maken. Wereldwijd 
is de uitgeverstak inmiddels de grootste 
aanbieder van geestelijke koormuziek, 
met meer dan 26.000 leverbare uitgaven. 
Parallel met de uitgeverij werd een platen-
label gestart om de muziek die op papier 
verscheen ook op plaat vast te leggen. 
Voor deze registraties tekenen gerenom-
meerde internationale musici en ensem-
bles, en Carus heeft zich ontwikkeld tot 
een heuse geheimtip onder muzieklief-
hebbers: hoge kwaliteit en interessant re-
pertoire. In de loop der tijd zijn verschil-
lende orkesten en koren echte ‘huisensem-
bles’ van Carus geworden. Zo werkt het 

De grote platenmaatschappijen bepalen nog steeds grotendeels het gezicht van de 
klassiek muziek naar de buitenwereld, met klinkende namen in ijzeren repertoire. 
Maar in de schaduw van die muzikale woudreuzen groeit en bloeit een keur aan 
kleinere en minder bekende platenlabels die vaak uitermate interessante opname-
projecten ondernemen. Zo ook Carus, het Duitse label met een bijzonder rijk 
aanbod aan koormuziek. 

CARUS
EEN RIJK AANBOD AAN KOORMUZIEK 

LABELPORTRET 
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religieuze koorwerk van Felix Mendels-
sohn Bartholdy compleet opgenomen, en 
na meer dan twee decennia musicologisch 
onderzoek in kritische edities uitgegeven. 
Een project van vergelijkbare omvang is 
de eerste volledige opname van de werken 
van Heinrich Schütz met het Dresdner 
Kammerchor onder de muzikale leiding 
van Rademann. De serie omvat al meer 
dan twintig cd’s en groeit nog steeds, 
waarmee voor de eerste Duitse componist 
van echt Europees belang eindelijk een 
waardig discografisch monument wordt 
opgericht. En ook met Wilhelm Friede-
mann Bach, misschien wel de getalen-
teerdste zoon van Johann Sebastian, heeft 
Carus soortgelijke ambities; een project 
om een groot deel van zijn oeuvre uit te 
brengen is al goed op stoom, met vele op-
namen van zijn vocale muziek, maar ook 
van orkestwerken en pianomuziek. Want 
hoewel de werken voor koor bij Carus na-
tuurlijk nog steeds de hoofdrol spelen, 
betekent dat niet dat instrumentale mu-
ziek buiten beschouwing wordt gelaten in 
de queeste naar volledigheid van het label. 

Dat is misschien wel de grootste verdien-
ste van Carus: het zorgt vaak niet voor 
fragmentarische uitbreiding van het koor-
repertoire, maar vult bepaalde ontbreken-
de onderdelen in dat repertoire zo volledig 
mogelijk in. Geen samples, maar de volle-
dige output van componisten. Daarom 
werkt de combinatie van muziekuitgeverij 

en platenlabel zo goed: de uitgeverij zorgt 
voor de waardevolle input van repertoire 
voor het label, en het label geeft meteen 
het klinkende resultaat van het nauwge-
zette en tijdrovende musicologische on-
derzoekswerk. En die wisselwerk ing 
wordt ook voor sympathieke doeleinden 
i ngezet :  i n 2009 
werd een project ge-
start rond het zin-
gen van en met kin-
deren ( l iederpro-
jekt.org). Onder-
deel van het project 
zijn liederboeken, 
cd-opnamen met 
v o o r a a n s t a a n d e 
musici en een gratis 
toegankelijk archief met honderden kin-
der-, wiegen-, volks- en kerstliederen. 
Van elke verkochte cd wordt 2 euro in pro-
jecten gestoken die het zingen met kinde-
ren bevorderen; tot nu toe is hiermee al 
meer dan 400.000 euro opgehaald!

Voor het komende jaar staat een belang-
rijke nieuwe uitgave gepland: in juni ver-
schijnt een opname van de Hohe Messe van 
Johann Sebastian Bach met het Freibur-
ger Barockorchester en de door Helmuth 
Rilling opgerichte en met deze opname bij 
Carus debuterende Gächinger Kantorei 
Stut tgar t , onder le id ing van Hans-
Christoph Rademann. De solisten zijn 
Carolyn Sampson, Anke Vondung, Da-

niel Johannsen en Tobias Berndt. De Hohe 
Messe is natuurlijk een werk dat al vele 
malen is opgevoerd, maar Carus komt op 
deze opname toch met een primeur; voor 
het eerst worden alleen Bachs eigen aan-
tekeningen in de partituur gevolgd, terwijl 
in de meeste gangbare edities ook latere 

toevoeg i ngen en 
veranderingen wor-
den gebruikt. Als 
b o n u s m a t e r i a a l 
worden alternatieve 
versies opgenomen, 
zodat de luisteraar 
goed kan vergelij-
k e n .  D a a r n a a s t 
wordt in 2015 het 
dertigjarig jubileum 

van het Dresdner Kammerchor, een van 
de ‘huisensembles’ van Carus, met ver-
schillende nieuwe uitgaven luister bijge-
zet, en staan voor het Lutherjaar 2017, 
waarin wordt stilgestaan bij vijfhonderd 
jaar reformatie, enkele spannende nieuwe 
opnamen gepland. Aan spannende en am-
bitieuze plannen geen gebrek bij Carus, 
een label dat iedere muzieklief hebber 
nauw in de gaten zou moeten houden!
 
BENJAMIN ROUS

TROTS OP 
HUN MUZIKALE 

KINDEREN

VOOR INFORMATIE ZIE: 
CARUS-VERLAG.COM
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zijn oeuvre speciaal voor haar vier schilderij-
en die in het booklet staan afgedrukt. In de 
tekst trekt Krabbé de lijn door naar de litera-

tuur door associaties met Neder-
landse gedichten. Zo krijgt 

een befaamde regel als 
Marsmans ‘De zon en 
de zee springen blik-
semend open’ een 
nieuwe dimensie 

door de verbinding 
met Lavinia’s spranke-

lende harpklanken. En dat 
doorbreekt meteen de mythe van 

de ‘lieflijke harp’. “Natuurlijk is dat een as-
pect van het instrument, maar ik heb al vaak 
getoond dat het ook heel onlieflijk kan zijn. 
De harp is zo ongelooflijk rijk, je kunt er alle 
emoties op laten horen.”
Na haar debuut-cd met de Franse componis-
ten Caplet, Ibert en Salzedo trok Lavinia 
verder door het muzikale landschap. Met 
Visions (eigentijdse klassieke muziek), Fan-
tasies & Impromptus, Metamorphosis (minimal 
music van Philip Glass) en Passaggio (Ludo-
vico Einaudi) behaalde ze laaiende succes-
sen. Nu is ze met Voyage opnieuw beland bij 
de Franse muziek.     
“Ik heb iets met impressionistische muziek. 
Debussy en Ravel zijn natuurlijk onsterfelijk 
en je ontdekt er steeds weer nieuwe dingen 
in.” Van hun tijdgenoot Erik Satie bewerkte 
Lavinia een aantal van de beroemde Gnos-
siennes en één deel Gymnopédie. “Ik kreeg een 
sterke binding met Satie’s pianostukken door 
de opnamen van Aldo Ciccolini en ik was 
meteen gegrepen door de onnadrukkelijk-

Er zit een duidelijke lijn in de cd’s die Lavinia 
tot nu toe uitbracht voor Channel en Sony. 
Allemaal weerspiegelen ze dat de harpiste 
zich beslist niet in een hokje laat stoppen. 
Klassiek opgeleid als ze is, kent ze geen gren-
zen. Ze verbreedt voortdurend haar reper-
toire naar andere genres. Klassiek, oude 
muziek, eigentijds, minimal, rock, jazz: La-
vinia kan alle kanten op, zolang de puurheid 
van de muziek en de innerlijke drive maar 
voelbaar zijn. Dat was al zo sinds ze als acht-
jarige haarfijn aanvoelde dat de harp ‘haar’ 
instrument zou worden. 
“De titel Voyage geeft precies weer wat ik wil 

zeggen,” vertelt Lavinia, “de muziek geeft het 
gevoel van een ontdekkingsreis door de tijd, 
door landschappen en plaatsen.” De volgorde 
van de tracks is zorgvuldig gekozen. 
“Ik wilde niet een schoolse 
categorisering per com-
ponist, maar ik pro-
beer een associatief 
verband te laten ho-
ren tussen de ver-
schillende stukken.” 
Dat verband is er niet 
alleen muzikaal, want La-
vinia vroeg Jeroen Krabbé om 
deel te zijn van haar project. Via hem doen 
ook de beeldende kunst en de literatuur mee. 
 “Jeroen maakt de beeldende kracht van de 
muziek zichtbaar”, zegt Lavinia. Hij koos uit 

Harpfenomeen Lavinia Meijer maakt een reis zonder grenzen door de Franse 
muziek voor haar zevende cd – haar tweede voor Sony: Voyage. Met fraaie 
 cover art met schilderijen en teksten van Jeroen Krabbé en foto’s van Stephan 
Vanfleteren, en met arrangementen die ze grotendeels zelf maakte voor de harp. 

LAVINIA MEIJER KENT GEEN GRENZEN
  een ontdekkingsreis door de tijd

“DE HARP IS ZO 
ONGELOOFLIJK 

RIJK”
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heid van die ‘musique de fauteuil’. Op het 
eerste gezicht eenvoudige muziek, die toch 
heel knap in elkaar steekt en vol emoties zit.” 
Bij die sfeer sluit de moderne filmmuziek van 
Yann Tiersen verbazend goed aan. De com-
ponist, beroemd geworden door de roman-
tische film Le Fabuleux Destin d’Amélie Pou-
lain, past naadloos in de rest van het pro-
gramma. Ook klassieke ‘diehards’ móéten 
zich gewonnen geven. 
Lavinia’s harp leent zich voor alle genres. 
Scheidslijnen zijn maar kunstmatig. “Men 

zegt dat de moderne luisteraar steeds minder 
in staat is tot gespannen concentratie, maar 
ik merk juist hoe doodstil een jonger publiek 
kan luisteren”, vertelt Lavinia, die niet opziet 
tegen een optreden in gevestigde rocktem-
pels als Paradiso en Het Paard van Troje. “Je 
denkt dan: zullen ze geen bierblikjes naar me 
gooien, maar het tegendeel is waar. Een van 
mijn leukste optredens was een staconcert in 
Hengelo waar ze twee uur ademloos hebben 
staan luisteren.”   
Lavinia is ook blij met de samenwerking met 

Amsterdam Sinfonietta in Debussy’s Danse 
sacrée et danse profane en Ravel’s Introduc-
tion et Allegro. “Het is de eerste cd waarop ik 
met orkest speel, maar live speel ik vaker met 
ze. Het is zo’n geweldig ensemble, we zitten 
op dezelfde lijn. Ze willen hetzelfde als ik, 
doorbreken grenzen, staan open voor alles. 
Heerlijk om mee samen te werken.”   
Blijft Lavinia dan wel optreden als ‘traditio-
neel’ harpsoliste? “Ja natuurlijk! Ik ben er trots 
op dat ik deel uitmaak van de Nederlandse 
harptraditie. Ik heb grote voorgangers en col-
lega’s. En avontuurlijk zijn ze ook! Wist je dat 
de grote Rosa Spier ook heeft opgetreden met 
een jazzband? Er bestaan foto’s van!”
Hoe verder? Lavinia’s brede scala aan moge-
lijkheden is nog lang niet uitgeput. Ze expe-
rimenteert met elektronische muziek. Geen 
elektronische harp, dat werkt niet zo goed, 
maar haar eigen harp in combinatie ermee. 
Tijdens haar concert op 24 mei in Carré gaat 
ze er iets van laten horen. Ze komt er voor de 
tweede keer. “Daar kijk ik erg naar uit. Carré! 
Het is héél bijzonder om daar op te treden.”

GERARD SCHELTENS

LAVINIA MEIJER KENT GEEN GRENZEN
  een ontdekkingsreis door de tijd

DIVERSE COMPONISTEN
VOYAGE

Lavinia Meijer
SONY 0 88875 0464026

VOOR INFORMATIE ZIE: 
LAVINIAMEIJER.COMFO
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D
Het label Alpha hult zijn dvd’s in grotendeels zwart karton, maar brengt nieuw 
licht en nieuwe kleur in de oude muziek door uitvoeringen waarin diverse discipli-
nes samenkomen.

ALPHA

De grotendeels zwarte dvd-hoesjes en de sier-
lijke lettertypes zorgen voor herkenbaarheid 
aan de buitenkant, maar ook de schijfjes zelf 
hebben een eigen karakter. Het label Alpha 
wil zich verzetten tegen de standaardisering 
van de muziekregistratie: niet datgene doen 
wat iedereen al doet en de band benadrukken 
tussen de verschillende kunstdisciplines. Een 
combinatie, kort gezegd, van het een en het 
ander. Op de dvd Rameau, Maître à Danser 
bijvoorbeeld spelen Les Arts Florissants on-
der leiding van William Christie twee werken, 
Daphnis & Eglé en La Naissance d’Osiris, 
waarin zang en dans een gelijkwaardige rol 
spelen en, in een mise-en-scène van zangeres 
Sophie Daneman, ook krijgen. Het zijn bo-
vendien stukken die je bijna nooit te horen en 
al helemaal niet te zien krijgt.

Jean-Baptiste Lully is een andere Franse com-
ponist die veel aandacht van het label krijgt: 
een uitvoering van Molières Le bourgeois gen-
tilhomme was niet alleen bijzonder omdat de 
toneelmuziek van Lully compleet en op de 
juiste plaatsen in het stuk werd uitgevoerd, 
maar ook omdat de hele voorstelling op au-
thentieke wijze gespeeld werd, met de toneel-
middelen en belichting uit Molières tijd. Hier 
dus een samenwerking tussen dans, gespro-

 nieuw licht en nieuwe
kleur in de oude muziek
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VERZET TEGEN
STANDAARDISERING

VOOR INFORMATIE ZIE:
OUTHERE-MUSIC.COM

ken en gezongen theater, met als bonus een 
sfeervolle impressie van hoe de komedie over 
de  pompeu z e 
monsieur Jour-
dain eruit zou 
kunnen hebben 
gezien bij zijn we-
reldpremière.
Een jaar of wat na het uitbrengen van die dvd 
kwamen het orkest van die productie, Le Poè-
me harmonique onder leiding van Vincent 
Dumestre, en regisseur Benjamin Lazar met 
een andere nieuwigheid: Lully’s eerste opera 
Cadmus et Hermione uit 1673, ook verlicht met 
kaarsen in plaats van lampen. Het was boven-
dien een werk waarvan een opname hoogst 
welkom was.

Een tweede interpretatie van Molières stuk is 
nu bij Alpha verschenen, van de hand van re-
gisseur Denys Podalydès, met het Ensemble 
Baroque de Limoges onder leiding van 

Christophe Coin. Dat het stuk hier een ande-
re richting uit zal gaan dan bij de vorige 

dvd-versie blijkt 
wellicht al uit het 
feit dat de kos-
tuums ditmaal 
ontworpen zijn 
door Christian 

LaCroix.
Le Poème Harmonique en Vincent Dumestre 
zijn terug met Purcells Dido & Aeneas. Dat lijkt 
op het eerste gezicht een  beetje gewoontjes: 
daar zijn toch zeker voldoende opnamen van? 
Nu ja, wat de dvd betreft valt dat wel mee, of 
eigenlijk: tegen. En daar komt bij: ook hier 
vinden we een verbintenis tussen twee kunst-
disciplines. Naast de operazangers vinden we 
op het toneel namelijk acrobaten die het lucht-
ruim en de masten van Aeneas’ schip bevol-
ken.
In de regie van Cécile Roussat en Julien Lubek 
beleven we de sfeer van de kustlijn. Koningin 

Dido neemt een bad tussen de golven en 
wordt vanaf de rotsen bespied door Aeneas. 
Hun liefde voor elkaar zorgt voor de fatale 
afloop van het verhaal, en niet zozeer de door 
librettist Nahum Tate aangevoerde heksen. 
Vivica Genaux is als Dido geen majestueuze 
en tragische vorstin, maar een gespannen en 
gekwelde vrouw, zowel vocaal als in drama-
tisch opzicht. Henk Neven en Ana Quintans 
geven haar sterk tegenspel als respectievelijk 
een Aeneas die meer te doen heeft dan in an-
dere producties het geval is en een doortas-
tende Belinda. Spannende belichting, krui-
pende zeedieren en zwevende meerminnen 
geven kleur en smaak aan deze bijzondere 
voorstelling.

HEIN VAN EEKERT
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D

meesterwerk. “Het is een complex en gelaagd 
stuk waarbij elke variatie zijn eigen karakter 
heeft. De kunst is om dat karakter te treffen.” 
Niet zozeer de uitvoeringen van Glenn 
Gould, maar die van Sokolov en Perahia wa-
ren voor Rozenboom een muzikaal ijkpunt. 
“Ik vind Perahia een fantastisch pianist en ik 
denk dat mijn tempokeuze wel enigszins bij 
die van hem in de buurt komt.” Perahia is ook 
degene die liet horen hoe meeslepend en 
prachtig Bach op een moderne vleugel kan 
zijn. “Ik heb inderdaad niet zo veel met de 
authentieke uitvoeringspraktijk. Maar dat 
mag ik niet te hard zeggen, want mijn broer is 
muzikaal leider van Musica Antiqua in Den 
Haag. Wat hij van mijn Bach vindt? Die vindt 
hij mooi, maar het is totaal niet zijn ding.” 
Over een volgend cd-project denkt Rozen-
boom na: de pianomuziek van een andere 
lievelingscomponist, Franz Schubert.

OSWIN SCHNEEWEISZ 

De liefde voor klassieke muziek kreeg 
Jan-Willem Rozenboom van huis uit mee. Hij 
werd geboren in wat hij noemt ‘een typisch 
Radio 4-gezin’. Moeder zong, vader speelde 
piano en was lid van een koor. Thuis klonk 
een ratjetoe aan klassieke muziek. Jan-Wil-
lem speelde niet onverdienstelijk piano en 
ging naar het conservatorium in Tilburg en 
Den Haag. Ergens onderweg trad hij toe tot 
de band van Guus Meeu-
wis en maakte furore in 
de popmuziek. “In Den 
Haag vonden ze dat maar 
twijfelachtig”, herinnert 
Rozenboom zich. “Men 
zag die combinatie van 
popmuziek en klassiek 
niet zitten. Toen ik was afgestudeerd dacht 
ik, nu is het tijd voor een ander doel in mijn 
leven: de Goldbergvariaties.”
Elf jaar lang was hij naast het opbouwen van 
een gezin met vier kinderen en een carrière 
in de popmuziek bezig met Bachs meester-
werk. “Het is altijd iets geweest dat ik voor 
mezelf deed. Het is dan ook een rare, maar 

leuke ervaring dat het door de cd nu opeens 
publiek is geworden. Ik heb altijd een klassiek 
hart gehad, droomde lang geleden van een 
loopbaan als concertpianist, maar had al snel 
door dat ik niet zou kunnen concurreren met 
de top van de pianistenmarkt.”
Wie de concertpodia betreedt met de Gold-
bergvariaties heeft lef. Wie dat doet als ‘pianist 
en componist van Guus Meeuwis’ heeft on-
eindig veel meer lef. Immers, grappen als 
‘kedeng, kedeng door Bach’ liggen voor het 

oprapen. Is Rozen-
boom niet bang dat 
het stigma hem in de 
weg zal zitten? “Het 
is misschien lastiger 
om de hardcore klas-
siekemuziekliefheb-
ber en de critici te 

overtuigen, maar aan de andere kant bereik 
ik juist door mijn naamsbekendheid een bre-
der publiek, en dat is het publiek dat ik wil 
bereiken. Ik hoef niet zonodig in de serie 
Meesterpianisten, maar een keer Bach spelen 
op Lowlands lijkt me fantastisch. Ik wil mijn 
passie delen en mensen enthousiasmeren.”
Bach schreef met de Goldbergvariaties een 

“BACH SPELEN 
OP LOWLANDS 

LIJKT ME 
FANTASTISCH”
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JAN-WILLEM ROZENBOOM
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JAN-WILLEM ROZENBOOM 
 “IK WIL MIJN PASSIE DELEN”
VAN ‘KEDENG, KEDENG’ NAAR BACH: JAN-WILLEM ROZENBOOM, DE PIANIST UIT DE BAND VAN GUUS MEEUWIS, 
MAAKTE EEN CD MET DE GOLDBERGVARIATIES VAN BACH. “DIT IS EEN DROOMSTUK VOOR IEDERE PIANIST.”
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zoals Tsjaikovski’s Danse russe en Katsjatoe-
rians furieus gespeelde Sabeldans.
Met zijn eigen kamermuziekensembles Les 
Trilles du Diable en Double Sens en hier en 
daar met het Deutsches Symphonie-Or-
chester Berlin gaat het Radulovic in alle 

werken eigenlijk maar om één ding: 
het overbrengen van pure 

passie. En ja, dat lukt 
hem uitstekend. Uit 
elke noot die hij 
speelt druipen de 
vreugde en het leed 

van het leven zelf en 
klinkt de verwonde-

ring over de wereld en de 
liefde voor al wat leeft. The New 

York Times noemde hem al gekscherend ‘a 
dashing 19th century romantic virtuoso’, 
en daar is eigenlijk niets te veel mee gezegd.

PAUL JANSSEN

Met zijn eerste cd op Deutsche Grammo-
phon leek het label de Servische violist Ne-
manja Radulovic neer te willen zetten als de 
incarnatie van Niccolò Paganini, en ook met 
de jongste loot aan de stam is de referentie aan 
virtuozendom, duivelskunst en zelfs zigeu-
nerbloed groot. Op Journey East neemt de van 
een weelderige donkere krullenbos voorziene 
ster de luisteraar mee langs zijn eigen favorie-
te klassieke, volks- en filmmuziek. Traditio-
nele Servische liederen staan naast Brahms’ 
Eerste Hongaarse dans en Dvoráks Songs my 
mother taught me en ook Williams’ thema uit 
Schindler’s List en thema’s uit hier onbekende 
Servische films komen langs in woeste, ge-
passioneerde uitvoeringen die doen denken 
aan de tijd dat de Engelse violist Nigel Ken-
nedy jong en onbezonnen het toneel van de 
klassieke muziek betrad.
Ook Radulovic lijkt lak te hebben aan con-
venties en presenteert zichzelf vooral als een 
a-klassiek studentikoos type. Zo kan men de 
violist in het dagelijks leven en in de studio 
tegenkomen in bij voorkeur een zwartleren 

jasje en een vale spijkerbroek met wat strate-
gisch geplaatste scheuren. In woord en ge-
baar is hij overigens buitengewoon be-
schaafd, op het erudiete af. Zo spreekt hij 
onder andere vloeiend Frans. Logisch. Op 
veertienjarige leeftijd verliet hij, terwijl de 
oorlog om Kosovo nog narookte, met 
zijn ouders zijn vaderland 
om een nieuwe toekomst 
op te  bouwen i n 
Frankrijk. Zijn ou-
ders gaven daarmee 
alles wat ze hadden 
op voor een betere 
toekomst voor hun kin-
deren. Radulovic leerde 
daardoor naar eigen zeggen het 
leven ten volle te leven en alle risico’s die 
daarvoor nodig zijn te nemen. Dat risico, die 
onaangepastheid in de goede zin des woords 
doordrenkt ook zijn spel en repertoirekeuze.  
Klassiek, filmmuziek, volksmuziek, het zijn 
voor Radulovic slechts graduele verschillen, 
en zelfs dat niet eens. Het gaat immers altijd 
om muziek die geen andere functie heeft dan 
te bekoren, te emotioneren en vooral het hart 
te raken. Vandaar dat de Eerste Hongaarse 
dans van Brahms werkelijk klinkt als volks-
muziek. Uitdagend, rauw en dan weer inge-
togen, lyrisch, maar altijd vol van het slepend 
rubato van de zigeunermuziek. 
Dit is de eerste track van de cd en die zet de 
toon voor de rest die zich laat vertalen als een 
zeer persoonlijke reis naar de Servische wor-
tels met volksliedjes als Niska banja en Paso-
na kolo, een eerbetoon aan zijn twee jaar ge-
leden overleden moeder met Dvoráks Songs 
my mother taught me en het thema uit Schind-
ler’s List en geliefde ‘hits’ uit de klassieke hoek 

JOURNEY EAST HEET DE CD WAARMEE DE SERVISCHE VIOLIST NEMANJA RADULOVIC HET INTERNATIONALE 
PUBLIEK MOET VEROVEREN. EN DE KANS DAT DIT LUKT IS GROOT. HET IS EEN BUITENGEWOON GEPASSIONEERDE 
REIS LANGS ZIJN WORTELS EN GROTE MUZIKALE LIEFDES DIE ONWEERSTAANBAAR UIT DE LUIDSPREKERS KOMEN.

JOURNEY EAST
Nemanja Radulovic’ gepassioneerde reis

UITDAGEND, 
RAUW EN DAN 

WEER INGETOGEN
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geliefde (solo)werken van Rachmaninov, 
Grieg, Debussy, Granados, Mompou, Pou-
lenc, Escher en oma Diehm Winzenhöler uit. 
Twee cd’s met Van Lelyvelds sprankelende en 
fijngevoelige opnames van deze stukken illus-
treren het portret van haar thuis niet altijd 
even benaderbare moeder, die haar oudste 
dochter pas als een persoon kon zien aan het 
eind van haar leven. De vroege dood van 
Chrisje, het eerste kind van Hella Haasse, had 
daar zeker mee te maken. Van Lelyveld: “Mijn 
pianospelen loste iets op, een soort onbe-
noembare spanning die in huis hing. Tussen 
mijn ouders en mij, maar ook tussen hen on-
derling. Het leek alsof op de een of andere 
manier iets makkelijker gemaakt werd.” 

WENNEKE SAVENIJE

“Genetisch lijk ik best op mijn moeder. Maar 
qua karakter lijk ik volgens haar meer op mijn 
Hongaarse overgrootmoeder, Hélène Weitzel, 
de luis in de pels van de familie”, zegt Ellen 
van Lelyveld, dochter van Hella Haasse 
(1918-2011) in haar Amsterdamse huis, waar-
in een zwarte Schimmelvleugel prijkt te mid-
den van talloze boeken, kunstvoorwerpen en 
een fraaie mix van moderne en antieke meu-
bels met een oosters tintje. 
“O, kind, dat neusje, die zijdelingse blik, pre-
cies oma Hélène!”, riepen de oudtantes van 
Ellen van Lelyveld tegen hun nichtje. Dan 
vertelden ze verhalen over haar eigenzinnige 
overgrootmoeder, die danseres en zangeres 
was in een Oost-Europees ‘reizend muziek- 
annex variétégezelschap’, trouwde met een 
Duitse schoenlapper en een verhouding kreeg 
met de Amsterdamse 
professor De Vries, de 
eigenlijke vader van Hel-
la Haasses moeder. 
Van Lelyveld heeft zich 
vooral laten inspireren 
door deze vrouw, de pia-
niste Käthe Diehm Winzenhöler, die haar al 
jong leerde pianospelen: “Van mijn oma heb 
ik de muzikale genen en het plezier in virtuo-
siteit geërfd.”
Toch studeerde Van Lelyveld eerst psycholo-
gie en beproefde ze daarna haar geluk op de 
Rietveld Academie, voor ze zich aanmeldde 
bij het conservatorium in Amsterdam. Daar 
studeerde ze piano bij Hans Dercksen en de 
Roemeen Alexandru Hrisanide, die haar een 
mooie klank en ontspannen speelstijl bij-

bracht. Omdat ze zich ‘te introvert’ voelde om 
een solocarrière te ambiëren, richtte Van Le-
lyveld zich op begeleiden en lesgeven. Als pe-
dagoge ontwikkelde ze Geïntegreerd Studeren, 
een methode waarin de kwaliteit van het stu-
dieproces centraal staat. 
En nu heeft Van Lelyveld, in een lichtvoetige 
en poëtische stijl die ook schrijftalent ver-

raadt, het gewaagd een 
huis-tuin-en-keukenpor-
tret van haar moeder te 
publiceren. Als een zwa-
luw scheert ze over mooie 
en soms pijnlijke herinne-
ringen aan haar jeugd. Op 

de cover prijkt Van Lelyveld zelf, als jong 
meisje geschilderd door Hella Haasse, die ook 
pianospeelde, maar door de ‘draconische ver-
wachtingspatronen’ van háár moeder later 
nooit meer een piano aanraakte. 
Het uit losse impressies opgebouwde boekje is 
organisch gegroeid uit het programma De mu-
zikale wereld van Hella Haasse (2001, De Rode 
Hoed, Amsterdam). Terwijl de schrijfster haar 
liefde voor de muziek toelichtte, voerde doch-
ter Ellen met de zanger John van Halteren 

Als een zwaluw die over de herinneringen van haar jeugd scheert, beschreef Ellen 
van Lelyveld, de oudste dochter van de bekende schrijfster Hella Haasse, in 
 Altijd piano hoe haar moeder zich liet inspireren door muziek. 

MUZIEK IN HET LEVEN 
van Hella Haasse

“MIJN 
PIANO SPELEN 
LOSTE IETS OP”

ALTIJD PIANO 
MUZIEK IN HET LEVEN 
VAN HELLA HAASSE 

(BOEK + 2 CD’S)
UITGEVERIJ RUBINSTEIN 
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DIVERSE 
 COMPONISTEN
The Salzburg Recital
Grigory Sokolov
Deutsche Grammophon
0 02894 794342 
(2 cd’s) / € 28,99

GEORG MUFFAT 
Missa in labore 
requies 
Ars Antiqua Austria 
St. Florianer  Sängerknaben
o.l.v. Gunar Letzbor 
Pan Classics 
7 61999 0103016 / € 22,99

Aanbevolen door uw
KLASSIEKE ZAKEN SPECIALIST

Chansonnier Philippe Elan en het 
Amstel Quartet hebben elkaar he-
lemaal gevonden op deze heerlij-
ke, aanstekelijke cd met beroemde 
chansons. Elan, geboren in Frank-
rijk, zingt herkenbare chansons 
van Brel, Aznavour en ook Shaffy. 
De mooie bewerkingen komen 
van Bob Zimmerman, Wijnand van 
Klaveren en anderen. Het saxo-
foonkwartet begeleidt soepel en in 
prachtige klankkleuren. De mooie 
klank en het virtuoze technisch 
kunnen van het kwartet komen 
ook terug in de tune van Radio 
Tour de France. Neem deze super-
lekkere cd mee in de auto onder-
weg naar Frankrijk, of nog beter: 
luister gewoon thuis in je luie stoel 
en laat je in gedachten meevoe-
ren naar La Douce France! 
Herkenbaar, aanstekelijk en origi-
neel: geslaagde combinatie van 
Amstel Quartet en Philippe Elan!

Bijzondere liveopna-
me die de muziek 
springlevend houdt. 
Sokolov durft zich te la-
ten gaan en risico’s te 
nemen, kleine onvol-
komenheden maken 
het geheel misschien 
nog wel spannender. 
Een breed repertoi-
re komt voorbij. Met 
Bachs Ich ruf zu Dir, 
Herr Jesu Christ wordt 
dit recital mooi me-
ditatief afgesloten. 
We moeten deze cd 
en vele andere niet 
d o o d a n a l y s e re n , 
maar gewoon onder-
gaan.

Een van de nieuwste sacd’s van 
Pentatone bevat koorwerken van 
de hedendaagse componisten 
Pärt, Nystedt, Sandström, Antognini 
en Esenvalds. Er zijn evenveel over-
eenkomsten als verschillen tussen 
de heren. Onder de titel Sacred 
Songs of Life & Love weet South 
Dakota Chorale met een prachtig 
etherisch geluid het programma 
loepzuiver tot een logisch geheel 
te smeden. Veel complimenten 
voor opnameleider Jesse Brayman, 
want zelden hoor je koormuziek zo 
mooi in balans. Een ruimtelijkheid 
die niet galmt maar juist de prach-
tige koorklank verstevigt. Een cd 
waarvoor even alle sterren aan de 
hemel goed stonden en die daar-
om hoort in het rijtje cd’s om mee 
te nemen naar het fi ctieve onbe-
woonde eiland.

Van Georg Muffat (1653-1704) is voornamelijk 
instrumentale muziek bekend die aan de min-
der belangrijke hoven werd uitgevoerd. Moge-
lijk ligt daar de oorzaak van het feit dat hij voor 
het grote publiek in de schaduw is blijven staan 
van tijdgenoten als Lully, Corelli en Biber. In 2014 
is voor het eerst een opname gemaakt van 
de enig overgeleverde maar bijzonder mooie 
mis van Muffat, de Missa in labore requies, die 
wordt uitgevoerd door Ars Antiqua Austria on-
der leiding van Gunar Letzbor. Deze Oostenrijk-
se dirigent heeft voor de sopraanpartijen niet 
voor vrouwen gekozen, die mochten in Muffats 
tijd niet optreden in de kerk, maar voor de Flo-
rianer Sängerknaben. Deze knaapjes van soms 
nog maar acht jaar, die vooral gewend zijn om 
binnen kloostermuren te zingen, klinken mogelijk 
daarom op de cd ogenschijnlijk  een beetje iel. 
Loepzuiver zingen ze echter wel en een vergelij-
king met Engelse Carrolls kunnen ze qua kwaliteit 
doorstaan. Voorafgaand aan de 24-stemmige 
mis klinkt een wonderschone sonate, om er als 
het ware even in te komen. Deze imponerende 
cd brengt u al luisterend op een hoger niveau.                                                  

DIVERSE 
 COMPONISTEN
Sax avec Elan!
Philippe Elan, 
Amstel Quartet
Harmonia Mundi 
8 59713 147270 / € 20,99

DIVERSE 
 COMPONISTEN
Sacred Songs of 
Life & Love
South Dakota Chorale 
o.l.v. Brian A. Schmidt
Pentatone 
8 27949 053061 / € 24,99

Floris de Wever

Peter Nijland

Hugo de Groot

Broekmans & 
Van Poppel

Rico Pettinga



orkest

DIVERSE COMPONISTEN
Carmen Suite
Britten Jeugd Strijkorkest
o.l.v. Loes Visser
BRITTEN JEUGD STRIJKORKEST

152 713 VKZ / € 14,99

Het was groot feest in Wenen bij het Summa Cum Laude Festival 2014, want 
het Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle ging er bij dit internationale concours 
vandoor met de eerste prijs in de categorie strijkorkesten. Volkomen verdiend! 
Deze mooie cd laat horen dat we met 
een orkest van grote klasse te maken 
hebben. De briljante Carmen Suite is 
het hoofdwerk. Rodion Sjtsjedrin, de 
Russische componist met de tong-
brekende naam, distilleerde uit de 
muziek van Bizets beroemde opera een effectvolle vijftiendelige suite voor 
strijkers met een uitgebreid instrumentarium aan slagwerk. Het Britten Jeugd 
Strijkorkest leeft zich uit op de beroemde highlights en excelleert in toonvor-
ming, ritmische precisie, discipline en vooral ook veel plezier en enthousias-
me. De suite wordt omlijst door Mozarts jeugdige Divertimento in Bes en drie 
heel charmante stukken van de Azerbeidzjaanse componist Kara Karayev. 
Dit is een karaktervolle, volwassen cd geworden. Loes Visser heeft met deze 
jonge musici een heel hoog niveau weten te bereiken. De leden zijn tussen 12 
en 22 jaar en komen uit de vooropleiding en de eerste twee studiejaren van de 
ArtEz hogeschool voor de kunsten. Zijn dit echt de ‘beginners’? Dat belooft 
wat voor de toekomst!
 

GERARD SCHELTENS

orkest

JOSEPH JONGEN
Pages intimes
Nathan Braude,
Orchestre Philharmonique Royal
de Liège o.l.v. Jean-Pierre Haeck
MUSIQUE EN WALLONIE

5 42500 8315751 / € 22,99

Met veel liefde gemaakt, dit inkijkje in het oeuvre van Joseph Jongen. Alles is 
verzorgd en origineel – documentatie, lay-out, repertoirekeuze, fotografie. Je 
maakt kennis met een viertal orkestwerken van deze Belg, precies een eeuw 
geleden geschreven toen hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar 
Londen vluchtte. Daar onderging hij de invloed van een internationaal gezel-
schap musici en componisten, wat aan de muziek te horen is. Kennelijk wer-
den angst en ontbering door Jongen in Engeland niet zo gevoeld, want de sfeer 
die de muziek ademt is merendeels uitgelaten en pastoraal – van dramatiek 
geen spoor. Dansvormen prevaleren, al wordt de ritmiek veelal gemaskeerd 
door datgene waar Jongen zo in uitblinkt: een machtige beheersing van het 
instrumentale kleurenspectrum. Voortdurend zijn er dialogen en verstrenge-
lingen van instrumenten, 
met subtiele accenten 
door pregnant slagwerk 
of met harpslingers. Di-
rigent Jean-Pierre Haeck weet deze nuances met zijn Orchestre Philharmo-
nique Royal de Liège op schitterende wijze te realiseren. Zo fraai dat je je 
afvraagt waarom een aantrekkelijk werk als de Tableaux pittoresques niet vaker 
het internationale concertpodium haalt. Ook de poëtische, ravelliaanse Pages 
intimes op. 55 verdienen een tweede leven buiten België.

JOS VAN DER ZANDEN

orkest

ANTON BRUCKNER
Symfonie nr. 6 en 7
Koninklijk Concertgebouworkest
o.l.v. Mariss Jansons
RCO 8 14337 019075 (2 CD’S) / € 20,99

Tegelijk met het afscheid van Mariss Jansons als chef-dirigent van het Con-
certgebouworkest is deze dubbel-cd verschenen met opnamen die al in 2012 
zijn gemaakt. Na de positief ontvangen koppeling van Bruckners Derde en 
Vierde symfonie wijdt hij zich hier aan de Zesde en Zevende. Opvallend is 
opnieuw de flexibiliteit in het tempo. Jansons geeft de muziek een stuwende 
kracht met een elastisch verende ritmiek. Door de levendige beweging vallen 
de typische lassen in de partituur wel meer op dan in een monumentale uit-
voering, maar het orkest overtuigt volledig met warm en transparant samen-
spel, weer eens fenomenaal vastgelegd door de technici van RCO Live. Dank-
zij Jansons’ feilloze gevoel voor muzikale architectuur zakt de spanning geen 

moment in. Fijn ge-
troffen details vin-
den moeiteloos een 
plaatsje in de grote, 
alt ijd opval lend 

buigzame lijnen. Zelfs Bruckner lijkt in de lyrische passages te kunnen zingen. 
Na de bekende opnamen van Eduard van Beinum, Eugen Jochum en Ber-
nard Haitink is dit een imposant document waaruit blijkt dat Mariss Jansons 
de illustere Bruckner-traditie van het orkest op een geheel eigen wijze heeft 
voortgezet zonder het oude goud geweld aan te doen. 

EDDIE VETTER

orkest/concert

GEORGE ENESCU
Symphonie concertante, Symphony no. 1
Truls Mørk,
Tampere Philharmonic Orchestra
o.l.v. Hannu Lintu
ONDINE 0 76119 5119822 / € 20,99

De Roemeense componist George Enescu (1881-1955) komt gelukkig steeds 
meer in beeld op concertpodia en cd-producties. Zijn werken zijn het aan-
horen meer dan waard en verweven op een zeer persoonlijke wijze de lessen 
van Brahms, de adem van Dvorák, de invloed van de Franse componisten 

rond 1900 en de Roemeense volks-
muziek met elkaar. Ook in zijn 
symfonieën is dat goed te horen. 
Hij schreef er drie (naast de vier 
‘studiesymfonieën’ die hij als tiener 
componeerde). Het Finse Tampe-

re Philharmonic Orchestra gooide onder leiding van Hannu Lintu al hoge 
ogen met de opnamen van de symfonieën twee en drie. Ook deze registratie 
van de Eerste symfonie zal goed zijn voor jubelende kritieken. En niet alleen 
vanwege de uitermate spannende symfonie, maar ook en vooral vanwege de 
koppeling met de zelden gehoorde Symphonie concertante voor cello en orkest. 
Een juweel van een verkapt celloconcert waarin de werelden van Mahler en 
Dvorák bij elkaar komen, en soms de fundamenten van het werk van Bartók 
en Sjostakovitsj al lijken door te klinken. Een intens lyrisch werk dat met Truls 
Mørk als solist meteen een zwaargewicht heeft die op onnavolgbare wijze een 
lans breekt voor deze gloedvolle noten.

PAUL JANSSEN

Orkest 
van grote klasse

Een imposant document

Truls Mørk speelt 
gloedvolle noten

Met veel liefde gemaakt

CD-
BESPREKINGEN
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orkest/kamermuziek

THÉODORE DUBOIS
Musique sacrée et symphonique
Musique de chambre
Brussels Philharmonic,
Flemish Radio Choir o.l.v. Hervé Niquet
EDICIONES SINGULARES 9 78846 1723652

(3 CD’S + BOEK) / € 22,99

‘Zijn werken lijden aan een zekere koelte’, zo oordeelt ’s werelds grootste mu-
ziekencyclopedie over Théodore Dubois. Dat laten we niet op ons zitten, moe-
ten ze gedacht hebben bij het Centre de Musique Romantique Française. Een 
man omlaaghalen die in de negentiende eeuw zoveel heeft gedaan voor het 
Franse muziekleven, zoveel leerlingen heeft opgeleid, die zoveel waardevolle 
boeken naliet over harmonie en contrapunt én zoveel composities. Daarom 
drie cd’s gemaakt met een 
dwarsdoorsnede van zijn 
oeuvre – symfonisch, vocaal 
en kamermuziek. Met uit-
voerige documentatie in de 
vorm van een Frans- en Engelstalig boekje. Zonder meer lovenswaardig, al 
is het boekje wat rommelig, het leest niet prettig. De drie cd’s verrassen des 
te meer. Dat van die koelheid blijkt regelrechte onzin, de muziek fonkelt en 
sprankelt dat het een lieve lust is. Goed, Dubois was niet iemand van de barri-
caden, maar zijn Tweede symfonie en Messe pontificale verdienen het zeker om 
gehoord te worden. Je hoeft het aanstekelijke Allegro leggiero uit zijn Piano-
kwartet maar te horen en je weet wat deze man in petto heeft: warmbloedige 
schumanniaanse flair. Stuk voor stuk doen de musici en ensembles het prima 
en bovendien zijn de geluidsopnamen van hoge kwaliteit.

JOS VAN DER ZANDEN

concert

W.A. MOZART
Violin Concertos 1 & 5
Sinfonia Concertante
Vilde Frang, Maxim Rysanov,
Arcangelo o.l.v. Jonathan Cohen
WARNER CLASSICS 0 82564 6276776 / € 23,99

Vilde Frang nu nog jong en talentvol noemen, zou haar spel en carrière geen 
recht doen. De Noorse violiste die al op 12-jarige leeftijd haar debuut maakte 
onder Mariss Jansons nadert immers de dertig al. Dat velen haar toch een 
‘jong talent’ noemen, heeft alles te maken met haar zin voor avontuur. Frang 
is van aard een romantisch violiste, vol van toon, rijk aan vibrato en met een 
zeer gevarieerde emotionele expressie. Als zo’n violiste een liaison aangaat 
met een ensemble dat diepe wortels heeft in de historische uitvoeringsprak-
tijk, kan dat botsen. Niet bij Frang. Samen met het in de Weense klassieken 
gespecialiseerde Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen stort ze zich 
frank en vrij op Mozarts Eerste en Vijfde vioolconcert. Arcangelo en Frang 
toerden uitgebreid met het 
laatste concert door Azië, 
maar op de cd valt vooral 
de broosheid op waarmee 
deze tandem Mozarts vrij 
weinig gespeelde eerste concert uitvoert. Ontroerend mooi. Zoveel diepgang 
krijgt dat eerste concert zelden. Ook erg spannend is de Sinfonia concertante, 
waarin Frang in altviolist Maxim Rysanov een geduchte evenknie vindt. De 
dialogen worden dramatische duels en het dubbelconcert neemt de vorm aan 
van enerverende scènes uit een instrumentale opera.

PAUL JANSSEN

concert

MOZART, VIEUXTEMPS
Mozart 5, Vieuxtemps 4
Hilary Hahn,
Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen o.l.v. Paavo Järvi
DG 0 02894 7939566 / € 23,99

Het virtuozentijdperk was doordrenkt van vooruitgangsdenken: hoger, 
luider, moeilijker, langer. En onder dat gesternte werd Henri Vieuxtemps, 
een van de belangrijkste Belgische violisten, groot. Het doorsnee concert-
programma van die tijd bevatte dan ook vooral muziek waarvan de inkt nog 
maar nauwelijks droog was, terwijl vioolconcerten van Mozart en Beethoven 
lagen te verstoffen. Dankzij solisten als Hilary Hahn maken we eindelijk ken-
nis met degene die Beethovens Vioolconcert ooit weer op de lessenaar zette: 
Henri Vieuxtemps. Een invloedrijke figuur die als kapelmeester onder tsaar 
Nikolaas I – hij was als zodanig tevens viooldocent aan het conservatorium 
van St.-Petersburg – een stevig fundament legde voor een vioolschool die de 

Weense Klassieken nog altijd 
een warm hart toedraagt. Hahns 
idee om Mozart aan Vieuxtemps 
te koppelen, werkt: de inleidende 
hoornsolo van Vieuxtemps 4 na 

Mozart 5 is pakkend en dat de verlengd-klassiek aandoende orkestpassages 
nogal naar eergisteren smaken zijn we snel vergeten als Hahn haar spel een-
maal hervat. Geen holle violistische krachtpatserij, maar een prachtig mu-
zikaal landschap waar de viool als een heldere beek doorheen klatert: hij is 
goeddeels vergeten, maar aan smaak mankeerde het Vieuxtemps niet.

ANDREW VAN PARIJS

concert

IGOR STRAVINSKY
Capriccio, Movements e.a.
Jean-Efflam Bavouzet,
São Paulo Symphony Orchestra
o.l.v. Yan Pascal Tortelier
CHANDOS 0 09511 5514726 (SACD) / € 22,99

Een caleidoscoop van de Westerse muziek, 
zo zou je Stravinsky’s Concert voor piano en blazers kunnen noemen. Van 
barok tot tango en alles wat daar tussenin zit komt aan bod. Het ritmische en 
energieke, om niet te zeggen agressieve, overheerst echter. Juist dat is koren op 

de molen van pianist Jean-Efflam Bavouzet. 
Dat wisten we al van zijn fabelachtige Pro-
kofjevopnamen voor Chandos, waarop hij 
zijn instrument soms lekker als slagwerk ge-
bruikt. Hier bouwt hij voort op dat succes. 
Ook van Stravinsky’s additionele ritmiek, 
van al die koppige onverwachte accenten en 

onvoorspelbare interrupties maakt de Franse meesterpianist een klankencar-
rousel waar je ademloos naar luistert. Verwend word je ook met het Capriccio, 
al maken hier vooral duizelingwekkende pianoslierten en arpeggio’s indruk. 
Dan is daar dat vreemde seriële werk Movements, vijf in opdracht geschreven 
mystieke miniaturen waarmee Stravinsky zijn aanvankelijke oordeel over 
twaalftoonsmuziek (‘die dodecafonische zwendelaars van tegenwoordig’) te-
rugnam. Ten slotte Petroesjka in de versie uit 1947, waarin dirigent Yan Pascal 
Tortelier laat horen dat het São Paulo Symphony Orchestra in zestig jaar is uit-
gegroeid tot een ensemble van wereldformaat. Lichtzinnig, ironisch, dansant 
– alles wat deze kleurrijke partituur herbergt komt tot leven.

JOS VAN DER ZANDEN

Schumanniaanse flair

Hahns viool klatert 
als een heldere beek

Ademloos
luisteren 
naar Bavouzet

Mozart met diepgang

CD-
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concert

PIERRE RODE
Violin Concertos Nos. 1, 5 and 9
Friedemann Eichhorn,
Jena Philharmonic Orchestra
o.l.v. Nicolás Pasquet
NAXOS 0 74731 3275571 / € 7,99

Terwijl half hofmusicerend Europa zich zorgde maakte over de werkgelegen-
heid – de geur van revolutie hing her en der in de lucht en anders zaten vorsten 
door een leven vol luxe en oorlog langzamerhand op zwart zaad – kwam aan 
het eind van de achttiende eeuw een nieuwe generatie musici op die recht-
streeks het burgerlijk muziekleven inrolde. Zo ook Pierre Rode (1774-1830) 
die, aanvankelijk onder de vleugels van sterviolist Giovanni Battista Viotti 
doch weldra zelfstandig, een droomstart maakte in het vrijgevochten Frank-
rijk. Na concertreizen door heel Europa streek hij neer in Berlijn, waar hij 
bevriend raakte met de familie Mendelssohn. Daarna ging het bergafwaarts; 
een teken dat de ooit zo moderne en handige virtuoos de snel veranderde mu-
zikale modes van zijn tijd niet kon bijbenen? Een romantische alleskunner kun 
je hem ook moeilijk 
noemen: zijn concer-
ten zitten weliswaar 
vol halsbrekende toe-
ren, maar die komen 
stilistisch vooralsnog het beste uit als ze naar de gewoonte van de klassieke stijl 
zonder veel tempowisselingen worden uitgevoerd (hulde aan solist Friede-
mann Eichhorn!). Er is dus geen tijd om eventjes een concertante boom op te 
zetten, maar daar krijg je wel mooi negen wervelende tracks Rode voor terug!

ANDREW VAN PARIJS

vocaal

DIVERSE COMPONISTEN
Green
Philippe Jaroussky, Jérôme Ducros,
Nathalie Stutzmann, Quatuor Ebène
ERATO 0 82564 6166930 (2CD’S) / € 23,99

Waarom zou een countertenor niet voldoende sensitiviteit en techniek kunnen 
hebben om Franse chansons en ‘mélodies’ te kunnen zingen? Door deze vraag 
te stellen geeft Philippe Jaroussky zichzelf (en ons) meteen het antwoord: in-
derdaad, waarom niet? Nu is Jaroussky een beetje een buitenbeentje, ook in 
de almaar groter en beter wordende wereld der countertenoren: zijn timbre is 
van zo’n hemelse schoonheid dat je soms denkt naar een engel te luisteren. Dat 
hij affiniteit heeft met het Franse lied uit het fin de siècle heeft hij al met zijn 
eerdere album Opium (Nog niet in huis? Onmiddellijk aanschaffen!) bewe-
zen. Met Green gaat hij nog een stapje verder: behalve Hahn, Fauré, Debussy 
en Massenet zingt hij voor mij onbekende componisten als Szulc en Poldow-
ski (pseudoniem van Régine Wieniawski – ja, de dochter van…). En Franse 
chansons. Alles op teksten van Paul Verlaine. Het absolute hoogtepunt is voor 
mij En sourdine van Hahn, daarin wordt 
Jaroussky op onnavolgbare wijze bijge-
staan door Jérôme Ducros. Ook het ver-
stilde Un grand sommeil noir van Varèse 
is meer dan prachtig. In het met Nathalie Stutzmann gezongen Rêvons, c’est 
l’heure van Massenet word je je even bewust van alle geijkte ‘waarheden’, want 
het lage, donkere geluid behoort de vrouw toe. Een hebbeding, niet in de laat-
ste plaats vanwege het ‘omhulsel’.

BASIA JAWORSKI

vocaal

ROBERT SCHUMANN
Szenen aus Goethes Faust
Christian Gerhaher, Christiane Karg e.a.
Chor und Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
o.l.v. Daniel Harding
BR KLASSIK 4 03571 9001228 (2 CD’S) / € 31,99

Schumann is een van de eerste componisten die zich hebben gewaagd aan 
Goethes Faust. Hij werkte er met tussenpozen bijna tien jaar lang aan en vol-
tooide het pas in 1853, luttele maanden voordat hij zich van het leven probeer-

de te beroven door 
in de Rijn te sprin-
gen en opgenomen 
werd in een inrich-
ting. Het is geen 
opera, geen orato-

rium en geen cantate, maar vertoont kenmerken van alle drie de genres. Met 
de keuze van scènes uit Goethes drama werkte Schumann toe naar wat voor 
hem de essentie was: de verlossing in het metafysische laatste deel, waarmee 
hij het compositieproces was begonnen. Het kost meestal veel moeite om in 
zijn symfonische muziek de orkestpartij helder en niet al te zwaar te profileren. 
Daniel Harding lukt het doorgaans wonderwel met het energiek spelende or-
kest uit München. Hij stemt de klank goed af op de expressieve mogelijkheden 
van de acht zangsolisten, die allen meer dan één rol op zich hebben genomen. 
Christian Gerhaher excelleert met zijn rijkgeschakeerde bariton als Faust. De 
veteraan Kurt Rydl is een heftig vibrerende Pater Profundus. Een bijzondere 
attractie vormt het uitmuntende koor van de Beierse omroep. 

EDDIE VETTER  

vocaal

DIVERSE COMPONISTEN
Time Travels
Wishful Singing
WSP 8 71886 8 632036 / € 18,99

De vijf zingende dames van Wishful Singing zijn muzikale omnivoren. Er 
is weinig dat ze niet zingen. Diversiteit is hun handelsmerk. Op hun cd Time 
Travels ondernemen ze een reis door de eeuwen heen: van Alessandro Scar-
latti tot John Lennon & Paul McCartney, en van Ierse folk en Sloveense volks-

muziek tot eigentijds repertoire van de 
Israëlische componist Gideon Efrati. 
Vijf eeuwen muziek, acht verschillende 
talen, elf verschillende componisten en 
een ratjetoe aan stijlen: Time Travels is 
een grenzeloze cd. Maar het is ook een 

cd voor de muzikale fijnproever, want er wordt fantastisch gezongen: strak en 
met veel gevoel voor harmonische transparantie en een evenwichtige klank! 
Dankzij het prominente aandeel van de twee alten (Annemiek van der Ven 
en Marjolein Stots) mis je de lage mannenstemmen trouwens geen seconde. 
Wishful Singing mag met recht een van de parels in het Nederlandse vocale 
landschap genoemd worden. Een absolute aanrader betreft de bewerkingen 
die arrangeur Jetse Bremer maakte van drie liefdesteksten van William Sha-
kespeare: When Daisies, Shall I compare thee to a summer’s day en Sigh No More, 
Ladies. Het theater spat van deze liederen af. Een beluisterenswaardige cd, al 
kun je je wel afvragen of het repertoire niet een beetje te divers is.

OSWIN SCHNEEWEISZ

Negen wervelende tracks

Uitmuntend koor 
vormt bijzondere attractie

Wishful Singing: 
een parel

Hebbeding
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vocaal

DIVERSE COMPONISTEN 
Nocturnes
Rupert Charlesworth,
Edwige Herchenroder
ZIG ZAG TERRITOIRES 3 76000 9293557 / € 22,99

Het wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker om liedrecitals thematisch 
samen te stellen in plaats van een willekeurige reeks van één of twee compo-
nisten bijeen te voegen. De Britse tenor Rupert Charlesworth heeft samen 
met zijn begeleidster Edwige Herchenroder een gevarieerd programma ge-
construeerd als eerbetoon aan de nacht. Resultaat is een toegankelijke com-
pilatie liederen uit de negentiende en twintigste eeuw van bekende (Schubert, 
Fauré) en onbekende (Berkeley, Finzi, Bax) meesters, die passende beelden 
over nacht en duisternis oproepen. En ook de volgorde van de liederen is 
zorgvuldig gekozen. Wegdromen en wakker 
geschud worden wisselen elkaar op uitge-
balanceerde wijze af. Niet alleen tekstueel 
is een ware nachtreis ontstaan, maar ook de 
toonsoorten van ieder werk sluiten logisch 
op elkaar aan. Daarnaast maakt de jonge zanger, die dit recital vorig jaar pas-
send bij zonsondergang op het festival van Aix-en-Provence live uitvoerde, 
de vooropgestelde intenties ook muzikaal waar. Zijn lichte tenor leidt nergens 
tot ongecontroleerde volume-uitbarstingen, die bij dit stemtype nogal eens 
voorkomen. Zang en piano blijven overal beheerst, waardoor de nachtelijke 
atmosfeer over de gehele linie wordt vastgehouden. Een opname om even de 
ogen bij te sluiten en de gedachten de vrije loop te laten…

FRANS JANSEN

vocaal

GIOACCHINO ROSSINI
Petite Messe Solennelle
Julia Lezhneva, Delphine Galou e.a.
Accentus,
Orchestre de Chambre de Paris
o.l.v. Ottavio Dantone
NAÏVE 8 22186 054093 / € 22,99

Rossini’s Petite Messe Solennelle mag zich verheugen in de warme belangstel-
ling van platenmaatschappijen. Naïve komt met een nieuwe opname: niet 
van de oorspronkelijke versie voor piano en harmonium, maar van de late-
re orkestratie. Het Orchestre de Chambre de Paris geeft ons krachtig, maar 
nooit bulderend koper en soms fluisterende violen. Er zijn wat minpuntjes: 
de  sopranen van het koor Accentus hebben hier en daar een wat suspecte op-
vatting van intonatie, en de bas 
Alexander Vinogradov overvleu-
gelt met zijn imposante, fraaie 
stemgeluid de andere solisten 
soms een beetje als ze samen zin-
gen. Julia Lezhneva blijft een wonder: een strak, barokachtig stemgeluid met 
een donkere tint die enorm fascineert. Delphine Galous warme altstem heeft 
een troostende klank in het Agnus Dei. Michael Spyres brengt een vertrouwd 
Rossinigeluid in het kwartet en weet het Domine Deus tot een overtuigend 
onderdeel te maken van deze mis: geen geringe prestatie, dit deel klinkt in 
verkeerde handen als dreunende marsmuziek. Niet hier. Dat is mede te dan-
ken aan Ottavio Dantone die met verrassende en effectieve tempi voor de 
dag komt: de Petite Messe is in zijn handen een onmiskenbaar religieus werk, 
waarvan de talrijke ontroerende momenten glorieus over het voetlicht komen. 

HEIN VAN EEKERT

vocaal

DIVERSE COMPONISTEN
Autograph
José van Dam en diverse solisten,
dirigenten, orkesten,
pianisten en koren
WARNER CLASSICS 0 82564 6190492

(10 CD’S) / € 35,99

Menselijkheid, noblesse en karakteriseringen die sterk zijn, maar er nooit te 
dik bovenop liggen: José van Dam heeft een enorme variëteit aan operarollen 
gezongen en verrijkte de wereld met bijzondere interpretaties van het Franse 
lied. Het leeuwendeel van zijn opnamen maakte hij voor EMI en Erato en 
daaruit is nu een compilatie gemaakt van 9 cd’s. De operafragmenten zijn 
geordend op onderwerp: duivels, vaders, etcetera. Eén cd is geheel gewijd 
aan Don Quichotte, met goed gekozen fragmenten uit Massenets opera en 
de complete liederencycli van Ibert en Ravel. Op een andere kan de grote 
scène van Jochanaan uit Salome van Richard Strauss worden vergeleken: in 
het Duits gezongen onder leiding van Herbert von Karajan en in het Frans 
onder leiding van Kent Nagano. De tiende cd bevat een interview-portret van 

de zanger, met Van Dams rake karakteri-
seringen van de rollen die hij heeft gezon-
gen. Via Puccini’s Gianni Schicchi laat 
hij bijvoorbeeld het verschil zien tussen 
intelligentie en gewiekstheid. Ook maakt 
hij een duidelijk onderscheid tussen de 

Méphisto uit La damnation de Faust van Berlioz en die uit Faust van Gounod: 
een verschil dat in fragmenten op cd 1 terug te vinden is. De hele box getuigt 
van het enorme meesterschap van José van Dam.

HEIN VAN EEKERT

koor

CAPUANA, RUBINO
Requiem
Choeur de Chambre de Namur
o.l.v. Leonardo García Alarcón
RICERCAR 5 40043 9003538 / € 22,99

Mario Capuana en Bonaventura Rubino waren in de zeventiende eeuw op Si-
cilië werkzaam als kerkmusici. Capuana werd ook echt geboren op het eiland 
aan de punt van de Italiaanse laars en was kapelmeester aan de kathedraal van 
Noto in de provincie Syracuse. Rubino was afkomstig uit Lombardije, maar 
wist de positie van kapelmeester aan de kathedraal van Palermo te bemachti-
gen. De dodenmissen die het Kamerkoor van Namen van beide componisten 
heeft opgenomen, laten duidelijk horen dat Rubino de begaafdste, of in ieder 
geval de meest ambitieuze van de twee was. Interessant is dat beide requiems 
rond 1650 werden gepubliceerd en dus duidelijk hoorbaar in die fascineren-
de stilistische overgang van renaissance naar barok staan. Toch verschillen 
de stukken sterk van karakter. De affectieve en concerterende kerkmuziek-
stijl zoals we die van Monteverdi kennen, was duidelijk niet aan beide heren 

voorbijgegaan, maar terwijl Capu-
ana overwegend sombere klanken 
voorschrijft en gedoseerd met 
solistische passages omgaat, pakt 
Rubino overal waar het maar kan 

juist feestelijk en veel virtuozer uit. Voor een niet-gespecialiseerd ensemble 
zijn de zangers door hun Argentijnse chef-dirigent buitengewoon goed inge-
wijd in dit zeker niet alledaagse en vocaal veeleisende koorrepertoire.

ARJAN VAN DIJK

Nachtreis

José van Dams 
meesterschap 

Buitengewoon
goed ingewijd koor

Petite Messe met
fluisterende violen
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koor

DIVERSE COMPONISTEN
Sacred Songs of Life & Love
South Dakota Chorale
o.l.v. Brian A. Schmidt
PENTATONE 8 27949 053061 / € 24,99

Het Nederlandse label Pentatone, dat sinds 2001 klassieke muziek uitbrengt 
op (hybride) super audio cd, is vooral bekend bij liefhebbers van symfonische 
muziek. Het opnemen van een orkest draait om het zodanig vastleggen van de 
akoestische vermenging van de instru-
menten dat de ene groep de andere niet 
overheerst. Bij koormuziek luistert de 
balans tussen de stemmen extra nauw 
omdat er maar één klanktype wordt geproduceerd. Dit koor uit de Ameri-
kaanse staat Zuid-Dakota behoort zonder twijfel tot de beste professionele 
kamerkoren en hun weldadige zang is hier perfect opgenomen. Een adembe-
nemende luisterervaring, die zomaar kan doen vergeten dat de geprogram-
meerde geestelijke muziek uit de afgelopen drie decennia door bijna geen 
kerkkoor kan worden gezongen. Pärt is met vier stukken wellicht wat overver-
tegenwoordigd. Sandström, nestor van de Zweedse koormuziek, imponeert 
met vier sensuele zettingen van fragmenten uit het Hooglied, en Antognini 
brengt in I am the rose of Sharon de erotiek uit dit Bijbelboek nog treffender tot 
klinken. Esenvalds’ O salutaris hostia balanceert op de rand van romantische 
kitsch, maar daar staat een haast middeleeuws Alleluia van Martinaitis tegen-
over. Opmerkelijk minpunt is dat in de zeven magistraal contrasterende Mag-
nificat Antiphonen van Pärt het Duits moeizaam als zodanig is te herkennen.

ARJAN VAN DIJK

kamermuziek

NICCOLÒ PAGANINI
24 Caprices
Bob van der Ent
ALIUD 8 71777 5550907 / € 23,99

Maar weinig violisten durven het aan om de duivels lastige 24 Caprices voor 
viool solo van Niccolò Paganini (1782-1840), de vioolspelende troubadour 
van de negentiende eeuw, op te nemen. De beroemdste Paganini-opnames, 
van legendarische violisten als Michael Rabin, Nathan Milstein en Ruggiero 
Ricci, stammen uit de twintigste eeuw. Ook Salvatore Accardo, Itzhak Perl-
man en Shlomo Mintz hebben, weer wat later, met succes deze reusachtige 
klus geklaard. In Nederland is de in Zwitserland wonende violist Rudolf Koel-
man (1959), voormalig concertmeester van het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, de held op dit gebied: hij speelde de caprices vaak in één keer achter 
elkaar op concerten en nam ze ook twee keer op. De jonge Nederlandse vio-

list Bob van der Ent (1982) is de 
volgende durfal die de 24 Capri-
ces met robuust elan op cd heeft 
gezet. Zijn vioolspel is krachtig, 
fonkelend van toon, muzikaal en 
trefzeker. Het enige aspect waar-

mee Van der Ent niet volledig overtuigt, is zijn intonatie, maar een kniesoor 
die daarop let, want er staat veel bravoure tegenover. In het cd-boekje schreef 
Van der Ent een onderhoudend stukje over de betekenis van Paganini voor 
alle violisten in verleden, heden en toekomst. 

WENNEKE SAVENIJE

Weldadige zang

Paganini 
fonkelend van toon

advertentie
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kamermuziek

DIVERSE COMPONISTEN
Wild Territories
Spark
BERLIN CLASSICS 0 88547 0006406 / € 22,99

Het ensemble Spark slecht stelselmatig de grenzen tussen klassiek, pop en 
avant-garde. Voor de cd Wild Territories benaderde het vijftal een handvol com-
ponisten die er eenzelfde vrijmoedige esthetiek op na houden. Chiel Meijering 
heeft al jaren lak aan muzikale grenzen. Zijn When the Cock Crowed his Warn-
ing spreekt boekdelen. Lome blokfluitlijnen en geparfumeerde Fauré-harmo-
nieën gaan in dit werk over in een stevige popdreun met meejoelende musici. 
Candybox is dan weer een perpetuum mobile van minimalfiguraties op een 
hoekig rockmotief in de bas. 
De Sparks blijken gedroomde 
Meijering-interpreten en doen 
hun naam eer aan met sprankelende uitvoeringen. Componist Kamran Ince 
is al even bedreven in stilistisch leentjebuurspel. Zijn Songs in other Words vor-
men een bewerking van delen uit Mendelssohns Lieder ohne Worte. Aanrader: 
Obsession, waarin Ince de Appassionata-baslijn van opus 38/5 transformeert 
tot een ligetiaanse Devil’s Staircase voor piano, cello en een murmelende blok-
fluitist met dwangneurose. Componist Kenji Bunch vergelijkt zijn noten met 
de New American Cuisine: eerlijke Amerikaanse ingrediënten, met klassieke 
technieken opgeklopt tot een fris, persoonlijk idioom. Bunch’ Alpha Dog blijft 
echter aan de zouteloze kant. Dan hebben Sparks eigen puntige bewerkingen 
(en dito uitvoeringen) van Vivaldi en Telemann meer pit.

JOEP CHRISTENHUSZ

kamermuziek/vocaal

DIVERSE COMPONISTEN
Fahrende Gesellen
Dietrich Henschel, Oxalys
PASSACAILLE 5 42500 4140081 / € 23,99

Dit is mijn eerste kennismaking met de musici van het Belgische ensemble 
Oxalys, en die bevalt mij zeer. Ik houd van hun benadering van de muziek: 
toegewijd, respectvol, soms misschien zelfs een tikkeltje te. Wat meer afstand 
en relativiteit zou de door hen gespeelde stukken iets meer cachet geven, en 
daar zou met name de Berceuse élégiaque van Busoni van kunnen profiteren. 
Het oorspronkelijk voor piano gecomponeerde en daarna door de componist 
zelf georkestreerde juweeltje kent verschillende arrangementen, waarvan die 
van Stein de bekendste is. Oxalys speelt de compositie mooi, maar wie de op-
name door Musici Aurei kent, begrijpt wat ik bedoel. Dit is ook de eerste keer 
dat ik de bewerking van Debussy’s Faun voor een klein ensemble hoor. Zo ge-
speeld klinkt het stuk lichter en dansanter, maar ook minder erotisch. Doch: 
de individuele kleuren van diverse in-
strumenten komen zo fraai tot hun recht. 
Dietrich Henschel heeft niet de mooiste 
stem ter wereld, maar zijn interpretatie is 
zonder meer aangrijpend. De Lieder in de 
bewerking van Schönberg heb ik ooit mooier uitgevoerd gehoord, maar in de 
liederen van Zemlinsky kent Henschel zijn gelijke niet. De expressieve en zeer 
tot de verbeelding sprekende liederen moet je kunnen ondergaan en daarbij 
biedt hij je een helpende hand. Zeer indrukwekkend.  

BASIA JAWORSKI

kamermuziek

FRÉDÉRIC CHOPIN
The Chopin Album
Sol Gabetta, Betrand Chamayou
SONY 0 88843 0930124 / € 20,99

Chopin was pianovirtuoos én componist en in die laatste hoedanigheid uit-
sluitend gericht op zijn eigen instrument. Dat mogen we hem niet kwalijk 
nemen, want op de piano was hij op zijn allerbest. Ken uzelve! Chopin heeft de 
muziekgeschiedenis en de ontwikkeling van de piano juist enorm vooruit ge-
holpen. Uit zijn cellosonate – zijn laatst gepubliceerde werk – blijkt echter dat 
hij ook een meester was als het ging om andere instrumentale muziek. Dat hij 
de sonate schreef voor cello en piano verbaast niet: hij had een natuurlijke dis-
positie voor de lage strijker. In vrijwel al zijn pianocomposities zijn er passages 
die cellistisch zijn gedacht: breed gezongen. Chopin componeerde zijn sonate 
in nauwe samenwerking met de cellist Auguste Franchomme. Op de cd staat 
meer werk voor cello en piano: de Polonaise brillante, een transcriptie door 

Franchomme van de Eerste nocturne en 
een nocturne van Franchomme zelf. Sa-
men schreven Chopin en Franchomme 
het verrukkelijke Grand Duo Concertant 
op thema’s uit Robert le Diable van Mey-

erbeer. Sol Gabetta en Bertrand Chamayou treden al jaren samen op. De 
twee vrienden zijn aan elkaar gewaagd in temperament: hoe verrukkelijk, 
hun roekeloosheid. Het is alsof het tussen hen veel dieper gaat. Ze klinken 
als geliefden.

 JURJEN VIS   

piano

DIVERSE COMPONISTEN
Danzas Caribeñas
Marcel Worms
ZEFIR RECORDS 8 71777 4570333 / € 20,99

Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin, luidt de titel van een 
boek van Jan Brokken. In de tijd dat de schrijver op Curaçao woonde, kwam 
hij in aanraking met de Caribische pianomuziek uit de late negentiende en 
vroege twintigste eeuw van onder anderen Joseph Sickman Corsen en de 

familie Palm. Geïnspireerd door de ge-
syncopeerde walsen van Chopin ontwik-
kelden zij een heel eigen, vooral dansbare 
vorm van klassieke pianomuziek. Een 
ontwikkeling die zijn equivalent vond op 

Cuba, waar de danzon en de danza enorm populair werden en in Venezuela 
waar de Venezolaanse wals een begrip werd. Vooral op Curaçao ligt een rijk 
oeuvre aan swingende miniaturen, dat overigens nog steeds groeit en buiten 
de Caribische eilanden nauwelijks enige bekendheid geniet. Gelukkig gaf het 
boek van Brokken een aanzet en waarschijnlijk doet deze heerlijke cd van de 
Nederlandse pianist Marcel Worms, die gesteund door de Palm Music Foun-
dation veel muziek boven water kreeg, de rest. Want de 38 walsen en danza’s 
en de enkele mazurka op deze cd doen alle hetzelfde; in nauwelijks twee mi-
nuten brengen ze zon, zee en joie de vivre in de zo Europees gedomineerde 
klassieke muziek. Een enorme cultuurschat die groeide op de schouders van 
Chopin – en een cd om niet genoeg van te krijgen.

PAUL JANSSEN

Spark slecht grenzen

Als geliefden

Joie de vivre

Aangrijpende 
interpretatie
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piano

ROBERT SCHUMANN
Carnaval, Davidsbündlertänze,
Papillons
Boris Giltburg
NAXOS 0 74731 3339976 / € 7,99

Nadat Boris Giltburg in 2013 de eerste prijs had gewonnen in de Koningin 
Elisabethwedstrijd, heeft hij een contract bij Naxos getekend. De première 
van hun samenwerking is een geheel aan Schumann gewijde cd, met drie van 
zijn cycli, in totaal liefst 51 miniatuurtjes. De dertigjarige pianist, die in Mos-
kou is geboren maar al op jeugdige leeftijd naar Israël is geëmigreerd, noemt ze 
in zijn eigen toelichting ‘soulscapes’, als het ware muzikale landschappen van 
de ziel. Hij is in staat om als een kameleon van kleur te verschieten in de uiteen-
lopende stemmingen. De twee facetten van Schumanns artistieke persoon-
lijkheid, de introverte Eusebius en de enthousiaste Florestan, voert hij ten to-
nele met een fijn gevoel voor sfeer en een briljante techniek. Nu eens sleept hij 
de luisteraars mee in vlagen van 
uitbundige vervoering waarbij 
de golven net niet over de dijk 
slaan, dan weer overheerst een 
stille melancholie. Mateloze te-
derheid en gedrevenheid, diepe 
ernst en grillige humor wisselen elkaar af. Menig miniatuurtje duurt amper 
een minuut, en toch maakt het geheel allerminst een verbrokkelde indruk. 
Beethoven belooft de volgende etappe te worden in de veelbelovende samen-
werking van Giltburg en Naxos.

EDDIE VETTER   

fortepiano

LEOPOLD KOZELUCH
Complete Keyboard Sonatas
Volume I
Jenny Soonjin Kim
BRILLIANT CLASSICS 5 02842 1947709

(2 CD’S) / € 9,99

De Boheemse componist Leopold Kozeluch (1747-1818) was in 1790 een van 
Europa’s meest geliefde componisten. Bovendien gold hij als de kampioen van 
de fortepiano, als componist én als uitvoerder. Alleen al voor dit instrument 
schreef hij 34 sonates met opusnummer en een menigte sonates zonder. Met 
de acht sonates op deze cd 
– alle van voor 1780 – is de 
kop eraf. Nog vier of vijf af-
leveringen te gaan, en dan 
zijn alle sonates tot 1800 
opgenomen. Kim gelooft in Kozeluch en speelt hem voortreffelijk. Wat zij 
doet is heel zorgvuldig en beheerst. Kozeluch mag dan bij leven veel en vaak 
zijn gelauwerd, na zijn dood is zijn muziek vrijwel geheel overschaduwd door 
die van zijn grote tijdgenoten. Terecht? Blijven zijn sonates overeind naast die 
van Haydn, Mozart en de vroege Beethoven? Stuk voor stuk zitten ze prachtig 
in elkaar. Kozeluchs wereld is rein, galant, voorkomend en verrukkelijk een-
voudig. Luister maar, er klinkt wat er klinkt. Het is de vraag of het verstandig 
is de sonates in chronologische volgorde te presenteren. Nu kan het nog: meng 
op de komende cd’s vroegere werken met latere. Ongetwijfeld is het ook bij 
Kozeluch niet alleen maar rozengeur en maneschijn geweest en wist ook hij 
van de bestorming van de Bastille en de guillotine.  

JURJEN VIS

piano

FRANZ SCHUBERT
Fantaisie
David Fray, Jacques Rouvier
ERATO 0 82564 6166992 / € 23,99

Franz Schubert was een echte goedzak. Meegaand, gevoelig, altijd zich-
zelf wegcijferend – een vriend, kortom, zoals iedereen zich zou wensen. Zo 
klinkt hij ook enigszins op deze cd. Schubert is hier geen overgangsfiguur 
die nog een beetje terugkijkt op de achttiende eeuw, nee, hij is een volbloed 

romanticus. Je hoort het meteen bij 
de inzet van de Pianosonate D894: 
een peinzende Schubert, alsof hij 
aan het dagdromen is, overgeleverd 
aan het moment. David Fray durft 
te aarzelen, de muziek klinkt bij hem 

langzamer en ingetogener dan bij andere pianisten. Dit handhaaft hij op de 
cd, ook in de Fantasie in f-klein en het Allegro D947 die hij vierhandig speelt 
met zijn kompaan Jacques Rouvier. Zelfs de toch stevige openingsakkoorden 
van het Allegro krijgen geen agressieve angel, alsof de musici kritiek leveren op 
de inderdaad niet-authentieke titel van dit stuk: Lebensstürme. Zangerigheid 
overheerst, dichterlijke vrijheid. De muziek wordt zelden exuberant, zelfs niet 
bij de dreigende linkerhandpassages in de Fantasie waarbij pianistenduo’s de 
vleugel doorgaans doen trillen. Fray geeft een persoonlijke kijk op Schubert, 
consequent en compromisloos. Zelf zeg hij: ‘Bij een fantasie winnen poëzie en 
verbeeldingskracht het van de vorm’. 
JOS VAN DER ZANDEN

fortepiano

C.PH.E BACH
Sense and Sensibility
Riccardo Cecchetti
CHALLENGE CLASSICS 0 60891 7266627 / € 23,99

Naar tegenwoordige opvattingen zou je kunnen stellen dat Carl Philipp Ema-
nuel Bach pas echt begon te leven toen hij zijn bestaan als hofcembalist in 
Potsdam in 1768 verruilde voor het ambt van Musikdirektor in Hamburg, als 
opvolger van de in het voorafgaande jaar overleden Georg Philipp Telemann. 
Daar wist hij zich vervolgens handig te ontdoen van een aantal verplichtingen 
die nog wel tot Telemanns takenpakket behoorden, zodat hij zich in betrekke-
lijke rust kon wijden aan het schrijven van oratoria, cantates en natuurlijk een 
flinke hoeveelheid empfindsame kamermuziek. Hij bracht onder meer zes bun-

dels ‘Sonaten für Kenner 
und Liebhaber’ uit, die 
het repertoire leverden 
voor deze cd. Een aantal 
werken dateert echter al 

van vele  jaren eerder, hetgeen aantoont dat Carl Philipp een handige zaken-
man was die zich onder Frederik de Grote weliswaar niet verveelde (hij had 
in Berlijn een uitgebreide vriendenkring waaraan hij veel muziek leverde!) 
maar pas voluit ging wanneer het er werkelijk toe deed. Fortepianist Riccardo 
Cecchetti eert hem met een zorgvuldig samengestelde selectie die kenners en 
liefhebbers zal verbazen, zowel vanwege de smaakvolle en bewogen interpre-
tatie als de tonale samenhang tussen de programmaonderdelen.

ANDREW VAN PARIJS

Diepe ernst 
en grillige humor

Consequent en 
compromisloos

Smaakvol en bewogen 

Leopold Kozeluch 
voortreffelijk gespeeld
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orgel

JOHANN SEBASTIAN BACH
Complete Organ Music – Volume 3
Stefano Molardi
BRILLIANT CLASSICS 5 02842 1949819

(3 CD’S) / € 11,99

Brilliant Classics is al weer een tijdje bezig met een cd-serie met het complete 
orgelwerk van Bach, in gloednieuwe opnamen van de jonge Italiaan Stefano 
Molardi. Op dit derde deel, een box met drie cd’s, bespeelt Molardi het door 
Zacharias Hildebrandt in 1728 gebouwde orgel van de Jakobikirche in Sanger-
hausen. Precies het juiste instrument voor Bachs muziek, in een kerk met een 
prettige akoestiek. De nadruk ligt op Bachs koraalvoorspelen, een genre dat 
ook vóór Bach in Duitsland zeer geliefd was maar door Bach naar de hoogste 
graad van perfectie werd gestuwd. De oude koraalmelodieën van Luther wa-
ren het water en het brood van de kerkgangers in Bachs tijd en we horen deze 
melodieën in cantates en orgelwerken voortdurend terug. Luisterend naar 
deze prach-
tige uitgave 
realiseer je 
je weer eens 
hoe geniaal Bach deze oude melodieën wist om te vormen naar een hoogst 
persoonlijke stijl en hoe jammer het eigenlijk is dat veel mensen Bachs orgel-
werk nog niet ontdekt hebben. Deze mooie nieuwe serie cd’s zal daar hopelijk 
verandering in gaan brengen. Aan organist Stefano Molardi, met zijn heldere 
en doorzichtige manier van spelen en zijn goed gekozen registraties, zal het in 
ieder geval niet liggen.

MARCEL BIJLO

barok

DIVERSE COMPONISTEN
Ich will schweigen
Alice Foccroulle, Béatrice Mayo-Felip,
Reinoud Van Mechelen,
InAlto o.l.v. Lambert Colson
RAMÉE 4 25012 8514019 / € 22,99

Het muziekleven in de stad Leipzig kent een lange en rijke historie die veel 
meer omvat dan alleen maar Bach en Mendelssohn die hier beiden onuitwis-
bare sporen hebben nagelaten. In deze liberale handelsstad met rijke koop-
mansburgers hebben kerk en adel al vanaf de late middeleeuwen de dienst niet 
meer uitgemaakt. Zo waren alle mu-
sici in dienst van de stad. Dat leidde 
onder meer tot een veelomvattende 
traditie van zogeheten stadsblazers, 
die bij officiële gebeurtenissen en op 
dagelijkse vaste tijden hun eigen repertoire moesten spelen. Het blazersen-
semble InAlto, spelend op natuurgetrouwe kopieën uit de vroege zeventiende 
eeuw, presenteert een dwarsdoorsnede van deze composities. Op vakkundi-
ge wijze weten zij goed raad met de retorische affecten van de vroege barok. 
Centraal staat Johann Hermann Schein (1586-1630), honderd jaar vóór Bach 
Thomascantor, met religieuze en seculiere werken. Die worden aangevuld 
met stukken van componisten van latere generaties (Krieger, Schein en an-
deren). Uiteraard ontbreekt ook het koraal, hart van de Lutherse kerkmuziek, 
hier niet. De drie vocalisten laten er een aantal horen, in prachtige, motetach-
tige zettingen. Kortom, ruim honderd jaar deels vergeten muziekgeschiede-
nis in een genre dat door Bach tot ongekende hoogte is gebracht.

FRANS JANSEN

renaissance

LUCA MARENZIO
Quinto libro di madrigali
La Compagnia del Madrigale
GLOSSA 8 42456 2228047 / € 22,99

Luca Marenzio was een van de belangrijkste en productiefste Italiaanse com-
ponisten van de zestiende eeuw. Hoewel hij ook kerkmuziek schreef, is hij 
toch het meest bekend vanwege zijn enorme hoeveelheid wereldlijke madriga-

len: ongeveer vijfhonderd, verdeeld 
over drieëntwintig boeken. Zijn stijl 
weerspiegelt de ontwikkeling die 
het madrigaal in de zestiende eeuw 
doormaakte. Het was een meerstem-

mige vocale vorm waarin iedere partij even belangrijk is, het meer solistische 
madrigaal zou rond 1600 door Monteverdi echt worden ontwikkeld. Maren-
zio beoefende alle genres, van lichte liefdesliedjes tot en met sombere teksten 
op zwaarmoedige en grillige muziek. Met zijn vroege madrigalen heeft Ma-
renzio een enorme invloed gehad, vooral in Engeland waar zich een geheel ei-
gen madrigaalstijl ontwikkelde. Het Italiaanse La Compagnia del Madrigale 
presenteert hier Marenzio’s vijfde madrigaalboek, dat we nog tot zijn vroegere 
publicaties kunnen rekenen. Tekst en muziek zitten elkaar dicht op de huid, 
Marenzio was een meester van de woordschildering, en de contrastrijke stijl 
krijgt in deze sublieme uitvoeringen alle aandacht. We horen hier een van de 
allerbeste madrigaalgroepen van dit moment. Gelukkig maakt het label Glos-
sa veel cd’s met dit ensemble. En met Marenzio kan men nog wel even voort! 

MARCEL BIJLO

barok

ANTONIO VIVALDI
Complete Cello Concertos
Francesco Galligioni,
L’Arte dell’Arco
o.l.v. Federico Guglielmo
BRILLIANT CLASSICS 5 02842 1950822

(4 CD’S) / € 15,99

Het overgrote deel van Vivaldi’s soloconcerten is bestemd voor de viool, maar 
ook voor andere instrumenten schreef hij meer concerten dan welke van zijn 
tijdgenoten ook. Dat kwam door Vivaldi’s bemoeienissen met de Ospedale 
della Pietà, het Venetiaanse meisjesweeshuis waar de muziekbeoefening op 
zeer hoog niveau stond. Naast vele zangeressen bevonden zich daar ook zeer 
getalenteerde instrumentalistes. Vandaar Vivaldi’s grote aantallen concerten 
voor cello, fluit, hobo en fagot. Naast de viool bespeelde Vivaldi ook de cello 
en een van zijn  functies in de Ospedale della Pietà was die van celloleraar. Ze-
venentwintig celloconcerten componeerde hij en die staan allemaal op deze 
nieuwe vier-cd-box. In zijn celloconcerten toont Vivaldi zich van een minder 
exuberante kant dan in de meeste van zijn vioolconcerten, maar zijn theatrale 

stijl is ook hier overduide-
lijk te horen. Cellist Fran-
cesco Galligioni en het in 
kleine bezetting spelende 
L’Arte dell’Arco geven een 

boeiende lezing van deze concerten, met aangename maar niet overdreven 
tempocontrasten. Waar het moet wordt er flink in de snaren gegrepen maar 
ook Vivaldi’s zangerige melodieën, een bijzondere kwaliteit van zijn cellocon-
certen, krijgen alle ruimte. Een aanrader dus.

MARCEL BIJLO

Precies het juiste instrument

Meester van de 
woordschildering

Vivaldi’s theatrale stijl

Vakkundig
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barok

DIVERSE COMPONISTEN
Dolce Napoli
La Cicala
o.l.v. Inês d’Avena (blokfluit)
PASSACAILLE 5 42500 4140074 / € 23,99

Muziek uit het Napels van de eerste helft van de achttiende eeuw, des-
tijds een belangrijk centrum dat veel musici naar zich toetrok. Het zijn 
niet de allerberoemdste Italiaanse barokcomponisten van wie hier 
werk te horen is. Ik moet bekennen dat ik niet 
alle namen kende. Des te beter beviel me deze 
aangename kennismaking in 32 tracks met 
zes vakkundige toonvinders die allemaal hun 
hoofdbezigheid hadden in de opera. Blijkbaar 
beleefden ze ook veel plezier aan de flauto dolce. Alleen al Francesco 
Mancini schreef 24 werken voor dit instrument en ook Filippo Rosa 
liet zich niet onbetuigd. Van hem of van Pietro Pullj weet men verder 
helemaal niets. Dat is jammer, maar gelukkig hebben we de muziek 
nog. Alle zes componeerden naar de eisen van de tijd in een galante 
barokstijl en het resultaat klinkt heel melodieus en virtuoos. Napels 
moet een aantal voortreffelijke blokfluitisten binnen zijn muren gehad 
hebben. Net zo briljant als Inês d’Avena, die als soliste en als dirigente 
van het zevenkoppige barokensemble La Cicala deze mooie cd tot een 
feest maakt. De programmering is slim, want het begin (Concerto van 
Nicola Fiorenza) en het einde (Sonata Undecima van Domenico Sarri) 
maakten de meeste indruk op mij.

GERARD SCHELTENS

barok

JOHANN SEBASTIAN BACH
Musical Offering BWV 1079
il gardellino
PASSACAILLE 5 42500 4840004 / € 23,99

Verzon Frederik de Grote het thema zelf? Moest Bach er bij zijn bezoek aan 
Postdam onverwacht en ter plekke een fuga op improviseren? Nam hij die 
in Das Musikalische Opfer op? Waarom voegde hij daar een tienal canons en 
een triosonate aan toe? Voor welke instrumenten? Welke volgorde van de de-
len is correct? Allemaal vragen waarop het antwoord wel nooit gevonden zal 
worden. De wonderlijke zeventien delen die we nu kennen als BWV 1079 
worden daardoor misschien wel extra interessant. De Belgische musici die 
er zich hier over ontfermen, wisselen speels af tussen strijkinstrumenten, 
blokfluit, klavecimbel en – helaas, moeten we zeggen – een kopie van een 
Silbermann-fortepiano uit 1749. 
Deze laatste heeft een nogal rauwe 
klank met veel hinderlijke bijgelui-
den, zeker ten opzichte van het juist 
heel zuiver gestemde klavecimbel 
dat veel  stijleigener klinkt. Maar de 
afwissling in klankkleuren doet het goed en daarmee wordt het gevaar van 
eentonigheid opgevangen – je hoort immers steeds maar dat pregnante thema 
van Frederik. Het spel is goed, al zijn er oneffenheidjes. Als toetje fungeert een 
orgelwerk, Variaties op Vom Himmel hoch die Lorenzo Ghielmi speelt op een 
tweemanualig instrument in de San Simpliciano-basiliek in Milaan.

JOS VAN DER ZANDEN

barok

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
My Favourite Instrument
Xenia Löffler,
Marie Friederike
Schöder, Batzdorfer Hofkapelle
ACCENT 4 01502 324951 / € 22,99

‘I wrote like the devil in those days, especially for the hautbois, which was my 
favourite instrument’, zou de gevierde componist Händel op latere leeftijd op-
merken over zijn tienerjaren in Halle. Hoewel de menselijke stem verreweg de 
belangrijkste rol zou gaan spelen in Händels carrière, bleef hij altijd een liefde 
koesteren voor de hobo, getuige de prachtige obbligato’s die hij ervoor schreef 
in zijn opera’s en oratoria. Xenia Löffler, hoboïste van de Akademie für Alte 
Musik Berlin die inmiddels ook furore maakt als soliste, stelde een onderhou-
dend programma samen waarin Händels ontwikkeling wordt geschetst van 
aanstormend talent in Hamburg, via zijn cruciale jaren in Italië, tot Engelands 
beroemdste schepper van opera’s. Het resultaat is een afwisselend program-
ma met concerto’s, sonates, balletmuziek en aria’s, waarin Löffler soleert, dan 

wel duetteert met sopraan Marie 
Friederike Schöder (aria’s uit 
Almira, Aci en Teseo). In het dub-
belconcert in g-klein bindt ze de 
strijd aan met fagottiste Katrin 
Lazar. Het stuk dook recentelijk 

op in een Russisch archief en is vrijwel zeker niet van Händel, maar daarom 
niet minder mooi. De sopraan klinkt soms wat schel in haar hoogste noten, 
verder wordt er met veel raffinement en brille gemusiceerd.

JAN KUNST

barok

DIVERSE COMPONISTEN
Johan Brouwer plays
Bach, Böhm, Couperin and Forqueray
Johan Brouwer
ALIUD 8 71777 5550921 / € 23,99

Klavecinist Johan Brouwer maakt op zijn nieuwe cd een interessante con-
nectie, namelijk die tussen de Franse en de Duitse klaviermuziek. Het waren 
Louis Couperin en Johann Jakob Froberger die al in de zeventiende eeuw 
de Franse en Duitse klavierstijl bij elkaar brachten. De Franse manier van 
componeren voor het klavecimbel was sterk geënt op de luitmuziek, terwijl 
in Duitsland vooral het orgel het voorbeeld was. Op deze cd horen we muziek 

van François Couperin, 
Antoine Forqueray, Böhm 
en Bach. Van Bach klinken 
twee suites, waaronder een 
van de zes Franse suites. 

Hoewel die benaming niet van Bach zelf komt, is het evident dat hij zich in 
deze suites heeft laten beïnvloeden door de Franse klaviercomponisten. Hij 
was immers goed bekend met de Franse muziek, hij bezat vele uitgaven die 
hij grondig bestudeerde. Johan Brouwer (zie ook het redactionele artikel) be-
speelt hier een geweldig klavecimbel dat een kopie is van een instrument van 
Pascal Taskin uit 1769. Direct al aan het eerste stuk, de eerste prelude uit L’art 
de toucher le clavecin van François Couperin, hoor je de bijzondere kwaliteiten 
van dit klavecimbel: een rijke klank met een prachtige resonans. Die kwaliteit 
komt zowel het Franse als het Duitse repertoire ten goede. Een prachtige cd.

MARCEL BIJLO

Een feest

Händel met 
raffinement en brille

Rijke klank,
prachtige resonans

Mysterie alom in 
Bachs Opfer
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barok

DIVERSE COMPONISTEN
Guerre & Paix, 1614-1714
Hespèrion XXI, Le Concert des Nations,
La Capella Reial de Catalunya
o.l.v. Jordi Savall
ALIA VOX 8 43540 8099080 (2 SACD’S ) / € 44,99

Het kan geen toeval zijn dat Jordi Savall en zijn ensembles juist in 2014, het 
jaar waarin het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht, langs de 
internationale festivals en concertpodia toerden met hun programma Oorlog 
& Vrede. Voor een oudemuziekspecialist, zelfs zo’n veelzijdige als Savall, zou 
1914 echter wel erg recent zijn als uitgangspunt voor een concert. 1814 (Ver-
drag van Parijs) zou al meer in de buurt komen, maar Savall vond zijn aan-
knopingspunten in 1714, het einde van de Spaanse Successieoorlog, en 1614, 
de pogrom in Frankfurt. Hij stelde een programma samen dat de thema’s 
oorlog en vrede in – en aan de randen van – het barokke Europa verklankt. Dat 
heeft opnieuw geresulteerd in een schitterende uitgave: een boek vol essays en 
prachtige illustraties plus twee rijk gevulde sacd’s, waarop battaglia’s, lamenti 
en jubilates elkaar strikt chronologisch, 
maar in een ongekende afwisseling van 
stijlen en stemmingen opvolgen. De 
Duitse motetten, Ottomaanse marsen, Franse fanfares, Catalaanse klaag-
zangen (waaronder het schrijnend mooie, door Savall bewerkte Catalunya en 
altre temps) en Engelse anthems (onder andere Händels Jubilate Deo) vormen 
samen een overweldigend muzikaal fresco van strijd, leed, zege en vrede. Wat 
dat laatste betreft: wordt het niet tijd dat Savall, humanist en muzikale brug-
genbouwer, hier eens een Nobelprijs voor krijgt?

JAN KUNST

barok

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata II, IV, VI
Apollo Ensemble
CENTAUR 0 04474 7337227 / € 14,99

Voordat hij naar Leipzig trok had Bach een dienstbetrekking aan het hof van 
Köthen. Daar componeerde hij vooral instrumentale muziek, hij had er de 
beschikking over uitstekende hofmusici. De zes sonates voor viool en kla-
vecimbel dateren ook uit die 
tijd. Strikt genomen zijn het 
triosonates, want je hebt drie 
partijen: viool, rechterhand 
klavecimbel en linkerhand 
klavecimbel. De rechterhand 
speelt een tegenstem bij de vioolpartij, het gaat hier dus niet op een basso-con-
tinuobegeleiding. Beide instrumenten zijn volkomen gelijkwaardig en je hebt 
dus een duo nodig dat goed op elkaar is ingespeeld. Dat zit op deze cd wel 
goed: violist David Rabinovich en klaveciniste Marion Boshuizen spelen al 
jaren samen in het flink aan de weg timmerende Apollo Ensemble en het is 
duidelijk te horen dat ze met elkaar kunnen lezen en schrijven. Ze geven el-
kaar de ruimte op die plekken waar Bach een van de twee instrumenten het 
voortouw laat nemen, ze spelen heel subtiel met temposchommelingen in de 
langzame delen en de snelle delen krijgen een aanstekelijke vaart. Het is een 
genot om naar dit duo te luisteren. De opname heeft niet te veel ruimte, we 
luisteren echt naar kamermuziek in de kamer.

MARCEL BIJLO

barok

JOHANN SEBASTIAN BACH
Motets
Capella Cracoviensis
o.l.v. Fabio Bonizzoni
ALPHA 3 76001 4191992 / € 22,99

Het vocale en instrumentale ensemble Capella Cracoviensis is al 45 jaar Po-
lens leidende oudemuziekgezelschap, dat zich onder meer frequent bezig-
houdt met de vaderlandse barokmuziek. Op hun nieuwste opname echter 
wagen de musici zich aan enkele huzarenstukken voor koor uit de achttiende 
eeuw, de motetten van Bach. En ook hier maken zij hun reputatie waar. Ge-
heel volgens de recentste inzichten is de bezetting minimaal gehouden, met 

slechts acht zangers en drie 
instrumentalisten. En dat is 
tevens de redding van deze 
cd. Want ondanks dat de 
Italiaanse dirigent Fabio 
Bonizzoni er qua tempo 

vaak flink de vaart in heeft, blijft het complexe en virtuoze polyfone lijnenspel 
te allen tijde transparant. De bij Bach zo cruciale verstaanbaarheid van de 
tekst staat consequent op de voorgrond, al zou een iets nadrukkelijker uit-
werking van de voorgeschreven dynamiek de dramatische spanning ten goe-
de komen. Leuk dat naast de zes bekende motetten ook Ich lasse dich nicht is 
meegenomen. Dit werk is lange tijd toegeschreven aan een andere telg uit de 
Bachdynastie maar wordt sinds enkele jaren formeel erkend als authentieke 
compositie van de grote Johann Sebastian. Een welkome aanvulling.

FRANS JANSEN

barok

JOHANN SEBASTIAN BACH
Musikalisches Opfer
Ricercar Consort
o.l.v. Philippe Pierlot
MIRARE 3 76012 7222378 / € 22,99

Het verhaal is bekend: Bach, op bezoek bij de fluitspelende vorst Frederik II, 
krijgt van de koning een wat vreemd thema voorgelegd waarover hij moet im-
proviseren. Eenmaal thuis besluit Bach het thema verder uit te werken in een 
reeks canons, ricercares, fuga’s en een triosonate. Voilà: Das Musikalische Op-
fer, dat Bach in alle nederigheid aan Frederik aanbiedt. Sommigen beschou-
wen het Opfer meer als een studieobject dan als een voor uitvoering bestemde 
compositie. Maar dat is juist altijd zo mooi bij Bach: je kunt het analyseren tot 
je erbij neervalt, en dan klopt alles. Maar je kunt er ook gewoon van genieten, 
en dan klopt alles óók. Zeker bij het Belgische Ricercar Consort. Klaveciniste 
Maude Gratton verdient een extra vermelding voor haar uitvoering van de 
zesstemmige Ricercare. Zesstemmig, met tien vingers op één klavecimbel! 
En dan toch nog een boeiend muzikaal verhaal kunnen vertellen en niet de 

indruk wekken dat je 
aan het voortploete-
ren bent, grote klasse! 
Maar die kwalificatie is 
ook van toepassing op 

de andere instrumentalisten – viool, fluit en gamba. Hier wordt Bach in zijn 
puurste vorm gepresenteerd, zonder extremen in tempo of andere fratsen. Dit 
is Bach zoals hij moet zijn.

MARCEL BIJLO
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barok

MIKOLAJ ZIELENSKI
Ortus de Polonia
Les Traversées Baroques &
Fiori Musicali
o.l.v. Etienne Meyer
OUTHERE 3 38351 0002489 / € 22,99

Dat hij werkzaam was tussen 1608 en 1615, en wel voor de aartsbisschop van 
Gniezno (Polen), is zowat alles wat er aan biografische details bekend is van 
de componist Mikolaj Zielenski. Plus dat er in 1611 in Venetië twee bundels 
met meerkorige composities van zijn hand zijn gepubliceerd, de Offertoria et 
Communiones Totius 
Anni – zijn gehele 
bewaard gebleven 
oeuvre. Het lijkt 
er dus op dat Zielenski in Venetië heeft vertoefd, mogelijk in het gevolg van 
zijn broodheer, en er van de ontwikkelingen onder Giovanni Gabrieli kennis 
heeft genomen. Hij was waarschijnlijk degene die de Venetiaanse stijl in Polen 
introduceerde en daarmee de grondlegger werd van de Poolse barok. Deze 
opname biedt een selectie uit de Offertoria et Communiones in excellente uit-
voeringen door de zangers en blazers van Les Traversées Baroques en Fiori 
Musicali. De monumentale zeven- en achtstemmige, dubbelkorige Offertoria 
worden afgewisseld met de kleiner bezette maar hoogst expressieve Commu-
niones, en de cd besluit met het twaalfstemmige (driekorige) Magnificat. Het 
boekje bevat geen gezongen teksten, wat in het geval van de minder courante 
teksten jammer is. Niettemin een prachtige uitgave van repertoire dat het ver-
dient ontdekt te worden.

JAN KUNST

hedendaags

BOULEZ, BOSGRAAF, 
TAMMINGA
Dialogues
Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga
BRILLIANT CLASSICS 5 02842 1948423 / € 7,99 

Een druilerige januaridag in 2011. In de dirigentenkamer van het Concertge-
bouw is blokfluitist Erik Bosgraaf druk in de weer met een trits lessenaars en 
een stapeltje notenpapier. Even later speelt hij een eigenhandige bewerking 
van Pierre Boulez’ Dialogue de l’ombre double, in het bijzijn van de meester 
zelf. De éminence grise van de naoorlogse muziek is aangenaam verrast. Zo-
veel blijkt wel uit het handgeschreven kattebelletje dat staat afgedrukt in het 
boekje bij de nieuwe Brilliant Classics-release Dialogues. Bosgraafs fluitversie 
van Boulez’ oorspronkelijke samenspraak tussen een klarinet en haar elek-
tronische slagschaduwen is dan ook weergaloos. Watervlugge notenslierten, 
kwinkelerende loopjes, vloeibare cantabiles en hondsmoeilijke multiphonics: 

Bosgraaf brengt ze met de grootst mogelijke 
muzikaliteit over het voetlicht, moeiteloos swit-
chend tussen sopranino-, sopraan- en altblok-
fluit. Even virtuoos is de opname, die de ruim-
telijke dimensie van een live-uitvoering prachtig 

uitlicht in een vernuftig spel van voor- en achtergrond, links en rechts. Soun-
dengineer en componist Jorrit Tamminga tekende voor de elektronica. Ver-
rassend extraatje: in een zevental eigen Dialogues hoort men Bosgraaf en 
Tamminga eveneens aan het werk als ‘comproviserend’ duo. De hallucinante 
sonore vergezichten die het tweetal voor oren tovert, smaken naar meer.

JOEP CHRISTENHUSZ

advertentie

Excellente uitvoeringen

Watervlugge
notenslierten
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opera dvd

W.A. MOZART
Die Zauberflöte
Maximilian Schmitt,
Christina Landshamer e.a.
Nederlands Kamerorkest en Koor van
de Nationale Opera o.l.v. Marc Albrecht
OPUS ARTE 8 09478 011224 / € 27,99

 
De op deze dvd vastgelegde productie van Mozarts Die Zauberflöte was in 
2012 een overweldigend succes in het Amsterdamse Muziektheater. Het is 
niet moeilijk te zien waarom: Simon McBurney presenteert een geüpdatete 
versie van de opera die nergens opdringerig is of het verhaal geweld aandoet, 
vol visuele vondsten. Zijn visie op het werk is wat donkerder en grimmiger dan 
we gewend zijn, hoewel humor zeker niet afwezig is. De special effects worden 
met vaak eenvoudige middelen tot stand gebracht, maar zijn daarmee niet 
minder overtuigend. Alles gebeurt bovendien voor het oog van publiek en ca-
mera; er wordt geen enkele poging gedaan de soms ronduit poëtische toneel-
trucs te verbergen. En toch wordt het publiek keer op keer verrast, en krijgt 
de toeschouwer meer dan voldoende 
ruimte om op te gaan in het verhaal 
van de opera. Dat komt zeker ook door 
de prestaties van de geweldige cast, 
met voorop Maximilian Schmitt en 
Christina Landshamer als een stralend 
liefdespaar en de Nederlandse bariton Thomas Oliemans als een Papageno 
met verrassende diepgang. En ook in Mozart blijkt Marc Albrecht een fan-
tastische chef-dirigent: het Nederlands Kamerorkest speelt onder zijn leiding 
met pit én voldoende gewicht. Op alle fronten een schitterende Zauberflöte!

BENJAMIN ROUS

opera-aria’s

DIVERSE COMPONISTEN
The French Collection
Piotr Beczala, Diana Damrau
Orchestre de l’Opéra National de Lyon
o.l.v. Alain Altinoglu
DG 0 02894 7941019 / € 23,99

En daar is het dan, het langverwachte vervolg op de debuut-cd van Piotr 
Beczala. Het was het wachten waard. Niet in de laatste plaats vanwege het 
repertoire: naast de lyrische Verdi is Franse opera Beczala’s sterkste kant. Ik 
ken waarlijk geen zanger die hem in de 
Massenets en Gounods kan overtreffen. 
Zijn heerlijk smeuïge tenor is niet alleen 
licht maar ook lichtelijk geparfumeerd: 
geen wonder dat zijn Werther, Des Gri-
eux, Faust en – zeker! – Romeo tot de 
beste vertolkingen behoren die je van de 
huidige generatie jonge tenoren kunt verwachten. De toon wordt gezet met 
een perfect gezongen Pourquoi me réveiller uit Werther. Beczala’s smachtende 
voordracht verraadt niet alleen tekstbegrip, maar ook zijn affiniteit met deze 
muziek. Dat Beczala zo langzamerhand richting zwaarder repertoire gaat, 
is nogal logisch: zijn stem heeft in de diepte een grote ontwikkeling doorge-
maakt, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn hoge noten. Don José (Carmen) 
staat dan ook op zijn to-dolijstje, hopelijk voegt hij daar Don Carlos aan toe. 
Maar het liefst zou ik hem nu in de complete Le Cid willen horen: ik kan mij 
niet herinneren wanneer ik voor het laatst een zo mooi gezongen Ô souverain 
heb gehoord. Een cd om te hebben!

BASIA JAWORSKI

opera-aria’s

DIVERSE COMPONISTEN
Arias for Domenico Gizzi:
A star castrato in Baroque Rome
Roberta Invernizzi,
I Turchini o.l.v. Antonio Florio
GLOSSA 8 42456 2226081 / € 22,99

Roberta Invernizzi heeft het. Ze zingt en je luistert: in haar handen gaan on-
bekende barokaria’s stralen als de lentezon. Haar nieuwe cd is het tweede 
deel in een reeks rond grote zangers van weleer; en hier gaat het niet om een 

diva, maar om een man. Dome-
nico Gizzi (1687-1758) was een 
 sopraancastraat die zijn carriè-
re op negentienjarige leeftijd 
begon in vrouwenrollen en die 

zesentwintig jaar lang door Italië trok om op te treden in opera’s van Nicola 
Porpora, Alessandro Scarlatti, Domenico Sarro en anderen. Te oordelen naar 
de muziek die we op deze cd horen (met naast de genoemde componisten nog 
Francesco Feo, Leonardo Vinci, Giovanni Costanzi en Giovanni Bononci-
ni) was hij er niet alleen voor de duizelingwekkend snelle nootreeksen, maar 
kon hij ook krachtige muzikale statements aan en elegante, lichtere stukken. 
Hij speelde de rol van Araspe in diverse composities op Metastasio’s libretto 
Didone abbandonata. Wie de onweerstaanbare charme van deze cd wil proe-
ven, hoeft maar te luisteren naar track 2: Amor che nasce uit de versie van Le-
onardo Leo. Het orkest I Turchini onder leiding van Antonio Florio sprankelt 
in dezelfde hoge mate als de zangeres. Het kietelt, streelt en attaqueert het 
trommelvlies met verve zonder ooit grof te worden. 

HEIN VAN EEKERT

opera-aria’s

DIVERSE COMPONISTEN
Héroïque – French opera arias
Bryan Hymel
Czech Philharmonic Chorus of Brno
PKF – Prague Philharmonia
o.l.v. Emmanuel Villaume
WARNER CLASSICS 0 82564 6179503 / € 23,99

Héroïque: de titel van de cd vat zowel het repertoire als de stem van Bryan 
Hymel perfect samen. De heldentenor Franse stijl verschilt stilistisch nogal 
van zijn Duitse soortgenoot. Voor de veeleisende rollen is een stem nodig met 
voldoende volume, maar ook een zekere lichtheid en elegantie, en absoluut 
betrouwbare hoge noten. En die kwaliteiten heeft Bryan Hymel, de 35-jarige 
Amerikaanse tenor die snel een van de meest gevraagde zangers in de grote 
operahuizen aan het worden is, allemaal in overvloed. Een prachtig gecon-
troleerde, heldere en genereuze stem zonder de sterke baritonale ondertonen 

van veel van zijn collega’s in dit repertoire, 
en in de hoogte een waar klaroengeschal 
dat op de cd met niet minder dan negen-
tien hoge c’s dankbaar geëtaleerd wordt. 
Hymels Frans heeft misschien een wat 
Angelsaksisch tintje, maar dat doet wei-
nig af aan de soevereiniteit, het schijnbare 

gemak en het stijlgevoel waarmee hij deze muziek zingt. Voeg daarbij een di-
rigent die zeer goed thuis is in deze muziek met een enthousiast spelend orkest 
en volop interessante aria’s uit obscure Franse negentiende-eeuwse opera’s, 
en het resultaat is een ongetwijfeld prijswinnende opname. Zoek niet verder: 
de operawereld heeft zijn héro gevonden, en hij heet Bryan Hymel.

BENJAMIN ROUS

Geweldige cast

Roberta Invernizzi 
heeft het

Bryan Hymel:
héro

Een heerlijk
smeuïge tenor

CD-
BESPREKINGEN
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filmmuziek

ÓLAFUR ARNALDS
Broadchurch
MERCURY CLASSICS 0 02894 8114856 / € 23,99

De Engelse detectiveserie Broadchurch is sinds vorig jaar ook in Nederland 
een hit. De basis van het verhaal is simpel: een elfjarige jongen wordt dood ge-
vonden aan de kust van Dorset en de politie gaat op zoek naar de moordenaar. 
Dat hier iets moois uit kan komen, is te danken aan het Engelse gevoel voor 
drama, aan een scherp oog voor beeld en belichting en vooral aan de muziek, 
gecomponeerd door de IJslandse multi-instrumentalist Ólafur Arnalds. Hij 
begon in de hardcore punk- en heavy metalscène, maar groeide de laatste 
jaren steeds meer uit tot een componist van elektronische en ambient muziek. 
Een soort hedendaagse Brian Eno. Zijn werk biedt de lyriek van de romantiek, 
de repetitieve devotie van diverse hedendaagse IJslandse componisten, de 
schrille ijzigheid van bevroren 
land en geisers, de warmte van 
de Baltische componisten en 
de swing van de elektronische 
popmuziek. Bovendien is zijn 
werk zeer beeldend. Wie bij voorkeur zwelgt in laatromantische klanken en 
een vol symfonieorkest mag deze plaat voorbij laten gaan, maar voor de Broad-
church-fans is het een perfecte vorm van nagenieten. En wie Broadchurch nog 
nooit gezien heeft noch wil zien, heeft een klein uur even stemmige als ijzing-
wekkende muziek, die uitnodigt tot dagdromen en eigen verhalen.

PAUL JANSSEN

wereldmuziek

ANOUAR BRAHEM
Souvenance
Anouar Brahem, François Couturier e.a.
ECM 6 02537 977765 (2 CD’S) / € 33,99

Anouar Brahem is in ons land geen onbekende. De Tunesische oedspeler trad 
hier vele malen op voor steeds weer uitverkochte zalen (onder meer tijdens 
November Music), en is alweer toe aan zijn twaalfde cd, Souvenance. Brahem 
is een voormalig protegé van de saxofonist Jan Garbarek (in de wereld van de 
klassieke muziek bekend om zijn samenwerking met het Hilliard Ensemble), 
en dat hoor je meteen. Net als Garbarek flirt hij met alle mogelijke stijlen: 
traditionele Tunesische muziek, volksmuziek, jazz, minimal en symfonische 
muziek. Het nettoresultaat klinkt 
soms wat gelikt en bedacht, maar 
is toch wel bijzonder. Je blijft luiste-
ren naar die vaak wat meditatieve, 
maar altijd spanningsvolle klank-
wereld die onmiskenbaar de signa-
tuur van Brahem draagt. Een werk 
als Souvenance is enig in zijn soort 
en doet je beseffen dat Brahem over een enorme muzikale verbeeldingskracht 
beschikt. Jammer is wel dat het cd-boekje zo weinig toelichting op het reper-
toire bevat. De foto’s zijn oogstrelend, maar een informatieve tekst over de 
achtergronden ontbreekt. Juist bij dit repertoire is dat een gemis. Hoe dan ook: 
Souvenance is een cd met wereldmuziek van grote klasse.

OSWIN SCHNEEWEISZ

wereldmuziek

DIVERSE COMPONISTEN
Inspiración
Live at The Concertgebouw
Grupo del Sur
GRUPO DEL SUR 152 714 VKZ / € 14,99

De muziek van de Argentijnse componist-bandeonist Astor Piazzolla (1921-
1992) blijft onverminderd populair. Ook het Nederlandse kwintet Gruppo 
del Sur heeft zich gewaagd aan het werk van deze grote tangovernieuwer. Ze 

gaan daarbij niet over één nacht ijs. 
Hoewel dit hun debuut-cd is, bestaat 
de band al acht jaar. Dat betaalt zich 
uit in een hecht groepsgeluid en een 
voorbeeldige dynamiek. De warm-
bloedigheid van de muziek blijft vol-

ledig overeind. Een zeer goede zet is het zorgvuldig samengestelde program-
ma. Daarop staan niet alleen onverwoestbare Piazzollastukken als Revirado, 
Michelangelo ’70  en natuurlijk het dankzij de huilende koningin Máxima on-
vergetelijk geworden Adiós Nonino.  Heel elegant en afgewogen heeft Gruppo 
del Sur daartussen twee composities van respectievelijk Maurice Ravel en 
Johann Sebastian Bach geplaatst. Beide werken vallen in de eerste plaats op 
door de geraffineerde arrangementen voor tangokwintet die bassist Marc van 
Rooij maakte. Daarnaast geven ze de muziek van Piazzolla een ander kader. 
Uniek is dat niet, violist Gidon Kremer presenteerde Piazzolla bijvoorbeeld 
al eerder in combinatie met klassieke muziek. Maar het werkt, en Gruppo del 
Sur lijkt in plaats van vernieuwing ook eerder op zoek naar verdieping. 

MISCHA ANDRIESSEN

advertentie

Beeldende muziek 
van Ólafur Arnalds

Gruppo del Sur 
op zoek naar
verdieping

Anouar Brahem 
flirt met stijlen
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De bezoekers van het Edinburgh Festival 
1963 wachtte een teleurstelling. Niet de aan-
gekondigde sopraan Renata Tebaldi maar de 
minder bekende veterane Magda Olivero 
(toen al 53) zou de titelrol in Adriana Lecou-
vreur zingen. Men had veel geld voor die voor-
stelling moeten neertellen omdat het comple-
te San Carlo-theater uit Napels met een top-
cast naar Schotland was afgereisd. Binnen een 
kwartier sloeg de stemming om bij het publiek 
en kreeg Olivero haar eerste open doekje. Ie-
dereen werd gegrepen door haar vocale raffi-
nement en de theatrale intensiteit van haar 
vertolking.
Hoewel zij niet over zo’n gave stem beschikte 
als Tebaldi was zij met Maria 
Callas een van de inte-
ressantste operazan-
gers van haar tijd. 
De allure waarmee 
Olivero de actrice van 
de Comédie-Française por-
tretteerde in Cilea’s bekendste opera was 
hartverscheurend. De sterfscène van Adria-
na, die het loodje legt nadat zij een vergiftigd 
boeket viooltjes heeft ontvangen, wordt bij 
Olivero verismo pur sang. Op dat punt was ze 
de evenknie van Callas.
De BBC was erbij in 1963. Het overlijden van 
Magda Olivero vorig jaar (ze werd 104) zorg-
de opnieuw voor enige commotie bij haar vele, 
soms bijna hysterische fans. Begrijpelijk. Voor 
wie haar ooit op het toneel of in het Concert-
gebouw heeft gezien, is ze gewoon onsterfe-
lijk. Wat een persoonlijkheid en wat een inne-
mende vrouw. Zonder enig uiterlijk vertoon. 
Maar zodra zij in de huid van een personage 
kroop vond er een metamorfose plaats. 
Naar aanleiding van haar overlijden heeft Tes-
tament de uitvoering van Edinburgh op cd 
uitgebracht. Hoorbaar geregistreerd in het 
kleine King’s Theatre en nogal metalig van 
klank door het digitaliseren van de analoge 
radiobanden (jammer). Wie enig auditief on-

gemak op de koop toe neemt krijgt echter een 
unieke Cilea te horen. Want ook Sesto 
Bruscantini is meesterlijk als de theaterdirec-
teur en dirigent Oliviero de Fabritiis (oude rot 
in het vak) houdt alles strak in de hand. Nog 
meer te wensen?
Ja, de minstens zo imposante en beter klin-
kende concertante versie met Olivero uit 1965 
in een Matinee op de vrije zaterdag. Vanaf 
haar debuut in Amsterdam groeide zij al snel 
uit tot de ‘koningin’ van deze serie. Artistiek 
leider Hans Kerkhoff had de visie en het lef 
Olivero in haar nadagen te engageren voor al 
haar grote rollen. Behalve Adriana ook Iris 
(Mascagni), Mefistofele (Boito), Manon Le-
scaut (Puccini), Medea (Cherubini) en zelfs 
een heel programma met louter sterfscènes. 
Kenners en liefhebbers hebben het nog steeds 

over de ‘Famous Amsterdam 
Concerts’. 

Tot mijn verbazing 
(en woede) trof ik na 
Olivero’s overlijden in 

september slechts één 
alinea van een persbericht 

aan in de Volkskrant. De krant, waaraan ik tot 
2001 als muziekredacteur en criticus was ver-
bonden, gaf een pijnlijk brevet van onvermo-
gen af. Geen wóórd over al die (ook door mij) 
bejubelde Amsterdamse optredens tussen 
1962 en 1973. Dezelfde krant zou het een 
maand later nog bonter maken met een lach-
wekkend artikeltje onder de kop ‘Maria Callas 
duikt op uit de ruis’.
Dit naar aanleiding van de door Warner op-
nieuw (fraai) opgepoetste EMI-studio-opna-
men van Maria Callas. Een prachtbox waar-
over in de VK louter onzin werd uitgekraamd. 
Eén citaat: “indrukwekkend uithalende en 
nogal dramatische operastem die het oor 
(voorheen – HH) bereikte door een mist aan 
ruis, gekraak en gesis van heel oude opna-
men.” Wat een onzin! In de jaren vijftig begon 
het stereotijdperk! Operakenner Paul Koren-
hof ergerde zich ook groen en geel en schreef 
op 14 oktober een vlammende reactie op de 
altijd lezenswaardige site: opusklassiek.nl.

Een vergelijking tussen Callas en Olivero 
dringt zich op maar is eigenlijk zinloos. Bei-
den hebben hun sterke kanten. Enige verschil: 
Callas is wereldberoemd geworden, Olivero 
alleen in kleine kring. Toch heb ik er even een 
cd uit 1954 uit die box bijgehaald. De toen nog 
als Maria Meneghini Callas optredende diva 
zingt Operatic Arias, waaronder ook de twee 
belangrijkste scènes van Adriana Lecouvreur. 
Dat doet ze goed. Alleen missen ze de ontroe-
rende, soms huiveringwekkende expressie 
van ‘Magda’, zoals ze hier liefdevol werd ge-
noemd. Bijna al haar Amsterdamse concerten 
zijn overigens nog op allerlei kleine labels te 
vinden (zoals BellaVoce of OperaFanatic). 
Het zoeken waard.

WAT EEN 
 PERSOONLIJKHEID

FRANCESCO CILEA
ADRIANA LECOUVREUR 

Magda Olivero, Juan Oncina e.a.
Coro e Orchestra 

del Teatro di San Carlo di Napoli
o.l.v. Oliviero de Fabritiis

TESTAMENT 0 74967 7150129 (2 CD’S)

COLUMN 
HANS HEG OLIVERO EN 

CALLAS

DIVERSE COMPONISTEN
MARIA MENEGHINI CALLAS 

SINGS OPERATIC ARIAS 
Philharmonia Orchestra 

o.l.v. Tullio Serafin
WARNER 8 25646 340132
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  Winkels met postorderservice 

ALKMAAR 
BOEKHANDEL FEIJN  
Laat 47 / 072-5409944
www.feijn.nl 

ALMELO
HILARIUS BROEKHUIS  
Koornmarkt 24 / 0546-456717
www.boekhandelbroekhuis.nl

AMERSFOORT
DE ALGEMENE BOEKHANDEL
Leusderweg 184-188 / 033-4622222
www.algemeneboekhandel.nl

AMSTERDAM
BOUDISQUE MUZIEK EN FILM 
Alleen postorder / 020-3704502
www.boudisque.nl

BROEKMANS & VAN POPPEL 
Van Baerlestraat 94 / 020-6751653
www.broekmans.com

CHARLES MUZIEK 
Weteringschans 193 / 020-6265538
charlesmuziek@planet.nl

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

FAME PLAZA BV 
Nieuwezijds Voorburgwal 182 / 020-6382525
www.fame.nl

APELDOORN
NAWIJN EN POLAK BOEKVERKOPERS 
Marktplein 24 / 055-5212709
www.nawijn-polak.nl

DE BILT
BOUWMAN BOEKEN 
Hessenweg 168 / 030 2200112 
www.libris.nl/bilthoven

BERGEN OP ZOOM
QUIST BOEKHANDEL 
Fortuinstraat 22-24 / 0164-240232 
www.quistboeken.nl

BREDA
MUZIEKHANDEL SPRONK / DE VRIJE BOEKHANDEL 
Veemarktstraat 40/ 076-5215213
www.muziekvanspronk.nl

COEVORDEN
MUSIC & MORE 
Friesestraat 50 / 0524-517332
www.blackvinyl.nl

DELFT
MUZIEKHANDEL VAN BUYTENE 
Binnenwatersloot 16 / 015-2123853
www.cdklassiek.nl

DEN HAAG
VELVET / PAAGMAN 
Frederik Hendriklaan 217 / 070-3383838
www.velvetmusic.nl

DORDRECHT
DE MUZIEKDRAGERIJ 
Voorstraat 411 / 078-6163489
www.demuziekdragerij.com

DRACHTEN
BOEKHANDEL VAN DER VELDE 
Raadhuisplein 5 / 0512-544440
drachten@boekhandelvandervelde.nl

DRIEBERGEN
CD ARTLINE V.O.F.  
Traaij 1-C / 0343-521532
www.cdendvd.nl

EINDHOVEN
BULLIT KLASSIEK 
Heuvel Galerie 140 / 040-2465107
www.bullitklassiek.nl

EMMEN
PLANTAGE VERMEER
Noorderstraat 38-40 / 0591-642088
www.vermeer.plantage.nl

ENSCHEDE
BOEKHANDEL BROEKHUIS 
Marktstraat 12 / 053-4325210
www.boekhandelbroekhuis.nl

ERMELO
RIEMER & WALINGA CD AFD.  
Stationsstraat 131 / 0341-552405
www.riemer-walinga.nl

GOES
BOEKHANDEL DE KOPEREN TUIN  
Centrum de Veste / Keizersdijk 16 / 0113-231072
www.koperentuin.nl

GRONINGEN
BOEKHANDEL VAN DER VELDE  
A-Kerkhof 45-47 / 050-3125593
www.boekhandelvandervelde.nl

HET CARILLON 
Oude Ebbingestraat 64 / 050-3123625
www.hetcarillon.nl

PLATO GRONINGEN  
Oude Ebbingestraat 41 / 050-3135055
www.platomania.nl 

HAARLEM
BRUNO KLASSIEK  
Gierstraat 50 / 023-5323240
www.brunoklassiek.nl

HEERENVEEN
BINNERT OVERDIEP  
Dracht 60 / 0513-622533 
www.binnertoverdiep.nl

HENGELO
BOEKHANDEL BROEKHUIS 
Weemenstraat 45 / 074-2910267
www.boekhandelbroekhuis.nl

’S-HERTOGENBOSCH
PIETER VAN OS CD 
Snellestraat 44 / 073-6131150
www.pietervanoscd.nl

HOUTEN
BOEKHANDEL WIJS
Spoorhaag 144-146 / 030-6353916
www.boekwijs.nl

KROMMENIE
ERWIN VERMAST CD-DVD SHOP  
Zuiderhoofdstraat 2 / 075-6216382
www.erwinvermast.nl

LAREN
LARENSE BOEKHANDEL
Naarderstraat 9 / 035-5382312
www.larenseboekhandel.nl

LEEUWARDEN
BOEKHANDEL VAN DER VELDE 
Nieuwestad 57-59 / 058-2132360
leeuwarden@boekhandelvandervelde.nl

POORT  
Voorstreek 6 / 058-2123905
www.poortmusic.nl

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

VELVET MUSIC 
Nieuwe Rijn 34 / 071-5128157
www.velvetmusic.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

NIJMEGEN
BOEKHANDEL ROELANTS 
LUX, Marienburg 38-39 / 024-3221734
www.roelants.com

KROESE KLASSIEK 
Molenstraat 126 / 024-3221346
www.kroese-online.nl

NOORDWIJK
BOEKHANDEL VAN DER MEER 
Vuurtorenplein 10 / 071-3613073
www.libris.nl/vandermeer

OOSTERBEEK
PLANTAGE MEIJER & SIEGERS 
Utrechtseweg 208 / 026-3341047
www.plantagemeijerensiegers.nl

RODEN
BOEKHANDEL DAAN NIJMAN 
Heerestraat 87 / 050-5012967
http://www.daannijman.nl

ROTTERDAM 
DE DOELEN/DE MUZIEKDRAGERIJ 
Schouwburgplein 50 / 078-6163489
www.demuziekdragerij.com

SCHAGEN
BOEKHANDEL PLUKKER
Gedempte Gracht 71-75 / 0224-212941
www.boekhandelplukker.nl

SNEEK
BOEKHANDEL VAN DER VELDE 
Kruizenbroederstraat 36 / 0515-423900
sneek@boekhandelvandervelde.nl

SOEST
BOEKHANDEL VAN DE VEN
Soesterbergsestraat 54-C / 035-6012419
www.boekhandelvandeven.nl

VELP
BOEKHANDEL JANSEN & DE FEIJTER 
Emmastraat 6 / 026-3628959
www.eenpassievoorboeken.nl

VENLO
SOUNDS RECORDSHOP BV 
Parade 66 / 077-3510625
www.sounds-venlo.nl

WIJK BIJ DUURSTEDE
BOEKHANDEL PETTINGA 
Markt 12 / 0343-577300
boekhandelpettinga@planet.nl

ZUTPHEN
MUSIC ALL IN  
Beukerstraat 24 / 0575-516444
www.musicallin.net

ZWOLLE
PLATO ZWOLLE  
Klokkensteeg 14 / 038-4225354
www.platomania.nl

WAANDERS IN DE BROEREN  
Achter de broeren 1-3 / 038-4215392
www.waandersindebroeren.nl

Bij alle in dit magazine besproken cd’s staat een adviesprijs vermeld.

De in dit magazine besproken cd’s zijn te allen tijde door de Klassieke Zaken Specialist te bestellen. 

KLASSIEKE ZAKEN
SPECIALISTEN
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NAAM PLAATS
DHR. C. VAN WIJNGAARDEN PAPENDRECHT
MW. A.S. ZWERVER LEEUWARDEN
DHR. TH. TONNAER THORN
DHR./MW. H. SPOOR APELDOORN
DHR. W. WERKER TILBURG
MW. C. VAN DER GAAG VELDHOVEN
DHR. T. EIJKHOUDT HUIJBERGEN
MW. M. BAKKER BUSSUM
MW. L. DE GROOT NIEUW VENNEP
DHR. A. KANIS EDE

Stuur uw oplossing met naam, adres 
en/of e-mailgegevens voor  
16 april 2015 naar: 
Vereniging Klassieke  Zaken,  
Postbus 226, 1200 AE Hilversum of 
 algemeen@klassiekezaken.nl. 
Onder de goede inzenders worden  
10 exemplaren van de cd Green van 
 Philippe  Jaroussky verloot. 
Met dank aan Warner Music.

Jan Peter Raat BALLETWEGSTREPER

OPLOSSING  PUZZEL
Klassieke Zaken Magazine nr. 1-2015
Allegro Moderato

De prijswinnaars ontvangen de cd met 
Brahms  Serenades o.l.v. Riccardo Chailly  
Met dank aan Universal Classics.

PRIJSWINNAARS

OPLOSSING

In onderstaand schema staan kriskras door elkaar woorden die op een of  andere manier met ballet te maken hebben. Streep 

die woorden weg (de letters kunnen meerdere keren gebruikt worden) en dan vormen de niet weggestreepte letters van links 

naar rechts en van boven naar beneden een toepasselijk woord. Dit is de oplossing van de puzzel.

A K J S E O R T E P G

L D E L I B E S A R I

L R A D I U S J I O S

E A L M A R S A V K E

R Y E K T C H I L O L

E M G I E O C K Y F L

D O O R N R O O S J E

N N V O E O P V P E B

I D R V S M P S A V B

C A U R S E E K R E E

E N U C A O L I T R L

O S V I M D I G A D A

R A L D F S A P C I A

I U T R A Z O M U E R

J S T R A V I N S K Y

De weg te strepen 
woorden zijn:

Adam (2x)
(Le) Cid
Cinderella
Coppelia
Dans
Delibes
Doornroosje
Ebbelaar
Giselle
Julia
Kirov
Mars
Massenet
Mozart
Pas
Petroesjka
Prokofjev
Radius
Raymonda
Romeo
Spartacus
Stravinsky
Sylvia
Tsjaikovski
Verdi
Vuurvogel

PUZZEL
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biedt u deze uitgave aan.

DIVERSE COMPONISTEN
EMMA KIRKBY

THE COMPLETE RECITALS
Emma Kirkby

en diverse uitvoerenden
L’OISEAU–LYRE 0 02894 7878636 (12 CD’S) / 152 712 VKZ  

*  Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de 
complete lijst pagina 50. * Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, 
zolang de voorraad  strekt of tot 22 mei 2015. 

59,99

37,99*
alleen clubleden

12 CD

59,99

42,99*
niet clubleden

12 CD

EXCLUSIEVE
BOXAANBIEDING

KROONJUWELEN
Wat musici als Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, 
Frans Brüggen en Ton Koopman gedaan hebben voor de in-
strumentale muziek, deed Emma Kirkby met haar stem: ze 
veranderde de uitvoeringspraktijk. Nadat de Engelse sopraan 
in de late jaren zeventig haar engelachtige, haast vibratoloze 
en hemels zuivere licht had laten schijnen over het renaissance- 
en barokrepertoire, werd haar zang de standaard. En dat is hij 
nog steeds, net zoals Dame Kirkby nog steeds zingt zoals ze 
altijd zong: devoot, onschuldig en toch Bijbels erotisch, alsof 
elk lied, elke cantate een verklanking is van het Hooglied. 
Recital-cd’s op L’Oiseau-Lyre uit de jaren tachtig en vroege 
jaren negentig als The Lady Musick, Amorous dialogues, Purcell 
en de cantates van Händel zijn legendarisch en nog steeds 
onaards prachtig. Voor iedereen die deze twaalf recital-cd’s 
niet of niet compleet heeft, zijn deze kroonjuwelen van de 
vocale historische uitvoeringspraktijk nu voor een klein prijs-
je verenigd. Onmisbare muziekhistorie in een box.
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