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MOET JE HOREN

TOPTITELS

Foto: Elmer de Haas

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR TIJDENS DE CAMPAGNE AANGENAAM KLASSIEK

BARBARA HANNIGAN &
REINBERT DE LEEUW
De Volkskrant noemde Reinbert de Leeuw en Barbara Hannigan
al ‘een bij voorbaat legendarisch duo’ en Bachtrack bestempelde
de zangeres na een live-optreden als ‘de grootste expert als
het gaat om de muziek van het Weense ﬁn de siècle’. Na de
veelgeprezen Satie-cd met onder andere Socrate duikt het
illustere duo nu in de liederen uit het broeierige Wenen van de
late negentiende en vroege twintigste eeuw. Liederen waar u
na het horen van deze uitvoeringen echt van gaat houden. De
cd met voorproefjes uit de najaarsreleases van Alpha is een
mooi extraatje.

BARBARA HANNIGAN &
REINBERT DE LEEUW

ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT!

TOPITEM!
99

Vienna, Fin de Siècle

€ 17,

Inclusief Bonus CD ALPHA Classics
Outhere Distribution - ALPHA Classics 3760014194603

(consumentenadviesprijs)

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR TIJDENS DE CAMPAGNE AANGENAAM KLASSIEK

De Engelse tenor Ian Bostridge zong al eens in een betoverende
uitvoering van Brittens War Requiem onder leiding van Antonio
Pappano. Met de honderdste verjaardag van het einde van
de Eerste Wereldoorlog in zicht (11 november 2018) stelde hij
een recital samen met liederen die de spanning, verwarring en
verschrikkingen van de oorlog reﬂecteren. Mahler, Weill en een
Engelsman en een Duitser die de oorlog niet overleefden vormen
een indrukwekkend kwartet met aangrijpende liederen. En Pappano
de pianist is net zo kleurrijk als Pappano de dirigent.

Foto: Eric Richmond

IAN BOSTRIDGE &
ANTONIO PAPPANO

Verkrijgbaar vanaf 6 oktober 2018

IAN BOSTRIDGE &
ANTONIO PAPPANO
Requiem - The Pity of War
DELUXE

Deluxe editie
Warner Music - Warner Classics UK Ltd 0190295661564

ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT!

TOPITEM!
99

€ 17,

(consumentenadviesprijs)
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MOET JE HOREN - NIEUWE RELEASES
NIEUW

NIEUW

CAFÉ
ZIMMERMANN

DANA ZEMTSOV,
ENSO / DANIEL
RAISKIN

Geminiani: Concerti grossi,
op. 7

Essentia

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Café Zimmermann
Outhere Distribution - ALPHA Classics - 3760014193965

Dana Zemtsov - altviool, National Estonian Orchestra /
Daniel Raiskin
[PIAS] harmonia mundi - Channel Classics - 0723385410188

‘Im Café Zimmermann sprudeln die Töne’, schreef Die Zeit
al eens beeldend. Het Franse ensemble is na zijn veelgeprezen cd met werk van C.Ph.E. Bach verder in de tijd
tussen barok en klassiek gedoken en uitgekomen bij de
Italiaan Francesco Geminiani. Hoewel hij een tijdgenoot van
Bach is, zijn zijn concerti grossi, op. 7 ‘stuk voor stuk controversieel’, aldus violist Pablo Valetti. ‘Ze zijn tegelijkertijd
heel verrassend en heel vertrouwd.’ Café Zimmermann
maakt er opwindende muziek van op het grensvlak van
twee werelden.

Na de zeer goed ontvangen cd’s Romantic Metamorphoses
en Enigma, met belangwekkend repertoire voor altviool en
piano en altviool solo, komt altvioliste Dana Zemtsov nu
voor het eerst met invloedrijk repertoire voor altviool en
orkest. De ‘Grande dame van de altviool’ (OpusKlassiek)
maakt dat de luisteraars volgens Gramophone ‘absoluut
niet begrijpen waarom de altviool zo onderschat is als
solo-instrument’. En wie haar zoektocht naar de wortels
van het menselijk bestaan beluistert in werken van onder
anderen Bartók, Brahms en Bloch kan dat alleen maar
onderschrijven.

NIEUW

NIEUW
VILDE FRANG

DUNEDIN CONSORT /
JOHN BUTT

Bartók: Violin Concerto No. 1

Händel: Ode for
St Cecilia’s Day, HWV 76

Enescu: Octet

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Carolyn Sampson - sopraan, Ian Bostridge - tenor,
Dunedin Consort / John Butt
Outhere Distribution - Linn Records - 0691062057820

Vilde Frang - viool, Orchestre Philharmonique de Radio France /
Mikko Franck, e.a.
Warner Music - Warner Classics UK Ltd - 0190295662554

22 november zou een feestdag moeten zijn voor elke
rechtgeaarde muziekliefhebber. Dan is het St Cecilia’s
Day, de dag van de beschermheilige van de muziek. In de
Angelsaksische landen stond deze dag hoog aangeschreven.
Vandaar dat ook Händel in zijn Engelse jaren een Ode for
St Cecilia’s Day schreef. De lijvige cantate heeft alle vreugde
in zich die bij een feestdag hoort. En als die dan uitgevoerd wordt door het Dunedin Consort, Carolyn Sampson
en Ian Bostridge, wordt het wel een heel groot feest.

Het is een hartverscheurend verhaal. De twintiger Béla Bartók
was hopeloos verliefd op violiste Steﬁ Geyer. Hij schrijft
een even meeslepend als bevlogen vioolconcert dat niets
te raden laat over zijn gevoelens, en zij wijst niet alleen zijn
liefde maar ook het concert af. Pas na hun beider dood
komt het werk weer tevoorschijn. De Noorse violiste Vilde
Frang speelt het concert alsof ze weet wat onbeantwoorde
liefde is. De combinatie met het minstens zo genegeerde
Octet van George Enescu is een meesterzet. Een geweldig
medicijn tegen liefdesverdriet.
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MOET JE HOREN - NIEUWE RELEASES
NIEUW

NIEUW

THIBAUT GARCIA

B’ROCK
ORCHESTRA /
RENÉ JACOBS

Bach Inspirations

Schubert: Symphonies 1 & 6
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Thibaut Garcia - gitaar
Warner Music - Erato - 0190295605261

B’Rock Orchestra / René Jacobs
Outhere Distribution - Pentatone - 0827949070761

De Franse gitarist Thibaut Garcia meldde zich in 2016 aan
het front van de gitaarwereld met Leyendas, een prachtig
samengestelde recital-cd met Spaanse en Latijns-Amerikaanse
muziek. Voor zijn nieuwe plaat zoekt hij de inspiratie bij
Johann Sebastian Bach, niet alleen met meesterlijke Bachbewerkingen zoals de beroemde Chaconne, maar ook met
recenter werk, geïnspireerd op Bach, zoals Gounods Ave
Maria en werk van Barrios Mangoré. Dit is briljant gitaarwerk, gecombineerd met een even mooie bijdrage van de
jonge Franse sopraan Elsa Dreisig.

Het Belgische B’Rock Orchestra heeft sinds de oprichting
in 2005 de wereld van de historische uitvoeringspraktijk
aardig opgeschud. Sinds een aantal jaren werkt B’Rock
succesvol samen met René Jacobs, wat nu resulteert
in de opname van alle symfonieën van Franz Schubert.
Getuige het commentaar van de Tiroler Tageszeitung op
een live-uitvoering bevrijdden Jacobs en het orkest de
vroege Schubert van diens ‘milde plichtmatigheid’. Dat
maakt deze eerste cd met Schuberts Eerste en Zesde
symfonie meteen al een must.

NIEUW

NIEUW

VIKTORIA
MULLOVA, ENSO /
PAAVO JÄRVI

MAARTEN
KONINGSBERGER &
THE ATLANTIC TRIO
Old Songs Re-Sung

Pärt: Tabula Rasa, Fratres
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Viktoria Mullova - viool, Estonian National Symphony
Orchestra / Paavo Järvi
[PIAS] harmonia mundi - Onyx Classics - 0880040420125

Maarten Koningsberger - bariton & The Atlantic Trio
Et’cetera Records - Quintone - 9789078740544

Tijdens een interview noemde de Russische violiste Viktoria
Mullova het werk van Arvo Pärt de hedendaagse muziek
die haar het meest inspireerde. En dat is te horen. Tijdens
een live-uitvoering in Zürich met het Estonian National
Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi liet ze
het publiek volgens Bachtrack volkomen ‘excited’ achter.
Begrijpelijk, na het beluisteren van deze cd. Mullova geeft
bekende werken als Fratres en Tabula Rasa een rauw
randje, alsof een zigeunerviolist in complete extase zijn
devotie belijdt.

Volksliedjes zijn altijd een inspiratiebron geweest voor
componisten. Beethoven voelde zich zelfs niet te beroerd
om Schotse en Ierse volksliedjes te arrangeren voor
zangstem en pianotrio. Voor The Atlantic Trio en Maarten
Koningsberger werd het de inspiratie om verder te kijken.
Met bewerkingen van o.a. volksliederen van Brahms en
Cinq mélodies populaires grecques van Ravel brengen ze
volksmuziek en klassiek dichter bij elkaar. Het resultaat is
een heerlijke kampvuur-cd.

www.aangenaamklassiek.nl
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MOET JE HOREN - NIEUWE RELEASES
NIEUW

NIEUW

LEIF OVE
ANDSNES

XENIA LÖFFLER,
COLLEGIUM 1704 /
VÁCLAV LUKS

Chopin: Ballades &
Nocturnes

J.S. Bach: Oboe Concertos &
Cantatas

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Leif Ove Andsnes - piano
Sony Music - Sony Masterworks - 0190758229324

Xenia Löfﬂer - hobo, Anna Prohaska - sopraan, Collegium 1704 /
Václav Luks
Outhere Distribution - Accent - 4015023243477

Ruim tien jaar speelde de Noorse meesterpianist Leif Ove
Andsnes geen noot Chopin. ‘Te ingewikkeld’, vond de musicus die alleen iets opneemt als hij er meer dan honderd
procent achter staat. Onlangs herontdekte hij de componist
en ervoer hij diens muziek als ‘ongelooﬂijk groots en uniek’.
Andsnes begon Chopin weer te spelen. En hoe… Nadat de
Financial Times al lyrisch was over de ‘glowing beauty’
van Andsnes’ live-uitvoering is er nu ook een cd-registratie
van de vier ballades, gecombineerd met drie nocturnes.
Verplichte kost voor Chopin-adepten.

‘Maximaal effect, minimale middelen’, zo omschreef het
Franse Diapason de kracht van het Praagse oudemuziekensemble Collegium 1704 al eens. Het gezelschap verrast
keer op keer met spannende cd-programma’s. Deze keer
combineert het ensemble onder leiding van Václav Luks
samen met hoboïste Xenia Löfﬂer en sopraan Anna Prohaska
hoboconcerten en cantates met een belangrijke hobopartij
van Johann Sebastian Bach. Hiermee bewijst Collegium
1704 dat Bach kan zingen met een hobo en een stem
instrumentaal kan laten klinken.

NIEUW

NIEUW

JEAN-GUIHEN
QUEYRAS

HOWARD SHELLEY
& ULSTER ORCH

Vivaldi: Sonatas for Cello &
Basso Continuo

Dussek: Piano Concertos
op. 3, 14 & 49

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Jean-Guihen Queyras - cello, Michael Behringer - klavecimbel,
Lee Santana - luit, Christoph Dangel - cello
[PIAS] harmonia mundi - harmonia mundi france - 3149020934401

Howard Shelley - piano & Ulster Orchestra
[PIAS] harmonia mundi - Hyperion Records - 0034571282114

‘Vivaldi lijkt op papier altijd hetzelfde’, verklaarde cellist
Jean-Guihen Queyras al eens. ‘Maar elk stuk is anders.
Het gaat om textuur, atmosfeer, licht. Dit is heel fysieke
muziek. Voor mij is Vivaldi de componist die het echte,
oude Venetië op muziek heeft gezet.’ Met een heerlijk
basso-continuotrio brengt de Franse cellist de Italiaanse
schittering van de vroege achttiende eeuw tot leven. ‘De
eerste keer dat ik in Venetië was staat op mijn netvlies.
Dat beeld is wat ik tot klinken breng in deze sprankelende
cellosonates.’

Na de succesvolle serie The Romantic Piano Concerto
startte cd-maatschappij Hyperion in 2014 met The Classical
Piano Concerto. Op de eerste cd in de reeks speelde Howard
Shelley drie van de vele pianoconcerten van de Tsjech Jan
Ladislav Dussek, een van de weinige tijdgenoten die Beethoven werkelijk konden bekoren. Meer van deze virtuoos kon
niet uitblijven, vandaar dat Shelley en het Ulster Orchestra
nog drie hoogst originele concerten hebben opgenomen.
‘Aanbevolen, en niet alleen voor liefhebbers van de klassieke
tijd’, schreef AllMusic al.

www.aangenaamklassiek.nl
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MOET JE HOREN - NIEUWE RELEASES
NIEUW

NIEUW

ENNO VOORHORST
& THE STRING
SOLOISTS

GRAINDELAVOIX /
BJÖRN SCHMELZER

Dyens: Concerto Métis

The Liberation of the Gothic by Ashwell & Browne

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Enno Voorhorst - gitaar & The String Soloists
Et’cetera Records - COBRA Records - 8713897904345

Graindelavoix / Björn Schmelzer
Outhere Distribution - Glossa - 8424562321151

In 2016 overleed de Franse componist en gitarist Roland
Dyens. Hij werd slechts 61 jaar oud. Met zijn composities
voorzag hij de gitaar van een hedendaags repertoire dat
door de vlagen jazz, pop en romantiek een groot publiek
aansprak. Zijn dood was voor de Nederlandse meestergitarist Enno Voorhorst aanleiding Dyens’ meesterwerk,
zijn Concerto Métis, en ander, vooral minder bekend werk
op te nemen met The String Soloists. Het resultaat is een
waar eerbetoon en een heerlijk alternatief voor gitaarliefhebbers die ook eens wat anders willen horen dan
Rodrigo’s beroemde Concierto de Aranjuez.

Dat het Vlaamse vocale ensemble Graindelavoix met
‘krasse keelklanken en ander stemgruis’ (de Volkskrant) de
klank van de vocale muziek uit de vroege middeleeuwen
en de renaissance heeft geherdeﬁnieerd, is niets te veel
gezegd. Sinds de oprichting, ruim een decennium geleden,
blinken de zangers onder leiding van Björn Schmelzer
uit in zingen met rafelrandjes. De hemelse muziek uit de
middeleeuwen wordt er menselijker door en de prachtige
Engelse muziek van de late vijftiende-eeuwers John Browne
en Thomas Ashwell volkser en vooral ook spannender.

NIEUW

NIEUW

VALENTINA
TÓTH

MARINIERSKAPEL
DER KONINKLIJKE
MARINE / MAJOOR
ARJAN TIEN

Dohnányi: Ruralia
Hungarica & Humoresken
in Form einer Suite

Rimsky & Co Originals

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Valentina Tóth - piano
New Arts International - Challenge Classics - 0608917277524

Marinierskapel der Koninklijke Marine, Solisten uit het KCO /
Majoor Arjan Tien
[PIAS] harmonia mundi - Channel Classics - 0723385408185

Het gaat de jonge Nederlandse pianiste met Hongaarse
wortels Valentina Tóth voor de wind. Haar cd Hungarian
Horizon kreeg van het Franse Diapason een Diapason d’or
en ze was al te zien als huispianiste in het tv-programma De Tiende van Tijl. Ook op haar tweede cd blijft ze op
Hongaarse gronden en haalt ze het charmante pianowerk
van Ernst von Dohnányi uit de vergetelheid. Muziek die
romantischer is dan het werk van Béla Bartók, maar die in
elke noot de opwindende Hongaarse volksmuziek etaleert.
Zeker als Valentina Tóth haar speelt.

De eerste cd van de Marinierskapel der Koninklijke Marine op
het label Channel Classics is ook meteen het eerste teken
van een mooie samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest. Trombonist Bart Claessens, hoboïst Alexej
Ogrintsjoek en klarinettist Olivier Patey spelen de solopartijen in een compleet Russisch programma met originele
werken voor harmonieorkest. Daarmee onderstreept het
gezelschap de rijke geschiedenis van de Marinierskapel en
de eeuwenlange band met Rusland.

www.aangenaamklassiek.nl
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MOET JE HOREN - NIEUWE RELEASES
NIEUW

NIEUW

TIM KLIPHUIS TRIO
& ORCHESTRA

GERMAN BRASS
Brass Hommage

J.S. Bach & Kliphuis:
Concertos
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

2CD
Tim Kliphuis Trio & Orchestra
Sony Music - Sony Classical - 0190758895628

German Brass
Brilliant Classics - Berlin Classics - 0885470010670

Er zijn vele pogingen gedaan om klassieke muziek te ‘verjazzen’, uiteraard met wisselend succes. Vaak bleef het
origineel intact en kreeg dat een jazzy feeling. Zo niet bij
Tim Kliphuis en zijn trio. De violist die zich net zo makkelijk
thuisvoelt in de zigeunerstijl als in jazz, folk en klassiek,
beschouwt zijn inspiratiebronnen slechts als bouwstenen.
En dat levert, of het nu gaat om Bachs Brandenburgse
concerten of een eigen vioolconcert naar voorbeeld van
de grote romantici, opwindende nieuwe muziek op.

‘De voortrekkers van de koperblazersscene’, zo noemde
Concerti Magazine de blazers van German Brass al eens.
En ook op hun nieuwste dubbel-cd maken de beste koperblazers van verschillende Duitse orkesten hun status waar.
Na een overdonderend arrangement van Also sprach
Zarathustra van Richard Strauss volgt een duizelingwekkende rit langs tango’s, blues, Latin en meer. Het ruim
veertig jaar oude ensemble klinkt op deze Brass Hommage
jonger dan ooit en biedt de perfecte muziek voor een opwindend feestje met hier en daar een zwoel luistermoment.

NIEUW

NIEUW
TINA GUO, 2CELLOS,
LINDSEY STIRLING,
LAVINIA MEIJER E.A.

CAFÉ DES CHANSONS
FEATURING CHARLOTTE
HAESEN
Du Bout Des Yeux

James Horner: The Classics

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 14,99

€ 14,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Café des Chansons - strijkkwartet, Charlotte Haesen jazzzangeres
New Arts International - Challenge Classics - 0608917278026

Tina Guo - cello, 2CELLOS - cello, Lindsey Stirling - viool,
Lavinia Meijer - harp, Amy Dickson - saxofoon e.a.
Sony Music - Sony Classical - 0190758577227

Het Parool noemde de eerste cd van Charlotte Haesen ‘een
van de mooiste cd’s van het jaar’. Op de plaat met Franse
chansons die vorig jaar verscheen zingt Haesen ‘op buitengewoon indrukwekkende, dramatische, vrolijke, melancholieke, ontroerende wijze’, aldus de krant. Nu komen de tot
jazzzangeres opgeleide Nederlandse met wortels richting
Frankrijk en Burundi en het ensemble Café des Chansons met
een nieuw liedprogramma. Du Bout des Yeux bevat naast
werk van onder anderen Jacques Brel ook eigen composities van Haesen. Aangrijpende liederen over melancholie,
humor, verdriet en vooral het leven zelf.

Ooit stiekem een traan gelaten bij My heart will go on uit
Titanic? Nee? Dan gaat dat nu gebeuren. De instrumentale
versie op deze cd is zo onweerstaanbaar mooi dat elk
rationeel verzet breekt. En dat geldt ook voor de complete
cd die een groot eerbetoon is aan James Horner, de ﬁlmcomponist achter titels als Cocoon, Star Trek II en III,
Avatar en Troy. Onder anderen Lavinia Meyer, Tina Guo
en 2CELLOS transformeren de noten van Horner tot ware
klassiekers die ook zonder de ﬁlmbeelden kunnen bestaan.

www.aangenaamklassiek.nl
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MOET JE HOREN - SPECIAAL GEPRIJSD

CASPAR VOS

RKC, AKAMUS /
HANS-CHRISTOPH
RADEMANN

Medtner: Ego

J.L. Bach: Trauermusik
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Caspar Vos - piano
Bertus Distribution - 7 Mountain Records - 8719325238044

RIAS Kammerchor, Akademie für Alte Musik /
Hans-Christoph Rademann
[PIAS] harmonia mundi - harmonia mundi france 0794881984329

Sergej Rachmaninov noemde hem ‘de grootste componist
aller tijden’. Toch heeft het zijn tijdgenoot Nikolaj Medtner
niet geholpen. De jonge pianist Caspar Vos breekt op zijn
eerste cd een lans voor de laatromantische Rus en legt
diens ziel overtuigend bloot. Een gedurfde zet die het
Engelse Gramophone al ‘refreshing’ noemde. De Volkskrant
roemt ‘de rijkdom aan dynamische schakeringen’ waarmee
de pianist deze aan Chopin verwante muziek verheft en
aan de vergetelheid onttrekt. Een aanrader voor iedereen
die de romantische pianomuziek een warm hart toedraagt.

Hoewel hij een telg is uit de omvangrijke Bachfamilie, ligt
zijn naam niet op ieders lippen. Johann Ludwig Bach is
een generatiegenoot en achterneef van Johann Sebastian.
Dat de grote Bach Johann Ludwig, die het aan het hof van
Meiningen tot kapellmeister schopte, zeer respecteerde
blijkt wel uit het feit dat hij in Leipzig diverse cantates
van zijn neef uitvoerde. Deze Trauermusik schreef Johann
Ludwig voor de begrafenis van zijn broodheer. Schitterende
muziek die bij vlagen zelfs vrolijk klinkt, vooral ook omdat
het RIAS Kammerchor en de Akademie für Alte Musik Berlin
er een feest van maken.

ALEXANDRE
THARAUD

QUIRINE VIERSEN,
COMBATTIMENTO
CONSORT / JAN WILLEM
DE VRIEND

Scarlatti: Sonatas
Chopin: Journal Intime

Haydn: Cello Concertos
in C & D

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

2CD
Alexandre Tharaud - piano
Warner Music - Erato - 5099963643428

Quirine Viersen - cello, Combattimento Consort /
Jan Willem de Vriend
Et’cetera Records - Et’cetera Records - 8711801014814

Domenico Scarlatti en Frédéric Chopin lijken niet zo veel met
elkaar te maken te hebben, totdat hun pianowerken samen
in een cd-box terechtkomen. De verbindende factor is de
excentrieke Franse pianist Alexandre Tharaud. Hij maakt
van beide componisten niet alleen visionairs, maar ook
mensen van vlees en bloed die hun ziel blootleggen. Het
resultaat is ‘betoverend’, aldus The Telegraph en voor The
Guardian is zijn spel in de werken van Chopin ‘stralend
en zinnelijk en over het geheel genomen adembenemend
mooi’. En zo is het.

Quirine Viersen wordt in het buitenland beschouwd als ‘een
van de belangrijkste vertegenwoordigers van de jongere
generatie musici’. Hoe terecht dat is blijkt uit de zo’n tien jaar
geleden opgenomen celloconcerten van Haydn. Natuurlijk
beschikt ze over het aloude Combattimento Consort onder
leiding van Jan Willem de Vriend, maar de wijze waarop
Viersen de vrolijke speelsheid van Haydn etaleert is onovertroffen. De concerten klinken vanzelfsprekender dan ooit.
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BR CHOR /
PETER DIJKSTRA

ARCADI
VOLODOS

Schnittke: Stimmen der
Natur e.a.
Pärt: Konzert für Chor e.a.

Brahms: Volodos Plays
Brahms

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Chor des Bayerischen Rundfunks / Peter Dijkstra
Outhere Distribution - BR-Klassik - 4035719005059

Arcadi Volodos - piano
Sony Music - Sony Classical - 0888751301924

Er mag best wat Nederlandse trots meespelen bij de cd van
het Chor des Bayerischen Rundfunks. Peter Dijkstra, tot 2016
artistiek leider, wist het niveau van het koor zo te verheffen
dat het gezelschap door deze plaat met Schnittkes Konzert
für Chor in 2014 een ECHO Klassik won als ‘ensemble van
het jaar’. Het belangrijkste koorwerk van de Rus Alfred
Schnittke, waarin hij de Russisch-orthodoxe kerkmuziek
nieuwe lading geeft klinkt, net als de cantate Dopo la vittoria
van Arvo Pärt, spatzuiver en adembenemend. Verplichte
kost voor koorliefhebbers.

‘Go buy this disc’, was het korte commentaar van het Engelse
Gramophone op de poging van Arcadi Volodos om de
geest van de late Brahms te vangen met diens op. 76,
op. 117 en op. 118. ‘Volodos biedt een ideeënrijkdom die
deze late Brahms in het mooist denkbare perspectief zet’,
vond ook OpusKlassiek. Terecht behoorde deze cd van de
Russische grootmeester vorig jaar tot de winnaars van
een Edison Klassiek. ‘Fluisterstil en uiterst behoedzaam
verleent hij iedere noot urgentie en kleur’, luidde de duidelijke aanbeveling in het juryrapport.

BUSCH TRIO

VOX LUMINIS /
LIONEL MEUNIER

Dvořák: Piano Trios
op. 65 & 90 ‘Dumky’

Scarlatti: Stabat Mater

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Busch Trio
Outhere Distribution - ALPHA Classics - 3760014192388

Vox Luminis / Lionel Meunier
Outhere Distribution - Ricercar - 5400439002586

Het in 2012 in Londen opgerichte Busch Trio, met de Nederlandse violist Mathieu van Bellen in de gelederen, kreeg
nadat de hoogste baas van cd-maatschappij Alpha een
repetitie hoorde carte blanche om alle kamermuziek voor
piano en strijkers van Antonín Dvořák op te nemen. Een
goede zet, want de eerste cd met het beroemde Dumky
Trio van Dvořák werd meteen enthousiast onthaald. Zo
noemde de Volkskrant de opname ‘verschrikkelijk goed’
en het Franse Diapason gaf meteen het hoogste aantal
van vijf sterren. Een verfrissende Dvořák.

Domenico Scarlatti is vooral beroemd vanwege zijn vele
klaviersonates. Dat hij net als zijn vader ook indrukwekkende vocale muziek schreef is veel minder bekend. Ze
is net zo grillig als zijn klavierwerken, maar vol religieuze
toewijding. Gelukkig is er een ensemble als Vox Luminis
dat werken als het Stabat Mater, het Te Deum en Salve
Regina naar boven haalt en ze meesterlijk uitvoert. ‘Niet
minder dan een revelatie’, noemde Classical Net de ontdekking van deze werken in de uitvoering van het vocale
ensemble onder leiding van Lionel Meunier.
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MUSICAETERNA /
TEODOR
CURRENTZIS

RKC, AKAMUS /
HANS-CHRISTOPH
RADEMANN

Tsjaikovski: Symphony No.6

J.C. Bach: Missa da Requiem

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

MusicAeterna / Teodor Currentzis
Sony Music - Sony Classical - 0889854043520

RIAS Kammerchor, Akademie für Alte Musik /
Hans-Christoph Rademann
[PIAS] harmonia mundi - harmonia mundi france 3149020209820

De eigenzinnige Griekse dirigent Teodor Currentzis kreeg
het weer voor elkaar met zijn registratie van Tsjaikovski’s
Zesde symfonie. The Times sprak van ‘a neurotic, spectral,
thrilling suicide note’, en Trouw schreef over ‘muziek als een
mokerslag in je maag’. ‘Muziek, dat zijn niet de noten die
je over de stilte drapeert, maar de stilte tussen de noten
in’, schreef Currentzis zelf in de liner notes. Het Siberische
orkest MusicAeterna, door Currentzis opgericht, doet de rest.
Tsjaikovski’s Pathétique klinkt zoals deze ongetwijfeld
bedoeld is.

Johann Christian Bach, de jongste zoon van Johann Sebastian
en Anna Magdalena, was zo’n beetje de rebel van de familie.
Hij zag meer brood in de moderne wereldlijke muziek en
had toen hij in Londen woonde en werkte grote invloed op
Mozart. De basis voor zijn meeslepende stijl werd gelegd in
zijn jonge jaren in Milaan waar hij kerkorganist was en zeer
populaire religieuze muziek schreef. Het RIAS Kammerchor
en de Akademie für Alte Musik Berlin maken deze populariteit volledig verklaarbaar. Dit zijn opwindende uitvoeringen
van twee missen met een glansrol voor de Nederlandse
sopraan Lenneke Ruiten.

NIEUW
VINCENZO
MALTEMPO

COLLEGIUM 1704,
VÁCLAV LUKS

Balakirev, Glazoenov,
Kosenko: Russian Piano
Sonatas Vol. 1

Zelenka: Missa Divi Xaverii
& Litaniae de Sancto Xaverio

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Vincenzo Maltempo - piano
Brilliant Classics - Piano Classics - 5029365101592

Collegium 1704, Collegium Vocale 1704 / Václav Luks
Outhere Distribution - Accent - 4015023243019

De Italiaanse pianist Vincenzo Maltempo is vooral bekend
vanwege het feit dat hij het pianowerk van de Franse
componist Charles-Valentin Alkan op de kaart zette. Nu
duikt de pianist in de even fascinerende als onbekende
wereld van de Russische pianosonates uit de late negentiende en twintigste eeuw: een fascinerende reis die veel
leert over de schouders waarop grootheden als Prokofjev
en Sjostakovitsj stonden. Laat u verrassen door schitterend
werk van Balakirev, Glazoenov en Kosenko.

Over het leven van Jan Dismas Zelenka is niet veel meer
bekend dan dat Johann Sebastian Bach zijn Tsjechische
generatiegenoot de belangrijkste componist van zijn tijd
noemde. Ondanks deze woorden staat deze briljante
barokcomponist nog altijd in de schaduw van de grote
namen. Ten onrechte, vindt ook het Tsjechische ensemble
Collegium 1704. Met twee substantiële religieuze vocale
werken laat het gezelschap horen dat Bach inderdaad
zijn evenknie gevonden had. Zelenka’s Missa Divi Xaverii
en Litaniae de Sancto Xaverio maken iedereen die van
Bachcantates houdt tot zeer gelukkige luisteraars.
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L’ARPEGGIATA &
CHRISTINA
PLUHAR

LATVIAN RADIO CHOIR,
SINFONIETTA RIGA /
SIGVARDS KLAVA
˛
Ešenvalds: St Luke Passion,
Sacred Works

Los Parajos Perdidos &
Mediterraneo
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

2CD
L’Arpeggiata & Christina Pluhar
Warner Music - Erato - 5054196197551

Latvian Radio Choir, Sinfonietta Riga / Sigvards Klava
˛
Outhere Distribution - Ondine - 0761195124727

Wie het betere tokkelwerk waardeert, kan niet anders dan
houden van Christina Pluhar en haar L’Arpeggiata. Harp,
theorbe, (barok)gitaren en dan een mix van folklore en oude
muziek. De albums Los Parajos Perdidos en Mediterraneo
maakte ze met toevoeging van een opzwepende rij percussie
tot de ultieme vakantie-cd’s. De Latijns-Amerikaanse feestklanken en mediterrane zwoelheid zitten nu samen in
één box. ‘L’Arpeggiata bewijst dat als kunst volksmuziek
en jazz ontmoet het resultaat een nieuwe harmonie is’,
schreef Opera Today enthousiast.

- riks Ešenvalds is een lichtend voor‘De Letse componist E
beeld voor de hedendaagse koormuziek’, aldus MusicWeb
International. Zijn St Luke Passion is in elk geval ‘zeer
indrukwekkend en anders dan alle andere passies’, schreef
Gramophone al lovend. De componist grijpt de luisteraar
meteen aan het begin al bij de strot met de kruisigingsscène.
De combinatie van nostalgische melodielijnen, hedendaagse
uitbarstingen en romantiek is heerlijk, en de fenomenale
uitvoering van het Lets Radio Koor en Sinfonietta Riga doet
de rest.

ALICE COOTE,
NEDPHO / MARC
ALBRECHT

CAPPELLA AMSTERDAM,
ORCH. OF THE 18TH
CENTURY / DANIEL REUSS
Beethoven: Missa Solemnis

Mahler Song Cycles
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

SACD

Alice Coote - mezzosopraan, Netherlands Philharmonic
Orchestra / Marc Albrecht
Outhere Distribution - Pentatone - 0827949057663

Cappella Amsterdam, Orchestra of the Eighteenth Century /
Daniel Reuss
Outhere Distribution - Glossa - 8424562211247

‘Deeply personal and psychologically intense’, zo luidde
de internationale mening over de vertolking van Mahlers
beroemde liedcycli door mezzosopraan Alice Coote en het
Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Marc
Albrecht. De Engelse mezzosopraan beheerst de kunst van
het ‘woordschilderen’ zoals Dame Janet Baker en Dietrich
Fischer-Dieskau dat konden in de ‘gouden eeuw van de
zangkunst’. En omdat Albrecht het orkest ‘laat spelen als
een kamerensemble’ klinken Mahlers Rückert-Lieder, Lieder
eines fahrenden Gesellen en Kindertotenlieder ‘vol licht en
warmte’, aldus The Guardian.

‘Von Herzen, möge es wieder zu Herzen gehen’, schreef
Beethoven bij zijn indringende Missa Solemnis. Als een
liveopname van zo’n werk dan ook nog eens omringd
wordt door sterk emotionele factoren kan het alleen maar
een voltreffer worden. En dat is de eerste liveregistratie
van het Orkest van de Achttiende Eeuw na de dood van
peetvader Frans Brüggen. Onder leiding van Daniel Reuss
en met diens Cappella Amsterdam zet het gezelschap een
indrukwekkend eerbetoon neer.
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BRUNO COCSET &
LES BASSES
RÉUNIES

BRSO / MARISS
JANSONS
Schubert: Messe G-Dur
Gounod: Cäcilienmesse

Give Me Your Hand Geminiani & The Celtic Earth
TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR
VOOR SLECHTS

€ 9,99

(consumentenadviesprijs)

(consumentenadviesprijs)

Bruno Cocset - cello & Les Basses Réunies
Outhere Distribution - ALPHA Classics - 3760014192760

Chor & Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks /
Mariss Jansons
Outhere Distribution - BR-Klassik - 4035719001143

De Franse cellist Bruno Cocset is met zijn ensemble Les
Basses Réunies altijd goed voor prachtwerken van onbekende componisten of verrassende dwarsverbanden.
Zo brengt hij op Give Me Your Hand de Italiaanse componisten Francesco Geminiani, die jaren in Dublin werkte, en Lorenzo Bocchi in verband met de Keltische volkstraditie. En verdraaid: als Les Basses Réunies ze spelen,
klinken Schotse traditionals van de blinde bard O’Carolan
een beetje Italiaans en swingt Geminiani als Schotse volksmuziek. Een opwekkende cd.

Sinds Mariss Jansons er de scepter zwaait gebeuren er bij
het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bijzondere dingen. Gelukkig documenteert het orkest veel
van dat moois op het eigen label. Een van de indrukwekkendste cd’s is die met de Mis in G van Schubert en de veel
te weinig uitgevoerde Ceciliamis van Gounod. Jansons
maakte er met het koor en orkest en topsolisten een
stemmenfeest vol vreugde en warmbloedige romantiek
van. Dat het koor zo prachtig klinkt is te danken aan de
toenmalige Nederlandse koorleider Peter Dijkstra.
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Concertgebouworkest
o.l.v. Gustavo Gimeno
en o.a.
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