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NIEUW OP SONY CLASSICAL

“A pianist for whom the score
is just a starting point”

Gramophone

Jonas Kaufmann’s zeer persoonlijke 
eerbetoon aan de wereldberoemde

melodieën uit de geboorteplaats 
van de wals en de operette.

facebook.com/sonyclassical www.sonyclassical.comfi ltr.nl/klassiek

“I doubt if there is more than a handful 
of violinists alive who can match Kavakos 
in the tonal variety, accuracy and speed 
of his harmonics ...In fact, I wonder if 
Paganini would have equalled him.” 

Gramophone“Debargue’s Scarlatti recalls his 
mighty predecessors. He displays 
the subtle touch and feeling once 
bestowed on these miniatures by

 Vladimir Horowitz and imparts new 
sound to Scarlatti’s keyboard music...” 

Der Spiegel

“Unbeatable Beethoven:
Igor Levit sets a new standard

 that will be very diffi cult to surpass”
BBC Music Magazine

“Verdi is the master of depiction. 
He’s depicting all these sentiments that we 

as roles are having: love, sadness, anger, 
it’s there in the music.”

Juan Diego Flórez

191108 - Sony - Adv. Klassieke Zaken #5 new releases-v4.indd   1 16-08-19   15:58



KLANKSCHILDERIJ VAN HET 
KLASSIEKE PARIJS
Het Parijs van de jaren tachtig van de achttiende eeuw was zozeer een 

bruisend muzikaal centrum dat Joseph Haydn maar al te graag zes sym-

fonieën schreef voor Graaf d’Ogny, een van de krachten achter Le Con-

cert de la Loge Olympique. De concerten, uitgevoerd door amateurmu-

sici, trokken tussen 1782 en 1789 vooral in de Salle des Cent-Suisses van 

het toenmalige Tuilerieënpaleis veel publiek. Hoewel alleen de Jardin des 

Tuileries tegenwoordig nog herinnert aan deze glorietijd is het een koud 

kunstje om Haydns laatste Parijse symfonie, nummer 87, te beluisteren, 

de ogen dicht te doen en je even in het Parijs van de late achttiende eeuw 

te wanen. Helemaal als Le Concert de la Loge onder leiding van Julien 

Chauvin deze symfonie in de context van een mogelijk concertpro-

gramma uit die tijd plaatst. Met sopraan Sophie Karthäuser als gast is 

deze vijfde cd in de serie van Le Concert de la Loge vooral ook een ode 

aan de Franse vocalistiek van onder anderen Gluck en Grétry. Een heerlijk 

klankschilderij van het Parijs uit de tijd van Haydn en Mozart.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 66. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 22 november 2019.

HAYDN, GLUCK e.a.
L’IMPATIENTE
SOPHIE KARTHÄUSER,
LE CONCERT DE LA LOGE
O.L.V. JULIEN CHAUVIN
HARMONIA MUNDI
VKZ.NL/19546
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FREDERIKE BERNTSEN

AANGENAAM 
KLASSIEK 2019

Over de maestra’s die de wereldpodia veroveren, over 

Mariss Jansons en Tsjaikovski, over het woelige gemoed 

van Carlo Gesualdo, over de goddelijke inspiratie van 

Sofia Goebaidoelina, en niet te vergeten het ‘Brrraaavo!’ 

voor Lucas en Athur Jussen: het valt allemaal te lezen in 

Klinkende liefde. Muziekjournalist Guido van Oorschot 

schreef een verhalenbundel bij de editie Aangenaam 

Klassiek 2019. 

De bundel maakt deel uit van het 

hardcovermediaboek, waarin 

diverse cd’s zijn opgenomen. 

Twee stuks met tracks van alle 

titels in de actie Aangenaam Klassiek, waaronder nieuwe 

opnamen en minder recente uitvoeringen. Bach, Brahms 

en Chopin, maar ook Love Songs door de King’s Singers en 

Thomas Quasthoff die op de jazztoer gaat. 

Bij Klinkende liefde hoort een andere cd, die de teksten van 

Guido van Oorschot over muziek en hartstocht comple-

menteert. “Dat muziek klinkende liefde is,” zegt van 

Oorschot, “bewijst de bijgevoegde cd. In 12 tracks, van de 

16de eeuw tot nu, sluis ik de hartstocht door van compo-

nisten, dirigenten en musici die aantreden in dit boek. 

Geniet!” 

Ook de Nationale Entertain-

mentCard ter waarde van € 5,- is 

in het pakketje Aangenaam 

Klassiek te vinden. De actie is 

geldig tot en met 31 januari 2020, 

de titels zijn in dit magazine terug 

te vinden vanaf pagina 31. 

Genieten dus!
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Julien Chauvin, dirigent van Le 

Concert de la Loge en violist, ziet het 

spannende en theatrale in de muziek: 

“In elke symfonie zit drama. Dat moet 

je laten horen.” Hij zet de Parijse 

symfonieën van Haydn in een nieuw 

licht en laat datzelfde licht 

tegelijkertijd schijnen op Franse 

componisten die we niet of 

nauwelijks kennen. 

Op albums zit ze meestal veilig ver-

scholen en een tikje anoniem in het 

gezelschap van de Parijse symfonieën: 

Joseph Haydns symfonie nummer 87. Ze 

is een naamloos nummer tussen La 

reine, L’ours, La poule en de anderen. 

Dirigent en violist Julien Chauvin geeft 

haar met zijn orkest Le Concert de la 

Loge echter een eigen identiteit. Hij heeft 

haar door het publiek een naam laten 

geven, L’impatiente – de ongeduldige 

– en omringt haar met de zang en de 

instrumentale muziek die in de tijd van 

haar ontstaan tijdens een concert naast 

haar zou hebben geklonken. In haar 

kielzog neemt ze aria’s mee van Gluck en 

van nu minder bekende componisten als 

Lemoyne, Sacchini en Vogel – prachtig 

gezongen door Sophie Karthäuser – en 

ten slotte is er een symfonie van 

 Louis-Charles Ragué, een door Haydn 

beïnvloede Franse componist.

Die Franse componisten komen we 

tegen op alle albums met de Parijse 

Haydns die Julien Chauvin heeft opgeno-

men: François Devienne, Jean-Baptiste 

Davaux, Marie-Alexandre Guénin…wie 

zijn zij? “Waar het om Franse muziek 

ging, heeft de authentieke uitvoerings-

praktijk altijd een sterk accent gelegd op 

HAYDN 
EN DE 
FRANSEN
Door Hein van Eekert

JULIE N CHAU VIN

6
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barokmuziek,” vertelt Julien Chauvin, 

“maar niemand toonde interesse in de 

klassieke periode in Frankrijk. Ik wilde 

altijd graag deze muziek laten horen, en 

dan vooral de theatrale, dramatische 

muziek: ik wil met mijn Haydncyclus 

deze tijd onder de aandacht brengen. De 

muziek van de tragédie lyrique, de seri-

euze Franse opera, die we op het recente 

album presenteren, is enorm fascine-

rend en geeft een nieuw perspectief op 

het repertoire uit die periode. Er heerst 

namelijk nog altijd die vreemde opvat-

ting dat er niets anders is dan Mozart en 

HAYDN, GLUCK e.a.
L’IMPATIENTE
SOPHIE KARTHÄUSER,
LE CONCERT DE LA LOGE
O.L.V. JULIEN CHAUVIN
HARMONIA MUNDI
VKZ.NL/19546 € 14,99

KIJK VOOR DE 
AANBIEDING 

OP PAG. 3

Haydn. Daarom is er een groot gapend 

gat in de Franse muziek tussen Rameau 

en Berlioz. In de periode 1770-1795 zijn er 

echter 2000 Franse strijkkwartetten 

geschreven! Franse…geen Weense of 

Engelse, maar Franse, in verschillende 

stijlen en vormen.” Chauvin weet waar-

over hij spreekt: met zijn strijkkwartet 

Quatuor Cambini-Paris is hij onbekend 

repertoire in ere aan het herstellen.

Joseph Haydn was in Frankrijk deel van 

een golf van nieuwe muziek: “In concer-

ten en opera-uitvoeringen van de late 

achttiende eeuw was 99% van de 

muziek nieuw: het waren wereldpremiè-

res, het was eigentijds werk. In de jaren 

1780 waren de mensen zeer geïnspireerd 

door Haydn. Mozart betekende niets in 

Parijs: ten tijde van de Franse revolutie 

waren daar al dertig Haydnsymfonieën 

uitgevoerd en maar één van Mozart. 

Haydn was de koning. Er was dus Weense 

invloed, maar die mengde zich met het 

Franse. Iemand als Marie-Alexandre 

Guénin werd in de toenmalige kranten 

geroemd om het feit dat hij zijn eigen stijl 

en persoonlijkheid behield binnen zijn 

navolging van de Weense voorbeelden. 

Voor Louis-Charles Ragué geldt het-

zelfde: het tweede deel van zijn Symfonie 

in D klinkt een beetje als Haydn, maar hij 

geeft zijn persoonlijkheid niet op.”

Mozart heeft tegenwoordig de overhand 

op Haydn. Dat kan anders, vindt Chauvin: 

“Alle musici vinden Haydn geweldig, maar 

het publiek... In mijn concerten probeer ik 

over hem te praten en de communicatie 

tussen hem en het publiek te versterken. 

Hij schreef honderdvijf symfonieën, de 

mensen zijn een beetje de weg kwijt door 

dat hoge aantal. Sommige van die werken 

inspireren het publiek sneller: De 

afscheidssymfonie, of L’ours of La poule, de 

symfonieën met een naam. Maar in elke 

symfonie zit theater, zit drama. En dat 

moet je laten horen.”

Julien Chauvin neemt daarbij een voor-

beeld aan de concertpraktijk uit de acht-

tiende eeuw: hij laat aria’s zingen naast de 

symfonieën, of het Stabat Mater van 

Haydn. Het publiek moet contact maken 

met de muziek. Chauvin experimenteert 

daarbij: tijdens de liveopname van de 

Symphonie concertante van François 

Devienne klapt het publiek met wonder-

baarlijk goede timing voor de diverse 

solo’s (“We hadden maar één take en het 

lukte”), alsof het een jazzconcert betreft. 

“Sommige critici zullen dat niet leuk 

vinden,” zegt Chauvin, “maar ik vind het 

belangrijk.”

Chauvin gaat verder met zijn Haydnreeks 

door Le Concert de la Loge. Er komen 

meer Parijse symfonieën aan en ook dat 

Stabat Mater. De negentiende eeuw roept 

ook: met liedrepertoire en met onbekend 

werk van bekende componisten, zoals de 

Gounodstrijkkwartetten die hij met zijn 

Quatuor Cambini-Paris opnam. In alles 

is er een frisse, andere kijk op het reper-

toire, zowel het bekende als het onbe-

kende, en de manier waarop het kan 

worden overgebracht.

‘In elke symfonie 
zit drama’

7



CAPPELLA & 
BRAHMS 
Door Noortje Zanen

Voor de indrukwekkende uitvoeringen van Ein Deutsches Requiem van Brahms won Cappella Amsterdam samen met het 

Orkest van de Achttiende Eeuw de VSCD Klassieke Muziekprijs in 2018. “In alle zeven delen van dit troostende requiem 

wordt loepzuiver en in perfecte balans met het orkest gezongen”, schreef Trouw over de liveopname op cd. Chef-dirigent 

Daniel Reuss legt uit wat er zo uniek is aan deze opname. 

CAPPE LL A AMS TE RDAM
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Brahms is een van de favoriete 

componisten van Daniel Reuss. “Ik leef 

al meer dan dertig jaar met de muziek 

van Brahms en het was een 

langgekoesterde droom om de 

koorwerken op te nemen met Cappella 

Amsterdam.” Na de succesvolle release 

van het album Warum in 2016 volgde in 

2018 Ein Deutsches Requiem, uitgevoerd 

met het Orkest van de Achttiende Eeuw. 

“Het opvallendste verschil met andere 

opnames van het requiem heeft te 

maken met de interpretatie van de 

tempoaanduidingen van Brahms. Van 

drie uitvoeringen die Brahms zelf heeft 

gedirigeerd zijn er metronoomcijfers 

bekend en die verschillen slechts 

marginaal van elkaar. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat Brahms met name de 

snelle delen in een opvallend rustig 

tempo deed, veel rustiger dan we 

tegenwoordig gewend zijn. De snelle en 

langzame delen komen zo dichter bij 

elkaar waarmee een soort eenheid 

wordt gecreëerd die de boodschap van 

dit requiem ondersteunt. Het is geen 

treurig, wanhopig requiem maar veel 

eerder troostrijk en rustgevend. Een 

goed voorbeeld is de slotpassage van 

het derde deel. Het beeld dat hier wordt 

geschetst gaat over de zielen van de 

rechtvaardigen die in Gods handen zijn, 

een soort status quo in de hemel. Heel 

veel muzikale opwinding is daar niet 

voor nodig, dus de enorme versnellingen 

die hier vaak klinken zijn inhoudelijk 

gezien eigenlijk misplaatst.”

“Wat voor mij een bijzonder cadeau was, 

was dat het Orkest van de Achttiende 

Eeuw Ein Deutsches Requiem nog nooit 

eerder had uitgevoerd. Voor sommige 

orkestleden was het überhaupt de eerste 

keer dat ze dit werk van Brahms speelden, 

zij waren echt aan het genieten van de 

kennismaking met deze geniale partituur. 

Dankzij hun enorme ervaring en kennis 

enerzijds en de voldoening van het ont-

dekken van deze muziek anderzijds kreeg 

onze samenwerking een bijzondere meer-

waarde.” Reuss kan zich verheugen op 

nog meer nieuwe Brahmservaringen met 

Cappella Amsterdam. In het najaar staat 

het requiem weer op het programma, 

maar dan in Brahms’ eigen bewerking van 

de orkestpartij voor vierhandig piano. Het 

programma wordt aangevuld met een 

bewerking van de Psalmensymfonie van 

Stravinsky, een andere favoriet van Reuss. 

Naast Brahms en Stravinsky kan Bach 

natuurlijk niet ontbreken in het nieuwe 

seizoen. “Ik heb me deze zomer onderge-

dompeld in een studie van theologische 

werken over het evangelie van Mattheus 

ter voorbereiding op de tournee in april 

met het Orkest van de Achttiende Eeuw. 

Dat heeft beslist nieuwe ideeën opgele-

verd voor mijn interpretatie van Bachs 

meesterwerk. Verder ben ik druk bezig 

geweest met het bedenken van nieuwe 

‘Ik leef al meer dan 
dertig jaar met de 
muziek van 
Brahms’

BRAHMS
WARUM
CAPPELLA AMSTERDAM
O.L.V. DANIEL REUSS
HARMONIA MUNDI
VKZ.NL/19534 € 9,99

BRAHMS
EIN DEUTSCHES REQUIEM
CAROLYN SAMPSON, ANDRÉ MORSCH, 
CAPPELLA AMSTERDAM, 
ORKEST VAN DE ACHTTIENDE EEUW
O.L.V. DANIEL REUSS
GLOSSA
VKZ.NL/19563 € 22,99
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EIN DEUTSCHES REQUIEM
1, 2 EN 3 OKTOBER &
3 EN 20 NOVEMBER
WWW.CAPPELLAAMSTERDAM.NL

programma’s voor de komende jaren, 

waarbij ik helaas wel rekening moet 

houden met onze beperkte financiële 

middelen. Anders zou ik nog veel meer 

unieke koorprojecten willen realiseren als 

Figure humaine in mei 2020, met aangrij-

pende muziek van onder anderen Pou-

lenc en Ton de Leeuw.”
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HOLLANDSE 
MUZIEKGESCHIEDENIS
Pieter Bruegel de Oude was misschien wel de belangrijkste 

chroniqueur van de zestiende eeuw. In schilderijen als Kinder-

spelen, Nederlandse spreekwoorden, De triomf van de dood en 

Winterlandschap met schaatsers legde hij het Hollandse leven 

van de late renaissance vast. Hoewel Nederland destijds 

vooral een schildersnatie leek, gebeurde er ook op muziekge-

bied heel veel. Zo eiste de laatste generatie Franco-Vlaamse 

polyfonisten met onder anderen Orlando di Lasso, Adriaan 

Willaert en Clemens non Papa internationaal de aandacht op, 

ontstond er door de Reformatie een behoorlijke aardverschui-

ving op het gebied van de religieuze muziek en zong en danste 

het volk gewoon wulps voort over leven, liefde, drinken en de 

dood. Vele bekende musici en ensembles als het Nederlands 

Kamerkoor, blokfluitkwartet BRISK, het Huelgas Ensemble en 

Camerata Trajectina hebben deze mooie erfenis van de Neder-

landse renaissance op de plaat en in perspectief gezet. 

Gerangschikt naar thema’s is al die pracht nu bij elkaar 

gebracht onder de titel Muziek uit de tijd van Pieter Bruegel de 

Oude. Geniet van een verbluffend rijk stuk Hollandse muziekge-

schiedenis en herken de nog immer aanwezige volksaard.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst 
pagina 66. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of 
tot 22 november 2019.

DES PREZ, LASSUS e.a.
MUSIC FROM THE ERA OF 
PIETER BRUEGEL 
THE ELDER
DIVERSE UITVOERENDEN
ETCETERA (7CD)
VKZ.NL/19555
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 29,99*

39,99

7CD

 27,99*

39,99

CLUBLEDEN

7CD
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GEPASSIONEERD 
KAMERMUSICUS
De legendarische pianiste Martha Argerich is een begenadigd soliste. 

Haar solorecitals en optredens met orkesten zijn altijd een belevenis. 

Maar bovenal is ze een gepassioneerd kamermusicus die niets liever 

doet dan haar muzikale reis delen met goede vrienden. Haar band 

met cellist Mischa Maisky heeft al vele mooie cd’s opgeleverd en haar 

samenwerking met Maisky en Gidon Kremer, of zoals vorig jaar Janine 

Jansen, heeft triovertolkingen opgeleverd die niet te evenaren zijn. 

Vorig jaar initieerde Argerich een Rendez-vous in Hamburg, een soort 

festival waarbij alles draait om muzikale ontmoetingen. Maisky was 

er, Stephen Kovacevich, de jongere garde met onder anderen de 

cellisten Alisa Weilerstein en Edgar Moreau. Bovendien speelde ze 

voor het eerst samen met bariton Thomas Hampson, wat resulteerde 

in een adembenemende uitvoering van Schumanns Dichterliebe. Het 

geheel is, inclusief Sjostakovitsj’ Eerste pianoconcert en Beethovens 

Tripelconcert, vastgelegd op zeven cd’s vol topuitvoeringen waar het 

speelplezier van afspat. Waan u bij Martha Argerich in de huiskamer 

en geniet van de stuwende en sturende rol van deze moeder-overste 

van de kamermuziek.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 66. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 22 november 2019.

CD COMPONIST
CD TITEL KLEUR
CD INFO
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DEBUSSY, SCHUMANN e.a.
RENDEZ-VOUS WITH
MARTHA ARGERICH
DIVERSE UITVOERENDEN
OUTHERE (7CD)
VKZ.NL/19556

 54,99*

64,99

7CD

 49,99*

64,99

CLUBLEDEN

7CD
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DI 1 OKT 

A Night at the Opera met Elīna Garanča
Drama, ontroering en spektakel in A Night at the Opera. 
Mezzosopraan Elīna Garanča zingt aria’s uit onder meer Verdi’s  
Don Carlos en Cilea’s Adriana Lecouvreur. Het tweede deel van 
de avond is grotendeels gewijd aan liederen uit de Spaanstalige 
lichtvoetige opera: de zarzuela. Elīna Garanča wordt begeleid  
door de Deutsche Staats philharmonie Rheinland-Pfalz.

DI 8 OKT 

Meesterpianist Maurizio Pollini: 
Chopin en Debussy
Maurizio Pollini speelt de componist die als een rode draad door 
zijn loopbaan loopt: Chopin. Na de pauze klinkt het complete 
eerste boek van Debussy’s Préludes. 

MA 14 OKT

Oslo Filharmonisch Orkest & Leif Ove Andsnes:  
Grieg
Het Oslo Filharmonisch Orkest jubileert met, hoe kan het ook 
anders, Grieg. Leif Ove Andsnes soleert in diens Pianoconcert.  
Vasily Petrenko dirigeert bovendien Strauss’ Don Juan en de  
Tiende symfonie van Sjostakovitsj.

DI 15 OKT 

Don Giovanni door het Orkest van de  
Achttiende Eeuw
Met Mozarts Don Giovanni zet het Orkest van de Achttiende
Eeuw zijn ijzersterke reeks Mozartopera’s voort.
Wederom vergezeld door een topcast, met onder meer
André Morsch en Henk Neven.

MA 4 NOV 

Igor Levit: Rachmaninoffs Paganini-rapsodie
Pure magie: Igor Levits vertolking van Rachmani noffs  
Rapsodie op een thema van Paganini. Manfred Honeck leidt  
het Pittsburgh Symphony Orchestra in een van de  
geliefdste werken van Sjostakovitsj: de veellagige  
Vijfde symfonie. 

BESTEL 
MET 10% 
KORTING

EXCLUSIEF VOOR LEZERS 
VAN KLASSIEKE ZAKEN
Bestel online met de actiecode 1920-KLASSZK en  
ontvang 10% korting op alle rangen van onder-
staande concerten. De korting wordt automatisch 
verrekend en geldt niet met terugwerkende kracht.



PIANODUO 
FESTIVAL 
AMSTERDAM 
9 T/M 13 OKTOBER
Van 9 t/m 13 oktober 

staat Amsterdam voor 

de 7e maal in het 

teken van het piano-

duo tijdens het Piano-

duo Festival Amster-

dam dat plaatsvindt in 

De Duif en het Zonne-

huis. De rode draad 

door het festival is dit 

jaar Johann Sebastian 

Bach, wiens concerten 

voor twee klavierin-

strumenten en 

 strijkorkest aan de 

basis staan van het pianoduorepertoire. Tijdens het festival 

staat klassiek centraal, maar kan men ook luisteren naar 

jazz en loungemuziek. Voor de jongste generatie muziek-

liefhebbers is er een kinderconcert. Verdieping en ontspan-

ning kan worden gevonden in lezingen, workshops en club-

nights. De line-up bestaat uit gerenommeerde musici 

onder wie duo Leo van Doeselaar & Wyneke Jordans, Pia-

noduo Scholtes & Janssens (tevens artistiek leiders), duo 

Geoffrey Madge & Daan Vanderwalle, duo Jan Vermeulen & 

Veerle Peeters, het Rondane Kwartet, duo Daahoud Salim 

& Xavi Torres en de Wiener Kammersymphonie.

Info: www.pianoduofestival.nl

ONGEHOORD  
FESTIVAL
16 EN 17 NOVEMBER,  
AMSTERDAM
Klassieke muziek, meestervertellers en verhalen 

van nu. Wat hebben Haydn en de opwarming van de 

aarde met elkaar gemeen? Epische, ontregelende 

en confronterende verhalen over actuele thema’s 

die tegelijkertijd als muziek in de oren klinken. Het 

gloednieuwe ‘muziekverhaalfestival’ ONGEHOORD 

verbindt meestervertellers met Nederlandse 

topensembles en combineert op een intrigerende 

manier klassieke muziek met nieuwsverhalen. Zo 

vertelt bestuurder Boris van der Ham tijdens Ravels 

strijkkwartet een verhaal over designerbaby’s en 

speelt de Vlaamse acteur en presentator Lucas de 

Man tijdens Fratres van Arvo Pärt een katholieke 

gelovige die de weg naar binnen moet gaan. De 

eerste editie van ONGEHOORD vindt plaats op 16 

en 17 november bij VondelCS in het Amsterdamse 

Vondelparkpaviljoen.

Info: www.ongehoordfestival.nl 

AVROTROS KLASSIEK PRESENTEERT! 
ELLA VAN POUCKE
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Aanstormende muziektalenten krijgen in talenttraject AVROTROS Klassiek pre-

senteert! een podium op NPO Radio 4 en duiken de opnamestudio in om hun 

eerste cd op te nemen. Daarmee draagt AVROTROS Klassiek bij aan de ontwik-

keling van het klassieke talent van de toekomst. Celliste Ella van Poucke (25) is 

het nieuwe talent van AVROTROS Klassiek presenteert! Kennismaken met het 

talenttraject? Vrijblijvend en zonder kosten kunt u de debuut-cd van Ella van Poucke 

en pianist Caspar Vos aanvragen. Voor meer informatie en aanvragen van de 

debuut-cd: www.avrotros.nl/cdklassiek



De naam Ryuichi Sakamoto doet onge-

twijfeld niet bij iedere muziekliefhebber 

een licht branden. Films als Merry Christ-

mas, Mr. Lawrence, The Last Emperor en 

Little Buddha doen dat waarschijnlijk 

wel. Sakamoto is de componist achter 

de muziek bij deze films en hij acteerde 

in Merry Christmas, Mr. Lawrence naast 

David Bowie. Daarnaast verwierf hij 

enige faam met zijn Yellow Magic 

Orchestra dat met zijn synthesizerrock 

aan het eind van de jaren tachtig een 

voorbeeld werd voor vele house- en 

technomuzikanten. 

Dat Sakamoto en zijn stemmige, melan-

cholische en intrigerende pianomuziek 

niet net zo bekend is als het werk van 

geestgenoten als de Italiaan Einaudi of 

de Koreaan Yurima, heeft alles te maken 

met de grilligheid van Sakamoto als 

uitvoerend musicus. “Sakamoto heeft 

een jazz-achtergrond en improviseert 

veel”, zegt Jeroen van Veen. “Dat maakt 

het lastig om muziek van hem te vinden. 

Vele transcripties zijn slecht en boven-

dien heel moeilijk verkrijgbaar. Ik wilde al 

heel lang wat met zijn muziek doen, 

maar hoewel de improvisatiekant mij 

trekt, houd ik mij als ik muziek opneem 

graag aan de noten.”

Dat Van Veen zich graag aan de noten 

houdt heeft met zijn muzikale opvoeding 

te maken, zegt hij zelf. “Mijn docent 

Alwin Bär zei altijd: ‘Als ik met de parti-

tuur op schoot zit te luisteren moet ik 

het kunnen volgen, het moet kloppen.’ 

Daar heb ik mij altijd aan gehouden.”

De Nederlandse pianist Jeroen van 

Veen werd bekend als advocaat van 

het werk van Simeon ten Holt, maar 

geldt inmiddels als de grote 

voorvechter van alles wat met 

minimal music en cross-overs tussen 

jazz, minimal en klassiek te maken 

heeft. Zijn jongste loot aan de stam is 

een box met vijf cd’s vol met de 

pianomuziek van de Japanner Ryuichi 

Sakamoto.

VOORVECHTER 
VAN MINIMAL 
MUSIC
Door Paul Janssen

‘Ik wil mensen 
meenemen in 
mijn fascinatie’

JE RO E N VAN VE E N
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Dat hij uiteindelijk vijf cd’s vulde met de 

muziek van Sakamoto heeft alles te 

maken met het beleid van Brilliant Clas-

sics, waar Van Veen al jaren zijn cd’s 

uitbrengt. “Als je iets doet, doe het dan 

goed en zo compleet mogelijk, zo is het 

beleid. Dat vind ik mooi, want zo kun je 

een gedifferentieerd beeld van een 

componist geven.”

En bij Sakamoto is dat beeld inderdaad 

divers. De ene keer gromt ‘de motor van 

Reich’ in zijn werk, de andere keer heerst 

‘de verstilling van Satie’. “Hij komt net als 

Steve Reich, Jacob ter Veldhuis, Max 

Richter en Yurima uit de elektronische 

hoek. Het creëren van sound is zijn 

tweede natuur, en dat maakt zijn werk 

zo interessant.”

Daarbij is de duidelijke link met de tonali-

teit voor Van Veen heel belangrijk. “Saka-

moto is niet zoals Yurima alleen van de 

mooie melodieën. Er komt werkelijk geen 

akkoord langs waar niets aan is toege-

voegd, dat maakt ook zijn harmonische 

taal erg rijk. Bovendien kent hij zijn klas-

siekers. In zo’n stuk als Ubi is Chopin 

opeens heel dichtbij. Wat hij heel erg 

goed beheerst is een vorm van verstilling 

tegenover het voortgaan van de tijd.”

Precies dat trok Van Veen ooit aan in het 

werk van Simeon ten Holt. “De manipu-

latie van de tijd versus de puurheid van 

‘Het creëren van 
sound is zijn 
tweede natuur, en 
dat maakt zijn 
werk zo 
interessant’

SAKAMOTO
FOR MR LAWRENCE
JEROEN VAN VEEN
BRILLIANT CLASSICS (5CD)
VKZ.NL/19533 € 14,99
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de klanken, dat raakte mij. Ik ben naar 

Ten Holt toegegaan en heb uiteindelijk 

een jaar met hem gestudeerd.”

Vanaf de vroege jaren negentig maakte 

Van Veen furore met zijn uitvoeringen en 

opnamen van Canto Ostinato, het 

bekendste werk van Ten Holt. “Zijn 

andere werken, die ik vaak veel beter 

vind, worden nog veel te weinig gespeeld, 

dus er is nog veel werk te doen.”

Van Veen heeft inmiddels een groot 

eigen publiek opgebouwd. Vooral met 

zijn zogenaamde ligconcerten trekt hij 

ook veel jonger publiek. “Ik vind het 

geweldig dat een jongere generatie geld 

uit wil geven voor kunstbeleving”, zegt 

de vijftigplusser met enige trots. “Ik wil 

mensen meenemen in mijn fascinatie en 

een ligconcert is een geweldige manier. 

Ik merkte dat mensen in de concertzaal 

afgeleid raakten. Mijn eerste herinnerin-

gen naar intens genieten van muziek 

gaan terug naar de momenten dat ik 

onder de piano lag terwijl mijn moeder 

Chopin speelde. Vandaar dat ik bij de 

ligconcerten terechtkwam. Er is inmid-

dels veel animo voor.”

Van Veen, die ook zelf componeert, voelt 

zich ‘een pastoor die muziek promoot’. 

En hoewel hij jarenlang met zijn broer 

Maarten een pianoduo vormde dat ook 

complexe avant-gardepartituren 

speelde, blijft zijn aandacht vooral op de 

minimal music en aanverwante zaken 

gericht. “Ik vind het een heikel punt dat 

veel mensen afgeven op het werk van 

iemand als Einaudi, Yurima of zelfs 

Glass omdat het geen muziek zou zijn. 

Hun werk wordt verbannen uit sommige 

concertzalen. Het lijkt wel of we leven in 

de jaren dertig van de twintigste eeuw. 

De hele minimal music en alles wat daar 

tegenwoordig uit voortgekomen is, 

heeft een enorme impuls gegeven aan 

de klassieke muziek. Ze vormt voor vele 

jongeren een ingang en hun weg naar 

Chopin, Bach enzovoort. Ik kan mij 

erover opwinden dat daar zo min over 

gedaan wordt, ook al vindt deze muziek 

zijn weg uiteindelijk toch wel.”

WWW.JEROENVANVEEN.COM
KIJK VOOR DE 
AANBIEDING 

OP PAG. 68
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Het Limburgse Festival Vocallis is vocaal in de breedste zin van het woord. Of 

het nu zingen, vertellen of schrijven betreft, het muziekfestival viert de stem. 

En dan vooral de onbekende stem: dit jaar staan componistes centraal met het 

festivalthema VROUW.

Soms is een onbekend muziekstuk zo 

mooi, dat je je afvraagt: waarom heb ik 

dit nog niet eerder gehoord? Vanuit die 

visie programmeert artistiek directeur 

Gert Geluk voor het internationale Festi-

val Vocallis altijd onbekende vocale 

muziek die aandacht verdient. In het jaar 

waarin vrouwen precies een eeuw actief 

kiesrecht hebben, krijgen de nog te 

weinig gehoorde werken van componis-

tes een podium. Deze achtste editie – 

van 25 oktober tot en met 10 november 

– spelen meer dan zestig gerenom-

meerde musici werken van bijna vijftig 

componistes op sfeervolle locaties in 

Zuid-Limburg. Van Clara Schumann tot 

Lili Boulanger, van Dora Pejacevic tot 

Elisabeth Kuyper: Festival Vocallis ont-

sluit een verrassend repertoire.

De strijdbaarheid, de kracht en het talent 

van vrouwen vormen de rode draad van 

het festival. Die draad begint met een 

vocaal hoogtepunt: speciaal voor Festi-

val Vocallis schreef niemand minder dan 

de bekende schrijfster en dichteres Joke 

van Leeuwen het sonnet VROUWEN, 

waar de Limburgse componiste Ute 

Jobes een gelijknamige opdrachtcompo-

sitie op schreef. Die beleeft haar wereld-

première op het zogeheten Opmaatcon-

cert – de opmaat naar achttien dagen 

met vocale hommages van en aan vrou-

wen van vroeger en nu.

 FESTIVAL VOCALLIS 
 GEEFT  COMPO NISTES EEN STEM
Door Simone Leuven

FE S TIVAL VO CALLIS
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Opvallende hommages zijn de vertel-

concerten, waarbij de onvertelde verha-

len achter de muziek in woord, beeld en 

geluid naar voren komen. Zo geven 

verteller en musicoloog Huib Ramaer, 

violiste Eva Stegeman en pianist Tobias 

Borsboom een inkijk in het leven van 

Amanda Maier – componiste, violiste, 

dirigente, en ook echtgenote van de 

componist Julius Röntgen. Op het con-

cert ‘Aletta’s lijst’ horen we welke com-

posities Aletta Jacobs – die zo gestreden 

heeft voor het actief kiesrecht van vrou-

wen – op haar speellijst zou hebben 

staan als ze een smartphone en hoofd-

telefoon had gehad. En sopraan 

 Barbara Haveman vertelt hoe ze de 

componiste Matilde Capuis ontdekte 

en neemt je al zingend mee op die 

ontdekkingsreis.

De sfeervolle concertlocaties geven 

Festival Vocallis nog een vocale 

dimensie: gesprekken. Want de klein-

schaligheid en intimiteit van de podia 

leiden makkelijk tot onderlinge ont-

moetingen van het publiek, en tot 

contact met de musici. Denk aan de 

unieke boekhandel Dominicanen in 

Maastricht, waar mezzosopraan Cora 

Burggraaf zal optreden met Ed Span-

jaard – deze keer niet als dirigent 

maar als pianist. Ook bijzondere loca-

ties als de verwarmde grot van Open-

 FESTIVAL VOCALLIS 
 GEEFT  COMPO NISTES EEN STEM
Door Simone Leuven

Festival Vocallis biedt uitdaging zonder zijn 
laagdrempeligheid te verliezen

FESTIVAL VOCALLIS
25 OKTOBER T/M 10 NOVEMBER
ZUID-LIMBURG
WWW.FESTIVALVOCALLIS.NL

VROUWEN

WAT HEEFT ER TOCH VEEL VROUWELIJK TALENT
DE EEUWEN DOOR GEEN RUIMTE MOGEN KRIJGEN.
WIE WERK VAN LEYSTER, RUYSCH, WAUTIER HERKENT
WEET HOE HET STIGMA’S WEET TE OVERSTIJGEN.

EEN VAN DE VROUWEN DIE NIET WILDEN ZWIJGEN,
EMMELINE PANKHURST, WERD DOOR EEN AGENT
LETTERLIJK OPGEPAKT, ALS WAS ZE HEM LIJFEIGEN.
HET VROUWENKIESRECHT WAS NON-EXISTENT.

MAAR STRIJDBAARHEID HEEFT HET OOK HIER GEBRACHT,
EEN EEUW GELEDEN, HONDERD LANGE JAREN.
LANGZAAM MAAR ZEKER ZAL DE MAN ZIJN MACHT

MEER DELEN MET WIE BEIDE SEKSEN BAREN,
WANT JA, ER SCHUILT OOK ONVERMOEDE KRACHT
IN WIE ZICH ALMAAR IJVERIG ONTHAREN.

JOKE VAN LEEUWEN 

luchttheater Valkenburg en de Synagoge 

in Meerssen vormen tijdens het festival 

het decor voor muziek die verwondert.

Festival Vocallis laat ook zijn stem horen 

in de maatschappij: educatie, talentont-

wikkeling en maatschappelijke betrok-

kenheid staan hoog in het vaandel – van 

concerten in verzorgingstehuizen tot een 

masterclass liedduo’s door de bekende 

Duitse sopraan en pedagoge Michaela 

Kaune. Een prachtig voorbeeld van hoe 

het festival begeleiding biedt om talen-

ten van professionals én amateurs tot 

bloei te laten komen.

De verrassende combinaties van 

muziekstukken en originele locaties 

maken Festival Vocallis een echte aan-

rader voor als je eens een concert wilt 

bezoeken dat anders is dan anders. Het 

festival biedt uitdaging zonder zijn laag-

drempeligheid te verliezen en geeft 

componistes van alle tijden een stem, 

een die zingt, en een die gehoord wordt.
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Op 13 oktober in Keulen, op 14 oktober 

in Amsterdam, op 15 oktober in 

Hamburg, steeds met Griegs 

Pianoconcert. Een kleine greep uit de 

agenda van een meesterpianist. Het 

lijkt allemaal mooi, zo’n stedentrip, 

maar er moet wel gewerkt worden: 

repetities, vingeroefeningen, 

persverplichtingen. Pianist Leif Ove 

Andsnes is inmiddels door de wol 

geverfd. ‘Zelf de regie over je leven 

houden, da’s het belangrijkst.’

Negenenveertig is hij inmiddels, de Noor. 

Een carrière om door een ringetje te 

halen. Zes Gramophone Awards, con-

tracten bij Virgin Classics, later bij EMI 

(zo’n dertig cd’s) en daarna Sony, inmid-

dels is hij geridderd. De deuren van ’s 

werelds grootste concertzalen gaan als 

vanzelf voor hem open. Zeker als hij 

samenspeelt met het Filharmonisch 

Orkest van Oslo, dat hij op zijn duimpje 

kent. Het bloed kruipt dan waar het niet 

gaan kan: zoals een eerdere tournee om 

Jean Sibelius draaide (ook toen werd 

Amsterdam aangedaan), staat nu Edvard 

Grieg in de schijnwerpers. Voor Sony 

toonde Andsnes zich eerder al een echte 

ambassadeur voor Grieg: een opname 

van het Pianoconcert uit 2004 met 

Mariss Jansons werd tot Best CD of the 

Year uitgeroepen. Scandinavische trots 

verloochent zich niet. Zoals hij zelf zegt: 

‘Ik ben zeer gesteld op het noordelijke 

landschap, de stilte ervan zoek ik graag 

op. ’s Zomers verblijven we met het gezin 

in het noorden van Noorwegen en leven 

we zeer eenvoudig in een huisje zonder 

elektriciteit. De rust is overweldigend.’

Grieg zit als het ware in zijn bloed. Wat 

bij zijn Pianoconcert dreigt, is gewen-

ning. Andsnes merkte een keer op dat 

orkestmusici het concert spelen als op 

de automatische piloot. ‘Het is zo 

beroemd, je kunt het dromen. Er zijn 

zoveel opnamen van. Toch moet je het 

spelen alsof het nieuw is, het fris bena-

deren. Je niet laten beïnvloeden door 

anderen, je eigen visie vormen.’ Dat dit 

hem steeds weer lukt, hebben recensies 

bewezen. Hij mag het werk dan al zijn 

leven lang spelen, steeds weer geniet 

het publiek van zijn vermogen om impro-

visatorische momenten in te bouwen, 

zodat elke uitvoering uniek is. ‘Dat 

gebeurde vroeger ook,’ argumenteert 

Andsnes, ‘en waarom zou je zo’n traditie 

niet voortzetten? Mijn interpretatie 

wordt grotendeels vastgelegd tijdens 

repetities, maar ook tijdens het concert 

maak ik keuzes. Dat is het meest fantas-

tische van muziek: het nú.’ Dat wil niet 

zeggen dat alles rozengeur en mane-

schijn is. ‘Soms zitten kleine dingen me 

in de weg bij het spelen. Dan ben ik 

afgeleid. Ik ga dan zweten. Zweetdrup-

peltjes op mijn vingertoppen. Herstellen 

betekent het tempo wat inhouden en 

minder risico nemen. Diep ademhalen 

helpt ook om weer controle te krijgen.’ 

Deze en andere ontboezemingen zijn 

tekenend voor de onbevangenheid van 

Andsnes, die een kijkje in de werkplaats 

van zijn talent zonder problemen 

 toestaat.

Aan Amsterdam bewaart de meesterpi-

anist trouwens goede herinneringen. 

Feitelijk betekende Nederland zijn door-

braak, want op zijn achttiende deed hij 

mee aan een pianoconcours in het Con-

certgebouw en sindsdien weten alle 

concertorganisaties hem te vinden. Hij 

keert in oktober dus even terug op een 

oud nest.

 ANDSNES  & GRIEG     
 IN HET CONCERT GEBOUW 
Door Jos van der Zanden

LEIF OVE ANDSNE S

GRIEG
PIANO CONCERTO e.a.
LEIF OVE ANDSNES, 
BERGEN PHILHARMONIC ORCHESTRA
O.L.V DMITRI KITAYENKO
WARNER
VKZ.NL/19537 € 7,50

LEIF OVE ANDSNES & 
OSLO FILHARMONISCH ORKEST
14 OKTOBER
CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM
WWW.CONCERTGEBOUW.NL
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 ANDSNES  & GRIEG     
 IN HET CONCERT GEBOUW 
Door Jos van der Zanden

‘Ik ben zeer 
gesteld op het 
noordelijke 
landschap, de 
stilte ervan zoek 
ik graag op’
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Met haar elegante en expressieve spel verovert de Nederlandse celloster 

Harriet Krijgh een steeds groter internationaal publiek. Niet alleen als solist, 

maar ook als kamermusicus en als nieuwe celliste van het befaamde Artemis 

Kwartet. Eind deze maand verschijnt haar debuutalbum Vivaldi bij Deutsche 

Grammophon. Daarna voert ze Vivaldi’s celloconcerten nog vijf keer live uit 

samen met Amsterdam Sinfonietta.

spelen en met wie hoefde ze niet lang na 

te denken. “Ik wilde dicht bij mijn roots 

blijven en koos voor Amsterdam Sinfo

nietta, een ensemble waar ik heel graag 

mee samenwerk. Niet alleen omdat de 

musici zo mooi spelen, maar ook omdat 

ik me zo goed thuis voel bij hen. De artis

tiek leider en concertmeester Candida 

Thompson ken ik al heel lang, zij is een 

van mijn dierbaarste muzikale partners. 

Samen met deze vertrouwde club 

musici heb ik gekozen voor een compo

nist die mijn hele leven lang al een 

belangrijke rol speelt. Als peuter luis

terde ik regelmatig naar de muziek van 

Vivaldi, omdat mijn ouders eindeloos 

dezelfde cd draaiden: een succesvolle 

opname van Pieter Wispelwey van de 

zes cellosonates. Toen ik als klein meisje 

 HARRIET KRIJGH SPEELT VIVALDI
Door Noortje Zanen

HARRIE T KRIJ G H
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Hoewel Harriet Krijgh al sinds haar der

tiende in Wenen woont heeft ze nog 

steeds een nauwe band met Nederland. 

Toen duidelijk werd dat ze voor haar 

debuutalbum bij Deutsche Grammo

phon zelf mocht kiezen wat ze wilde 
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naar het Utrechts Conservatorium ging, 

mocht ik zelf voor het eerst iets van 

Vivaldi spelen en dat werd de Vijfde 

sonate. Sindsdien heb ik een diepe band 

met dit stuk en daarom mocht het niet 

ontbreken op mijn nieuwe Vivaldi-al-

bum. Het dubbelconcert voor twee 

cello’s speelt een vergelijkbare belang-

rijke rol in mijn leven. Ik speelde het al als 

dertienjarige, toen we net naar Wenen 

waren verhuisd, samen met mijn nieuwe 

docente Lilia Schulz-Bayrova.”

De eerste keer dat Harriet Krijgh met 

Amsterdam Sinfonietta optrad was 

tijdens het slotconcert van het Interna-

tionaal Kamermuziek Festival in Utrecht 

in 2017, waar ze twee edities achter 

elkaar artistiek leider was. “Het klikte 

meteen ontzettend goed met deze 

musici. Juist omdat ze zonder dirigent 

werken, lijkt het net alsof we samen één 

groot kamermuziekensemble vormen. 

Ter voorbereiding op de cd-opname 

hebben we de muziek van Vivaldi inten-

sief samen bestudeerd. Van tevoren en 

tijdens de repetities hebben we bij ieder 

concert van Vivaldi gezocht naar een 

passende kleur en expressie en naar de 

best werkende bezetting, variërend van 

één vioolsolo of de vijf aanvoerders tot 

de tuttibezetting. Ook tijdens de concer-

ten die we afgelopen voorjaar hebben 

gegeven hebben we nog nieuwe dingen 

uitgeprobeerd. Aansluitend op het laat-

ste concert zijn we drie dagen de studio 

ingedoken. We hadden niet zoveel tijd 

om alle concerten op te nemen, maar 

omdat we al zoveel samen hadden 

gemusiceerd verliep het allemaal heel 

soepel. Ik zie er nu al naar uit om in okto-

ber weer Vivaldi te spelen met Amster-

dam Sinfonietta!”

Op de vraag of het niet een beetje een-

tonig is om allemaal celloconcerten van 

een en dezelfde componist op te nemen 

antwoordt Krijgh subiel: “Gek genoeg is 

het tegendeel waar, al deze stukken van 

Vivaldi zijn juist heel verschillend. Som-

mige concerten zijn heel meeslepend en 

virtuoos, andere juist wat introverter en 

droeviger. En Vivaldi heeft ook veel 

gevarieerd met de instrumentatie. Ik heb 

de stukken die we hebben opgenomen 

heel bewust geselecteerd. Ik speel niet 

alleen soloconcerten, maar ook een 

sonate, een aria en twee dubbelconcer-

ten: een voor twee celli en een voor viool 

en cello. Dat zorgt al voor veel variatie in 

klankkleuren. Bovendien hebben al deze 

stukken een verschillend karakter. Het 

Celloconcert in c-klein is een prachtig 

voorbeeld van een melancholisch con-

cert, het zit vol met harmonieën die zelfs 

in onze oren zeer modern klinken. De 

andere twee celloconcerten zitten juist 

vol met sprankelende noten en virtuoze 

passages. Toch voelt de muziek van 

Vivaldi altijd heel natuurlijk. Hoe lastig 

sommige passages ook zijn, het is uitein-

delijk altijd goed speelbaar. Vivaldi wist 

kennelijk heel goed wat de technische 

mogelijkheden en beperkingen op een 

cello zijn. Ik vind zelf de langzame delen 

van Vivaldi het allermooist, in elk con-

cert zijn ze het centrum van de composi-

tie. Hij heeft zulke prachtige vocale 

melodieën geschreven, ik probeer altijd 

die zingende stem te laten horen. In de 

weemoedige aria Cum dederit zing ik 

met mijn cello de melodie zonder woor-

den. Of je de Bijbelse tekst over het op 

de wereld zetten van zonen nu wel of 

niet kent, deze muziek weerspiegelt een 

gemis. Wellicht probeerde Vivaldi een 

diep weggestopt verlangen naar eigen 

kinderen te verklanken?”

WWW.HARRIETKRIJGH.COM

WWW.SINFONIETTA.NL

 HARRIET KRIJGH SPEELT VIVALDI
Door Noortje Zanen

‘Ik vind de langzame delen van Vivaldi 
het allermooist’

VIVALDI
CELLO CONCERTOS e.a.
HARRIET KRIJGH, 
AMSTERDAM SINFONIETTA
O.L.V. CANDIDA THOMPSON (VIOOL)
VKZ.NL/19549 € 22,99
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Volgend jaar is het zover: Beethoven is 

dan 250 jaar geleden geboren. 

Producers, concertorganisatoren, 

musici - allen bereiden zich al voor op 

de nieuwe aandacht die wereldwijd 

naar Beethoven zal uitgaan. Pianist 

Igor Levit neemt de gelegenheid te 

baat om zijn visie op de complete 

pianosonates te demonstreren. Een 

negen-cd-box van Sony vormt zijn 

tijdige aftrap van het Beethovenjaar.

Een groot deel van zijn leven is hij daar al 

in ondergedompeld. Daarom werd niets 

aan het toeval overgelaten: de studio in 

voor perfectie: voor een fraaie akoestiek, 

een exquise vleugel, een uitgelezen 

klankbalans en natuurlijk een geïnspi-

reerde interpretatie. Levit brengt hier niet 

zomaar de zoveelste complete Beetho-

ven, maar eentje die wat toevoegt. En 

die staat als een huis. ‘Jarenlang al lééf ik 

in Beethovenmuziek,’ zegt hij, ‘dat begon 

met de Missa solemnis toen ik dertien 

was, en het is nooit meer gestopt.’ 

Wat er uitspringt, is vooral souplesse. 

Ook daar waar zich valkuilen bevinden 

en waar je wellicht een voorzichtige 

benadering zou verwachten. Zelden hoor 

je in de finale van op. 31 nr. 2 zo’n fraai 

breed gebaar, waarbij de motiefjes van 

vier noten volledig ondergeschikt wor-

den gemaakt aan de frasering. Zelden 

hoor je het coda van de Appassionata zo 

lekker agressief en hartverscheurend 

expressief. En wat een etherische hoog-

ten bereikt Levit in de driedubbele trillers 

aan het eind van opus 111, waarin werke-

lijk geen aarzelingetje is te bespeuren. 

Het Scherzo van de Hammerklavier-so-

nate is misschien wat aan de brave kant, 

maar daar staat een poëtische interpre-

tatie van het verstikkende Adagio tegen-

over, met een melodielijn die nergens 

zoekraakt en modulaties die met agogi-

sche accenten extra spannend worden 

gemaakt. Ook in de fuga toont Levit zijn 

klasse, met puntgaaf contrapunt en 

nergens overdadig pedaal om oneffen-

heden te maskeren, zoals je elders nog 

wel eens tegenkomt. Levits pedaalge-

bruik is sowieso voorzichtig, wat de 

helderheid van de muziek ten goede 

komt.

Vanzelfsprekend gaat hij de komende 

tijd met de Beethovensonates de boer 

op. Hij speelt ze bijvoorbeeld allemaal in 

Luzern, in de Elbphilharmonie in Ham-

burg en in het Konserthuset van Stock-

holm. Aan zulke mammoetreeksen 

waagden zich vroeger enkel grootheden 

als Pogorelich of Brendel. Een enorme 

concentratie is vereist om de calei-

doscoop aan sonates permanent te 

beheersen en de uiteenlopende stijlen 

meester te blijven. Aan de overzijde van 

de oceaan krijgt Levit in het Beethoven-

jaar de gelegenheid voor losse sonatere-

citals. Hij speelt dan in Carnegie Hall in 

New York, in het Kennedy Center in 

Washington, in het Symphony Center in 

Chicago en in de Davies Hall in San 

Francisco. Voor zover ze hem daar nog 

niet kennen, zal hij daar een extra uit-

roepteken op zijn toch al indrukwek-

kende cv plaatsen.

IGOR LEVIT  
BEETHOVEN COMPLEET 

Door Jos van der Zanden

Wat er uitspringt, is 
vooral souplesse

IG O R LE VIT

BEETHOVEN
COMPLETE PIANO 
SONATAS
IGOR LEVIT
SONY (9CD)
VKZ.NL/19547 € 99,00
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‘Een jonge tsaar van de piano’. ‘Een 

reïncarnatie van Liszt’. ‘Een jeugdige 

tijger op de toetsen’. ‘Een 

vuurspuwende virtuoos met poëtische 

charme’. Recensenten lijken tegen 

elkaar op te bieden om hun 

enthousiasme te uiten over het spel 

van Alexandre Kantorow (22). 

EEN JONGE TSAAR 
VAN DE PIANO
Door Eddie Vetter

ALEX AND RE K ANT O ROW
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In juni van dit jaar won Alexandre 

Kantorow als eerste Fransman het 

eerbiedwaardige Tsjaikovskiconcours in 

Moskou. Tekenend: als enige van de 

finalisten koos hij niet het populaire 

Eerste maar het veel minder bekende 

Tweede pianoconcert om het publiek en 

de juryleden te verleiden. Valery Gergiev 

was er als de kippen bij om de ‘jonge 

tsaar van de piano’ te engageren. 

Alexandre is een zoon van Jean-Jacques 

Kantorow, hier bekend als voormalig 

concertmeester en dirigent van het 

Nederlands Kamerorkest. Anders dan 

zijn vader en moeder koos hij niet voor 

de viool maar voor de piano. Op zijn 

elfde kreeg hij les van Pierre-Alain 

Volondat, de ietwat wereldvreemde 

musicus die in 1983 de Koningin Elisa-

bethwedstrijd in Brussel had gewonnen. 

Tegenwoordig wordt Kantorow nog 

gecoacht door de befaamde pedagoge 

Rena Shereshevskaya in Parijs.

Reeds lang voor zijn definitieve door-

braak in Moskou waren velen overtuigd 

van zijn uitzonderlijke talent. Toen hij 

zestien jaar oud was, maakte hij al zijn 

eerste cd. Hierop speelde hij samen met 

zijn vader Franse vioolsonates van Fauré 

en tijdgenoten. Jean-Jacques had als 

dirigent van de Finse Tapiola Sinfonietta 

een hechte relatie met het Zweedse 

label BIS. Zo kon Alexandre al op zijn 

zeventiende beide pianoconcerten van 

Liszt inclusief diens furieuze Malédiction 

voor piano en strijkers opnemen voor het 

prestigieuze label. Uiteraard wordt de 

‘jeugdige tijger op de toetsen’ hierbij 

Natuurlijke flair, overrompelende 
virtuositeit en sensualiteit gaan een 
magisch verbond aan

SAINT-SAËNS
PIANO CONCERTOS 
3, 4 & 5
ALEXANDRE KANTOROW
TAPIOLA SINFONIETTA
O.L.V. JEAN-JACQUES KANTOROW
BIS
VKZ.NL/19539 € 23,99

RACHMANINOV, 
BALAKIREV e.a.
À LA RUSSE
ALEXANDRE KANTOROW
BIS
VKZ.NL/19541 € 23,99

LISZT
PIANO CONCERTOS e.a.
TAPIOLA SINFONIETTA
O.L.V. JEAN-JACQUES KANTOROW
BIS
VKZ.NL/19540 € 23,99

begeleid door de Tapiola Sinfonietta 

onder leiding van Jean-Jacques Kan-

torow. De recensent van Gramophone 

signaleert dat vader en zoon ‘telepa-

thisch’ op elkaar zijn afgestemd.

BIS geeft de eigenzinnige Fransman de 

vrije hand in de programmakeuze. In À la 

russe onderzoekt hij zijn Russische roots 

in werken van Rachmaninov, Tsjaikovski, 

Stravinsky en de berucht moeilijke oriën-

taalse fantasie Islamey van Balakirev. 

Op zijn meest recente cd keert Alex-

andre Kantorow met drie pianoconcer-

ten van Saint-Saëns (de nummers 3, 4 

en 5) terug naar Franse sferen. Hij wordt 

opnieuw begeleid door de Tapiola Sinfo-

nietta onder leiding van zijn vader, die 

het hart voor Saint-Saëns op de goede 

plaats heeft, zoals hij al vaak heeft 

bewezen. Met de kleine bezetting van 

veertig orkestleden blijft de samenklank 

mooi transparant en de aanpak kamer-

muzikaal.

De pianist is hier met zijn sprankelende 

toucher en innige muzikaliteit eerder een 

dichter en charmeur dan een vuurspu-

wende virtuoos. Toch kan het vuur ineens 

vanuit het schijnbare niets hoog oplaaien. 

Dat maakt zijn spel juist zo spannend en 

verrassend. De laatste twee concerten 

zijn overigens al in 2016 opgenomen toen 

hij nog geen twintig jaar oud was. Des te 

verbluffender zijn de gerijpte interpreta-

ties. Nummer 5 spant wel de kroon. Dit 

draagt de bijnaam ‘L’Égyptien’ omdat het 

tijdens een verblijf in Luxor is gecompo-

neerd en een Nubisch liefdeslied erin is 

verwerkt. Natuurlijke flair, overrompe-

lende virtuositeit en sensualiteit gaan in 

de handen van Alexandre Kantorow een 

magisch verbond aan. We zullen nog veel 

van hem horen. 
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De grote operatraditie van Oost-

Europa, gekoppeld aan een 

Nederlands creatief team. Vanaf 

november kan het Nederlandse 

publiek zien wat die spannende 

combinatie oplevert als de Charkov 

City Opera & Ballet weer door het land 

trekt met producties van Verdi’s Aida 

en Nabucco en Tsjaikovski’s geliefde 

balletten De Notenkraker en Het 

Zwanenmeer. 

De Charkov City Opera & Ballet was 

lange tijd onderdeel van de Nationale 

Opera in de Oekraïne, maar zette recent 

de stap om te verzelfstandigen. Een 

paar jaar geleden waren zij voor het 

eerst in Nederland te gast met een eigen 

productie van Verdi’s La Traviata, maar er 

was ook behoefte aan vernieuwing. Het 

idee ontstond om het gezelschap te 

koppelen aan een Nederlands artistiek 

team, met dirigent Jeroen Weierink en 

regisseur Marc Krone. Eerst maakten zij 

een productie van De Parelvissers van 

Bizet, daarna was Verdi’s Aida aan de 

beurt. Met die laatste voorstelling keert 

het gezelschap vanaf november terug in 

de Nederlandse theaters. 

Regisseur Krone, die al een tijd met 

gezelschappen in Oost-Europa samen-

werkt, vertelt dat de samenwerking de 

nodige uitdagingen met zich meebracht. 

“De zangers daar waren gewend dat 

alles altijd op dezelfde manier ging. Ik 

was heel raar voor ze. Ik vraag geen 

week repetitie, maar drie of vier weken. 

En ik liet het koor opeens bewegen. Die 

wisten niet wat ze overkwam, maar ze 

vonden het wel heel leuk. Eigenlijk pro-

beren we op een slinkse manier de cul-

tuur daar te veranderen, ervoor te zorgen 

dat producties een veel modernere en 

levendigere uitstraling krijgen. Wij ver-

binden opera heel duidelijk met theater 

en toneel.” 

Dat betekende een nieuwe manier van 

werken. “Voor De Parelvissers gingen we 

bijvoorbeeld audities doen, dat was echt 

een revolutie! Je hebt dan een rij van 

zeven sopranen, en het was altijd zo dat 

nummer één in de hiërarchie standaard 

de rol kreeg. Wij gingen kijken: wie is het 

beste geschikt voor de rol? En dat werd 

dus uiteindelijk sopraan nummer zeven. 

Er zijn mensen met slaande deuren 

weggestormd! Maar dan denkt iedereen 

opeens wel: ze kijken naar wat ik kan. En 

dan gaan ze enorm hun best doen. In 

plaats van dat oostblokkerige gehang 

krijg je passie en toewijding, en dat is 

fantastisch. De grote Slavische traditie 

werkt dan opeens in je voordeel. Vocaal 

hoef je er namelijk niets aan te doen: 

zingen kunnen ze wel! Ik trek een la open 

en ik heb twintig goede sopranen. Het 

gaat erom dat ze opnieuw contact 

maken met de verhalen en de kern van 

waaruit ze geschreven zijn.”

“Je kunt niet keihard alles opleggen wat 

normaal is bij ons”, legt Krone uit. “Je 

moet steeds kijken hoe ver je het elas-

tiek naar twee kanten kunt rekken zodat 

je bij elkaar komt. Vooral de jonge men-

sen zijn ontzettend in voor nieuwe din-

gen, die willen verschrikkelijk graag. Bij 

de solisten zie je veel verschillen: met 

sommigen kom je verder dan met ande-

ren. Sommigen hebben echt een inge-

bouwde harde rem, maar er zijn er ook die 

het samen kunnen brengen: traditionele 

zangkunst met een frisse manier van 

opera benaderen en een verhaal uitbeel-

den. Oksana Kramareva komt bijvoor-

beeld in Nederland de rol van Aida zin-

gen. Dat is in de Oekraïne echt een soort 

wereldster, met een dijk van een stem. 

Die vindt die nieuwe manier van werken 

geweldig: eindelijk mag ze iets.”

Toch hebben de producties van de 

Charkov City Opera & Ballet een duide-

lijke klassieke insteek die je niet meer zo 

vaak ziet bij Nederlandse gezelschap-

pen. “De zangers daar zijn niet bang om 

met volle overgave iets te maken wat 

ook een zweem van traditie heeft,” zegt 

Krone, “terwijl toneelmakers hier dat al 

snel, onterecht, te ouderwets vinden. Je 

moet balanceren op die fijne lijn tussen 

wat mensen verwachten en wat mensen 

verrast. Je moet nooit het contact met je 

publiek kwijtraken. Je moet ervoor zor-

 OPERA UIT CHARKOV
 HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
 

 Door Benjamin Rous

‘Wij verbinden 
opera heel 

duidelijk met 
theater en toneel’

CHARKOV CIT Y O PE R A & BALLE T
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gen dat het publiek denkt: dit is leuker en 

interessanter en dynamischer en onge-

woner dan ik had verwacht. En dat 

smaakt naar meer!” 

Dat geldt net zo goed voor het publiek in 

Nederland als in de Oekraïne. Na de 

verzelfstandiging in 2018 zijn ze het 

tweede operagezelschap van het land, 

 OPERA UIT CHARKOV
 HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
 

 Door Benjamin Rous
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VERDI’S AIDA EN NABUCCO &
TSJAIKOVSKI’S DE NOTENKRAKER 
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en de reacties van de mensen daar 

waren overweldigend. “Iedereen merkte 

op dat ze opeens echte mensen op het 

toneel zagen, echte emoties, plotseling 

kwam het verhaal centraal te staan en 

de zang in dienst van het verhaal. Dat 

was echt nieuw daar. Zo zie je dat je met 

die kruisbestuiving echt iets heel moois 

kunt bereiken.”
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De laatste drie pianosonates van 

Schubert zijn wel beschouwd als 

jachtvelden voor bejaarde pianisten 

die de diepzinnigheid ervan kunnen 

doorgronden. Maar Schubert was pas 

31 toen hij ze twee maanden voor zijn 

dood in 1828 componeerde. Francesco 

Piemontesi (36) laat horen dat ook 

iemand in de bloei van zijn leven de 

essentie kan raken van ‘de meest 

existentiële muziek die ooit voor de 

piano is gemaakt’.

Francesco Piemontesi werd in 1983 

geboren in Locarno, in het Zwitserse 

deel van het Lago Maggiore. Hij was 

geen wonderkind, eerder een laatbloeier. 

Toch won hij al in 2007 de derde prijs in 

de Koningin Elisabethwedstrijd. Daar 

schitterde in de finale een onopvallende 

maar buitengewoon spirituele pianist 

met een sonate van Mozart, waarna 

helaas de vermoeidheid toesloeg in het 

Tweede concert van Brahms. 

Het was voor de jonge Zwitser een mijl-

paal toen Alfred Brendel hem onder zijn 

hoede nam en hem leerde dat veel van 

de kunst schuilt in de liefde voor het 

detail. Piemontesi vertelt dat het ook 

Brendel was die hem ertoe aanspoorde 

de laatste drie sonates van Schubert op 

één concert uit te voeren. Ze zouden nu 

eenmaal bij elkaar horen als een onver-

brekelijke drie-eenheid. Brendel verwees 

naar de dialectiek van Kant: ze vormen 

bij wijze van spreken een ‘kantiaanse 

drieklank’. Op de verwoestende kracht 

van de eerste sonate volgt als tegenstel-

ling de positieve levensenergie van de 

tweede, waarna berusting overheerst in 

de synthese van de derde.

Piemontesi zegt erover: ‘Deze sonates 

werden gecomponeerd in de laatste 

maanden van Schuberts leven, maar 

pas tien jaar na zijn dood gepubliceerd. 

Zoals zijn andere sonates raakten ze 

lang in vergetelheid. Achteraf 

beschouwd is het verbazingwekkend 

hoelang het heeft geduurd voordat ze 

eindelijk hun plaats in het repertoire 

konden innemen. De laatste drie 

sonates vormen wel de meest 

 existentiële muziek die ooit voor de 

piano is gemaakt. Ze zijn vervuld van 

schoonheid en verdriet, van het leven en 

van het voorgevoel van de naderende 

dood, maar bovenal van menselijkheid. 

Ze behoren tot het meest persoonlijke 

van alles wat hij heeft gecomponeerd. 

Het is muziek voor het leven. Ik houd me 

er al meer dan tien jaar mee bezig en heb 

ze vaak cyclisch uitgevoerd. Deze opna-

men zijn de neerslag van een lange 

muzikale reis.’

Piemontesi laat horen dat de tegenstel-

lingen die Brendel tussen de drie 

sonates signaleert, eerder accentver-

schillen zijn. Elke sonate afzonderlijk 

verenigt in zich hevige contrasten die het 

dramatisch effect sorteren. Het intrige-

rende van deze muziek is juist dat het 

karakter voortdurend ambivalent is en 

dat een schijnbaar ontspannen stem-

ming opeens kan omslaan in demoni-

sche bezetenheid. Het op het eerste 

gehoor zo vredig beginnende Andantino 

van de ‘positieve’ Sonate in A-groot (D 

959) bevat de meest ijzingwekkende 

wanhoopskreten uit de gehele pianolite-

ratuur. In de ‘berustende’ Sonate in 

Bes-groot (D 960) bedreigen onheil-

spellende lage trillers telkens weer als 

donkere wolken de serene sfeer. Fran-

cesco Piemontesi laat daar geen misver-

standen over bestaan. Zijn interpretatie 

is op verschillende manieren meesle-

pend, zowel betoverend als aangrijpend, 

spannend van de eerste tot de laatste 

seconde.  

EEN MUZIKALE REIS 
MET SCHUBERT
Door Eddie Vetter

Spannend van de 
eerste tot de 
laatste seconde

FR AN CE S CO PIE M O NTE SI

SCHUBERT
LAST PIANO SONATAS
FRANCESCO PIEMONTESI
PENTATONE
VKZ.NL/19542 € 26,99
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Ron Howards documentaire over 

tenor Luciano Pavarotti fascineert als 

portret van een kunstenaar die 

verpletterende roem vergaart. 

Howard brengt niet veel inzicht in de 

operawereld, maar schetst een 

boeiend beeld van de tenor.

Zijn allereerste zangleraar Arrigo Pola 

vertelde in een biografie ooit waar het de 

jonge Pavarotti om ging: “Het was niet 

alleen de stem, het was zijn benadering 

van zijn werk – hij was toegewijd, volwas-

sen, alert. Hij rommelde niet aan, hij nam 

het perfectioneren van zijn stem volledig 

serieus.” Luciano Pavarotti werd een 

wereldberoemde operazanger: door 

werken, door leren, door luisteren of door 

zijn hand te leggen op de buik van sopraan 

Joan Sutherland, om zo haar fantastische 

ademtechniek te doorgronden. De cata-

logus van zijn platenfirma Decca getuigt 

van het resultaat: meer dan veertig opna-

men van complete opera’s, waarvan vele 

– vooral die met Sutherland of met zijn 

stadgenote Mirella Freni – een iconische 

status hebben bereikt. Pavarotti was 

geen podiumbeest, maar wel een groot 

operazanger.

We leven echter in een wereld van zake-

lijk succes en media-aandacht: het 

bijzondere van Pavarotti is dat hij dat 

specifieke succes wist te bereiken, toen 

hij de operahuizen verruilde voor andere 

podia. Over dat proces gaat de docu-

mentaire Pavarotti van Ron Howard 

voornamelijk: de stadionconcerten, 

populariteit, de popzangers, potsierlijke 

zakenlui, prinses Diana en de hoge prijs 

van mondiale bewondering. Het fascine-

rende aan de film is de spiegel die hij 

onbedoeld ophoudt over hoe wij 

omgaan met artistiek talent. En over 

concessies aan de massacultuur: 

Pavarotti heeft enkele aria’s tot gemeen-

goed gemaakt, maar daarmee niet het 

genre opera gepopulariseerd. 

Daarover doet Ron Howard niet moeilijk: 

opera blijft een mysterieus fenomeen in 

zijn film. Joan Sutherland vervult een 

kleine bijrol, terwijl Mirella Freni een onge-

noemde entiteit op een voorbijflitsende 

foto is. Als sopraan Angela Gheorgiù haar 

onversneden afkeer van cross-over laat 

blijken, verdwijnt ze uit beeld. Pavarotti’s 

niet zo geslaagde rentree in de Metropoli-

tan Opera tegen het einde van zijn leven 

wordt in de documentaire gevolgd door 

een verwijt van U2’s Bono aan de ondank-

bare operaliefhebbers, die het genie 

duidelijk niet hebben begrepen. Heel 

gewiekst ontrafelt Ron Howard daarente-

gen Pavarotti’s privéleven: assistentes 

worden langzaamaan ontmaskerd als 

minnaressen, in de verhalen van zijn zeer 

sympathiek overkomende dochters men-

gen zich bittere tranen. Zijn eerste echtge-

note Adua licht open en eerlijk en zonder 

verbittering toe hoe de vork in de steel zat.

Ron Howard presenteert Pavarotti als 

warmbloedige kunstenaar met mense-

lijke tekortkomingen: geen nieuw verhaal. 

Hij was een tenor die wellicht te veel 

tegelijk wilde hebben en zijn. Op zijn 

beste momenten zie je in de film wie je 

hoort in die meer dan veertig complete 

opnamen: de zanger die de grote gevoe-

lens met een fabuleuze techniek over het 

voetlicht brengt.

PORTRET VAN EEN 
KUNSTENAAR

Door Hein van Eekert

Een stem als de 
zomerzon

Basiskleuren

LU CIAN O PAVARO T TI

PAVAROTTI
MUSIC FROM THE 
MOTION PICTURE
DECCA
VKZ.NL/19548 € 22,99
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C. Gesualdo

Madrigali, Libri primo & secondo 

[PIAS] harmonia mundi - harmonia mundi - 2cd 3149020938317

P.I. Tsjaikovski & A. Arenski

Chamber Symphonies 

[PIAS] harmonia mundi - Channel Classics - 0723385371199

O. Messiaen & F. Martin 

Outhere Distribution - ALPHA Classics - 3760014194023

Nana 

Bertus Distributie - 7 Mountain Records - 8719325404401

Carlo Gesualdo is en blijft het enfant terrible van de late 
renaissance. Hij kwam als adellijke prins weg met de brute 
moord op zijn vrouw en haar minnaar en hij schreef zes 
boeken vol met meerstemmige madrigalen die voor zijn 
tijdgenoten steeds onbegrijpelijker werden. In de eerste 
twee boeken staat hij nog dicht bij het renaissance-ideaal. 
Les Arts Florissants bewijst al jaren dat het de schoonheid 
achter de noten van Gesualdo begrijpt. Ook onder leiding 
van Paul Agnew vormen de eerste twee madrigaalboeken 
een meeslepende duik in de duistere krochten van het 
mensdom.

Anton Arenski schreef in 1894 een schitterend donker 
strijkkwartet voor de ongebruikelijke bezetting van viool, 
altviool en twee celli, ter nagedachtenis aan de een jaar 
eerder overleden Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Later bewerkte hij 
het tweede deel, gebaseerd op een lied van Tsjaikovski, 
voor strijkorkest. Amsterdam Sinfonietta speelt nu het 
gehele Tweede kwartet in een eigen arrangement voor 
strijkorkest en koppelt het aan een droomuitvoering van 
Tsjaikovski’s beroemde Serenade. ‘Fascinating’, noemde 
Bachtrack het onder leiding van concertmeester Candida 
Thompson zo briljant spelende ensemble al eens.

Kort na zijn aantreden als chef-dirigent van het Nederlands 
Kamerkoor zette Peter Dijkstra de toon voor de toekomst 
met zijn eerste a-capellaprogramma. De mooie combinatie 
van de Mis van Frank Martin, Cinq rechants van Olivier 
Messiaen en werken van diens leerlingen Ton de Leeuw 
en Pierre Villette werd internationaal geprezen, terwijl het 
Nederlands Kamerkoor onder zijn leiding werd vergeleken 
met wat het Koninklijk Concertgebouworkest voor de 
instrumentale muziek is. Het hele programma staat nu op 
een cd die ongetwijfeld historisch genoemd gaat worden. 
Een schijf om absoluut in huis te hebben. 

De Georgische celliste Ketevan Roinishvili woont en 
werkt al enige jaren in Nederland, waar ze ook cum laude 
afstudeerde. Gelukkig blijven haar roots buitengewoon 
belangrijk. Vandaar dat haar debuut-cd, naast een nieuw 
werk van Florian Magnus Maier, Georgische composities 
bevat waarin de volksmuziek een belangrijke rol speelt. 
Ook in de andere stukken van onder anderen Béla Bartók 
en Fazil Say is de volksmuziek de belangrijkste levensader. 
Een emotio neel geladen cd die het aardse en het verhevene 
op spectaculaire wijze verenigt in muziek die nog lang na 
blijft gonzen.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

AMSTERDAM 
SINFONIETTA 

NEDERLANDS 
KAMERKOOR / 
PETER DIJKSTRA  

KETEVAN 
ROINISHVILI, 
DANIËL KOOL & 
NORA FISCHER   

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

LES ARTS 
FLORISSANTS / 
PAUL AGNEW

€ 19,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

2CD
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F. Poulenc & A. Desenclos

Stabat Mater 

New Arts International - Evil Penguin Classic - 0608917721928

L. van Beethoven

Piano Sonatas op. 54 & 78 

Sony Music Entertainment - Sony Classical - 0190759566022

S. Rachmaninov

Piano Sonata no. 2 op. 36   

M. Ravel

Voyageur 

[PIAS] harmonia mundi - Mirare - 3760127224174

The Mathilde Album 

Warner Music Benelux - Erato - 0190295425524

‘Een Requiem zonder wanhoop’, noemde Francis Poulenc 
zijn Stabat Mater dat hij schreef ter nagedachtenis aan een 
overleden vriend. De ‘vrolijke katholiek’, zoals Poulenc wel 
genoemd werd, maakte er inderdaad een feestje van. De 
geest van de oude renaissance gaat hand in hand met Carl 
Orff-achtige passages, muzikale humor en pure Franse 
sensualiteit. Met het Vlaams Radiokoor en het Brussels Phil-
harmonic weet Hervé Niquet Poulencs Stabat Mater en het 
werk van de Franse componist Alfred Desenclos onder één 
noemer te vangen. En als sopraan Marion Tassou haar mond 
opendoet wil iedereen wel even ‘vrolijk katholiek’ zijn.

‘Een van de zeven wereldwonderen van de opgenomen 
muziek’, Zo noemt Bogdan Roscic, president van Sony 
Classical, de discografi e van Ivo Pogorelich. Na de dood 
van zijn vrouw in 1996 werd het stiller rond de inmiddels 
60-jarige Kroatische pianist, maar met een nieuwe cd en 
een nieuw contract bij Sony is hij weer helemaal terug. En 
hoe. Zijn vertolkingen van Rachmaninovs Tweede piano-
sonate en twee sonates van Beethoven zijn nog net zo 
spraakmakend, ongehoord en eigengereid als vroeger. 
Een cd die alleen al in elke cd-kast thuishoort omdat er 
Pogorelich op staat.

De Russische violiste Maria Milstein is de afgelopen jaren 
onder andere met het Van Baerle Trio zo geïntegreerd 
in Nederland dat ze in 2017 de Nederlandse Muziekprijs 
kreeg, de hoogste staatsonderscheiding op muziekgebied. 
Ze was toen 32 en volgens NRC al ‘een van de allergrootsten: 
intens muzikaal, volstrekt onijdel en compromisloos toe-
gewijd aan de wensen van de componist’. Samen met haar 
even briljante zus, de pianiste Nathalia Milstein, brengt 
ze op deze wijze de vele Griekse, Spaanse, Arabische en 
Franse invloeden in het werk van Maurice Ravel in kaart. 
‘Magistraal’, zo omschreef Trouw dit zussenduo al.

Achter elke ‘grote man’ in de geschiedenis staat een sterke 
vrouw, zegt men wel. Toch valt dat in het geval van Arnold 
Schönberg te betwijfelen. Zijn huwelijk met Mathilde von 
Zemlinsky, de zus van de componist en Schönbergs men-
tor Alexander, was allesbehalve gelukkig. Zo ontstond 
Schönbergs schrijnende Tweede strijkkwartet in een tijd 
dat zijn vrouw een affaire had met de schilder Richard 
Gerstl. Op The Mathilde Album van het jonge Franse 
Quatuor Arod is het verhaal van Mathilde en Schönberg de 
tragische rode draad achter dit Tweede strijkkwartet en 
meeslepende werken van Webern en Zemlinsky. Broeierig, 
pijnlijk en prachtig. 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

IVO POGORELICH 

NATHALIA & 
MARIA MILSTEIN  

QUATUOR AROD   

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

MARION TASSOU, 
FLEMISH RADIO 
CHOIR, BRUSSELS 
PHILHARMONIC / 
HERVÉ NIQUET    

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

AangKlassiek2019_INSERT_210x285_v3C.indd   3 30-08-19   09:56



www.aangenaamklassiek.nl

J.P. Sweelinck

Fantasias, Toccatas & Variations 

Outhere Distribution - Linn Records - 0691062058926

The Farinelli Manuscript 

Outhere Distribution - Glossa - 8424562235212

F. Schubert

Winterreise 

[PIAS] harmonia mundi - Channel Classics - 0723385421191

Reports from the Low Country 

[PIAS] harmonia mundi - Channel Classics - 0723385396192

Richard Egarr wordt tegenwoordig in de eerste plaats 
dirigent genoemd. Hij is immers de man die de Academy 
of Ancient Music na het afscheid van oprichter Christopher 
Hogwood op koers hield en nog beter maakte. Maar daar-
vóór was Egarr vooral een briljant klavecinist, en dat is 
hij nog steeds. Hij speelt met de conventies van de oude 
muziek en weet elk werk dat hij onder handen heeft extra 
te kruiden. Zo ook het oeuvre van onze eigen Jan Pieters-
zoon Sweelinck. Onder de vingers van Egarr is Sweelinck 
een ware held vol vernieuwingsdrang. Een verrassende cd.

De naam Farinelli blijft een haast mythische klank behouden 
in de muziekwereld. Hoe klonk deze veelgeprezen castraat? 
Wat was zijn uitvoeringskunst? De grote Zweedse mezzo-
sopraan Ann Hallenberg houdt zich al jaren bezig met de 
erfenis van Farinelli. Samen met het Nederlandse ensemble 
Stile Galante verwerkte ze de laatste onderzoeken en resul-
taten van experimenten met vocale technieken om nog 
dichter bij die betoverende barokke klank van de castraat 
te komen. ‘Een powerhouse’, noemde AllMusic Hallenberg 
al eens. Laat u omverblazen.

‘Groots’, ‘subliem verhalenverteller’, ‘communicatief’, ‘vol 
humor’: het zijn slechts enkele adjectieven die regelmatig 
opduiken in recensies betreffende de zangkunsten van 
Thomas Oliemans. Vooral zijn Schubertvertolkingen worden 
internationaal geroemd en de vergelijking met Dietrich 
Fischer-Dieskau is al eens gemaakt. In 2006 nam de Neder-
landse bariton de cyclus der cycli, Schuberts Winterreise, 
al eens op. Nu doet hij dat met toetsentovenaar Paolo 
Giacometti nog eens over. Meer levenservaring, een 
diepere stem, een rijker referentie kader. Een Schubert die 
diep onder de huid gaat zitten.

‘Een dankbare partituur voor de contrabas’, noemde Het 
Parool Reports from the Low Country, het contrabasconcert 
van Martijn Padding. Het werk, geschreven voor het Radio 
Filharmonisch Orkest en contrabassist Rick Stotijn, is de 
blikvanger op de gelijknamige cd met vier werken van 
Nederlandse componisten met de contrabas in de hoofd-
rol. Ook samen met zijn zus, mezzosopraan Christianne, 
en met het trio met violiste Rosanne Philippens en pianist 
Hans Eijsackers speelt Stotijn de sterren van de hemel en 
maakt hij van de contrabas een heerlijk zingende, zuchtende, 
steunende en gierende ‘primo uomo’. Een waar feest voor 
ontdekkingsluisteraars.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

ANN HALLENBERG, 
STILE GALANTE / 
STEFANO ARESI

THOMAS 
OLIEMANS & 
PAOLO 
GIACOMETTI

RICK STOTIJN, RFO / 
JAMES GAFFIGAN   

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS
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€ 14,99
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VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

RICHARD EGARR

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)
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M. Durufl é & C. Debussy

Requiem & Nocturnes 

Outhere Distribution - Linn Records - 0691062062329

Air Music 

Sony Music Entertainment - Deutsche Harmonia Mundi - 

0190758563428

‘Een partituur vol van hoop en een vredige zoektocht, echt 
balsem voor de ziel’, zo omschreef de Engels-Italiaanse 
dirigent Robin Ticciati het Requiem van Maurice Durufl é. De 
pas 36-jarige chef-dirigent van het Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin gooit hoge ogen met zijn opnamen van 
Franse meesterwerken. Ook voor zijn registratie van 
Durufl é’s Requiem zal de waardering groot zijn. Vooral 
omdat hij kan rekenen op het Rundfunkchor Berlin en 
Magdalena Kožená. En dan volgen ook nog de Nocturnes
van Debussy. ‘Exciting’ was het oordeel van The Guardian
over Ticciati’s eerdere registratie van Debussy’s La Mer.

Na de veelgeprezen albums Water Music en Fire Music van 
het Duitse oudemuziekensemble Capella de la Torre komt 
het blaasgezelschap nu met het vervolg dat het dichtst bij 
de natuur van hun instrumenten ligt: Air Music - Tales of 
Flying Creatures and Heavenly Breezes. Een heerlijke ver-
zameling werken van onder anderen Holborne, Praetorius 
en Monteverdi waarin de wind en vliegende vogels en 
insecten een rol spelen, uitgevoerd met het aanstekelijke 
speelplezier van Capella de la Torre. ‘Early music at its 
most earthy, engaging and enjoyable’, schreef Gramophone
al lovend over Fire Music.

NIEUW NIEUW

CAPELLA 
DE LA TORRE / 
KATHARINA 
BÄUML  

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

MAGDALENA 
KOŽENÁ, DEUTSCHES 
SYMPHONIE-ORCHES-
TER BERLIN / 
ROBIN TICCIATI    

€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

W.A. Mozart

Requiem KV 626 & Grande Sestetto Concertante (after KV 364) 

Et’Cetera Records - 8711801016436 

Het was in de late achttiende en vroege negentiende eeuw 
de gewoonste zaak van de wereld dat erkende meester-
werken werden bewerkt voor een kleine bezetting, zodat 
bijvoorbeeld een strijkkwartet thuis als ‘jukebox’ kon fun-
geren. Zo maakte Peter Lichtenthal in 1802 een arrange-
ment voor strijkkwartet van Mozarts Requiem en toverde 
een anonieme arrangeur Mozarts Sinfonia concertante om 
tot een strijksextet. Het briljante Rusquartet, onder andere
al jaren quartet in residence bij het Orlando Festival, laat 
deze oude tijden nu herleven. Bekende noten op een 
andere, indringende wijze voor het voetlicht gebracht.

NIEUW

RUSQUARTET, 
ILYA HOFFMAN 
& MIKHAIL 
NEMTSOV

(consumentenadviesprijs)€ 14,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

MOET JE HOREN
GRATIS CADEAUKAART 

T.W.V. € 5,- 
Bij aanschaf van Aangenaam Klassiek 2019

(Geldig t/m 31-01-2020)
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J.S. Bach

Cantatas and Arias for Bass 

Outhere Distribution - Arcana - 3760195734667

J. Karlsons

Oremus - Sacred Choral Works 

Outhere Distribution - Ondine - 0761195134221

R. Sakamoto

For Mr Lawrence - Piano Music 

Brilliant Classics - Brilliant Classics - 5cd 5028421953892

Worthweill Originals 

[PIAS] harmonia mundi - Channel Classics - 0723385420194

Volgens zijn zoon Carl Philipp Emmanuel had Johann 
Sebastian Bach zelf een uitstekende zangstem. Zozeer 
zelfs dat hij de bascantates Ich will den Kreuzstab gerne 
tragen (BWV 56) en de oorspronkelijke versie van het 
immer schitterende Ich habe genug (BWV 82) hoogst-
waarschijnlijk op maat van zijn eigen stem schreef. De 
Duitse bas Dominik Wörner treedt met deze cantates 
uit de schaduw van zijn vele bijdragen aan het Bach 
Collegium Japan van Suzuki en straalt mede dankzij de 
liefdevolle instrumentale bijdrage van het Italiaanse Zefi ro 
als de componist zelf.  

De naam van de Letse componist Juris Karlsons ligt mis-
schien nog niet op ieders lippen. Toch is hij in de interna-
tionale koorwereld een begrip. Zijn koorwerken vormen 
een meester lijke synthese van twintigste-eeuwse stem-
technieken, renaissanceachtige imitatiepatronen, barokke 
meerstemmigheid en romantische melodielijnen. En als 
het Lets Radio Koor deze werken samen met Sinfonietta 
Riga uitvoert onder leiding van chef-dirigent Sigvards 
Kl̨ava is het letterlijk alsof de oren een duik nemen in de 
hele muziekgeschiedenis en er gelouterd weer uit komen. 
Een cd vol opwindende stemmenpracht. 

Jeroen van Veen behoeft geen introductie meer. De Neder-
landse pianist wordt met zijn ‘wonderful sense of ebb and 
fl ow’ (Fanfare) internationaal beschouwd als een van de 
grootste advocaten op het gebied van de minimal music en 
gerelateerde componisten. Philip Glass, Michael Nyman, 
Arvo Pärt, Erik Satie, Ludovico Einaudi en natuurlijk Simeon 
ten Holt konden al rekenen op zijn aandacht en vertolkings-
kunst. Nu richt hij zijn pijlen op de Japanner Ryuichi Saka-
moto, die vooral bekendheid verwierf als componist van de 
fi lmmuziek bij Merry Christmas Mr. Lawrence en The Last 
Emperor. Het resultaat is vijf cd’s vol heerlijke wegdroom-
muziek.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine startte vorig 
jaar met Rimsky & Co Originals een serie cd’s vol origi-
nele composities voor blaaskapel. Na Rusland richt het 
gezelschap onder leiding van majoor Arjan Tien de blik 
nu op Duitsland en Oostenrijk. Verrassende werken van 
Mendelssohn, Beethoven, Bruckner en Schönberg staan 
naast de even verrassende Variaties over het Wilhelmus 
van Richard Strauss en een schitterend arrangement van 
Kurt Weill zelf van delen uit zijn Dreigroschenoper. Een 
cd die bewijst dat de Nederlandse blaastraditie op het 
allerhoogste internationale niveau staat.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LATVIAN 
RADIO CHOIR, 
SINFONIETTA RIGA / 
SIGVARDS KL̨AVA

JEROEN 
VAN VEEN

MARINE BAND 
OF THE ROYAL 
NETHERLANDS 
NAVY / MAJOR 
ARJAN TIEN   

€ 14,99
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TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

ALFREDO 
BERNARDINI, 
DOMINIK WÖRNER & 
ZEFIRO ENSEMBLE

€ 14,99
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J.D. Zelenka

Offi cium defunctorum ZWV 47 & Requiem in D ZWV 46  

Outhere Distribution - Accent - 2cd 4015023242449

F. Mompou

Restart

Bertus Distributie - 7 Mountain Records - 8719325404227

J.S. Bach

Violin Concertos BWV 1041, 1042, 1043, 1056      

Warner Music Benelux - Erato - 0190295633875

1948: Russian Works for Cello and Piano 

New Arts International - Champs Hill - 5060212591425

De Tsjechische componist Jan Dismas Zelenka heeft nog 
steeds niet de status die hij op grond van zijn werk zou 
verdienen. De generatiegenoot van Johann Sebastian Bach 
werd door de beroemde Thomascantor nota bene tot 
de belangrijkste componisten van zijn tijd gerekend. 
Gramophone was het met Bach eens: ‘Een geweldig 
meester werk’, schreef het blad over het Requiem in D.
Collegium 1704 bereikt in elk geval ‘maximaal resultaat 
met minimale middelen’ (Diapason) op deze dubbel-cd, 
gewijd aan de noten van de veronachtzaamde Kapellmeister 
van Dresden.

‘Een ideale cd voor de niet-klassieke luisteraar’, noemde 
de Volkskrant Restart, de tweede cd van de jonge avon-
tuurlijke pianist Caspar Vos. Waar zijn vorige cd de pia-
nistische virtuositeit en complexiteit van Nikolaj Medtner 
centraal stelde, zijn het nu de weldadige eenvoud en de 
Spaanse roots van Frederic Mompou die de aandacht 
trekken. Sobere, verstilde muziek is het, die herinnering 
oproept aan de pianomuziek van Erik Satie en direct tot 
het hart spreekt. Vos speelt de kleine meesterwerken met 
de juiste mindset en nodigt uit tot stil achterover zitten en 
puur genieten.

‘Wie durft Bach nog op te nemen na deze prachtuitvoering 
van Shunske Sato’, kopte de Volkskrant boven een recensie 
van de cd met vioolconcerten van de Thomascantor. De 
huidige leider van de Nederlandse Bachvereniging nam de 
vioolconcerten op met Il Pomo d’Oro en laat deze werken 
als nieuw klinken. ‘Van het aanzetten van het contrast tussen 
kort en lang, erfenis van de historische uitvoeringspraktijk, 
is weinig te merken: Sato sleurt, trekt, blijft even hangen 
en landt sierlijk en op tijd zodat hij op de eerste tel weer uit 
kan vliegen. Shunske Sato is een kolibrie’, aldus de jubelende 
vijfsterrenrecensie.

‘Laura van der Heijden speelt met een verfrissende vast-
beslotenheid om deze muziek te laten dansen en sprankelen’, 
schreef The Strad vol bewondering over de debuut-cd van 
de jonge Nederlands-Engelse celliste. Ze durfde het aan 
om een programma te spelen met Russische werken van 
componisten als Prokofjev, Mjaskovski en Sjaporin waar 
de schaduw van de beroemde Mstislav Rostropovitsj over 
hangt. De wijze waarop ze zich samen met pianist Petr 
Limonov ontdoet van die schaduw was in 2018 al goed 
voor een Edison in de categorie ‘debuut’.

CASPAR VOS  

SHUNSKE SATO, 
ZEFIRA VALOVA 
& IL POMO D’ORO 

LAURA VAN DER 
HEIJDEN & 
PETR LIMONOV

€ 9,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)

€ 9,99
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COLLEGIUM 1704 
& COLLEGIUM 
VOCALE 1704 / 
VÁCLAV LUKS   

€ 12,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VOOR SLECHTS

(consumentenadviesprijs)
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J.S. Bach 

The Motets 

Outhere Distribution - BIS Records - 7318599922515

J. Brahms

Choral Works 

[PIAS] harmonia mundi - harmonia mundi france - 3149020216026

Baroque    

Sony Music Entertainment - SME Germany GmbH - 

0889854973322

C. Monteverdi

La dolce vita

Sony Music Entertainment - deutsche harmonia mundi - 

0889854915728

Hoewel het motet als kunstvorm eigenlijk al uit de mode 
was, trok Johann Sebastian Bach zich daar niets van aan. 
Hij schreef gloedvolle meerstemmige motetten, zoals 
alleen hij dat kan. Het Norwegian Soloists’ Choir, het Noorse 
equivalent van het Nederlands Kamerkoor, bewijst eens te 
meer dat Bach tijdloze meesterwerken heeft afgeleverd. 
‘Wat kunnen die Noren zingen!’, schreef Luister vol be-
wondering en lof voor onder andere de ‘subtiel weg-
stervende stembuiginkjes bij Komm Jesu, komm, als een 
smekend prevelen van iemand die het leven uit zich voelt 
wegvloeien.’ De cd kreeg een zeer terechte 10.

Johannes Brahms bracht de koorwereld veel meer dan 
alleen zijn Deutsches Requiem. Hij schreef schitterende 
motetten en koorwerken, al dan niet met pianobegelei-
ding, zoals het Schicksalslied en de Motetten op. 110. Da-
niel Reuss en zijn Cappella Amsterdam breken een lans 
voor een aantal minder bekende koorwerken van Brahms 
en zetten meteen de toon met het motet Warum ist das 
Licht gegeben dem Mühseligen. ‘In het breed uitgesponnen 
‘warum’ resoneert bij Reuss het plechtige raadsel’, oordeel-
de de Volkskrant. Een cd die de vocale muziek van Brahms 
volledig tot leven wekt en serveert als een hemels gerecht.

Over geen enkel instrument doen meer fl auwe grappen de 
ronde dan over de altviool. Toch was het een instrument 
dat al op de waardering van Johann Sebastian Bach kon 
rekenen. De Duitse altviolist Nils Mönkemeyer nam dit ge-
geven als uitgangspunt voor een prachtige solo-cd waar-
op Bachs Vijfde cellosuite in een versie voor altviool en 
theorbe het middelpunt vormt. Werk van Silvius Leopold 
Weiss en Michel Lambert (met Dorothee Mields in een fabu-
leuze bijrol) zetten Bach in perspectief. ‘Simply delightful!’, 
luidde het oordeel van het Australische Readings.

De emoties die Claudio Monteverdi vertolkt in zijn aria’s en 
liederen zijn tijdloos. Liefde, verlangen, hoop, pijn, verdriet, 
vreugde, het is er allemaal. Voor de vierhonderdvijftigste 
geboortedag van de componist brachten Dorothee Mields 
en de Lautten Compagney het beste van Monteverdi bijeen. 
En dat heeft effect. Want als een van de beste oudemuziek-
sopranen van dit moment een meesterwerk als Lamento 
d’Arianna en ander moois zingt, rest er maar één houding: 
ademloos luisteren. En dat is precies waar La dolce vita toe 
uitnodigt. Monteverdi op zijn allerbest.

NORWEGIAN 
SOLOISTS’ CHOIR, 
ENSEMBLE 
ALLEGRIA / 
GRETE PEDERSEN

CAPPELLA 
AMSTERDAM / 
DANIEL REUSS 

NILS MÖNKEMEYER, 
DOROTHEE MIELDS 
& ANDREAS AREND

DOROTHEE MIELDS, 
LAUTTEN 
COMPAGNEY / 
WOLFGANG 
KATSCHNER

€ 9,99
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F. Schubert

A Soprano’s Schubertiade 

Outhere Distribution - BIS Records - 7318599923437

J.S. Bach

Sonn und Schild - Cantatas BWV 4 - 79 - 80 

Outhere Distribution – PHI – 5400439000308

B. Smetana

String Quartet No. 1 in e, ‘From My Life’

& String Quartet No. 2 in d 

Outhere Distribution - Supraphon - 0099925417222

F. Chopin

The Chopin Album 

Sony Music Entertainment - Sony Classical - 0888430930124

Terwijl Franz Schubert een enorm begrip voor de vrouwe-
lijke ziel tentoonspreidde, vormen zijn liederen toch vaak een 
mannenaangelegenheid. De Engelse sopraan Carolyn Sampson 
onderstreepte daarom met A Soprano’s Schubertiade samen 
met pianist Joseph Middleton de vrouwelijke kant van Schubert. 
En meteen bij het beroemde Gretchen am Spinnrade is het 
raak en is de betovering compleet. ‘Sampson geeft de liederen 
een meisjesachtige uitstraling’, vond een enthousiaste Volks-
krant. En voor Limelight Magazine klonken zelfs de bekendste 
liederen ‘als nieuw’. Een verrassende Schubert-cd.

‘Philippe Herreweghe en zijn Collegium Vocale zorgen 
dat Bachs bekendste cantates gaan dansen’, schreef The 
Guardian al eens. En dat is de spijker op zijn kop. Herre-
weghe, die al als vocalist betrokken was bij de roemruchte 
opname van de Bachcantates door Gustav Leonhardt en 
Nikolaus Harnoncourt, weet Bach meer en meer tot leven 
te wekken en hem tot een componist te maken die vandaag 
de dag relevanter lijkt dan ooit. Zijn nieuwe opname van Ein 
feste Burg ist unser Gott en andere bekende cantates is er 
weer een om nooit genoeg van te krijgen.

‘Het begint een gewoonte te worden’, merkte Gramopho-
ne gekscherend op. ‘Het Pavel Haas Quartet neemt een 
nieuwe cd op en de critici duiken in hun archief met super-
latieven.’ Bij de cd met het eerste en tweede strijkkwar-
tet van Bedrich Smetana nam het blad zelf het voortouw. 
De plaat won in 2015 de Gramophone Award voor beste 
cd van het jaar. En terecht. De kwartetten van de Tsjechi-
sche componist worden bij het Pavel Haas Quartet intie-
me brieven over een innerlijk leven vol liefde, leed, zorg, 
pijn en opwinding, en meester werken in de lijn van de late 
Beethoven.

Frédéric Chopin schreef slechts een handvol werken waar 
andere instrumenten dan de piano, al dan niet met orkest, 
bij betrokken waren. Slechts de cello is rijkelijk bedeeld, 
met maar liefst drie substantiële werken. Dat had alles te 
maken met de vriendschap met de cellist Auguste-Joseph 
Franchomme. Op The Chopin Album doet de Argentijnse 
celliste Sol Gabetta deze vriendschap herleven in de Cel-
losonate en de andere werken met de cello in de hoofdrol. 
Pianist Bertrand Chamayou staat haar zodanig bij dat de 
cd niet alleen een document van een vriendschap is, maar 
ook een waar genot om naar te luisteren.   

CAROLYN 
SAMPSON & 
JOSEPH 
MIDDLETON 

COLLEGIUM 
VOCALE GENT / 
PHILIPPE 
HERREWEGHE

PAVEL HAAS 
QUARTET

SOL GABETTA 
& BERTRAND 
CHAMAYOU
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L.F. Hérold

4 Concertos for Piano & Orchestra 

Et’Cetera Records - 2cd 8711801015477

J.S. Bach

Kantaten für Solo-Sopran 

Outhere Distribution - Carus - 4009350833098

The Path to Paradise    

Sony Music Entertainment - Sony Classical - 0190758018225

G. Mahler

Symphony No. 6

Sony Music Entertainment - Sony Classical - 0190758229522

De Fransman Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833) geniet
hooguit enige bekendheid als de componist van de 
opera Zampa en het ballet La fi lle mal gardée. Hoewel 
zijn metier vooral de opera betrof, schreef hij in zijn jonge
jaren vier pianoconcerten waarvan de manuscripten 
een paar jaar geleden herontdekt werden. Een vondst, 
want in tegenstelling tot tijdgenoten als Dussek en 
Hummel maakte deze componist er geen virtuoos 
spierballenvertoon van, maar een mooi poëtisch verhaal 
dat door de Franse pianist Angéline Pondepeyre even 
mooi en ingetogen wordt verteld.

In de kringen van barokliefhebbers is en blijft Dorothee 
Mields een van de grootste geheimtips, al is ze ook bij de 
Nederlandse Bachvereniging al lang geen onbekende meer. 
Zonder poespas zingt ze de sterren van de hemel. ‘Deze 
sopraan heeft alles’, schreef Forbes al. ‘Zachtheid, onaan-
getaste puurheid, een perfecte intonatie en een aangrijpend 
dramatische uitvoeringskunst omdat ze het woord bijna 
net zo liefheeft als de muziek.’ Als zo’n zangeres zich over 
solocantates van Bach als Ich bin in mir vergnügt (BWV 
204) buigt met een gezelschap als het L’Orfeo Barock-
orchester gaat de hemel letterlijk open.

Een titel als The Path to Paradise kan nogal arrogant klin-
ken. In dit geval is het spot on. Het Trinity Choir werd in 
2015 opgericht door countertenor Daniel Taylor en heeft 
zich in korte tijd ontwikkeld tot een betoverend a-capella-
koor. De wijze waarop het gezelschap op deze plaat niet 
alleen schitterende renaissancewerken te lijf gaat, maar 
ook het Miserere van Allegri en werk van Arvo Pärt zingt, 
is op zijn zachtst gezegd ‘verleidelijk’ (AllMusic). Door de 
rijke variëteit aan koorwerken is deze cd de ideale manier 
om verliefd te worden op de renaissance.

De Grieks-Russische dirigent Teodor Currentzis heeft 
al bewezen dat hij kan verrassen, vooral met zijn eigen 
MusicAeterna. In dat opzicht stelt hij met zijn opname van 
Mahlers Zesde symfonie totaal niet teleur. Currentzis valt 
meteen met de deur in huis, alsof hij het ‘Heftig aber markig’, 
dat Mahler aan het begin van het eerste deel vraagt, 
volledig serieus neemt. ‘Innemend, in hoge mate gekleurd en 
geen opname voor traditionalisten’, schreef The Guardian. 
En zo is het: een Mahler die de onbevangen toehoorder 
meedogenloos bij de strot grijpt.  

ANGÉLINE 
PONDEPEYRE, 
WDR RUNDFUNK-
ORCHESTER KÖLN / 
CONRAD VAN ALPHEN

DOROTHEE MIELDS, 
L’ORFEO BAROCK-
ORCHESTER / 
MICHI GAIGG

THE TRINITY 
CHOIR / 
DANIEL TAYLOR

MUSICAETERNA / 
TEODOR 
CURRENTZIS
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Hora Cero 

Sony Music Entertainment - SME Germany GmbH - 

0888751434622

P. Glass

Motion Picture 

Outhere Distribution - Orange Mountain Music - 0801837013122

Offi cium Novum 

New Arts International - ECM New Series - 0028947638551

Love Songs 

New Arts International - Signum Classics - 0635212056523

De twaalf cellisten van de Berliner Philharmoniker zijn in-
middels los van het beroemde orkest een begrip gewor-
den. Logisch: de cellisten pakken alles aan en spelen de 
muziek enerverend. ‘Een spectaculaire demonstratie van 
de klanken en kleuren’, schreef Gramo phone naar aanlei-
ding van Hora Cero, een cd voornamelijk gewijd aan de 
wereld van Astor Piazzolla en de tango. En ja, de cellisten 
uit Berlijn snappen deze Argentijnse verleiding volledig. 
Alles huilt, schuurt, schrijnt en lonkt dat het een aard heeft. 
Een cd, goed voor een vol uur ritmische fi nesse en La-
tijns-Amerikaanse sensualiteit.

De relatie tussen Philip Glass en Cello Octet Amster-
dam gaat terug tot 2003. Toen heette het ensemble nog 
Conjunto Ibérico en bracht het met Glass Refl ections
een veelgeprezen cd uit. Vorig jaar keerde het dynami-
sche ensemble terug naar het werk van de minimalist 
van het eerste uur. Glass-adept Michael Riesman bewerkte 
delen uit de soundtracks voor The Hours en de zwijgen-
de fi lm Dracula, en het cello-octet doet met pianiste Maki 
Namekawa de rest. De bekende Glassklanken zijn weer 
onweerstaanbaar omdat het octet ‘de sterren van de he-
mel speelt’ (OpusKlassiek).

In 1994 zorgden de Noorse jazzsaxofonist Jan Garbarek en 
het Engelse Hilliard Ensemble voor een sensatie door op de 
cd Offi cium oude polyfone gezangen te combineren met 
stemmige sax-improvisaties. Op Offi cium Novum breidde 
de combinatie het repertoire uit naar recentere liederen 
van onder anderen de Armeense componist Komitas Vardapet, 
naast Russisch-orthodoxe gezangen en werk van Perotinus. 
Perfecte samenzang valt ook op deze plaat naadloos samen 
met stemmige sax-avonturen. ‘Alsof je vanuit een kerkraam 
uitkijkt over de bergen’, schreef The Absolute Sound
metaforisch. Een cd om bij weg te dromen.

The King’s Singers, het in 1968 uit het King’s College 
Choir in Cambridge voortgekomen ensemble, blinken al 
vijftig jaar uit in perfecte samenzang en betoveren nog 
steeds iedereen met hun liefde voor close harmony. Dit 
jaar verscheen ter gelegenheid van Valentijnsdag een 
compilatie van populaire liefdesliedjes in kenmerken-
de King’s Singersarrangementen. Love is here to stay, 
April come she will en vele andere evergreens klinken 
met het King’s Singerssausje vol onberispelijke zang 
en aanstekelijke swing als de perfecte versiertruc. 
Een cadeau om in huis te hebben voor een toekomstige 
Valentijn.

DIE 12 CELLISTEN 
DER BERLINER 
PHILHARMONIKER

MAKI NAMEKAWA 
& CELLO OCTET 
AMSTERDAM

JAN GARBAREK 
& THE HILLIARD 
ENSEMBLE

THE KING’S 
SINGERS
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Nice ‘N’ Easy 

Sony Music Entertainment - Okeh - 0190758251523

J. Wolfe

Steel Hammer 

Outhere Distribution - Cantaloupe - 0713746309923

Nadat Thomas Quasthoff in 2012 het opera- en concert-
podium vaarwel zei, heeft hij niet stil gezeten. Hij is actief 
als acteur, verteller, cabaretier en jazzzanger. Hij toerde 
met een eigen trio en nam platen op. Met zijn jongste cd, 
Nice ’N’ Easy, ging zijn wens met een bigband te werken 
in vervulling. Schitterende arrangementen van klassiekers 
als Nice ’N’ Easy, Body and Soul, Cry me a River en zelfs 
John Lennons Imagine kinken met de stem van Quasthoff 
alsof Sinatra even uit de dood is opgestaan. ‘Een streling 
voor de zintuigen’, vond JazzZeitung.

Een van de beroemdste Afro-Amerikaanse folksongs is 
John Henry. Deze legende van de ‘Steel Driving Man’, die 
gewapend met zijn hamer werkte aan spoortunnels, was 
voor Julia Wolfe aanleiding voor een bijna 80 minuten 
durend werk voor drie sopranen en kamer ensemble. Mini-
malisme, Louis Andriessen, (hard)rock en de vroege tape-
composities van Steve Reich passeren in dit ‘astonishingly 
compelling amalgam of music and noise’ (The Washing-
ton Post). Dit sociaal bewogen en door Trio Mediaeval en 
Bang on a Can All-Stars perfect uitgevoerde meesterwerk 
was in 2010 een van de belangrijkste kandidaten voor de 
Pulitzer Prize for Music.
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THOMAS 
QUASTHOFF & 
NDR BIGBAND

TRIO MEDIAEVAL 
& BANG ON A 
CAN ALL-STARS

2
0
19
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De cd-titels gekoppeld aan het 
Aangenaam Klassiek Geschenk
Bij aankoop van Aangenaam Klassiek 2019 krijgt u een boek geschreven door 
Guido van Oorschot, journalist van de Volkskrant cadeau. Guido heeft 20
verhalen geschreven over zijn ervaringen met verschillende musici en reizen
gemaakt in het teken van de muziek en hartstocht. Want dat is waar het
geschenk over gaat, over Muziek en Hartstocht.

Guido van Oorschot heeft ook een cd samengesteld met 12 tracks die voort-
vloeien uit 10 van zijn verhalen. Hieronder vindt u informatie over de tien cd’s, 
waarvan een track is geplaatst op deze unieke geschenk-cd: 

VARIOUS
Stravaganza d’Amore 
Pygmalion / Raphaël Pichon   

harmonia mundi france 
HMM90228687

J. WOLFE
Steel Hammer 
Trio Mediaeval & Bang 
on a Can All-Stars

P.I. TSJAIKOVSKI
Pique Dame 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks / 
Mariss Jansons

Cantaloupe CA21099BR Klassik 900129 

A. BRUCKNER
Symphony No. 6 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks / 
Bernard Haitink   

BR Klassik 900147

J.P. RAMEAU
L’Orchestre de Louis XV 
Le Concert des Nations / 
Jordi Savall 

J.S. BACH
Sonates & Solo pour la 
fl ûte traversière 
François Lazarevitch & 
Les Musiciens de Saint-Julien

Alia Vox AVSA9882ALPHA Classics ALPHA490

R. WAGNER
The Wagner Project 
Matthias Goerne, Swedish Radio 
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Daniel Reuss is vooral bekend als 

artistiek leider van het succesvolle 

koor Cappella Amsterdam. Daarnaast 

is hij chef-dirigent geweest van het 

RIAS Kammerchor en het Ests 

Philharmonisch Kamerkoor en heeft hij 

samengewerkt met ensembles en 

orkesten uit heel Europa. Hoewel de 

toekomst van Cappella Amsterdam 

onzeker is, vertelt Reuss gedreven over 

zijn plannen voor de komende jaren.

Daniel Reuss groeide op in een gezin 

waarin koormuziek een belangrijke rol 

speelde. “Mijn moeder was muziekjuf op 

een katholieke meisjesschool in Nijmegen. 

Met haar koor zong ze iedere zondag in de 

kerk en het hele gezin deed mee. Ik zong 

mee en speelde pauken, mijn zus speelde 

orgel, mijn vader dwarsfluit en mijn andere 

zus zong de sopraansolo’s. Mijn voorkeur 

voor koormuziek stamt uit die tijd, al had ik 

als puber nog wel een fase waarin ik me 

alleen bezighield met Herman van Veen 

en Bob Dylan. Op mijn zestiende nam mijn 

moeder mij een keer mee naar een con-

cert van een kamerkoor en dat was een 

beslissend moment. Ik vond het prachtig 

en dacht: dát wil ik ook gaan doen. Na mijn 

eindexamen wilde mijn vader liever dat ik 

naar de universiteit ging, maar dankzij de 

steun van mijn moeder ben ik toch de 

muziek in gegaan. Eerst heb ik twee jaar 

schoolmuziek gestudeerd in Arnhem, 

daarna koordirectie in Rotterdam bij 

Barend Schuurman.”

Inmiddels is het bijna dertig jaar geleden 

dat Reuss artistiek leider werd van Cap-

pella Amsterdam, het koor waarin hij zelf 

heeft gezongen onder leiding van oprich-

ter Jan Boeke. “Omdat we sinds 2017 geen 

structurele subsidie ontvangen is het 

onzeker hoe lang we nog door kunnen 

gaan. Dat stemt uiteraard somber, maar 

het komend seizoen ziet er met 65 con-

certen toch behoorlijk goed uit en ik ben 

druk bezig met het bedenken van nieuwe 

programma’s voor de komende jaren. 

Omdat ik naast Cappella Amsterdam 

altijd een tweede koor heb gehad ben ik 

ook nog een nieuwe uitdaging aangegaan 

als chef-dirigent bij het Ensemble Vocal 

Lausanne. Ik heb vanaf het eerste 

moment een klik met deze mensen en ik 

hoop nog één keer iets moois op te kun-

nen bouwen met een nieuw koor.”

Waar sommige ensembles in de strijd om 

hun voortbestaan samenwerkingen aan-

gaan met andere (kunst)disciplines pro-

beert Reuss dicht bij de kern van de 

muziek te blijven. Hij wil vooral zo veel 

mogelijk goede muziek zo goed mogelijk 

uitvoeren. “In mijn optiek zijn de composi-

ties die wij met Cappella Amsterdam 

zingen zonder meer maatschappelijk 

relevant. Of we het nu over de eigentijdse 

werken hebben of over motetten van 

Lassus, Josquin of Bach, al deze muziek 

gáát ergens over. Je kunt je afvragen 

waarom een toneelstuk als Hamlet nog 

altijd wordt uitgevoerd. Volgens mij komt 

dat omdat het verhaal universele vraag-

stukken bevat die altijd relevant zijn en 

waar iedere generatie opnieuw weer iets 

van kan leren. En dat is bij goede muziek 

hetzelfde.”

CD-TIP VAN DANIEL REUSS:

‘DÁT WIL IK OOK 
GAAN DOEN’
Door Noortje Zanen

DANIE L REUS S
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Nog één keer iets 
moois opbouwen 
met een nieuw 
koor
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Spannender dan in een duo wordt 

samenspel zelden. Twee musici zien zich 

gesteld voor een lastige taak, een spa-

gaat tussen elkaar tegelijkertijd volgen 

en vrijlaten. Gelegenheid om zich te 

verschuilen is er bovendien niet. Alles 

wat de musicus doet of laat is hoorbaar. 

De vermaarde producer Manfred Eicher 

brengt die tegenspraak duidelijk tot 

klinken bij het jazzduo van de Israëlische 

trompettist Avishai Cohen en zijn landge-

noot Yonathan Avishai op piano. Overal 

rondom het tweetal hoor je de ruimte. 

Daardoor komen niet alleen de weelde-

rige subtiliteit van het pianospel en de 

warmbloedige poëzie van de trompet 

goed tot hun recht, maar ook en vooral 

de intimiteit van het samenspelen. Terwijl 

je luistert, zie je ze bijna staan, twee 

mannen vlak bij elkaar, die niets ontgaat 

en die de tijd nemen een antwoord te 

vinden op wat de ander vraagt. 

Nog spannender wordt het wanneer de 

musici twee contrastrijke types zijn. 

Saxofonist Ben van Gelder speelt bij-

voorbeeld elke noot alsof het een kost-

baar kleinood is dat met aandacht en 

liefde moet worden bezien en behan-

deld. Zijn kompaan Reinier Baas is juist 

de meester van de rafelige riff, die in het 

ritme van zijn aanslag vaak hortende 

haperingen verwerkt zodat de luisteraar 

bij de les blijft. Baas noch Van Gelder 

voelt de behoefte de verschillen tussen 

hen beiden glad te strijken. Precies daar-

door krijgt de muziek diepte. Van Gelder 

en Baas zijn niet bang voor losse eindjes. 

Heel de plaat ademt de innemende 

combinatie van durf en lol. Het intense 

plezier te weten dat wanneer je straks 

God weet waar uitkomt, je reisgenoot 

nog naast je staat.

Heel in de verte herinnert deze muziek 

soms aan het vroege werk van Jimmy 

Giuffre, de Amerikaanse klarinettist die 

zo fantastisch onbezonnen kon klinken. 

De Roemeense musici Lucian Ban op 

piano en Alex Simu op klarinet brengen 

met hun Free Fall een ode aan de latere 

Giuffre als pionier van de vrije jazz. De 

muziek van Simu en Ban broeit. Vooral in 

de ingetogen stukken bereiken ze een 

geweldige intensiteit. Terwijl de met een 

prachtig volle klank gezegende Simu de 

sterren van de hemel speelt, voorziet 

Ban diens spel van ingehouden maar 

vurig weerwerk. Dan blijkt ook verstilde 

muziek wild en heftig te kunnen zijn. 

Ook de Noorse pianist Eyolf Dale en zijn 

landgenoot André Roligheten op saxo-

foon en klarinet staan garant voor 

indringende muziek die extreem is zon-

der dat het duo de uitersten opzoekt. 

Net als bij Baas en Van Gelder zijn hier 

schijnbaar aan elkaar tegenstelde zielen 

aan het werk: de verfijnde Dale en dan 

Roligheten die zijn noten soms zo ruig 

blaast dat ze bekant op breken staan. 

Dat Roligheten daardoor sierlijk wordt 

en Dale robuust is het wonder van twee.

HET WONDER VAN TWEE
Door Mischa Andriessen

Spannender dan in een duo  
wordt samenspel zelden

MOKUM IN HI-FI 
REINIER BAAS, BEN VAN GELDER
DOYOUMIND RECORDS
VKZ.NL/19565 € 17,99

F
o

to
: K

ri
jn

 v
a

n
 N

o
o

rd
w

ijk

Reinier Baas

47

JAZZ



Op de Amsterdamse grachten kom je 

soms de raarste teksten tegen. Zoals 

deze zwart-witmededeling op de houten 

schutting voor een pand dat wordt 

verbouwd: “Ik wil je heel graag mijn 

persoonlijke mening opdringen.” Hoezo? 

Afzender onbekend. Het is me een raad-

sel. Het enige dat ik weet is dat hier, op 

Keizersgracht 91, tot voor kort Maison 

Erard was gevestigd. De salon en het 

bedrijf van verzamelaar en restaurator 

Frits Janmaat.

Met de in Enschede gevestigde Edwin 

Beunk was (en is) Janmaat de grote man 

achter veel instrumenten van de Franse 

uitvinder en vernieuwer Sébastien Erard 

(1752–1831). Lange tijd een wereldmerk 

met vestigingen in Parijs en Londen. Vele 

pianisten, componisten en harpisten 

hadden een Erard in huis in de negen-

tiende eeuw en in het begin van de twin-

tigste. Ze schreven ervoor of traden 

ermee op. Haydn en Beethoven, Men-

delssohn en Schumann, Chopin en Liszt, 

Debussy, Ravel en Saint- Saëns – ze 

kregen allemaal met de firma Erard te 

maken.

Sterker: ook amateurs waren gek op die 

sonore, heerlijk ‘houten’ Erards. Geluk-

kig is een aantal bewaard gebleven, 

soms onder barre omstandigheden 

(zoals het instrument van Haydn, dat na 

diens dood in zorgeloze handen 

belandde). Maar we weten inmiddels – 

vooral dankzij Beunk 

en Janmaat – hoe 

fraai die vleugels met 

hun nog parallel 

lopende snaren kun-

nen klinken. Want 

laten we wel wezen: 

de uitvinding van de 

latere kruissnarige 

piano’s, die meer 

volume hadden en 

het daardoor beter 

doen in grote zalen, 

heeft niet alleen maar 

goeds gebracht.

Als er een ‘meesterpi-

anist’ langskomt die 

zit te beuken op een 

Steinway (ja, die zijn 

er, zelfs in de beste 

kringen), denk ik 

weleens: die zou voor 

straf eens een jaar uitsluitend op een 

oude vleugel mogen spelen. Om te 

ervaren hoe het is als je je muzikale 

pleidooi niet louter op uiterlijk vertoon 

kunt baseren. Dat opbouw vanuit een 

delicaat pianissimo, met daarnaast 

subtiele sterktegraden en klankkleuren, 

minstens zo belangrijk is. 

Door zijn vakmanschap en bijna niet te 

stuiten enthousiasme heeft Frits Jan-

maat me weten mee te sleuren in zijn 

onvoorwaardelijke liefde voor die verruk-

kelijke oude Erards. En dat doet hij 

opnieuw met een geweldig boekwerk 

over zijn idool (bijna 500 pagina’s, ruim 

2½ kilo zwaar, stampvol portretten en 

sfeervolle illustraties). Hij heeft het 

onlangs in eigen beheer uitgebracht. De 

titel spreekt voor zich: SÉBASTIEN 

ERARD de grootste harp- en pianobouwer 

aller tijden.

Ik kwam er onder andere een verhaal 

tegen over Haydn, die hem in 1801 

omstandig bedankt voor de zending van 

nummer 28 (nummer 30 ging naar 

Napoleon!): “Ik feliciteer u met dit instru-

ment, want het is een van de mooiste 

die ik ooit heb gezien of gehoord.” Bij “de 

heer Bethoffen” lopen de zaken anders. 

Janmaat: “In een lucratieve poging de 

Weense markt verder te veroveren, 

bouwen de broers Erard een pianoforte 

voor Beethoven. De jonge componist is 

op dat moment de meest opvallende 

pianist in Wenen. In Parijs is hij nog niet 

zo beroemd.”

Interessant is de daaropvolgende pas-

sage: “Beethoven neemt de pianoforte 

 OOK “BETHOFFEN” EEN ERARD
HANS HEG
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gretig in ontvangst. Hij is zeer nieuwsgie-

rig naar de klankmogelijkheden van het 

instrument dat hem wordt geschonken 

door de Oostenrijkse prins Carl Alois 

Lichnowsky.” Die betaalt er 1.500 francs 

voor, omgerekend 6.500 euro, vermeldt 

Janmaat. Zeven jaar later is de liefde 

echter over en besluit Beethoven zijn 

Erard te verkopen. De overgang van het 

Weense mechaniek naar dat van Erard 

blijkt te groot voor hem.

Janmaat: “Hoewel hij met gebogen 

vingers speelt om meer kracht te zetten, 

blijft hij moeite hebben met de zwaarte 

van de aanslag en de diepgang van de 

toetsen. Ook de klank kan hem niet 

volledig bekoren.” Desondanks inspire-

ren de vollere klank, de omvang en de 

grotere dynamische en technische 

mogelijkheden van de Erard 233 hem tot 

het schrijven van de Waldstein- en 

Appassionata-sonates plus de laatste 

twee pianoconcerten. Omdat verkoop in 

Wenen niet lukt schenkt Beethoven het 

instrument uiteindelijk aan zijn broer 

Johann.

De ‘Erardbijbel’, het levenswerk van 

Janmaat over opkomst en ondergang 

van een imperium, staat vol met derge-

lijke details. Hij rubriceert alles chronolo-

gisch per jaar en wijdt ook regelmatig uit 

over maatschappelijke, financiële en 

politieke ontwikkelingen ten tijde van de 

Erarddynastie. In 1930 worden in Londen 

de laatste dubbelpedaalharpen 

gebouwd. In 1931, precies honderd jaar 

na het overlijden van Sébastien, wordt 

de allerlaatste parallel besnaarde vleu-

gel gebouwd volgens zijn idee.

Rond 1970 volgt het definitieve einde. De 

drie grootste, sinds 1961 gefuseerde 

Franse pianomerken (Erard, Gaveau, 

Pleyel), worden overgenomen door de 

nazaten van de Duitse pianofabrikant 

Wilhelm Schimmel. “Vanaf 1971 staat er 

op de instrumenten: Erard Braunsch-

weig, Gaveau Braunschweig en Pleyel 

Braunschweig”, meldt Janmaat tot slot 

nuchter. Zonder verder commentaar.

Daar zou ik heel graag alsnog mijn per-

soonlijke mening aan willen toevoegen: 

het is doodzonde dat Maison Erard weg 

is uit Amsterdam. Maar Enkhuizen is nu 

een Maison Erard rijker in de Wester-

straat. Ga eens langs, zou ik zeggen, en 

kijk dat prachtige (peperdure) boek in. 

De hiernaast vermelde cd’s zorgen voor 

een aanvullend muzikaal panorama. 

Hoe verschillend en curieus ze ook 

mogen zijn. Bezuidenhout is weer briljant 

in Mendelssohn. Alexei Lubimov en 

David Lively zijn soms bizar in Beetho-

ven, respectievelijk Chopin (de piano-

concerten met een strijkkwintet).

 OOK “BETHOFFEN” EEN ERARD

BEETHOVEN
MOONLIGHT, WALDSTEIN, 
STORM
ALEXEI LUBIMOV (COPY ERARD 1802)
ALPHA 
VKZ.NL/19552 € 22,99

CHOPIN
CONCERTOS FOR PIANO 
& STRING QUINTET 
DAVID LIVELY,
QUATUOR CAMBINI-PARIS 
APARTE MUSIC 
VKZ.NL/19553 € 22,99

MENDELSSOHN
PIANO CONCERTO NO. 2,
SYMPHONY NO. 1 
KRISTIAN BEZUIDENHOUT, 
FREIBURGER BAROCKORCHESTER
O.L.V. PABLO HERAS-CASADO
HARMONIA MUNDI
VKZ.NL/19564 € 22,99

Onvoorwaardelijke liefde voor die 
verrukkelijke oude Erards
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BEETHOVEN
DIE GESCHÖPFE DES 
PROMETHEUS
Turku Philharmonic Orchestra 
o.l.v. Leif Segerstam
Naxos
VKZ.NL/19517 € 9,99

ORKEST

R. STRAUSS
DON QUIXOTE, SONATA 
FOR CELLO AND PIANO e.a.
Daniel Müller-Schott, Herbert Schuch, 
Melbourne Symphony Orchestra 
o.l.v. Sir Andrew Davis
Orfeo
VKZ.NL/19512 € 22,99

ORKEST/KAMERMUZIEK

FRID
SYMPHONY NO. 3 e.a.
Isabelle van Keulen, Oliver Triendl, 
Georgian Chamber Orchestra Ingolstadt 
o.l.v Ruben Gazarian
Capriccio 
VKZ.NL/19516 € 19,99

ORKEST/CONCERT

HARTMANN, MARTIN e.a.
TIME & ETERNITY 
Camerata Bern 
o.l.v. Patricia Kopatchinskaja (viool)
Alpha
VKZ.NL/19508 € 22,99

CONCERT

Na het oratorium Christus am Ölberge gaan Leif Segerstam en het 
Filharmonisch Orkest van Turku verder op hun avontuurlijke reis in de 
minder bekende regionen van Beethovens oeuvre. Van de muziek voor 
het ballet Die Geschöpfe des Prometheus is de ouverture nog wel eens 
te horen, maar voor het volledige werk zijn luisteraars meestal aange-
wezen op de cd. Beethoven kreeg de opdracht van de choreograaf 
Salvatore Viganò, een neef van Boccherini. Prometheus werd door Zeus 
gestraft omdat hij het vuur van de goden had gestolen en aan de men-
sen had gegeven. In 1801 stond hij voor de nieuwe mens die de wereld 
kunst en wetenschap schonk. Velen beschouwden destijds Napoleon 

als een personificatie van de 
mythische held. Tekenend is dat 
het thema voor de finale van 

Prometheus later zou doorklinken in de Eroica, die Beethoven aanvan-
kelijk componeerde als hommage aan Napoleon. Na de ouverture 
volgen zestien nummers. Ze ondersteunen als programmamuziek de 
pantomime op het toneel en duren soms niet meer dan een of twee 
minuten zodat een zekere kortademigheid dreigt. Maar het werk bevat 
ook symfonische schatten waarin een orkest kan schitteren. Laat dat 
maar over aan Segerstam en de Finnen.

EDDIE VETTER

Orkest- en kamermuziek verenigd op één cd: het komt tegenwoordig wel 
vaker voor. De cellist Daniel Müller-Schott brengt de genres samen om te 
laten horen hoe Richard Strauss de stap heeft gewaagd van de romantische 
negentiende eeuw naar de moderne tijd. Het symfonisch gedicht Don Quixote, 
in 1897 gecomponeerd op de drempel van de nieuwe eeuw, is wel een cello-
concert in vermomming genoemd. De prominente solocellist vertolkt de stem 
van de titelheld, die in een reeks variaties zijn bekende avonturen beleeft. 
Müller-Schott doet de belevenissen in geuren en kleuren uit de doeken, 
gesteund door het Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Sir 
 Andrew Davis. De muziek is op deze cd chronologisch gerangschikt. Eerst 
klinkt de Sonate voor cello en piano op. 6, waaraan Strauss als zeventienjarige 
gymnasiast begon terwijl zijn vader, die hoornist was in de Beierse hofkapel, 
over zijn schouder meekeek. Om een brug te slaan tussen jeugdwerk en 
toekomstmuziek heeft Müller-Schott zelf twee liederen van Strauss bewerkt 

voor cello en piano, Zueignung en Ich trage meine Minne. In gezelschap van de 
voortreffelijke pianist Herbert Schuch raakt hij het hart met een melancholiek 
zingende toon en een kleurrijke fantasie.

EDDIE VETTER

Deze cd is een absolute must voor de fans van Isabelle van Keulen. Niet 
alleen speelt ze op fabuleuze wijze een hoofdrol in het Dubbelconcert 
voor altviool, piano en strijkorkest van de Rus Grigori Frid, ook is ze 
tegenwoordig op de altviool misschien nog wel meer een klasse apart 
dan op de viool. Bovendien is er echt wat aan de hand als Van Keulen 
zich sterk maakt voor een minder bekende componist. Frid is min of 

meer een generatiegenoot van 
Dmitri Sjostakovitsj. De in 1915 
geboren en in 2012 overleden 

componist overleefde zijn bekendere landgenoot ruimschoots, 
maar met zijn werk wil het nog niet vlotten. Zijn kameropera Het 
Dagboek van Anne Frank werd vorig jaar gespeeld in het Muziekgebouw 
aan ’t IJ, maar verder is het slecht gesteld met belangwekkende 
uitvoeringen. En dat is jammer, want zijn taal is zeker in zijn wat latere 
werken - zoals het Dubbelconcert - een stuk gelaagder en diepgraven-
der dan het werk van zijn met de autoriteiten worstelende collega. 
Ook zijn wat esoterische Derde symfonie uit de jaren zestig klinkt in de 
enerverende live-uitvoering van het Georgian Chamber Orchestra 
Ingolstadt minstens zo intrigerend als de beste Sjostakovitsj- 
symfonieën. 

PAUL JANSSEN

Nu ze de artistieke leiding van Camerata Bern op zich heeft genomen 
behoudt de van oorsprong Moldavische violiste Patricia Kopatchinskaja 
niet alleen het patent op opmerkelijke vertolkingen, ook haar ‘skills’ op het 
gebied van pro-
grammeren zijn 
niet mis. Zo is deze 
eerste cd onder haar leiding een waar juweel. Onder de titel Time and 
Eternity verbindt Kopatchinskaja het indringende Concerto funebre van Karl 
Amadeus Hartmann dat hij in 1939 schreef als protest tegen het nazire-
gime met Polyptique uit 1973, een reflectie op het Passieverhaal van Frank 
Martin, geïnspireerd op de schilderingen van de vroegveertiende-eeuwse 
Duccio di Buoninsegna. Strijkersarrangementen van het Kyrie uit Machauts 
Messe de Nostre Dame en van koralen uit Bachs Johannes-Passion zorgen 
voor een inleiding op en intermezzi tussen de delen van Polyptique. Het 
geheel wordt omlijst door Kol Nidrei, gesproken door een joodse voorgan-
ger, en gebeden van een orthodoxe en katholieke priester. Het klinkt sim-
pel, voor de hand liggend bijna, maar niemand heeft het eerder zo gedaan 
en niemand heeft de werken van Hartmann en Martin eerder zo schrijnend 
en veelzeggend vertolkt. In het kader van 75 jaar bevrijding is dit eigenlijk 
een verplichte aanschaf voor iedereen.

PAUL JANSSEN

AVONTUURLIJKE REIS

DANIEL MÜLLER-SCHOTT RAAKT HET HART

SCHRIJNEND EN VEELZEGGEND

OP FABULEUZE WIJZE
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BEETHOVEN, SIBELIUS
VIOLIN CONCERTOS
Christian Tetzlaff, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
o.l.v. Robin Ticciati
Ondine
VKZ.NL/19515 € 20,99

CONCERT

DEBUSSY, TROJAHN e.a.
BELLE ÉPOQUE
Annelien Van Wauwe, 
Orchestre National de Lille 
o.l.v. Alexandre Bloch
Pentatone (sacd)
VKZ.NL/19521 € 21,99

CONCERT

Christian Tetzlaff heeft de vioolconcerten van Beethoven en Sibelius eerder 
opgenomen, maar de samenwerking met de immer jonge maestro Robin 
Ticciati en het feit dat deze twee meesterwerken uit het vioolconcertreper-
toire hier samen op één cd staan maken dit tot een bijzondere uitgave. In het 
lezenswaardige cd-boekje gaat Tetzlaff in op de verschillen en overeenkom-
sten tussen beide concerten en zijn interpretatieve keuzes (zoals die voor 
Beethovens eigen cadens met paukenbegeleiding in het eerste deel), maar 
ook wie ervoor kiest de toelichting niet te lezen, zal verrast worden door de 
welsprekendheid en frisheid van deze twee overbekende concerten. Zo zijn de 
ongekunstelde belcantofrasen en ragfijne pianissimo’s die Tetzlaff in het 

tweede deel van 
Beethoven uit zijn 
instrument tovert 

ronduit adembenemend. In Sibelius kiezen Tetzlaff en Ticciati voor een 
benadering die aansluit bij de klankwereld van Sibelius’ late symfonieën (en 
dus niet zozeer die van romantische vioolconcerten als dat van Tsjaikovski, 
waarmee dit concert op cd zo vaak wordt gecombineerd). Tetzlaff zet virtuo-
siteit om in expressie en momenten van pure extase. Ook het orkest levert 
een topprestatie: zelden klonken de openingsmaten zo mysterieus en tijdloos, 
of de finale, volgens de componist een danse macabre, zo bezeten.

JAN KUNST

De titel Belle époque lijkt wat misplaatst wanneer Debussy, Pierné en Widor 
samen net een derde van een cd vullen, en Manfred Trojahn en Brahms 
getweeën de rest. Annelien van Wauwes persoonlijke noot verklaart een en 
ander tot op zekere hoogte, maar beter is het de titel te vergeten en gewoon 
te genieten van haar sublieme klarinetspel en de fijnzinnige begeleiding door 
het orkest uit Lille. Debussy’s Première rhapsodie krijgt een vederlichte, hoogst 
sfeervolle vertolking – sneller dan gewoon-
lijk, maar toch rêveusement lent. Widors 
conventionelere Introduction et Rondo, 
eveneens een pièce de concours, kreeg een orkestbegeleiding van de Vlaamse 
componist Jelle Tassyns en vormt een fraaie tegenhanger. Pierné’s onbe-
zorgde Canzonetta, ook georkestreerd door Tassyns, verklankt wellicht het 
best de belle époque. In sterk contrast hiermee staat de cd-première van 
Trojahns Rhapsodie pour clarinette et orchestre, een fantasmagorisch drieluik 
dat, ondanks zijn referenties aan Franse muziek, vooral herinnert aan de 
caleidoscopische orkestratiekunst van zijn leermeester Ligeti. Van Wauwes 
secuur uitgesponnen tonen en de glimmerende orkestklanken zijn fascine-
rend. In Berio’s orkestratie van Brahms’ Klarinetsonate 1 opus 20, ten slotte, 
krijgt Van Wauwe de gelegenheid haar instrument van zijn warmste en meest 
lyrische kant te laten horen. Belle musique!

JAN KUNST

PAGANINI, VIEUXTEMPS
VIRTUOSISMO
Ning Feng, 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 
o.l.v. Rossen Milanov
Channel Classics
VKZ.NL/19525 €23,99

CONCERT

DI FIORE
CONCERTO OSTINATO 
Steven Devine e.a.
Bacau Philharmonic Orchestra 
o.l.v. Robert Gutter
Zefir 
VKZ.NL/19532 € 22,99

CONCERT

Ik besefte dat ik Niccolò Paganini’s Eerste vioolconcert, ooit een geliefd 
paradepaard voor de rechtgeaarde virtuoos, al tientallen jaren niet meer 
gehoord had. Wordt het niet vaak meer gespeeld? Nog steeds kan ik het 
moeiteloos meefluiten. Dat zegt iets over het vermogen van ’s werelds 
beroemdste violist om naast vingerbrekende dubbelgrepen ook pakkende 
melodieën te bedenken die in je hoofd blijven hangen. Ning Feng doet ons een 
plezier met het opdiepen van dit eens zo populaire, maar blijkbaar wat ver-
bleekte soloconcert. Hijzelf en zijn MacMillan-Stradivarius hebben er duidelijk 
ook plezier in. Nog zo’n grote negentiende-eeuwse violist-componist, Henri 
Vieuxtemps, een centrale figuur in de Belgische vioolschool, horen we in het 
tweede halfuur van deze cd. Zijn Vierde vioolconcert is vermoedelijk zijn beste 
en karakteristiekste werk (en voor violisten het moeilijkste), met die vier delen 
waarin de muzikale inhoud en de lyriek altijd voorrang krijgen boven de (niet 
geringe) virtuositeit. Zijn beroemde leerling Eugène Ysaÿe getuigde hoe 

Vieuxtemps benadrukte 
dat de viool moest ‘zingen’. 
Ning Feng heeft dat goed 

begrepen en dit Vierde vioolconcert klinkt al even melodieus én virtuoos als 
dat van Paganini. En het orkest van het Spaanse prinsdom Asturië doet goed 
mee.    

GERARD SCHELTENS          

De Italiaanse componist Francesco di Fiore heeft, als je afgaat op de cd 
Concerto Ostinato met het klavecimbelconcert Concerto Ostinato, het 
‘gitaarconcert’ Quattro Canti en het concert voor gitaar en piano Tre Pae-
saggi een voorliefde voor barokke vormen en patronen en voor elementen 
uit het minimalisme. Zijn klavecimbelconcert, overtuigend gespeeld door 
Steven Devine, klinkt als een soort barokke suite, vermengd met een 
vleugje Philip Glass die te veel Italiaanse wijn heeft gedronken. Ook in zijn 
Quattro Canti voor gitaar en orkest, van aard een grote lofzang op zijn 
geboortestad Palermo, en zijn Tre Paesaggi, dat het dichtst bij een traditio-

neel dubbelconcert komt, weet 
Di Fiore enerverende muziek te 
maken die het beluisteren meer 

dan waard is. Dat heeft ongetwijfeld te maken met zijn grote ervaring als 
uitvoerend musicus. Hij kent zijn publiek en hij etaleert een goed gevoel 
voor een muzikale taal die uitstekend gedijt bij veel luisteraars. Ook het 
Bacau Philharmonic Orchestra ‘Mihail Jora’ maakt er in deze liveopnamen 
als fundament voor de solo-instrumenten wat moois van, wat ongetwij-
feld te danken is aan de Amerikaanse vaste gastdirigent Robert Gutter. 
Helaas betreft het de laatste plaat van deze 79-jarige dirigent. Hij stierf 
kort na de opnamen.

PAUL JANSSEN

MOMENTEN VAN PURE EXTASE

MELODIEUS ÉN VIRTUOOS

BELLE MUSIQUE!

ENERVERENDE MUZIEK
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Informatie en kaartverkoop  www.festivalvocallis.nl

25 oktober t/m 10 november 2019 

Festivalthema 2019:

Vrouw
100 jaar kiesrecht

Enkele highlights

26 oktober Openingsconcert  ·   
Met Kim Savelsbergh en Abigail 
Richards  ›  Conservatorium 
Maastricht

30 oktober Cécile & Elsa  ·   
Met Cora Burggraaf en 
Ed Spanjaard  ›  Boekhandel 
Dominicanen Maastricht

3 november van Billy Holiday 
tot Lady Gaga  ·  Met Nancy 
Deusings en Peter van Kempen  ›  
De Kopermolen Vaals

8 november Matilde Capuis  ·   
Met Barbara Haveman  ›  
Koningskerkje Beek

• honderden werken van tientallen vrouwelijke componisten

• concerten in Beek, Beekdaelen, Bemelen, Eijsden, Genhout, Geulle,  
Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal

Festival voor klassieke en hedendaagse vocale muziek

HEGGIE
WOMAN 
THE MAKING OF…
Lilian Farahani, Maurice Lammerts van Bueren
Zefir
VKZ.NL/19531 € 24,99

VOCAAL

STOLZ, LEHÁR e.a.
WIEN
Jonas Kaufmann, Rachel Willis-Sørensen, 
Wiener Philharmoniker 
o.l.v. Adam Fischer
Sony 
VKZ.NL/19529 € 23,99

VOCAAL

Het zijn gouden tijden voor de avontuurlijke liefhebbers van het liedreper-
toire. Op deze nieuwe cd verlaat de Haagse sopraan Lilian Farahani de 
gebaande paden en brengt zij twee cycli van de succesvolle hedendaagse 
Amerikaanse componist Jake Heggie, met als gemene deler de ervaring van 
het vrouw-zijn, van oermoeder Eva tot ene Rose die zenuwachtig wacht op 
een blind date in het museum. Heggie schrijft in een voor het grote publiek 
aantrekkelijke stijl: melodisch en kleurrijk, met veel aandacht voor de over-
dracht en accentuering van de tekst. Eigenlijk zijn dit niet zozeer traditionele 
liedcycli, maar coherente minidrama’s, vooral At the Statue of Venus. En aan 
drama geen gebrek in de vertolkingen van Farahani. Zij heeft een aantrekke-

lijk, vol en dynamisch geluid, en vol overgave stort zij zich op de muziek. Van 
de beschaafde ingetogenheid van het gangbare liedrecital is weinig sprake. 
Dit zijn stevige vertolkingen, vol vuur en verbeelding, waarbij gelukkig de 
verstaanbaarheid van de tekst nergens in het gedrang komt. Dat is zeker te 
danken aan het gevoelvolle en perfect uitgebalanceerde spel van pianist 
Maurice Lammerts van Bueren, die opnieuw laat horen een van de begena-
digdste liedbegeleiders van het land te zijn. 

BENJAMIN ROUS

Jonas Kaufmann scoorde enige jaren terug een groot succes met zijn 
operettealbum Du bist die Welt für mich. Nu is er Wien, een tweede reeks 
fragmenten uit het genre, waarbij bekende melodieën als Lippen 
schweigen uit Lehárs Die lustige Witwe staan maar ook een lied als Der 
Tod, das muss sein Wiener sein van Georg Kreisler. Kaufmann zong nog 
niet zo 
lang 
geleden 
Eisenstein in Die Fledermaus van Strauss en ook daaruit is er een deel: 
het duet met echtgenote Rosalinde, gezongen door Rachel Willis-
Sørensen, een zeer fraaie sopraan met een uitstekende dictie. Haar 
Rosalinde in Die Fledermaus is grappig en verfrissend en ze is prachtig in 
Wiener Blut, maar haar Hanna Glawari in Die lustige Witwe mist een 
zekere magie. Aan Kaufmanns stem – nogal dichtbij en droog 
opgenomen - merkt men dat hij zich voornamelijk bezighoudt met het 
zware operavak, maar zijn flair en de manier waarop hij de luisteraar 
probeert te verleiden, zijn moeilijk te weerstaan. De Wiener 
Philharmoniker, dynamisch geleid door Adam Fischer, kennen deze 
muziek en laten dat merken. Het is goed dat er weer eens zo’n album is 
opgenomen door een van de sterren van deze tijd. 

HEIN VAN EEKERT

VERTOLKINGEN VOL VUUR EN VERBEELDING

EEN VAN DE STERREN VAN DEZE TIJD
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SCHUBERT
WINTERREISE
Ian Bostridge, Thomas Adès
Pentatone 
VKZ.NL/19523 € 16,99

VOCAAL

SONGS OF LOVE & EXILE
Channa Malkin, Izhar Elias
Brilliant Classics
VKZ.NL/19501  € 9,99

KAMERMUZIEK

BRAHMS  
EIN DEUTSCHES REQUIEM
Christiane Karg, Matthias Goerne, 
Swedish Radio Symphony Orchestra
Swedish Radio Choir 
o.l.v. Daniel Harding 
harmonia mundi 
VKZ.NL/19528  € 22,99

KOOR EN ORKEST

NASOPOULOU, 
LEENHOUTS e.a.
NOT A SINGLE ROAD
Seldome Sene
Brilliant Classics
VKZ.NL/19503  € 9,99

KAMERMUZIEK

Leuk bedacht, die foto van misvormde, verkrampte musici op het omslag. 
Past mooi bij de muziek van de gekwelde Franz Schubert die, hoe jong hij ook 
was, besefte dat syfilis hem lichamelijk en geestelijk te gronde zou richten. De 
Winterreise vormt een aangrijpend document van zijn geestesgesteldheid: 
eenzaamheid, levensmoeheid. Schubert moet zichzelf gevoeld hebben als de 
Wanderer die hij hier zo treffend neerzet. Twee gelouterde musici nemen de 
cyclus voor hun rekening, tenor Ian Bostridge en pianist Thomas Adès, op een 
moderne vleugel. Wat vooral opvalt is Bostridge’ dictie, de heldere uitspraak 
die zorgt dat je elk woord verstaat. Zijn zuiverheid is eveneens ongeëvenaard. 
Tegelijk is zijn voordracht ook wat geaffecteerd, overdreven precies, en dat 

doet afbreuk aan de 
natuurlijkheid van wat 
wordt verhaald. Woorden 

als ‘geweint’, ‘trüb’ en ‘einsam’ krijgen door de concentratie op het muzikale 
niet de natuurlijke spraakexpressie waar ze om vragen. De musici zijn op hun 
best in leniger liederen, zoals Die Post, maar verliezen geloofwaardigheid in 
Die Krähe, met een te langgerekt tempo. Jammer is het, dat nog steeds wordt 
vasthouden aan een liedvolgorde die door de muziekwetenschap al lang als 
achterhaald is bestempeld: Schubert had een andere volgorde voor ogen en 
eindigde zijn cyclus met Der Wegweiser.

JOS VAN DER ZANDEN

Izhar Elias, in 2011 de eerste gitarist die de Nederlandse Muziekprijs in 
ontvangst mocht nemen, is een veelzijdig musicus. Hij voelt zich net zo 
makkelijk thuis in het barokke repertoire als op de historische instrumenten 
uit de bloeitijd van de gitaar in de vroege negentiende eeuw. Ook de 
hedendaagse muziek kan op mateloze interesse van de nimmer stilzit-
tende gitarist rekenen. Toch staat de cd die hij nu gemaakt heeft met een 
van zijn duopartners, de sopraan Channa Malkin, misschien wel het dichtst 
bij zijn muzikale ziel. Songs of Love & Exile is een verkenning van Sefar-
disch-Joodse liederen in het Ladinodialect. Ze zijn deels gearrangeerd door 
componisten als Daniel Akiva en Joaquín Rodrigo, deels door het duo zelf. 
Het tweetal verkent de eigen Joodse achtergrond en het lot van de Sefar-
dische Joden die lange tijd een belangrijke bevolkingsgroep vormden in 
Andalusië en onder meer grote invloed hadden op de Spaanse  flamenco. 
Elias en Malkin maken er een even stemmige als indrukwekkende en 

ontroerende reis van en sluiten 
mooi af met zes liederen uit de op 
Joodse leest geschoeide Engelsta-

lige cyclus The divan of Moses-Ibn-Ezra van de Joods-Italiaanse componist 
Mario Castelnuovo-Tedesco. Het enige bezwaar is dat de cd met 57 minu-
ten eigenlijk veel te kort duurt… 

PAUL JANSSEN

In Brahms’ requiem wordt niet gerouwd of getreurd, maar getroost. In dit 
wonderschone, introverte werk ontvouwt de nog jonge componist zijn visie op 
de dood, die voor hem niet afschrikwekkend is. Dat doet hij niet heftig opstan-
dig maar als een bespiegeling, in lutherse geest, ‘nach Worten der heiligen 
Schrift’. Aan de oneindig lange catalogus van de bestaande interpretaties van 
Brahms’ troostrijke meesterwerk voegt Daniel Harding nu de zijne toe met het 
Stockholmse 
radio-orkest en 
-koor die veel 
affiniteit tonen met dit idioom. De sonoriteit van de lage strijkers is opvallend, 
de individuele instrumentalisten (hoorns, fluiten, harpen!) weten een magi-
sche sfeer op te roepen. Boven een fluisterzacht koor klinkt Christiane Karg 
etherisch mooi in Ihr habt nun Traurigkeit. De enige tegenvaller vind ik Matthias 
Goerne. Waarom de topliedzanger van tegenwoordig zo huilerig moet klinken 
in Herr, lehre doch mich is mij een raadsel. En dat terwijl Daniel Harding juist 
kiest voor een ideaal evenwicht in zijn goed gedoseerde interpretatie. Hier 
wordt door Brahms’ geresigneerde muziek iets ontvouwd, iets geopend, er 
klinkt hoop op een betere wereld door de kracht van de muziek. Harding stijgt 
uit boven zichzelf dankzij de innerlijke en vocale kracht van de formidabele 
koorzangers. Zij zijn de ware sterren.

GERARD SCHELTENS

Het in 2009 opgerichte blokfluitkwintet Seldom Sene (een verbastering van 
seldom seen, zelden gezien) maakt zijn naam van meet af aan waar. De vijf 
vrouwen van het dynamische kwintet zoeken doorlopend naar nieuwe uit-
voeringsmogelijkheden en nieuwe geluiden. Het leverde het kwintet in 2014 al 
eens de eerste prijs op tijdens het Internationaal Van Wassenaer Concours. 
Ook op de inmiddels vijfde cd gaat Seldom Sene voorbij aan de al eerder 
betreden paden van de blokfluitwereld. Met vier zeer recente werken schet-
sen de vijf blokfluitisten letterlijk ongehoorde klankwerelden. In Ten Dipoles 
van Aspasia Nasopoulou gebruikt men zelfs een speciaal voor de gelegenheid 

ontworpen nieuw 
instrumentarium. 
Het levert een 

klankspectrum in tien delen op dat het ene moment de hekel aan blokfluiten 
doet toenemen, het andere moment klinkt als een op hol geslagen dierentuin 
en vervolgens bewijst dat er niets mooiers is dan vijf blokfluiten. De andere 
stukken van Sören Sieg, Paul Leenhouts en Thanasis Deligiannis klinken 
respectievelijk iets folkloristischer, verhalender en poëtischer (A bit unfair van 
Deligiannis doet zelfs een beroep op de zangkwaliteit van de vrouwen), maar 
bewijzen stuk voor stuk dat Seldom Sene een hoogst originele en opwin-
dende loot is aan de stam van de Nederlandse blokfluithistorie.

PAUL JANSSEN

TWEE GELOUTERDE MUSICI

ONTROERENDE REIS

HOOP OP EEN BETERE WERELD

ORIGINELE LOOT AAN DE STAM
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BARTÓK, VERESS
PIANO QUINTET, 
STRING TRIO
Nicolas Altstaedt, Vilde Frang e.a.
Alpha 
VKZ.NL/19507  € 22,99

KAMERMUZIEK

Cellist Nicolas Altstaedt is de drijvende kracht achter deze cd. Sinds 2011 is hij 
leider van het Kamermuziekfestival Lockenhaus, waar eerder Gidon Kremer 
de scepter zwaaide. In het afgelegen Oostenrijkse oord rijpen veel ideeën en 
dit is er een van: onbekende muziek van Sándor Veress en Béla Bartók. Het 
Strijktrio van Veress doet verbazen: je rolt van dodecafonie in folklore en van 
strenge polyfonie in improvisatie. Dat hybride karakter intrigeerde Altstaedt, 

en we begrijpen 
waarom. Zijn eigen 
partij trekt de 

aandacht en bepaalt mede het complexe stemmenweefsel. Sterker nog: je 
hebt het gevoel dat de zwoele cello de violen en de altviool steeds op sleep-
touw neemt. Met name het onbestemde, melancholieke openingsdeel, dat 
slechts incidenteel een tonaal houvast biedt, doet je huiveren. Dit eigentijdse 
idioom contrasteert met dat van de jonge Bartók, wiens Pianokwintet uit 
1904 aan authentiek-Hongaarse folkloristische zigeunermuziek doet denken. 
Jong was hij nog toen hij dit schreef, drieëntwintig, en blijkbaar gefascineerd 
door de kamermuziek van Brahms, wiens uitbundige ritmes volop herkenbaar 
zijn, vooral in Scherzo en Finale. Ongebreideld speelplezier is het wat je hier 
ervaart. De musici die Lockenhaus bevolken, kennen elkaar blijkbaar van 
haver tot gort, want ze maken er een prachtige voorstelling van.

JOS VAN DER ZANDEN

KURTÁG
SCENES
Viktoriia Vitrenko, David Grimal e.a.
Audite
VKZ.NL/19513 € 22,99

KAMERMUZIEK

De Hongaarse componist György Kurtág (1926) is de laatst overgeblevene 
van de twintigste-eeuwse avant-gardecomponisten. Zes stukken telt deze 
nieuwe cd, waaronder een eerste opname van Kurtágs Several Movements 
from Georg Christoph Lichtenberg’s ‘Scrapbooks’. Bij elkaar beslaat de cd de 
periode tussen 1961 (Eight Duos for Violin and Cimbalom) en 1997 (Hom-
mage à Berényi Ferenc 70). Die breedte levert een gevarieerde selectie op, 
waarin Kurtágs kenmerkende miniatuurstijl op de voorgrond staat. Scenes 
from a Novel bijvoorbeeld, vijftien liederen gebaseerd op gedichten van 
Rimma Dalos, duurt niet langer twintig minuten. Het zevende lied duurt 
drie minuten, alle veertien andere 
komen niet boven de twee uit. Stuk voor 
stuk zijn het kleine pareltjes met een 
geheel eigen karakter. Soms klinkt de muziek breekbaar en gedetailleerd 
als de korte stukken van Anton Webern. Op andere momenten is ze gewor-
teld in de Hongaarse muziek van zijn landgenoot Béla Bartók. Dat komt 
ook door de typerende klank van de cimbalom die een bijzondere kleur 
meebrengt. De opname van Kurtágs een kwartier durende Scrapbooks 
sluit de cd af. Het is een wonderlijke liederencyclus, die bestaat uit twee-
entwintig zeer korte duo’s, gezet voor de onwaarschijnlijke maar prachtige 
combinatie van sopraan en contrabas.

JAN NIEUWENHUIS

‘Waanzinnig. Een uitvoering 
om niet licht te vergeten.’

Peter van der Lint (Trouw) 

Uitvoeringen
Rotterdam, 1 oktober

Amsterdam, 2 oktober
Eindhoven, 3 oktober
Lochem, 3 november
Leiden, 20 november

Daniel Reuss 
dirigent

Koop je kaarten op 
cappellaamsterdam.nl/brahms

CA-Brahmsrequiem_adv01_Klassiekezaken_v04.indd   1 02/09/2019   12:22

ONGEBREIDELD SPEELPLEZIER

KLEINE PARELTJES
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WEINBERG
PIANOTRIO OP. 24 e.a.
Trio Khnopff
Pavane
VKZ.NL/19518 € 17,99

KAMERMUZIEK

BEETHOVEN
THE COMPLETE 
VARIATIONS, BAGATELLES 
& CLAVIERSTÜCKE
Ronald Brautigam
BIS (6sacd)
VKZ.NL/19520 € 39,99

PIANO

ENESCU 
PIANO SONATA NO. 3, 
SUITE OP. 18
Saskia Giorgini
Piano Classics
VKZ.NL/19505 € 20,99

PIANO

D. SCARLATTI
52 SONATAS
Lucas Debargue
Sony (4cd)
VKZ.NL/19530 € 34,99

PIANO

Dit trio dankt zijn moeilijke naam aan de Belgische symbolistische schilder 
Fernand Khnopff. Vijf jaar geleden traden de violiste Sadie Fields, de cellist 
Romain Dhainaut en de pianiste Stéphanie Salmin voor het eerst samen op in 
een concert met muziek van Mieczysław Weinberg (1919-1996). Deze Joodse 
componist werd in Warschau geboren en overleefde als enige van zijn gezin 
de Holocaust door tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Sovjet-Unie uit te 
wijken. Daar maakte hij kennis met Sjostakovitsj, die zijn mentor werd. Het zou 
een vriendschap voor het leven zijn. Sjostakovitsj’ invloed is goed waar te 
nemen in Weinbergs Pianotrio op. 24 uit 1945. Net als bij zijn grote voorbeeld is 
de stijl daarvan eclectisch. Na de neobarok aandoende opening wisselen 

sterk 
con-
traste-

rende sferen elkaar af. Zo’n ondogmatische muzikaliteit kenmerkt ook de 
tweedelige Sonate voor cello en piano op. 21, eveneens uit 1945, en de com-
posities voor viool en piano die de cd completeren. De musici van het trio 
houden vurige pleidooien voor Weinberg. Ze maken nieuwsgierig naar de rest 
van diens oeuvre. Minstens 25 symfonieën, een groot aantal andere orkest-
werken, zeventien strijkkwartetten, zeven opera’s en talrijke bundels met 
kamermuziek wachten op herontdekking.

EDDIE VETTER

Ronald Brautigam gaat met het klimmen der jaren in uiterlijk steeds meer 
op Beethoven lijken. Het moet wel bijna door het lot voorbestemd zijn dat 
hij naast Mozart en Haydn ook deze gigant een ereplaats in zijn repertoire 
zou geven. Tussen 2004 en 2015 heeft hij al diens werken voor piano solo 
opgenomen in een Zweeds kerkje. Daar speelt hij op fortepiano’s die zijn 
vervaardigd door Paul McNulty: een kopie van een Walter uit ca. 1805 voor 
de vroegere muziek en een kopie van een Graf uit ca. 1819 voor de latere 
werken. Dat doet Brautigam niet uit dogmatische motieven maar simpel-
weg omdat hij vindt dat deze instrumenten beter bij de muziek passen. 
Wat op een Steinway algauw gladgestreken aandoet, kan op een oude 
fortepiano een fascinerend avontuur zijn. De hele cyclus is ook in delen 
verkrijgbaar, zoals deze uitgave waarin alle variaties, bagatellen en kleine 
klavierstukken zijn verenigd in een doosje met zes cd’s. Samen staan ze 
garant voor vele uren luisterplezier. Het is buitengewoon spannend om 

met 
Brauti-
gam als 

ideale gids de hoogtepunten en verste uithoeken van Beethovens pia-
no-oeuvre te verkennen, van het nietigste miniatuurtje tot de grandioze 
Diabellivariaties.

EDDIE VETTER

Saskia Giorgini heeft een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader, 
maar ze is opgegroeid en opgeleid in Italië. Een van haar leraren was 
Enrico Pace. In 2014 strandde ze in de halve finale van het Lisztconcours 
in Utrecht, maar een jaar later won ze de Mozartcompetitie in Salzburg. 
Op haar debuut-cd speelt ze muziek van George Enescu (1881-1955). 
Pablo Casals heeft hem ooit ‘het grootste muzikale fenomeen sinds 
Mozart’ genoemd, 
maar de laatste tijd 
dreigt hij uit het zicht 
te raken. De Suite op. 18 uit 1913-1916 bestaat uit zeven ‘pièces impromp-
tues’, sfeerstukjes met titels als Melancholieke mazurka en Nachtelijk 
carillon, bijna op de tast gecomponeerd. Ze lijken niet afkomstig uit een 
tijd waarin de wereld in brand stond. Er klinken eerder echo’s van het 
vredige leven op het Roemeense platteland in door. De Sonate op. 24/3 
ontstond in 1932-1935, toen zich bij Enescu’s minnares en latere echtge-
note Maruca Cantacuzino een geestesziekte openbaarde. Dit werk is van 
een zwaarder kaliber, met drie thema’s die zich telkens transformeren in 
een klankwereld waarin West-Europa en Roemenië elkaar ontmoeten. 
Saskia Giorgini zet zich met hart en ziel in voor deze nog maar zelden 
gespeelde muziek.

EDDIE VETTER  

In 2015 won Lucas Debargue de vierde prijs op het Internationaal Tsjaikovskicon-
cours. Met zijn eigenzinnige vertolkingen en onorthodoxe techniek was hij een 
omstreden winnaar – of verliezer, zo men wil. Zijn eerste solo-opname van het 
jaar daarop bevatte onder andere vier sonates van Scarlatti, waarover de 
recensenten zeer verdeeld waren. Is het een poging zijn critici de mond te snoe-
ren, of juist een provocatie, dat Debargue nu niet gewoon één cd, maar vier hele 
cd’s met sonates van Scarlatti heeft uitgebracht? In het boekje lezen we dat de 
opname van deze 52 sonates slechts vijf dagen heeft gekost en dat musiceren 
uiteindelijk een kwestie is van intensiteit, net als het rappe tempo en de schijn-

bare 
non-
cha-

lance waarmee Scarlatti zelf componeerde. In Debargues spel lijkt soms echte 
nonchalance door te klinken – of is het eigenzinnigheid? Mechanisch gespeelde 
passages (K 27), onverklaarbare tempowisselingen, willekeurige accenten en 
fortissimo-uitbarstingen (K 206): het zijn terugkerende ergernisjes die doen 
afvragen waarom Debargue juist Scott Ross als zijn grote voorbeeld noemt, de 
klavecinist bij wie elke schijn van spontaniteit het resultaat was van gedegen 
discipline. Debargue, op zijn Bösendorfer, lijkt die discipline vooralsnog te mis-
sen, waardoor zijn vertolkingen afwisselend bekoren en frustreren.

JAN KUNST

VURIGE PLEIDOOIEN VOOR WEINBERG

BRAUTIGAM: IDEALE BEETHOVENGIDS

OP DE TAST GECOMPONEERD

NONCHALANCE OF EIGENZINNIGHEID?
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ALKAN
25 PRLUDES
Mark Viner
Piano Classics
VKZ.NL/19506 € 20,99

PIANO

STRUNGK, MOHRHARDT
COMPLETE ORGAN MUSIC
Manuel Tomadin
Brilliant Classics (2cd) 
VKZ.NL/19504 € 9,99

ORGEL 

Dit is volume 2 van de complete pianomuziek van Charles-Valentin Alkan 
door de Britse pianist Mark Viner. Zijn eerste Alkan-cd bevatte de 12 
Études opus 35. Een beetje verwarrend is het wel, want uit dezelfde hoek 
(Brilliant Classics) komt een Alkan Edition waaraan onder anderen Vin-
cenzo Maltempo en Laurent Martin meedoen. Concurrentie in eigen huis! 
Maar ach, zolang de kwaliteit zo hoog is als hier gunnen we Alkan deze 
extra aandacht op de cd-markt. De pianist-componist, ooit een veel 
bejubeld wonderkind, moet het in aandacht afleggen tegen zijn vrienden 
Frédéric Chopin (zijn Parijse buurman) en Franz Liszt. Nadat hij in 1888 
stierf onder een boekenkast (echt gebeurd of nepnieuws? dat weten we 

niet) was langdurige 
vergetelheid zijn deel, 
al ken ik mensen die 

hem beschouwen als de evenknie, zo niet van Chopin, dan toch van Liszt. 
In elk geval beluisteren we in de 25 Préludes dans tous les ton majeurs et 
mineurs opus 31 een diepgravende, vindingrijke exploratie van alle 
toonsoorten, die pianistisch bijzonder veeleisend is, maar ook muzikaal 
veel te zeggen heeft. Geen loos klatergoud maar eerlijke hoogromantiek. 
Mark Viner speelt het allemaal met energie, precisie, brille en vooral 
liefde. Aanbevolen!

GERARD SCHELTENS           

Barokke orgelpracht in Noord-Groningen en Noord-Duitsland. In de Uithuizer 
Jacobikerk staat een tweeklaviers orgel van de beroemde, grote Arp Schnitger 
uit 1700. Tangermünde in Sachsen-Anhalt kan bogen op een drieklaviers 
instrument van de broers Hans (de jongere) en Fritz Scherer. Onder Manuel 
Tomadins vaardige handen komen deze orgels zeer tot hun recht, zijn stilis-

tisch zorgvuldige 
spel klinkt in beide 
kerken voortreffe-

lijk, in een mooi ruimtelijke balans. Deze Duitse organist neemt vaker onbe-
kende barokcomponisten op, die voortaan in je geheugen gegrift staan. Nu 
doet hij dat met op twee cd’s het complete orgelwerk van drie Duitse barok-
componisten. Delphin Strungk (1601-1694) uit Braunschweig en zijn zoon 
Nicolaus Adam Strungk (1640-1700) die in Hamburg, Hannover en Leipzig 
werkte, zeggen u misschien niets, maar associaties met Schütz, Scheide-
mann en Frescobaldi dringen zich op. Daarbij doen de virtuoze orgelcoloratu-
ren van de vader wat ‘ouderwetser’ aan dan de tonale stoutmoedigheid van 
de zoon, die dan ook over modernere orgels kon beschikken. Tussen hen in 
staat Peter Mohrhardt (1630/1640-1685) die in Lüneburg werkte en van wie 
maar tien orgelstukken bewaard zijn gebleven. Van het drietal vind ik hem het 
grootste wonder van verbeeldingskracht. Uren kan ik ernaar luisteren.  

GERARD SCHELTENS    

MONTEVERDI, 
ALLEGRI e.a.
ANAMORFOSI
Le Poème Harmonique 
o.l.v. Vincent Dumestre
Alpha 
VKZ.NL/19509 € 22,99

BAROK

RAMEAU, BENDA
PYGMALION
Apotheosis Orchestra
o.l.v. Korneel Bernolet
Ramée 
VKZ.NL/19510 € 22,99

BAROK

Het Franse ensemble Le Poème Harmonique benadert het repertoire uit de 
vroege barok vanuit bijzondere gezichtspunten. Het thema van de nieuwe cd 
van de musici is de barokke anamorfose. Componisten gebruikten voortdu-
rend elkaars muziek, voorzagen die van andere teksten of voegden er hun 
eigen noten aan toe. Vooral in Rome was deze praktijk in de zeventiende eeuw 
heel algemeen en het vergt soms heel wat musicologische uitzoekerij om 
erachter te komen wie nu precies wat van wie heeft gebruikt. Neem alleen al 
het Miserere van Gregorio Allegri, het overbekende stuk waarmee deze cd 
begint. In eerste instantie werd deze compositie niet buiten het Vaticaan 
uitgevoerd, dus de eerste bronnen ervan dateren van ver na Allegri’s dood. 
Maar nu, zo blijkt, is er toch een oudere versie gevonden, mét aanwijzingen 
voor versieringen. En die wijkt behoorlijk af: het stuk klinkt hier minder enge-
lachtig en veel aardser dan we het kennen. We horen ook werk van Monte-
verdi, Luigi Rossi en Marco Marazolli, allemaal uitgevoerd in een uitbundig 

versierde 
stijl. De 
zangers 

vormen een hecht team, maar weten ook solistisch te overtuigen en krijgen 
soms versterking van een instrumentaal ensemble. Dit is een cd om adem-
loos naar te luisteren.

MARCEL BIJLO

De acte de ballet Pygmalion van Jean-Philippe Rameau is een compact 
muziektheaterstuk. Alle elementen die we in de grote opera’s van 
Rameau vinden zijn ook hier aanwezig: sprankelende instrumentale 
muziek, prachtige aria’s en 
een feestelijk slot. Maar het 
verhaal van Pygmalion, de 
beeldhouwer die verliefd wordt op zijn eigen schepping die hij aan het 
eind van het stuk tot leven weet te wekken, kan ook op een heel andere 
manier verteld worden. Georg Anton Benda, afkomstig uit Bohemen en 
een generatie jonger dan Rameau, vond in zijn eentje een heel nieuwe 
vorm uit: het monodrama voor spreekstem en orkest waarbij de gespro-
ken tekst en de orkestmuziek totaal met elkaar verweven zijn. Wat een 
geweldig idee van Korneel Bernolet om deze twee stukken op één cd te 
combineren! Net als die van Rameau is ook Benda’s orkestmuziek 
hoogst origineel, maar omdat Benda een generatie jonger is gaat hij al 
aardig richting Haydn en Beethoven. Bernolet heeft zich voor deze 
productie omringd met een aantal topsolisten, van wie sommigen 
afkomstig zijn uit het fameuze ensemble Vox Luminis, en zijn orkest 
Apotheosis haalt werkelijk alles uit de kast. Deze uitvoering laat geen 
wens onvervuld. 

MARCEL BIJLO

EERLIJKE HOOGROMANTIEK

OM ADEMLOOS NAAR TE LUISTEREN

GEEN WENS ONVERVULD

STILISTISCH ZORGVULDIG SPEL
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BACH
SOLO CANTATAS FOR BASS
David Greco, 
Luthers Bach Ensemble 
o.l.v. Tymen Jan Bronda
Brilliant Classics 
VKZ.NL/19502 € 9,99

BAROK

VIVALDI
JUDITHA TRIUMPHANS
Marianne Beate Kielland, Rachel Redmond e.a.
Le Concert des Nations,
La Capella Reial de Catalunya 
o.l.v. Jordi Savall
Alia Vox (2sacd)
VKZ.NL/19527  € 44,99

BAROK

HÄNDEL
CONCERTI GROSSI OP. 6 
(1-6)
Akademie für Alte Musik Berlin 
o.l.v. Bernhard Forck
Pentatone 
VKZ.NL/19442 € 22,99

BAROK

VIVALDI, MARCELLO e.a.
VENETIAN CELLO 
SONATAS
Gaetano Nasillo e.a.
Arcana 
VKZ.NL/19511 € 22,99

BAROK

Sinds 2017 beschikt de Lutherse kerk in Groningen weer over een Schnit-
gerorgel. Dat is natuurlijk heel goed nieuws voor het in 2006 opgerichte 
Luthers Bach Ensemble dat zijn standplaats in deze kerk heeft. Tymen Jan 
Bronda, organist en artistiek leider, ontplooit met het Luthers Bach 
Ensemble vele activiteiten waarin het werk van Bach de hoofdmoot 
vormt. Op deze cd presenteert het ensemble samen met de Australische 
bas David Greco de drie solocantates voor bas. Ze behoren tot Bachs 
vaakst opgenomen cantates en ze krijgen hier een geweldige uitvoering. 
De muziek van Bach past David Greco als een handschoen. Zijn stem, 
warm en diep, is ideaal voor de Christuspartijen in Bachs passies. Die 

diepte 
komt 
hier 

met name tot uiting in de aria Schlummert ein, ihr matten Augen uit can-
tate BWV 82, en wordt nog versterkt door het Schnitgerorgel. Dat heeft 
hier dan wel niet echt een solopartij maar het voegt als continuo-instru-
ment een belangrijke kleur toe aan het klein bezette ensemble. De kistor-
geltjes die we tegenwoordig meestal horen bij uitvoeringen van Bachcan-
tates zijn handig in het gebruik maar wat klank betreft halen ze het 
natuurlijk niet bij deze echte Schnitger.

MARCEL BIJLO

Deze opname van Vivaldi’s enige overgeleverde oratorium is een liveregis-
tratie van een enkel concert in Parijs. Vivaldi schreef het volledig in het 
Latijn gezongen werk voor de Ospedale della Pietà in Venetië waar de 
uitvoerende musici allen vrouwen waren, en ook tussen koor en solisten op 
deze opname is geen man te bekennen. Die volledige vrouwelijke bezetting 
geeft het werk een bijzondere warme gloed, en hoewel het voor de luiste-
raar soms lastig te bepalen is wie wanneer zingt, is van eentonigheid geen 
moment sprake: Vivaldi differentieert muzikaal zijn personages meester-
lijk, en geeft zelfs ‘booswicht’ Holofernes charme en waardigheid. Vooral 
mezzo Marianne Beate Kielland maakt als Judith indruk met haar gevoel-
volle zang en haar prachtige diepe en warme geluid, maar ook de rest van 
de cast zingt wonderschoon. Vivaldi gebruikte voor Juditha een orkest met 
een ongewoon rijk instrumentarium, waardoor hij in bijna elke aria met 
uitzonderlijke klanken en kleuren weet te toveren. Koren op de molen van 

Le Concert des Nati-
ons, dat na wat onze-
kere solomomenten 

aan het begin schitterend speelt onder leiding van Jordi Savall, met een 
prettig aards geluid. Savall verkiest redelijk vlotte tempi, waardoor het 
oratorium geen moment inzakt. 

BENJAMIN ROUS

Een cd van ouderwetse topkwaliteit. Eersteklas componist, eersteklas musici, 
eersteklas opnametechniek. Dat de befaamde Akademie für Alte Musik Berlin 
deze muziek feilloos en authentiek neerzet, spreekt eigenlijk voor zich. De 
helderheid en doorzichtigheid van de klank en de superieure kleurenmenging 
zijn als vanouds oorstrelend. Nieuw hier is een afgewogen contrast tussen 
ripieno en tutti: het orkest wisselt duidelijker dan gewoonlijk af met een 
groepje solo-instrumenten 
en dialogiseert daarmee. 
Dat is feitelijk de essentie 
van ‘concertare’ ofwel ‘wedijveren’. Bij traditionele uitvoeringen van Händels 
opus 6 uit 1739, met een groter instrumentarium, is dat onderscheid minder 
goed waarneembaar. Hier maakt het retorisch spel van vraag en antwoord de 
interpretatie levendig en vlot, en het haalt dichtbij wat indertijd werd beoogd 
door Händel: ‘convivium musicum’, ofwel gezellig muziekmaken. De nadruk 
ligt op een brede melodievoering en voortstuwende harmonieën die om een 
verlossende cadens vragen, vooral in de expressieve langzame delen. Die 
klinken hier als om je adem bij in te houden: Forck houdt ervan om dissonante 
akkoorden net ietsje meer accent te geven, waardoor je de oplossing als een 
extra weldaad ervaart. Daarmee onderscheiden deze bevlogen uitvoeringen 
zich in positieve zin van de middelmaat.

JOS VAN DER ZANDEN

Hoewel de cello in Venetië als solo-instrument niet zo populair was als in 
Napels is er ook daar in de achttiende eeuw flink wat muziek voor het 
instrument geschreven. Deze cd biedt naast sonates van Vivaldi ook werk 
van Benedetto Marcello, Giovanni Benedetto Platti en van de nog onbe-
kendere Diogenio Bigaglia, Antonio Vandini en Antonio Martinelli. Zij 
componeerden allemaal in dezelfde vierdelige sonatevorm: langzaam-
snel-langzaam-snel. Cellist Gaetano Nasillo is de ideale solist in deze 
virtuoze sonates en hij bezondigt zich niet, zoals sommigen van zijn 
collega’s in dit repertoire, aan al te woest spel. Nasillo heeft een gewel-

dige continuogroep 
met tweede cello, 
klavecimbel en luit. 

Luitiste Evangelina Mascardi geeft vooral de langzame zangerige delen 
extra kleur met prachtige versieringen waar klaveciniste Anna Fontana 
dan weer op reageert. Die spontaniteit van de musici zorgt ervoor dat 
deze cd de volle zevenenzeventig minuten blijft boeien. Sommige 
sonates op deze cd hebben dat ‘opkontje’ echt wel nodig. Hoewel de 
muziek zeker van goede kwaliteit is, wordt toch duidelijk dat níet elke 
componist in Venetië zich kon meten met Vivaldi. Maar met deze musici 
is dat helemaal geen bezwaar.

 MARCEL BIJLO

SCHNITGERORGEL VOEGT KLEUR TOE

EEN PRETTIG AARDS GELUID

BEVLOGEN UITVOERINGEN

SPONTANITEIT VAN DE MUSICI
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BENJAMIN
LESSONS IN LOVE AND 
VIOLENCE
Stéphane Dégout, Barbara Hannigan e.a. 
Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. George Benjamin
Nimbus (2cd)
VKZ.NL/19514 € 22,99

OPERA 

MOESORGSKI
BORIS GODOENOV
Vocale solisten, koor, 
Gothenburg Symphony Orchestra 
o.l.v. Kent Nagano
BIS (2sacd)
VKZ.NL/19519 € 35,99

OPERA

De opera Lessons in Love and Violence van componist George Benjamin 
en tekstschrijver Martin Crimp vertelt een gruwelijk verhaal. De koning 
van een rijk in grote armoede heeft een minnaar. De minnaar wordt 
gedood; de koning zelf valt ten prooi aan de samenzwering van zijn 
vrouw Isabel met zijn raadgever Mortimer, die uiteindelijk terechtge-
steld zal worden door de zoon van de koning. George Benjamin hult 
deze vertelling in een kleurrijke, soms exotische orkestklank; hoewel de 
rollen hoge eisen stellen aan de fantastische zangers, laat Benjamin 
zich – in tegenstelling tot andere eigentijdse componisten – niet verlei-
den tot voortdurend toonzetten in de extremen van de operastem. 

Hiermee creëert hij een 
muziekdrama in de stijl van 
Pelléas et Mélisande, zij het 

met een geheel eigen karakter. De uitvoering op de cd-uitgave is die 
van de tweede voorstellingreeks, in Amsterdam – de wereldpremière 
was in Londen. De opname is prachtig en helder: het Radio Filharmo-
nisch Orkest vangt de aandacht met zijn gloedvolle en subtiele spel en 
in de sterke vocale cast, die over de gehele linie ook zeer goed te ver-
staan is, valt tenor Peter Hoare bijzonder op als de manipulatieve 
Mortimer.

HEIN VAN EEKERT

De ZaterdagMatinee opende het vorige seizoen met Moesorgski’s Boris 
Godoenov, opvallend genoeg in de latere versie met de toegevoegde 
‘Poolse’ akte. Tegenwoordig is de ruigere oorspronkelijke versie uit 1869 
gebruikelijk: een compact muziekdrama over de tsaar die wordt verteerd 
door schuldgevoelens en paranoïde gedachten. Deze oer-Boris is in 2017 
opgenomen in Göteborg. Net als in de 
Matinee zingt Alexander Tsymbalyuk de 
titelrol. Sommigen vinden hem er nog te 
jong voor (hij is nota bene geboren in 1976!), maar het is juist een zegen dat 
hij niet beantwoordt aan het cliché van de oude brombeer. De Oekraïense 
bas geeft de gepijnigde tsaar een nobele allure met subtiele zang die 
soms zelfs iets wegheeft van belcanto. Kent Nagano heeft de opera al 
eerder opgenomen (München 2013), toen ook met Tsymbalyuk in de 
titelrol. In deze Zweedse Boris met het Symfonieorkest en het geweldige 
Operakoor van Göteborg mikt de dirigent opnieuw op een sobere 
interpretatie zonder effectbejag. De samples die de klokken van het 
Kremlin moeten voorstellen, behoren tot de verschrikkingen van het 
digitale tijdperk, maar dankzij koor, orkest en een sterke cast kunnen 
luisteraars ruim twee uur lang diep geraakt worden door Moesorgski’s 
meesterwerk.

EDDIE VETTER

MONTEVERDI
L’INCORONAZIONE DI 
POPPEA
Vocale solisten, Les Arts Florissants 
o.l.v. William Christie
harmonia mundi (3cd+dvd)
VKZ.NL/19524 € 33,99

OPERA

MOZART
LIBERTÀ! 
MOZART ET L’OPÉRA
Sabine Devieilhe, Siobhan Stagg
Pygmalion 
o.l.v. Raphaël Pichon
harmonia mundi (2cd)
VKZ.NL/19526 € 26,99

OPERA

William Christie en zijn onvolprezen Arts Florissants spelen hier Monteverdi in 
een eigentijdse enscenering van Jan Lauwers. Klein ensemble, musici deels op 
het toneel, geen dirigent (Christie speelt klavecimbel), en zangers die (net als 
in Monteverdi’s tijd) tempo, dictie, expressie en dynamiek bepalen. Christie 
heeft alles afgestemd op het visuele, ‘want opera moet je niet zozeer beluis-
teren, maar zien’. Dat kan hier ook, op een bijgeleverde dvd. Een goed idee, 
want de cd’s zelf laten een ongepolijste opname horen, met veel toneelge-
rommel. Je verlangt naar beeld. Daar ervaar je hoe Deugd, Liefde en Lot een 
macaber spel spelen, en dat deze opera bol staat van decadentie, perversie 
en immoraliteit. Na vier eeuwen woedt de discussie nog steeds: wat beoogde 
Monteverdi met dit klankbeeld over een krankzinnige keizer (Nero), ontrouwe 
echtgenotes, maffia-achtige intriges en de dood ingestuurde filosofen? Geen 
morele les, want het kwaad wordt nauwelijks gestraft. Maar juist dat maakt 
de muziek zo huiveringwekkend. Het zinnelijke spat ervan af en instrumenten 

als the-
orbe, 
dulciaan 

en luit geven daar een exotisch tintje aan. Het 3-cd-doosje is schitterend 
vormgegeven, werkelijk een sieraad in je kast, alleen zijn de lettertjes wat 
klein. De opname werd gemaakt in augustus 2018.

JOS VAN DER ZANDEN

Nee, nee, schrik niet, Mozart heeft nooit een opera gecomponeerd die 
Libertà! heet. Er zijn ook geen onbekende stukken van zijn hand in de 
kelders van Salzburg gevonden. Wat we hier krijgen is niet meer (maar 
ook niet minder) dan een medley van 
Mozarts onvoltooide werken, die 
allemaal gecomponeerd werden 
tussen 1782 tot 1786. In die tijd maakte Mozart zich los van de aartsbis-
schoppelijke censuur: hij ging naar Wenen! Je kunt zeggen dat die 
stukken een soort pentekeningen waren op zijn weg naar genialiteit. 
Het is trouwens niet alleen Mozart wat we hier te horen krijgen, want 
het geheel is gelardeerd met stukken van Paisiello, Salieri en Soler. En 
het gekke is dat ze, zo bij elkaar gerangschikt, een hecht geheel vor-
men. Een geheel dat de lading van de titel volkomen dekt, want ja, de 
(artistieke) vrijheid, daar gaat het hier voornamelijk om. Best belangrijk 
nu we met de nieuwe preutsheid en verregaande beperkingen te 
maken krijgen. De zangers zijn allemaal om door een ringetje te halen 
en wat de dirigent betreft: ooit een zanger, altijd een zanger. Raphaël 
Pichon, de oprichter van het ensemble Pygmalion ademt met zijn 
solisten mee waardoor ze niet alleen gesteund maar ook voortge-
stuwd worden. Schitterend.

BASIA JAWORSKI

PRACHTIG EN HELDER

ALLES AFGESTEMD OP HET VISUELE

MOZARTMEDLEY

NOBELE ALLURE

58

CD-BESPREKINGEN





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

Zie ook www.nationale-entertainmentcard.nl.

de nationale cadeaukaart voor cd’s, dvd’s, games en tickets 

OOK DIT PRODUCT KOOPT U MET DE KLASSIEKE ZAKEN CADEAUKAART

•  Verkrijgbaar bij uw 
Klassieke Zaken specialist

•  Kies zelf een bedrag 
tussen € 5,- en € 150,-

• In delen inwisselbaar

•  Gratis bijpassende 
cadeau verpakking 
met ruimte voor een 
persoonlijke boodschap

ALTIJD EEN VERRASSING

VOOR LIEFHEBBERS VAN KLASSIEKE MUZIEK

VKZ.NL/19554

EntertainmentCard_1_1_VKZ05_2019.indd   1 11-09-19   15:03



MAAK KANS OP 5 X 2 
KAARTEN VOOR HET OSLO 
FILHARMONISCH ORKEST MET 
PIANIST LEIF OVE ANDSNES 
Toen Leif Ove Andsnes in het begin van zijn loopbaan Griegs 

Pianoconcert speelde, brak hij vaak in de eerste maat al een 

snaar. Grieg begint tumultueus, maar zijn Pianoconcert omvat 

meer. ‘Het contrast tussen het drama en de pure eenvoud maakt 

het zo fascinerend’, aldus Andsnes in Gramophone. Hij groeide op 

met de muziek van Grieg. 'Als uitvoerder moet je meegaan, echt 

geloven, in de passie ervan', zegt Andsnes. Nergens is Grieg 

oneerlijk of cynisch. Met allerlei Noorse  muziekinvloeden is het 

Pianoconcert bovendien het perfecte jubileumwerk voor het 

Oslo Filharmonisch Orkest. 

In 2019 viert het orkest zijn eeuwfeest met natuurlijk Noorse 

muziek. 

Maak nu kans op 5 x 2 vrijkaarten voor het concert op 14 oktober a.s. om 20.15 uur in het Concertgebouw, Amsterdam. 

Prijsvraag: Hoeveel jaar bestaat het Oslo Filharmonisch Orkest? 

Stuur uw oplossing met naam, adres en telefoonnummer voor 10 oktober a.s. naar: 

info@klassiekezaken.nl en maak kans op de gratis kaarten. 

WIN 5 X 2 KAARTEN VOOR DE SPECTACULAIRE OPERA AIDA 
DOOR DE CHARKOV CITY OPERA & BALLET 
Dat liefde sterker is dan vijandschap bewijst de 

componist Verdi in zijn exotische opera Aida. 

Het verhaal leent zich voor spectaculair theater 

met als hoogtepunt de 'Triomfmars'. Toch is 

Aida een intiem en ontroerend drama. 

De Charkov City Opera & Ballet is een opera- en 

ballethuis, afkomstig uit de voormalige Sov-

jet-Unie en de Oekraïne, dat nieuwe producties 

van bekende grote opera’s en balletten produ-

ceert. Deels in de oude Oost-Europese traditie, 

maar ook met de ambitie hier een hedendaagse 

draai aan te geven. De voorstellingen zijn over 

de hele wereld te zien. 
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Stuur uw oplossing met naam, adres en telefoonnummer voor 28 oktober a.s. naar : info@klassiekezaken.nl
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Maak nu kans op 5 x 2 kaarten voor een van 

de voorstellingen van Aida van 14 november 

t/m 6 december a.s. 

Prijsvraag: Wie is de regisseur van de   opera- 

en balletvoorstelling Aida?



Soms is een juiste dosis achtergrondinformatie precies datgene wat de 

muzikale beleving vervolmaakt. Dat overkwam mij toen ik naar aanleiding 

van deze release in de geschiedenis dook van de vijftiende-eeuwse polyfo-

nist Johannes de Lymburgia. Geboren in het hertogdom Limburg was hij 

werkzaam voor kerken in Luik, maar hij zat rond 1430 ook in Italië waar hij 

motetten schreef voor de stad Padua. In ieder geval is hij een hoogst inte-

ressant personage, wiens muzikale activiteiten onder meerdere namen zijn 

opgetekend. Men vermoedt daarom dat hij ook in Bazel en zelfs Rome 

actief is geweest. Op Gaude Felix Padua is het resultaat van deze omzwer-

vingen te beluisteren in een prachtige authentieke uitvoering.

Guido Mevis

DE LYMBURGIA
GAUDE FELIX PADUA
LE MIROIR DE MUSIQUE 
O.L.V. BAPTISTE ROMAIN
RICERCAR 
VKZ.NL/19423 
€ 22,99

Het wiegenliedje van Brahms is een van de meest exquise stukken muziek 

uit de laatromantische liedperiode. Zou daar nog eer aan te behalen zijn? 

Jazeker, luister maar naar deze uitvoering van Renée Fleming. Ze zingt met 

zoveel detail en finesse dat het overbekende wiegenliedje bijna een com-

plete make-over krijgt. Adembenemend! Dat geldt trouwens voor deze hele 

cd met liederen van Brahms, Schumann en Mahler. Fleming weet met haar 

zeldzaam mooie stem steeds weer de juiste toon en sfeer te treffen. Van 

kleine parels als het wiegenliedje tot Mahlers monumentale Rückert-Lieder 

met de Münchner Philharmoniker onder Christian Thielemann.

Ank van Buytene

BRAHMS, 
SCHUMANN e.a.
LIEDER
RENÉE FLEMING e.a.
DECCA
VKZ.NL/19557 
€ 17,99

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

Vanaf het eerste uur zijn we lid van 

Klassieke Zaken, en we willen de 

clubleden laten profiteren door op 

vertoon van de clubledenpas 5% 

korting aan te bieden (uitgezonderd 

aanbiedingen en platenbonnen). 

Nog altijd staat de piano centraal bij 

Muziekhandel Van Buytene; de 

hoofdactiviteit is het onderhouden 

en verhuren van piano’s en vleugels. 

Veelzijdigheid is Cor van Buytene op 

het lijf geschreven, hij is een van de 

weinige Nederlandse gecertifieerde pianostemmers. Bass-

naren worden door hemzelf zelf gesponnen. Naast een ruim 

assortiment bladmuziek bieden we ook een groot assorti-

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

van Buytene.

BOEKHANDEL 
DOMINICANEN
Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht
Tel. 043 4100010
www.libris.nl/contact/dominicanen

Sinds juli 2018 heeft Boek-

handel Dominicanen een 

nieuwe muziekafdeling. De 

nieuwe vloer bevindt zich op 

hoogte en biedt een schitte-

rend uitzicht op het midden-

schip van de kerk en de 

dertiende-eeuwse muur-

schildering. Onder het eeu-

wenoude bogenplafond vindt u een uitgebreide collectie 

klassieke muziek, nieuw en tweedehands, popmuziek en 

jazz. We hebben een ruime collectie vinyl in alle genres én u 

kunt bij ons ook terecht voor documentaires en arthouse-

film. Kom snuffelen in ons boeken- en muziekaanbod of 

bezoek een van de vele concerten en lezingen in onze 

boekhandel.
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VERCAMMEN
THE ZOO
MEREL VERCAMMEN e.a.
TRPTK
VKZ.NL/19560 
€ 17,99

Merel Vercammen is een gedreven violiste. Na haar zeer goed ontvangen cd 

Symbiosis, waarop ze onder meer Wantenaar en Franck in het zonnetje zet, 

komt ze vlot met een volgend project, waarvoor ze een andere invalshoek 

kiest. Symbiosis klonk intens, omdat ze op dat album voornamelijk de 

opnamen van de extra opnamedag liet horen. De ontspanning tijdens haar 

vioolspel die ze gedurende vier jaar studie in Londen heeft geperfectio-

neerd, en haar zoektocht naar een unieke klank zijn te horen op The ZOO, 

het eerste klassiek georiënteerde improvisatiealbum dat ik ken. Een keur 

aan gasten (onder meer Zwart, Mellema en Fridman). Het zindert, knettert 

en bovenal: het ontroert!

Bertram Borkes

Alessandro Grandi, misschien wel de grootste motetcomponist van zijn tijd, 

was een vroegrijp talent en werd door zijn tijdgenoten gelijkgesteld aan 

Claudio Monteverdi. Celesti Fiori (hemelse bloemen), een titel ontleend aan 

zijn vijfde boek met motetten, is de eerste complete opname gewijd aan 

deze belangrijke componist. Ze bestaat uit een selectie van werken, die 

bijna allemaal voor het eerst hier zijn opgenomen en allemaal gepubliceerd 

zijn tussen 1610 en 1630, het jaar waarin Grandi overleed aan de pest. Dit 

project, dat is opgenomen in de buitengewone akoestiek van de Basilica di 

Santa Barbara in Mantua - waar Monteverdi werkte - beschikt over de 

prachtige stemmen van de Accademia d’Arcadia, een ensemble dat werd 

opgericht in 2018.

Marcel en Hans Verdurmen

GRANDI
CELESTI FIORI  
MOTETTI
UTFASOL ENSEMBLE, 
ACCADEMIA D’ARCADIA
O.L.V. ALESSANDRA 
ROSSI LÜRIG
VKZ.NL/19558 
€ 22,99

BROESE BOEKVERKOPERS
Stadhuisbrug 5, Utrecht 
Tel: 030 2335200
www.broeseboekverkopers.nl

Boekhandel Broese 

boekverkopers, de 

oudste boekhandel 

van ons land, is 

sinds 1974 gevestigd 

aan de Stadhuis-

brug 5 in Utrecht. 

Een prachtige 

locatie, midden in het centrum. Met vele jaren ervaring van 

onze medewerkers is Broese boekverkopers een vertrouwd 

adres voor de Utrechtse boekenliefhebber en ver daarbui-

ten. In onze winkel streven we ernaar u te verrassen met 

bijzondere collecties. Hier vindt u een gevarieerd aanbod 

van nieuwe, Nederlandse en anderstalige literatuur, weten-

schap, kinderboeken, geschiedenis, kunst, ramsj en nog 

veel meer. Ook voor muziek (cd’s en vinyl) kunt u bij ons 

terecht, van klassiek tot pop. Sinds drie jaren zijn Record 

Store Day & Aangenaam Klassiek vertrouwde begrippen 

geworden, onlangs ook aangesloten bij Klassieke Zaken.

CD-ARTLINE  
Traaij 49, Driebergen-Rijsenburg
Tel: 034 3521532
www.cdendvd.nl

De winkel 

van CD-Art-

line is ver-

bouwd en nu 

bijna twee-

honderd 

vierkante 

meter groot. 

Met een aantrekkelijk geprijsd assortiment van meer dan 

15.000 titels, ook tweedehands, en bij aankoop in de winkel, 

van twee of meer cd’s ontvangt u zelfs nog eens 10% extra 

korting. Woont u te ver weg om de winkel te bezoeken, kijk 

dan eens op onze website www.CDenDVD.nl met een keuze 

uit meer dan 300.000 titels! Is er even iets niet op voorraad, 

dan bestellen wij dat uiteraard graag voor u. Vanaf € 20,- 

verzenden wij gratis, en we accepteren de Nationale Enter-

tainmentCard en VVV-bonnen en -cards. U mag ons altijd 

bellen, of laat u adviseren door een van onze ervaren mede-

werk(st)ers.
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Ik heb een recept voor jullie.

Een recept om een beginnetje te 

maken met het luisteren naar een 

opera-cd.

Opera is voor ogen en oren, op een 

toneel. Een cd is alleen voor oren.  

Het recept smaakte mijn oren goed.

Bij opera staan de muziek en de tekst 

vast. Woorden zijn woorden, noten 

zijn noten maar…dezelfde opera ziet 

er bij elke productie in het theater 

steeds anders uit. How come? 

Elke regisseur bedenkt samen met de 

vormgevers en de dramaturg* in 

welke tijd en waar het verhaal zich 

afspeelt, de acteerstijl, het decor, de 

belichting, speciale effecten, de kle-

ding, kap en grime (haar en schmink). 

Bij opera komt heel wat kijken, want 

er is een boel te zien. Sowieso moet 

er een potje goed gezongen worden. 

Soms is er tumult over een uitvoering 

die buitenissig is (wat een lekker 

woord). Over Tumult had ik het in de 

vorige Klassieke Kinderzaken #4*.  

Het Opera CD Recept in de praktijk 

aan de hand van Die Zauberflöte – De 

toverfluit – van Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

Wat te doen?

Stap 1. Het verhaal. Wie zijn de personen, 

wat doen ze, wat willen ze? Googelen 

maar!

Praat erover met je familie, vriendjes of op 

school. Je juf of meester laat nog wel iets 

zien op het digibord. 

Stap 2. Dvd kijken. Ik heb gekozen voor de 

theatervoorstelling van De Nationale 

Opera (DNO) in Amsterdam (2012). Het 

Nederlands Kamerorkest met dirigent Marc 

Albrecht en met de Nederlandse topzanger 

Thomas Oliemans. De fantasierijke en 

fenomenale Simon McBurney is de regis-

seur. Met Nederlandse ondertitels. Niet? 

Ook in het Japans en Koreaans. 

Stap 3. Het theater in. In Nederland zijn 

binnenkort drie voorstellingen van Die 

Zauberflöte te zien. Die zien er heel anders 

uit dan op de dvd. De vormgevers nemen 

hun vrijheid.

-Familievoorstelling De Toverfluit, ‘Mozart 

to the moon and back’ (7+) van De Toneel-

makerij en Silbersee. Te zien van 19 oktober 

2019 tot en met 26 januari 2020, van Maas-

tricht tot Groningen.

In deze voorstelling speelt het verhaal zich 

af in de ruimte met een astronautenprins 

en een aards meisje. 

-Opera Zuid. Die Zauberflöte. Een voorstel-

ling voor volwassenen (en andere kinderen).

Zie www.operazuid.nl. Met veel Neder-

HET OPERA CD RECEPT

MOZART
DIE ZAUBERFLÖTE 
SIMON MCBURNEY

SOLISTEN, DE NATIONALE OPERA,

NEDERLANDS KAMERORKEST

O.L.V. MARC ALBRECHT

OPUS ARTE (DVD)

VKZ.NL/19551 € 32,99

MOZART
DIE ZAUBERFLÖTE 
SOLISTEN, RIAS KAMMERCHOR,

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

O.L.V. RENÉ JACOBS

HARMONIA MUNDI (3CD)

VKZ.NL/19562 € 35,99

Bij opera komt heel wat kijken, want er 
is een boel te zien
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Ah ja, dit nog. Noteer in je computer de 

naam van élke opera die je ziet. Hoe zag 

het eruit, wat viel je op. Amai, wat heb ik 

een spijt dat ik daar zo laat mee begon-

nen ben. Richt een Klinkend Kastje in 

waarin je alle programmaboekjes 

bewaart. Mensen kinderen, wat heb je 

daar een plezier van over whatever jaren.

  

De fluit in de jazz

Ik geef je namen van een aantal 

toverfluiters. Herbie Mann was de eerste 

die ik ooit hoorde. Zoek ze maar eens op. 

Hubert Laws, Yusef Lateef, Roland Kirk, 

Frank Wess. En niet te vergeten Ronald 

Snijders – The Nelson & Djosa Sessions 

- Ellen Helmus en Thijs van Leer.

landse topvocalisten. En dat is leuk want 

die kun je dan een andere keer weer zien 

in een andere opera of een ander con-

cert. 

-Familievoorstelling. Het operaproject 

ToverfluitRap. Initiatief van de sopraan 

Johannette Zomer. Zij zingt de rol van de 

Koningin van de Nacht. De muziek van 

Mozart gecombineerd met rap en hip-

hop. Met heel jonge kunstenaars. 17 

januari 2020 in Ottone in Utrecht en 19 

januari in de Melkweg in Amsterdam.

Toen ik dit stukje schreef heb de drie 

voorstellingen (nog) niet kunnen zien.

Stap 4. De cd. De Akademie Für Alte 

Musik Berlin. Dirigent is René Jacobs. 

Ogen (soms) dicht, fantasieknopje op je 

hoofd omdraaien en de beelden van je 

eigen streamingsdienst gaan vanzelf 

door je hoofd. 

Nog een cd-suggestie: Bernard Haitink 

legt dit jaar zijn dirigeerstokje, zijn baton, 

neer. Oef!  Een opname in Amsterdam 

uit 1958 (!) onder leiding van Haitink. 

Toen 29 jaar, nu 90 jaar. 

Wat is het aardig om de manier van 

zingen en de opname van beide cd’s te 

vergelijken. Zoek de verschillen!

Je hebt nu genoeg bagage in je rugzak 

om de Toverfluiten uit de hele wereld te 

horen en te zien. Ik blijf het een wonder 

vinden dat deze opera uit 1791 nog altijd 

leeft en stof doet opwaaien. 

Ga regelmatig naar dezelfde opera en 

laat je verrassen hoe eenzelfde basis-

verhaal steeds anders vormgegeven 

wordt. Al of niet naar jouw smaak. Maar 

sta open voor elke nieuwe vorm. Ik blijf 

altijd nieuwsgierig.

PS. Dramaturg. ‘Het helikopteroog’ van de voorstelling. Zelf opzoeken.

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

PS. ‘Zeg Edwin, beantwoord je altijd elke mail?’ Jazeker wel!
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Mail mij als je dit Opera CD Recept hebt 

gevolgd of als je iets wilt aanvullen.

De 11de mailer stuur ik een cd. Zet je 

adres erbij*. 

Mailen naar edwinrutten@edwinrutten.

nl. Alle Leeftijden welkom.  

Iedere mailer krijgt de intussen fel 

begeerde KKZ  konde  

edwinrutten@edwinrutten.nl

Nou dág!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRIEBERGEN
CD ARTLINE  
Traaij 49 / 0343-521532
www.cdendvd.nl

EINDHOVEN
Bullit Klassiek  
Heuvel Galerie 140 / 040-2465107
www.bullitklassiek.nl

EMMEN
The read shop xl Vermeer
Noorderstraat 38-40 / 0591-642088
www.vermeer.plantage.nl

ENSCHEDE
Boekhandel Broekhuis  
Marktstraat 12 / 053-4325210
www.boekhandelbroekhuis.nl

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

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

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

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

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

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

Klassiek.nl  
Webwinkel / 058-2948700
www.klassiek.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  
Van Broeckhuijsenstraat 34 / 024-3221734
www.roelants.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZWIJNDRECHT
Plantage Hyperion   
Hof van Holland 63 / 078-6208176
www.plantagehyperion.nl

   Winkels met postorderservice

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

✔ De in dit magazine besproken cd’s zijn niet in iedere winkel standaard op voorraad, maar zijn 

te allen tijde door de Klassieke Zaken Specialist te bestellen. Vraag uw winkelier om advies.
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Naam Plaats
Alie Teunissen Zwolle
Hedwig Heemskerk Krimpen a/d Ijssel
E.P. Bunt Nijmegen
M.P. de Feijter Doorn
Marjo van der Steen-Van Loon Burgh Haamstede
Elisabeth Cools Amsterdam
Leo de Kaper Schiedam
N.W.J. Speelman Wolvega
A. Mensinga Den Hoorn (ZH)
S.J. Agterberg-Hendriks Utrecht 

OPSTUREN NAAR PRIJSWINNAARS
Stuur uw oplossing met naam, adres en/of e-mailgegevens 
voor 25 oktober 2019 naar: Klassieke  Zaken,  
Postbus 226, 1200 AE Hilversum of  info@klassiekezaken.nl

Onder de goede inzenders worden 
10 cd’s verloot van  
Destination Rachmaninov: 
 Arrival, door Daniil Trifonov. 

WOORDZOEKER
De overgebleven letters vormen de oplossing.

OPLOSSING
1 82 93 4 5 6 7

De prijswinnaars 
 ontvangen de cd van 

Giovanni Felice 
Sances

Dialoghi Amorosi. 

Oplossing puzzel Klassieke Zaken nr. 4: 
TWAALFTOONSTELSEL

• ALLEGRETTO
• ALLEGRO
• ALLEMANDE
• ARIA
• BOLERO
• CADENS
• CODA
• COLORATUUR
• CONCERTMEESTER
• CONSERVATORIUM
• CONSONANT
• CSARDAS
• DISSONANT
• DIVERTIMENTO
• DOLENTE
• FLUIT
• GRAND OPERA
• GROTE TERTS
• INSTRUMENTAAL
• INTERMEZZO
• INTERVAL
• KLEINE TERTS
• LARGO
• LIED
• LIGATISSIMO
• MEZZO PIANO
• MEZZOSOPRAAN
• NONE
• OPMAAT
• OPUS
• PRELUDE
• RECITATIEF
• RUSTTEKEN
• SEPTIEM
• SOLO
• SONATE
• SPRECHGESANG
• SYNCOPE
• TOONAARD
• TRANQUILLO
• WALS
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WEGDROMEN IN 
SCHIJNBARE EENVOUD
Ludovico Einaudi. De een verguist zijn muziek, de ander loopt ermee 

weg. Klassieke diehards zetten het werk van de pianist-componist die 

nota bene bij Luciano Berio studeerde weg als verachtelijke eenvoud, 

als riedeltjes die iedereen wel bedenkt wanneer hij of zij even weg-

droomt achter de witte toetsen van de piano. Tja. Feit is dat het werk 

van Einaudi wereldwijd miljoenen, vooral jongere mensen raakt die 

nog nooit een concertzaal van binnen hebben gezien. Zijn muziek 

heeft ongeveer het effect dat Richard Clayderman in de jaren zeven-

tig had met zijn Ballade pour Adeline, met dit verschil dat Einaudi’s 

muziek echt een stuk geraffineerder in elkaar zit. Dat weet ook Jeroen 

van Veen, de Nederlandse pianist die zich al eerder sterk maakte voor 

Simeon ten Holt, Arvo Pärt, Philip Glass en andere minimalisten. Hij 

interpreteerde zeven cd’s van Einaudi, van Le Onde tot In a Time 

Lapse, geheel op zijn eigen wijze. Het resultaat is een rijkgevulde box 

waarbij het ook voor niet-pianisten heerlijk wegdromen is.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 66. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 22 november 2019.

EINAUDI
WAVES
THE PIANO COLLECTION
JEROEN VAN VEEN
BRILLIANT CLASSICS (7CD)
VKZ.NL/19554
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