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De ‘mighty five’

Nikolaj Medtner
Genereuze muziek

“Schoonheid redt de wereld”
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THOMAS
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ZIELSNIJDEND MOOI
Camille Thomas is misschien nog geen ‘household name’ bij de klassie-

kemuziekliefhebbers die niet alles op cellogebied volgen. Het is wel een 

naam om vanaf nu te onthouden. De wonderschone 32-jarige Franse 

celliste is een van de pareltjes van de jongere generatie musici. Niet voor 

niets was ze in 2017 de eerste vrouwelijke cellist die een exclusief con-

tract tekende bij Deutsche Grammophon. En niet voor niets werd haar 

eerste cd op het roemruchte gele label met onder andere Saint-Saëns’ 

Eerste celloconcert jubelend ontvangen. Op deze nieuwe cd, Voice of 

Hope, maakt ze de verwachtingen meer dan waar. Het voor Thomas 

geschreven celloconcert Never Give Up van Fazil Say en Bruchs immer 

adembenemende Kol Nidrei vormen het zwaartepunt, maar ook de 

stukken daaromheen zijn zielsnijdend mooi. Haar cello zingt ontroerend 

zonder woorden waardoor haar versie van bekende aria’s als Casta Diva 

onweerstaanbaar is. Luister bijvoorbeeld naar haar instrumentale vertol-

king van Purcells When I am laid in Earth en wees voor altijd verkocht.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 27. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 7 augustus 2020.
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DIT TIJDSCHRIFT WORDT GEPRODUCEERD DOOR 
BCM MEDIA te Eindhoven in opdracht van de uitgever 
Klassieke Zaken, een activiteit van de Stichting Nationale 
Platenbon, onder verantwoordelijkheid van Henriëtte 
Zrour, Soestdijkerstraatweg 21, 1213 VP  Hilversum 
(tevens redactieadres). 
T: 035-6229370 
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VAN DE REDACTIE

FREDERIKE BERNTSEN

REDMIDDEL VOOR 
DE ZIEL

De celliste Camille Thomas brengt een nieuw album uit 

met een veelzeggende titel: Voice of Hope. Ze verwoordt 

haar gedachten mooi in het coverinterview: “De composi-

ties die ik heb uitgekozen zijn korte muzikale gebeden die 

allemaal een pleidooi zijn voor schoonheid, passend bij 

mijn overtuiging dat schoonheid de wereld redt.”

Een krachtige en prachtige overtuiging. Dat muziek een 

redmiddel voor de ziel is, zoveel is zeker. Edwin Rutten 

vertelt erover in Klassieke Kinderzaken: hij heeft een Muzi-

kaal Medicijnkastje, en noemt de inhoud ervan “muziek 

om er weer tegenaan te kunnen”.

Musici bieden verlichting in deze nare en onheilspellende 

tijd. Ze willen spelen, ze moeten spelen, ze kunnen niet 

anders en zullen blijven zoeken naar manieren om hun 

publiek te bereiken. Klassieke Zaken is er trots op om een 

aantal van hen een plaats te kunnen geven. 

Niet zoveel als u misschien gewend bent, ook het 

 magazine heeft te maken met zwaar 

weer en is getro!en door de crisis. We 

zetten alle zeilen bij voor het augustus-

nummer. Aan de musici zal het niet 

liggen. Luistert u maar. Om te beginnen 

naar Camille Thomas, zij speelt het 

voor haar geschreven celloconcert van 

Fazil Say: Never Give Up.

Verlichting

AANBIEDINGEN

3 Camille Thomas Voice of Hope

11 Teodor Currentzis’ Beethoven

28 Een virtuele reis door Frankrijk met   

 Debussy

INHOUD

6 Camille Thomas’ Pleidooi voor    

 schoonheid

13 Genereuze muziek van Nikolaj Medtner

14 De ‘mighty five’ door Inon Barnatan

RUBRIEKEN
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9 Berichten
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22 Aanbevolen door
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“SCHOONHEID
REDT DE 
WERELD”
Door Noortje Zanen
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Begin juni verschijnt het tweede 

album van de Frans-Belgische 

stercelliste Camille Thomas bij 

Deutsche Grammophon. Voice of 

Hope is een persoonlijke verzameling 

van troostrijke muziek, een pleidooi 

voor hoop en vrede. Met als 

middelpunt het speciaal voor haar 

geschreven celloconcert Never Give 

Up van de Turkse componist en 

pianist Fazil Say.

“Toen ik Fazil Say in 2014 voor het eerst 

ontmoette bewonderde ik hem al als 

musicus en had ik meerdere concerten 

van hem gehoord in mijn woonplaats 

Parijs”, zegt Camille Thomas. “We ble-

ven met elkaar in contact en toen hij mij 

vertelde dat hij een celloconcert voor mij 

wilde schrijven was ik ontzettend blij. 

Het idee voor de titel Never Give Up komt 

van mij. Niet alleen omdat het mijn eigen 

levensmotto is, maar ook omdat ik het 

bij Fazil Say vond passen. Omdat hij 

onuitputtelijk en met veel overtuiging 

strijdt voor de vrijheid van meningsuiting 

in zijn geboorteland. Mijn idee sprak hem 

aan en direct na de aanslag op de con-

certzaal Bataclan in Parijs in 2015 

maakte hij de eerste schetsen van het 

aangrijpende tweede deel dat aan deze 

aanslag refereert. Daarna hebben we 

intensief samengewerkt. Hij stuurde 

eerst de cellopartij op omdat hij zeker 

wilde weten dat er geen onspeelbare 

passages in zaten en daarna spraken we 

bij hem thuis af om het hele concert 

samen door te spelen. Ik had toen nog 

geen partituur gezien, dus het was heel 

spannend en leerzaam. Ook voor Fazil 

trouwens, want hij merkte meteen dat 

sommige passages op een cello nu 

eenmaal heel anders klinken dan op een 

piano. Hij liet me heel vrij in mijn eigen 

interpretatie van zijn muziek.”

“Natuurlijk was Fazil ook aanwezig bij de 

wereldpremière in Parijs in 2018. Hij was 

heel zenuwachtig, dus het voelde als een 

hele verantwoordelijkheid om zijn nieuwe 

celloconcert te presenteren aan het 

Parijse publiek. Gelukkig was het concert 

een groot succes. Fazils bijdrage tijdens 

de voorafgaande repetitie met orkest 

was ook indrukwekkend. Nadat we het 

tweede deel hadden gespeeld kwam hij 

op het podium en legde hij uit op welke 

manier hij de schoten van de kalasjnikovs 

en de schreeuwende noodkreten van de 

slachto!ers in de partituur had verwerkt. 

Iedereen was diep geroerd en iedereen 

speelde het stuk daarna heel anders. Het 

tweede deel kreeg een intense lading en 

het laatste deel, waarin ruimte is voor 

hoop en schoonheid, klonk nu echt als 

een verlossing. Het was magisch. Al met 

al behoort deze samenwerking met Fazil 

Say beslist tot een van de mooiste en 

interessantste artistieke ervaringen die ik 

heb gehad.”

Camille Thomas combineert het cello-

concert van Fazil Say met een bonte 

verzameling van composities, van 

Purcells beroemde lamento When I Am 

Laid in Earth uit Dido and Aeneas en aria’s 

van Donizetti en Bellini tot Williams’ 

aangrijpende filmmuziek voor Schindler’s 

List. “Ik heb best lang nagedacht over 

deze selectie, al had ik sommige keuzes 

snel gemaakt, zoals de twee joodse 

gebeden Kol Nidrei van Bruch en Kad-

disch van Ravel. Ravels stuk is geba-

seerd op een lied en dat bracht mij op 

het idee om een aantal liederen, gebe-

den en lamentaties te verzamelen, 

waarbij ik ook een aantal vocale stukken 

heb laten bewerken voor cello en orkest. 

De menselijke stem is een grote inspira-

tiebron voor mij. Als ik cello speel, dan 

probeer ik niet alleen om de noten zo 

goed mogelijk op mijn cello te spelen, ik 

probeer vooral mijn eigen stem te laten 

horen. Een stem die kan zingen, praten 

en mompelen, een stem die schreeuwt 

en liefheeft. De composities die ik heb 

uitgekozen zijn korte muzikale gebeden 

die allemaal een pleidooi zijn voor 

schoonheid, passend bij mijn overtuiging 

dat schoonheid de wereld redt.”

Toen Camille Thomas de plannen voor 

haar nieuwe album ontwikkelde had ze 

uiteraard nooit kunnen voorspellen dat 

haar boodschap zó goed getimed zou 

zijn. “Natuurlijk wist ik niet dat mijn cd 

zou verschijnen in deze bizarre periode 

waarin de wereld wordt bedreigd door 

het coronavirus. Toch laat ik de gedachte 

graag toe dat het niet alléén maar toeval 

is. Ik probeer als musicus altijd de 

schoonheid en de kracht van muziek 

over te brengen op mijn publiek, in welke 

context dan ook, in de hoop dat ik daar-

mee iets moois en troostrijks kan bieden. 

Fazil Say schreef het celloconcert met 

dezelfde boodschap, als reactie op 

terroristische aanslagen in Parijs en 

Istanbul. Hopelijk kan mijn nieuwe cd in 

deze chaotische tijd, waarin iedereen 

thuis zit en waarin alle liveconcerten zijn 

afgelast, wat extra troost bieden.”

SAY, RAVEL e.a.
VOICE OF HOPE
CAMILLE THOMAS,
BRUSSELS PHILHARMONIC
O.L.V. STÉPHANE DENÈVE & 
MATHIEU HERZOG
DG 0028948385645
VKZ.NL/20313 " 20,99

‘Als ik cello speel, 
probeer ik vooral 

mijn eigen stem te 
laten horen’
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BACHFESTIVAL 
DORDRECHT 

ONLINE
26 en 27 juni

Goed nieuws in barre tijden! Het Bachfestival Dordrecht 

gaat wel door in juni 2020! Het festival biedt samen met 

NPO Radio 4 en met steun van de gemeente Dordrecht 

een online alternatief in het laatste weekend van juni. Op 

vrijdag 26 juni zal een nieuwe compositie van Oene van 

Geel op het Bachorgel in de Grote Kerk in première gaan. 

Op zaterdag 27 juni klinkt de hele dag live muziek vanaf 

festival locatie Dordtyart. De streaming en live-uitzending 

van Radio 4 zijn allebei gratis te bekijken en te beluisteren. 

Artistiek leider Marieke Hopman: “Tien dagen lang meer 

dan 10.000 bezoekers ontvangen voor ons festival was 

onmogelijk in deze moeilijke periode, maar je wilt als 

festival natuurlijk alles doen om toch het publiek en de 

musici een podium te bieden in deze roerige tijden.” 

Info: www.bachfestivaldordrecht.nl 

LEO SMIT STICHTING
DE BLUES VAN 
KATTENBURG
De Leo Smit Stichting zet zich in voor 

muziek die verboden werd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en na 1945 

werd vergeten, van componisten als 

Paul Hermann (zie de aanbieding) en 

Dick Kattenburg. De stichting komt 

met de korte film De blues van Kat-

tenburg, die te bekijken is op het You-

Tubekanaal van de Leo Smit Stichting. 

Het is januari 1940. Dick Kattenburg – net 21 jaar oud, veelbelo-

vend violist en aanstormend componist – maakt zich zorgen. 

Hitler heeft het op de Joden gemunt en Oostenrijk, Tsjechië en 

Polen zijn al bezet. En Dick is Joods. De Blues van Kattenburg is 

de registratie van een muziektheatervoorstelling rond compo-

niste Dick Kattenburg (1919-1944) en Leo Smit (1900-1943). 

Beiden bleven componeren terwijl hun wereld in de Tweede 

Wereldoorlog steeds kleiner werd.

Link naar de film: bit.ly/365wKQc
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BERICHTEN
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BEETHOVEN ALS 
VISIONAIR
Ludwig van Beethoven staat dit jaar niet alleen in de schijnwer-

pers vanwege zijn tweehonderdvijftigste verjaardag, hij is mis-

schien ook wel de componist die het beste bij deze vreemde en 

onzekere tijd past. Met andere woorden: hij is de componist die de 

wanhoop en verscheurdheid een klank geeft, maar hij is ook de 

visionair die altijd uitkomst biedt, altijd uiteindelijk het licht laat 

schijnen. Neem zijn Vijfde symfonie. Van het even bekende als 

dreigende ‘noodlotsmotief’ naar de stralende zon die aan het slot 

van de finale klinkt, is een weg van zwoegen, terugval, redeloze 

woede en uiteindelijk overwinning. Hoewel deze cd al in 2018 is 

opgenomen, heeft Teodor Currentzis met zijn musicAeterna de 

urgentie van Beethovens Vijfde voor deze tijd volledig gevangen. 

Virtuoos zonder opsmuk, duidelijk zonder al te veel overdrijven, 

denderen dirigent en orkest zodanig door deze symfonie dat 

ademloos luisteren de enige optie is. Zet de volumeknop wat 

hoger, vrees mee vanaf het eerste gespannen ta ta ta tah en voel 

aan het einde de diepe zucht van de bevrijding. Beethovens Vijfde 

symfonie zoals u deze niet eerder hoorde.

BEETHOVEN
SYMPHONY NO. 5
MUSICAETERNA
O.L.V. TEODOR CURRENTZIS
SONY 0190758849720 
VKZ.NL/20315

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 27. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 7 augustus 2020.
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De muzikaal veelkleurige rijkdom die 

de Russische componist Nikolaj 

Medtner zijn luisteraars meegeeft, 

zorgt ervoor dat je zijn muziek opnieuw 

en opnieuw wilt horen. Het kan nu: 

pianist Frank Peters en mezzosopraan 

Ekaterina Levental begonnen aan de 

complete opname van zijn liederen. De 

eerste cd: Incantation.

De muziek van Nikolaj Medtner (1880-

1951) is in vergetelheid geraakt. Verklaring? 

Hij is misschien 70 jaar te laat geboren en 

was niet modern genoeg voor zijn tijd; 

anderzijds is de muziek zo rijk en origineel 

dat je er misschien meer dan eens naar 

moet luisteren om hem volledig te proe-

ven. Neem zijn liedrepertoire: Frank Peters, 

die Nikolaj Medtner al tijdens zijn opleiding 

ontdekte, en mezzosopraan Ekaterina 

Levental nemen zijn complete liedoeuvre 

op en komen nu met de eerste van een 

reeks cd’s. Het is typisch Russische lied-

kunst, maar op de een of andere manier 

nog kleurrijker.

“Hij was een fenomenale pianist”, zegt 

Frank Peters over Nikolaj Medtner. Rach-

maninov bewonderde hem daarom en 

noemde hem ‘de grootst levende compo-

nist van onze tijd’. “Hij is een meester in het 

verklanken van emoties,” zegt Peters, “hij 

doet geen enkele concessie: de piano 

zingt en tekent mee. In Winteravond (op. 13 

nr. 1) hoor je bijvoorbeeld voortdurend de 

wind gieren en gillen om het huis waarin 

de hoofdpersoon zich bevindt. Scheme-

ring (op. 24 nr. 4) gaat over hoe alle kleuren 

in elkaar overlopen. In de tekst staat: ‘ik in 

alles en alles in mij’ en in de pianopartij is 

dat zo verklankt, dat je het bijna als piano-

stuk zou kunnen spelen.”

Het grote stembereik van Ekaterina 

Levental wordt volledig door Medtner 

aangesproken, soms zelfs binnen de 

grenzen van één lied. “Hij is vocaal com-

promisloos”, zegt de mezzosopraan. “De 

composities zijn duo’s: in Winteravond kom 

je soms niet boven de piano uit. Dat hoort 

ook zo: je bent in gevecht met de natuur.” 

Het feit dat Medtner precies doet wat hij 

wil, zonder echt rekening te houden met 

wat een stem vermag, vindt Levental juist 

bijdragen aan de kwaliteit van de werken: 

“Als je de partituur opent, dan denk je: dit 

kan niet. Maar het kan wel en dat is wat hij 

mij heeft geleerd en heeft gegeven, want 

hij haalt uit mij dingen naar voren waarvan 

ik niet wist dat ik ze in mij had.”

Medtner heeft geen gemakkelijke stukken 

geschreven, vertelt Frank Peters, maar de 

muziek is volstrekt natuurlijk en daardoor 

niet vijandig: “Je moet er wat voor doen, 

maar je kunt ze altijd lekker spelen. Hij 

wilde echt bij zijn taal blijven en hij 

geloofde daar heilig in.”

Medtner is deels van Duitse afkomst, dus 

onder zijn 107 liederen is een aantal op 

Duitse teksten, maar Ekaterina Levental 

vindt hem toch Russisch, om ‘het gene-

reuze van zijn muziek’. “Voor mij is hij dat 

om de enorme toewijding aan de taal en 

ook het citeren van sacrale motieven en 

volksmuziek in de liederen. Hij is iemand 

die weet wat Russisch is.”

NIKOLAJ MEDTNER
GENEREUZE MUZIEK
Door Hein van Eekert 

‘Medtner is een 
meester in  

het verklanken  
van emoties’

E K ATE RINA LE VE NTAL & FR ANK PE TE RS

MEDTNER
COMPLETE SONGS
VOLUM E 1
EKATERINA LEVENTAL, FRANK PETERS
BRILLIANT CLASSICS 5028421960562
VKZ.NL/20311 ! 9,99
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DE ‘MIGHTY 
FIVE’
Door Eddie Vetter

IN O N BARNATAN
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Ook Inon Barnatan wordt getro!en 

door de coronacrisis. De meeste 

plannen om dit jaar Beethovens 

250ste verjaardag te vieren komen te 

vervallen. Nog wel op tijd is zijn 

cd-cyclus met de vijf pianoconcerten 

voltooid, in Barnatans eigen woorden 

‘het meest intense project van mijn 

leven’. Hier zijn ze, twee 

dubbelalbums, die trouwens nog meer 

te bieden hebben dan de ‘mighty five’.

De 41-jarige pianist Inon Barnatan was 

tot voor kort ‘artist in residence’ bij de 

New York Philharmonic, zelfs de aller-

eerste die zich zo mocht noemen. Nu is 

hij muzikaal leider van het Summerfest 

van La Jolla Music Society in San Diego. 

Het is nog niet duidelijk wat daarvan kan 

doorgaan de komende zomer.

Onlangs vierde Barnatan nog wel in 

Cincinnati de 250ste verjaardag van 

Beethoven (die overigens in december 

werd geboren) met een replica van de 

Akademie die de componist in 1808 in 

het Theater an der Wien had georgani-

seerd om zijn muziek te promoten. Daarin 

trad hijzelf op als solist in de eerste uit-

voering van het Vierde pianoconcert en 

de Koorfantasie. Het zou zijn laatste 

optreden als solist in een pianoconcert 

zijn. Wegens toenemende doofheid zag 

hij zich gedwongen zijn carrière als pianist 

te beëindigen. Volgens getuigen was het 

niveau van de uitvoeringen rampzalig. 

Dit jaar in Cincinnati zat Barnatan op de 

stoel van Beethoven. Niet zo vreemd 

voor hem, want Beethovens muziek 

loopt als een rode draad door zijn leven. 

Toen Inon nog een kleuter in Tel Aviv 

was, ontdekten zijn ouders dat hij een 

absoluut gehoor had en kreeg hij piano-

les. Hij zegt: ‘Ik werd verliefd op Beetho-

ven nog voordat ik kon lezen. Ik zal toen 

drie of vier jaar geweest zijn. Hij is altijd 

bij me gebleven. Vooral de pianoconcer-

ten zijn een constante in mijn leven. Ik 

heb ze vaker gespeeld dan wat ook, elk 

jaar weer. En elke keer weer is er iets 

nieuws in te ontdekken.’

Bijzonder aan het project is dat de twee 

dubbelalbums niet alleen de vijf 

 pianoconcerten bevatten, maar ook het 

Tripelconcert, de Koorfantasie en Beet-

hovens eigen bewerking van zijn Viool-

co ncert. Barnatan zegt daarover: ‘Ik zie 

die werken als een soort familie, net zoals 

ik met de musici die eraan meewerken, 

een vriendschapsband en een muzikale 

band heb. Ze zijn mijn muzikale familie. 

Volgens mij kun je dat horen aan de 

opname.’

Zo vormt Barnatan in het Tripelconcert 

een drie-eenheid met de violist Stephen 

Jackiw en de celliste Alisa Weilerstein, 

zowat zijn vaste duopartner in kamer-

muziek. Ook met de Academy of St 

Martin in the Fields en de dirigent Alan 

Gilbert heeft hij vaker samengewerkt. 

Met deze homogene ‘familie’ kan 250 

jaar na Beethovens geboorte de muziek 

tot klinken komen zoals de componist 

deze zelf nooit heeft mogen horen.   

BEETHOVEN
PIANO CONCERTOS 
PART 2
INON BARNATAN,
ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS
O.L.V. ALAN GILBERT
PENTATONE 0827949082467 (2CD)
VKZ.NL/20312 ! 26,99

‘Ik werd verliefd op Beethoven nog 
voordat ik kon lezen’
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DITTERSDORF, VANHAL, 
J.M. HAYDN
DIVERTIMENTI VIENNESI
Musica Elegentia 
o.l.v. Matteo Cicchitti
Brilliant Classics 5028421961279 (2cd)
VKZ.NL/20304 ! 11,99

ENSEMBLE

BEETHOVEN
COMPLETE BAGATELLES, 
DIABELLI & EROICA 
VARIATIONS
Vincenzo Maltempo
Piano Classics 5029365101813 (2cd)
VKZ.NL/20305 ! 23,99

PIANO

HERZOGENBERG
COMPLETE MUSIC FOR 
PIANO DUET & 2 PIANOS 
Duo Nadàn 
Brilliant Classics 5028421956473 (2cd)
VKZ.NL/20302 ! 11,99

KAMERMUZIEK

KATTENBURG, 
HERMANN e.a. 
PIANO WORKS BY JEWISH 
COMPOSERS 1922-1943
Marcel Worms
Zefir Records 8717774570630
VKZ.NL/20309 ! 22,99

PIANO

Karl Ditters von Dittersdorf, Jan Vanhal en Johann Michael Haydn zijn voorna-
melijk voetnoten in de biografie van de grote Joseph Haydn. Dittersdorf en 
Vanhal speelden samen met Haydn en Mozart in een gelegenheidsstrijkkwar-
tet en Johann Michael is vooral de broer van. Toch waren zij ook verdienstelijk 
componisten die uitblonken in divertimenti, onderhoudende muziekjes om 
samen te spelen en een genoeglijke avond mee door te brengen. Het Itali-
aanse oudemuziekensemble Musica Elegentia brengt nu op twee cd’s diverti-
menti van Dittersdorf, Michael Haydn en Vanhal bijeen. Vrolijke, meeslepende 
tweedelige trio’s van Dittersdorf voor twee violen en violone, een vijfdelig 
divertimento van Vanhal en een vrij traditioneel en klassiek divertimento van 

Haydn – de beide laatste voor 
viool, altviool en violone (een 
instrument ergens tussen de cello 

en de contrabas in) – geven op twee cd’s een idee van de vrijetijdsbesteding 
van een familie in goeden doen in de laatste decennia van de achttiende 
eeuw. Vooral omdat Musica Elegentia de werken op historische instrumenten 
speelt, waarbij de heerlijk zompig klinkende violone extra opvalt, vormen de 
opnames een aangename tijdreis naar de periode waarin men nog geen idee 
had van de nivellerende werking van zaken als radio en tv en gewoon samen 
onbekommerd muziek maakte.

PAUL JANSSEN

Vincenzo Maltempo heeft furore gemaakt met minder bekende pianomu-
ziek, zoals de in technisch opzicht berucht lastige werken van Charles-Va-
lentin Alkan en Sergej Ljapoenov. In dit dubbelalbum begeeft hij zich op 
bekender terrein. Naast de 32 sonates heeft Beethoven nog een aanzienlijk 
oeuvre voor piano solo gecomponeerd. Maltempo speelt hieruit alle 
bagatelles van op. 33, 119 en 126. Dat zijn er 24 in totaal. Soms duren ze niet 
langer dan een paar seconden. Een klavierleeuw draait er zijn handen niet 
voor om, maar kan toch genadeloos door de mand vallen bij gebrek aan 
noten waarachter hij zich kan verschuilen. Zo niet Maltempo. Met een paar 
rake muzikale gestes schetst hij meteen de sfeer en het karakter van elk 
miniatuurtje. Geheel andere koek zijn de variatiereeksen op. 34, de Eroica-
variaties op. 35 en al helemaal als kroon op het werk de formidabele Dia-
bellivariaties op. 120. Hierin stelt de 34-jarige Italiaan zijn verblu"ende 
techniek volledig in dienst van Beethovens experimenteerdrift. Hij karakte-

riseert de 
onconventio-
nele compo-

nist niet als het cliché van de ongelikte beer, maar hult hem vaak in verras-
send elegante kleren, terwijl hij het ontregelende en opwindende van de 
muziek toch het volle pond geeft.

EDDIE VETTER

Het is toch wat met Johannes Brahms en zijn vriendschap met echtparen. Bij 
de Schumannen was hij vooral gecharmeerd van Clara met wie hij een levens-
lange vriendschap opbouwde. En ook met het echtpaar Herzogenberg ging 
zijn belangstelling primair uit naar Elisabet, een uitstekend pianiste die hij een 
blauwe maandag lesgaf. Toen zij trouwde met de componist Heinrich von 
Herzogenberg ontstond er een 
warme vriendschap met 
Brahms die zich vooral uitte in 
een briefwisseling met Elisabet. Brahms moest maar weinig hebben van de 
composities van Heinrich. Dat is vreemd, want na een aanvankelijke Wagner-
verering, raakte Herzogenberg door de ontdekking van het werk van Bach 
geheel op de hand van Brahms en schreef een meer dan onderhoudend 
oeuvre bij elkaar. Dat oeuvre bestaat onder andere uit een reeks werken voor 
twee piano’s en piano vierhandig dat de zusjes Angela en Nadia Tirino als Duo 
Nadàn nu uitstekend aan twee cd’s hebben toevertrouwd. Herzogenberg 
klinkt als een originele componist die zijn vak verstaat en die vooral uitblinkt in 
de variatievorm. Uitschieter vormen de Variaties over een thema van Brahms 
op. 23. Dat Brahms de componist Herzogenberg desondanks niet zo kon 
waarderen heeft waarschijnlijk vooral met zijn ‘waardering’ voor Elisabet te 
maken gehad. 

PAUL JANSSEN

De Tweede Wereldoorlog betekende niet alleen een extreme breuk met alle 
stilistische ontwikkelingen op muziekgebied in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw, de terreur van nazi-Duitsland vaagde ook een complete generatie 
componisten weg die aan het begin 
stond van grootse daden. Deze 
vooral Joodse componisten en 
musici krijgen de laatste decennia, mede dankzij de Leo Smit Stichting, weer 
de aandacht die ze verdienen, maar er ligt nog veel waardevols onder het stof. 
Dat bewijst onvermoeibaar pianist, muziekvorser en lid van het Leo Smit 
Ensemble Marcel Worms weer eens met de cd ‘Piano Works by Jewish Com-
posers 1922-1943’. In tien werken van uiteenlopende Joodse componisten 
klinkt de diversiteit van de ‘klassieke’ muziek tot aan de vroege jaren veertig. 
De composities zijn niet alleen van in concentratiekampen omgekomen 
Nederlanders als Dick Kattenburg, Mischa Hillesum (ja, de broer van…) en 
Nico Richter, maar ook van internationale grootheden als Schulho", Klein en 
Weinberg, die als een van de weinigen de oorlog ruimschoots overleefde. 
Invloed van jazz en blues, Frankrijk, Duitse romantiek, de Midden-Europese 
tongval, het is er allemaal. Maar wat mede dankzij het spel van Worms in deze 
veelal onbekende werken het meest opvalt is het ongelooflijke elan dat 
destijds zo bruut in de kiem gesmoord werd.  

PAUL JANSSEN

AANGENAME TIJDREIS

BEETHOVEN IN ELEGANTE KLEREN

ONGELOOFLIJK ELAN

ORIGINELE COMPONIST

16

CD-BESPREKINGEN



J.S. BACH
GOLDBERG VARIATIONS 
BWV 988
Geo!rey Madge
Zefir 8717774570647
VKZ.NL/20310 " 22,99

PIANO

DIVERSE COMPONISTEN
THE FITZWILLIAM VIRGINAL 
BOOK - VOLUME 7
Pieter-Jan Belder
Brilliant Classics 5028421956480 (3cd)
VKZ.NL/20303 " 13,99

RENAISSANCE

Geo!rey Madge heeft vooral naam gemaakt met onderbelichte aspecten 
van de twintigste-eeuwse muziek. Busoni, Xenakis, Serabji, Skalkottas, 
geen zee ging te hoog voor deze pianist, die in 1941 in Australië werd 
geboren maar al vele jaren in Nederland woont. Lang geleden trok hij de 
aandacht met een marathon waarbij hij in ruim vier uur alle 48 preludes 
en fuga’s van Das wohltemperirte Clavier vertolkte. Nu verrast hij de oren 
met zijn interpretatie van Bachs Goldbergvariaties. In vijftien van de dertig 
variaties blijven de voorgeschreven herhalingen achterwege, vermoede-
lijk omdat de uitvoering anders niet op één cd zou passen. Dat gaat wel 
ten koste van het evenwicht in de muzikale architectuur. Variatie 15, de 

enige die de bijzondere 
aanduiding ‘andante’ heeft 
gekregen, zou wel wat 

sensitiever mogen klinken en niet alsof ze op een stug klavecimbel wordt 
gespeeld. Het zijn slechts kanttekeningen bij een in al zijn bescheidenheid 
magistrale cd. Madge houdt zich verre van het extremisme en de neuroti-
sche gedrevenheid van Glenn Gould. Zonder extreme contrasten in 
tempo en dynamiek, maar met fijne nuances in sfeer en karakter laat hij 
de muziek zangerig en intiem, glashelder, sober en onopgesmukt voor 
zichzelf spreken.

EDDIE VETTER   

Het Fitzwilliam Virginal Book is een enorme collectie Engelse klaviermuziek 
uit de tijd waarin componisten zich, onder invloed van alle religieuze 
strubbelingen in Engeland, meer en meer gingen richten op instrumentale 
muziek. Klavecinist Pieter-Jan Belder werkt al enige jaren aan een com-
plete opname van dit magistrale opus. Het net verschenen zevende deel, 
een driedubbel-cd, bevat muziek van William Byrd, onbetwist de groot-
meester van dit 
genre, maar ook van 
de wat minder 
bekende Giles Farnaby. Die begon zijn carrière als meubelmaker en kwam 
in de muziek terecht doordat hij regelmatig opdrachten kreeg voor het 
decoreren van klavecimbels. Hij bleek een natuurtalent. Zijn fantasia’s en 
variatiereeksen doen in vindingrijkheid nauwelijks onder voor die van Byrd. 
Belder nam ook de vier composities uit het Fitzwilliam Virginal Book van 
Farnaby’s zoon Richard op, en daarbij ook nog eens een flink aantal ano-
nieme composities. Van de eerdere delen uit deze serie weten we dat 
Belder ’m flink van katoen kan geven in deze muziek, maar dan wel zoda-
nig dat alle ingewikkelde meerstemmigheid nog perfect hoorbaar blijft. 
Dat is een geweldige prestatie! Hij bespeelt een klavecimbel en een 
muzelaar, een virginaal met een droge klank. Van harte aanbevolen.

MARCEL BIJLO

FIJNE NUANCES IN SFEER

EEN GEWELDIGE PRESTATIE
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SWEELINCK
COMPLETE HARPSICHORD 
AND ORGAN MUSIC
Daniele Boccaccio
Brilliant Classics 5028421956435 (6cd)
VKZ.NL/20301 !24,99

BAROK

MASCAGNI
CAVALLERIA RUSTICANA
Vocale solisten, Dresdner Philharmonie 
o.l.v. Marek Janowski
Pentatone 827949077265 (sacd)
VKZ.NL/20308 ! 21,99

OPERA

J.S. BACH
HARPSICHORD 
CONCERTOS BWV 1052, 
1053, 1055 & 1058
il pomo d’oro
o.l.v. Francesco Corti (klavecimbel)
Pentatone 827949083761
VKZ.NL/20307 ! 21,99

BAROK

DIVERSE COMPONISTEN
VINCERÒ!
Piotr Beczala
Orquestra de la Comunitat Valenciana 
o.l.v. Marco Boemi
Pentatone 0827949073366
VKZ.NL/20306 ! 21,99

OPERA-ARIA’S

De beeltenis van Jan Pieterszoon Sweelinck sierde ooit het bankbiljet van 
vijfentwintig gulden en zijn klaviermuziek heeft altijd wel enigermate in de 
belangstelling gestaan. Aan het begin van zijn carrière nam Ton Koopman 
op vier lp’s de eerste omvangrijke Sweelinck-anthologie op. Op dit moment 
is er keuze uit maar liefst vier integrale opnamen van Sweelincks klavier-
werken, met als nieuwste loot aan de stam die van Daniele Boccaccio. 
Sweelinck werd in Duitsland ‘der Organistenmacher’ genoemd, vanwege 

zijn enorme invloed op de 
Noord-Duitse orgelmu-
ziek. Zijn leerlingen gaven 

zijn muziek door aan hun eigen leerlingen, tot Buxtehude aan toe, en dan 
ben je nog maar één handdruk verwijderd van Johann Sebastian Bach. 
Boccaccio bespeelt drie Duitse orgels en een Vlaams klavecimbel en hij 
koos ervoor om de instrumenten op iedere cd af te wisselen. Dat werkt 
goed, al vraagt het soms wat gedraai aan de volumeknop tijdens het 
afspelen. Boccaccio heeft grondige studie gemaakt van de oude vingerzet-
tingen, iets dat lang niet al zijn collega’s doen. Het gebruik daarvan maakt 
het spelen over het algemeen niet makkelijker maar de muziek wel helder-
der en minder robuust. Boccaccio speelt vindingrijk en laat Sweelincks 
onbegrensde fantasie optimaal uitkomen.

MARCEL BIJLO

Marek Janowski mijdt theaterregisseurs als de pest. De 81-jarige chef van 
de Dresdner Philharmonie etaleert zijn operaliefde tegenwoordig bij 
voorkeur in de concertzaal. Zo heeft hij in het vorige seizoen twee concer-
tante uitvoeringen van Mascagni’s Cavalleria rusticana gedirigeerd. Voor 
hem lijkt de stap van Wagners walhalla naar het ruige Siciliaanse platte-
land niet eens zo groot. Het resultaat doet enigszins denken aan de Verdi’s 
en Puccini’s van Karajan: topkwaliteit, maar de sfeer is verre van Zuid-Ita-
liaans. Janowski benadert de muziek van deze eenakter vanuit een Mid-

den-Europese, 
symfonische traditie. 
Het orkest heeft de 

hoofdrol en de musici uit Dresden vervullen hun taak in één woord 
subliem. Het vocale aandeel blijft daarbij achter. Voor de protagonisten is 
het Italiaans evident niet de moedertaal. Brian Jagde (Turiddu) zet vaak 
een keel op alsof zijn broek in brand staat, maar Melody Moore is een 
aandoenlijke Santuzza. Ook al klinkt het geheel niet zo idiomatisch, 
Janowski en de zijnen weten de luisteraars in 66 spannende minuten toch 
mee te slepen met een broeierige emotionaliteit, die aan het slot tot een 
angstaanjagende uitbarsting komt. Niet voor niets staat op de cover van 
de cd de Etna op uitbarsten.

EDDIE VETTER

Hoewel de naam bescheiden met kleine letters wordt geschreven, tim-
mert il pomo d’oro flink aan de weg. Veel van wat het ensemble onder 
handen neemt, verandert in goud. Sinds een jaar is de klavecinist Fran-
cesco Corti er vaste gastdirigent. In vier klavecimbelconcerten van Bach 
heeft hij niet gekozen voor een solistische bezetting. Met drie eerste, drie 
tweede violen en twee altviolen plus cello en contrabas is er geen sprake 
van een groot orkest, maar deze strijkers produceren toch nog zoveel 
volume dat het klavecimbel iets te veel naar de achtergrond wordt verdre-
ven. Hoe zou Bach dit zelf hebben gedaan in het ko"ehuis van Zimmer-
mann in Leipzig, waar hij wekelijks concerten gaf? Corti schrijft dat hij zich 
bij de tempokeuze heeft laten leiden door bronnen uit Bachs tijd. Hij 
vermeldt er niet bij 
dat deze veel ruimte 
laten voor verschil-
lende interpretaties. Hoe het ook zij: de 35-jarige Italiaan ontpopt zich als 
een ware snelheidsduivel. Zelfs de Siciliano uit BWV 1053 moet elke 
pastorale rust ontberen. Een al te mechanische voortgang kan leiden tot 
een achttiende-eeuwse discodreun, maar de gretigheid en de virtuositeit 
van deze musici maken de flitsende uitvoeringen ook in figuurlijke zin 
adembenemend.

EDDIE VETTER

Piotr Beczala is typisch een voorbeeld van een zanger die zijn carrière ver-
standig heeft gepland, en van het lichtere repertoire langzaam naar het 
meer dramatische is gegroeid. Ook op zijn nieuwe cd, met Italiaanse ope-
ra-aria’s van rond 1900, de periode die doorgaans ‘verismo’ wordt genoemd, 
weerstaat Beczala steeds de verleiding om zijn stem te veel op te blazen. 
We krijgen 
een lyrische 
benadering 
van aria’s die maar al te vaak met onsubtiel klaroengeschal aan gort worden 
gezongen. Beczala’s stem klinkt prachtig, helder en vrij, met een duidelijke 
snik die hier zeker niet misstaat. Dit repertoire heeft immers het hart op de 
tong. De aria’s zijn relatief kort en maken onomwonden hun emotionele 
punt. Toch weet Beczala met zijn voorbeeldige frasering en stemkleuring 
ook binnen dat korte bestek steeds een mooie spanningsboog te creëren. 
Dirigent Marco Boemi laat met het Orquestra de la Comunitat Valenciana in 
de orkestrale begeleiding weinig wensen onvervuld; hij heeft een idioma-
tisch gevoel voor deze muziek en weet precies op welke momenten hij even 
expressief moet vertragen, zonder daarbij te overdrijven. Met Vincerò! geeft 
Piotr Beczala de luisteraar een imposante vocale staalkaart van een tenor 
op de toppen van zijn kunnen!  

BENJAMIN ROUS

BROEIERIGE EMOTIONALITEIT

IMPOSANTE VOCALE STAALKAART

ONBEGRENSDE FANTASIE

EEN WARE SNELHEIDSDUIVEL
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David Faber is cellist van het 

succesvolle Dudok Quartet 

Amsterdam. Al elf jaar lang komt het 

kwartet altijd op de eerste plaats. Een 

bewuste keus waar hij samen met de 

andere drie kwartetleden dagelijks de 

vruchten van plukt. Waar komt die 

gedrevenheid vandaan?

David Faber groeide op in een gezin 

waarin klassieke muziek een belangrijke 

rol speelde. “Ik heb drie broers en we 

spelen allemaal een instrument”, zegt 

Faber. “Toch lag het niet direct voor de 

hand dat ik voor een carrière als uitvoe-

rend musicus zou kiezen. Weliswaar 

hebben mijn beide ouders ook conserva-

torium gedaan, mijn vader studeerde 

hobo en mijn moeder viool, ze hebben 

alle twee uiteindelijk toch voor een ander 

beroep gekozen. Mijn vader werd tand-

arts en mijn moeder vioolpedagoog en 

lerares op een basisschool. Zelf heb ik 

eerst een tijd rechten gestudeerd voor-

dat ik naar het conservatorium ging.”

Dat David uiteindelijk toch cello wilde 

studeren heeft te maken met het orkest 

waar hij als rechtenstudent in zat. “In het 

Ricciotti Ensemble heb ik geleerd wat de 

kracht is van muziek. We speelden op 

ongebruikelijke locaties voor mensen die 

vaak pas voor het eerst naar klassieke 

muziek luisterden en toch lukte het ons 

om die mensen écht te bereiken. Als we 

door omstandigheden eens iets minder 

geïnspireerd speelden, dan haakte ons 

publiek onmiddellijk af en kwam onze 

muzikale boodschap niet over. Voor mij 

persoonlijk was dat een belangrijke 

motivatie om naar het conservatorium 

te gaan. Ik wilde zo goed mogelijk cello 

leren spelen om mijn luisteraars te kun-

nen raken met muziek.”

David leerde de violisten van zijn kwartet 

kennen in het Ricciotti Ensemble. “Met 

Judith en Marleen heb ik sindsdien vaak 

samengespeeld in ad hoc ensembles, 

maar we werden pas echt serieus met 

het kwartet tijdens mijn masterstudie in 

Amsterdam. Nadat we onze individuele 

studies hadden afgerond konden we ons 

eindelijk voor honderd procent richten 

op ons kwartet. Ons streven is altijd: zo 

diep mogelijk in de muziek duiken om 

het muzikale verhaal zo overtuigend 

mogelijk te kunnen vertellen. Sinds een 

paar jaar is Marie-Louise onze nieuwe 

altvioliste en dat klikt heel goed. Juist 

DE KRACHT VAN MUZIEK
Door Noortje Zanen

DAVID FAB E R

DE MACHAUT
MESSE DE NOSTRE DAME
GRAINDELAVOIX
O.L.V. BJÖRN SCHMELZER
GLOSSA 8424562321106
VKZ.NL/20319 ! 22,99
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Cd-tip van David Faber:

“Met een niet-klassiek geschoold geluid, 

een eigen intonatie en een breed aange-

zette overtuiging, laat Graindelavoix 

heel goed de andere schoonheden van 

de muziek horen. Dat is voor ons ook 

een manier om te zoeken naar de waar-

heid achter de noten die we spelen.”

omdat we alle vier zo verschillend zijn en 

we ons alle vier vrij voelen om onze eigen 

stem te laten horen werkt het zo goed.”

“Vanwege het coronavirus hebben we al 

weken geen liveconcerten gehad, daarom 

waren we extra blij met de release van 

onze nieuwe Haydn-cd. begin mei. We zijn 

heel tevreden met de klassieke strijkstok-

ken die speciaal voor ons zijn gebouwd en 

die zo goed passen bij onze eigen karak-

ters én bij de prachtige instrumenten die 

we in bruikleen hebben van het Nationaal 

Muziekinstrumenten Fonds. Bovendien 

staan er juist op deze cd drie opbeurende 

strijkkwartetten. Deze muziek is heel 

goed voor je humeur!

‘Deze muziek is 
heel goed voor

je humeur!’
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Eerst even een cliché. ‘Ons leven hangt 

van toevalligheden aan elkaar!’ Ver-

domd, ook in mijn eigen loopbaan als 

muziekjournalist. Het begon al in 1959 

tijdens mijn studententijd in Utrecht. Na 

een semester gewijd aan Wagner vroeg 

professor Reeser of er vrijwilligers waren 

die in Amsterdam een nacht in de rij 

wilden staan. Om de goedkoopste 

kaartjes te bemachtigen. De eerste 

Tristan und Isolde na de oorlog in Neder-

land, daar móésten we naar toe.

Klemperer zou het Concertgebouwor-

kest dirigeren (maar hij was ziek). Wag-

ners kleinzoon, Wieland, deed de regie. 

Zo’n moderne en ‘kale’ enscenering 

hadden we hier niet eerder gezien. En 

met Wagnerzangers als Astrid Varnay en 

Wolfgang Windgassen was het feest 

compleet. Toeval? Tien jaar later 

gebeurde iets dergelijks. Na de Noten-

krakeractie, kortstondig verstoord con-

cert van Haitink, was ik een van de eer-

sten die een interview met de 

oproerkraaiers maakten. De nog niet 

gefuseerde NRC plaatste het maar zette 

er zonder enig overleg een negatief 

getint commentaar naast. Woedend 

was ik. Meteen de telefoon gepakt en 

laten weten dat ik verdere samenwer-

king niet zag zitten. 

Hoe brutaal kun je zijn. Maar ik had een 

troefkaart achter de hand. Het Algemeen 

Handelsblad had me gevraagd of ik niet 

bij hen wilde komen. Zoals ook de over-

gang naar de Volkskrant in 1971 geen 

toeval was. Als muziekredacteur kon ik 

er een vaste baan krijgen. Vorig jaar 

sloeg het ‘toeval’ weer toe. Tijdens de 

Stockhausen-happening in het Holland 

Festival liep ik een oud-collega tegen 

het lijf. Louwrens Langevoort is tegen-

woordig intendant van de Philharmonie 

in Keulen. Schitterende zaal, geweldige 

programmering. “Kom ook eens bij óns 

luisteren”, zei hij. “Ja, graag, als Current-

zis bij jullie is”, was mijn reactie. “Nou, die 

ís volgende week bij ons met de Zevende 

van Sjostakovitsj”, antwoordde hij.

Toeval? Ik heb meteen trein plus hotel 

geboekt. Die Sjostakovitsj was verplet-

terend goed, het SWR Symphonieor-

chester speelde briljant. De zaal stond 

na afloop op z’n kop. Currentzis blijkt net 

zo overtuigend in dit repertoire als Ger-

giev en Jansons. Geen wonder. Ze had-

den dezelfde leermeester: Ilya Moesin. 

Het Grieks-Russische fenomeen sleurde 

iedereen mee. Ultieme concentratie bij 

publiek én orkest. Daarna ben ik nog 

tweemaal afgereisd naar Keulen. Voor 

een concert met het Adagio uit Mahlers 

Tiende gecombineerd met Webern, 

Kúrtag en Sjostakovitsj. Maar toen was 

Currentzis ziek. Eind februari, vlak voor 

de corona-explosie, compenseerde hij 

dat met een fabelachtig Strauss- en 

Mahlerprogramma. Alerte actie van de 

Philharmonie. Opnieuw ‘n fascinerende 

avond.

Ook in platenland maakt Currentzis 

furore. Na Sony-voltre!ers met Tsjai-

kovski (Pathétique), Stravinsky (Sacre en 

Les Noces), de Zesde van Mahler (goed 

voor een Edison) is nu Beethoven aan de 

beurt. Een overrompelende versie van de 

Vijfde is net uit, de Zevende symfonie 

volgt in het najaar. Nee, niet tegelijkertijd 

en ook niet op één cd, voor zover ik weet. 

Currentzis legt ook op dit punt zijn wil op. 

De opnamen werden twee jaar geleden 

gemaakt in het Weense Konzerthaus 

met zijn eigen, grotendeels Russische 

ensemble MusicAeterna. Een verrassend 

flexibel orkest dat meesterlijk reageert 

op de extreme eisen en opvattingen van 

zijn oprichter.

De ambitieuze Atheense jongeman, die 

begon als violist en zanger maar al vrij 

snel overstapte naar het dirigeren, koos 

daarbij niet voor de meest voor de hand 

liggende weg. Hij ging naar Sint Peters-

burg om daar het vak te leren bij de oude 

rot Moesin, die nog les gaf volgens de 

tradities van de legendarische Russische 

dirigentenschool. Via Fritz Stiedry leidt 

dit zelfs naar Mahler en tijdgenoten, zegt 

men. Zou dat de reden zijn dat de Mah-

lers van Currentzis zo boeiend zijn? En 

dan te  bedenken dat ik de overal beju-

belde uitvoeringen van de Negende en 

dat Adagio uit de Tiende symfonie – 

helaas, helaas - heb moeten missen. 

Het staat volgens mij als een paal boven 

water: Currentzis had eigenlijk niet 

mogen ontbreken op het zo onfortuin-

lijke Amsterdamse Mahler Festival. 

  VOOR EN NA
HANS HEG

Godenzoon
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In Griekenland zijn ze echter apetrots 

op hun godenzoon. Na Dimitri Mitro-

poulos (die tot zijn plotselinge dood in 

1960 vooral actief was in Amerika en 

die in 1958 in Salzburg één keer voor 

het Concertgebouworkest stond) 

hebben ze eindelijk weer een dirigent 

van wereldformaat in huis. Al is ook 

Currentzis vooral elders actief (hij is 

inmiddels Russisch staatsburger). Wie 

meer wil weten over zijn opmerkelijke 

carrière moet vooral dat grote inter-

view in de Gramophone van maart 

lezen. Kop: ‘The radical conductor 

raising the bar’. Zijn lat ligt inderdaad 

hoog, heel hoog. Perfectie en bezeten-

heid gaan bij hem hand in hand. Voor 

mij is er iets wezenlijk veranderd sinds 

ik hem in het vizier kreeg: er is een 

leven vóór en een leven ná Currentzis!

Met de start van zijn Beethovencyclus bij 

Sony heeft hij zich als taak gesteld: 

afrekenen met de uitwassen van de 

twintigste-eeuwse, post-romantische 

muziekpraktijk. Zeg maar de Beethovens 

van Karajan en Klemperer. Dat het nood-

lot op de deur zou kloppen in de Vijfde, is 

gewoon onzin, stelt Currentzis. “The 

music of Beethoven is so immense, it is 

created with so much love, care and 

dignity in the absolute golden ratio of 

the form, that it definitely does not need 

either us or any text to illustrate it.” 

  VOOR EN NA CURRENTZIS

BEETHOVEN
SYMPHONY NO. 5
MUSICAETERNA
O.L.V. TEODOR CURRENTZIS
SONY 0190758849720
VKZ.NL/20315 ! 24,99

Perfectie en bezetenheid
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Gloeiend, glanzend, glijdend, knisperend - alle geluiden die er uit een oude 
viool maar te halen zijn, komen op deze nieuwe Vivaldi-cd voorbij. De solist 
is Alessandro Tampieri, de dirigent Ottavio Dantone, de op oude instrumen-
ten spelende musici behoren tot de Accademia Bizantina. Allen zijn doorge-
winterde barokspecialisten. Ze hebben een aanstekelijke cd gemaakt, met 
daarop enkele van Vivaldi’s beroemde Concerti per il castello. De opname is 
onderdeel van een gigantisch project om zo’n 450 stukken van de rode 
priester op cd te zetten. Tot nu toe zijn er bijna 70 verschenen, wat een 
heerlijk vooruitzicht... De bijnaam ‘Il castello’ slaat op het Moravische kas-
teel van graaf Collalto, de Venetiaanse opdrachtgever van de stukken. Hier 
horen we Vivaldi zoals we hem het liefst horen: sprankelend, springend, 
soms dwingend strak, soms verleidelijk uitbundig, maar altijd fris & fruitig.

David Apollonius Coppoolse

VIVALDI 
CONCERTI PER 
VIOLINO VII ‘PER IL 
CASTELLO’
ALLESSANDRO TAMPIERI 
ACCADEMIA BIZANTINA 
O.L.V. OTTAVIO DANTONE 
NAÏVE 3700187670788
VKZ.NL/20317 
! 21,99

DE ALGEMENE  
BOEKHANDEL
Leusderweg 184-188, Amersfoort
Tel: 033 4622222
www. algemeneboekhandel.nl

Al meer dan twintig jaar is de cd-afdeling van De Algemene 
Boekhandel te Amersfoort in de omgeving een begrip. De 
mooiste klassieke en populaire muziek op oude of nieuwe 
instrumenten, op dvd of langspeelplaat, alles valt te bekij-
ken en te beluisteren op de makkelijk te bereiken en toch 
rustig gelegen Leusderweg. Professionele medewerkers 
adviseren graag over de mooiste klassieke muziek. De 
winkel is elke werkdag geopend. U kunt gratis parkeren voor 
de deur.

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

Van solofantasie tot concerto en van triosonate tot cantate: Telemann was 
van alle markten thuis, bewoog zich als een kameleon door alle stijlen en 
genres en schrok er niet voor terug om deze stijlen in een gewaagde cross-
over met elkaar te vermengen. Op La Querelleuse houden The Counter-
points een muzikaal pleidooi voor deze meester van stijl en vorm. Ze zetten 
daar de unieke muzikale humor bij in, die zo eigen is aan de muziek van 
Telemann. Een ensemble waar we in de toekomst zeker nog veel van gaan 
horen en waar wij u nu al kennis mee willen laten maken. Sterk aanbevolen!

Hans en Marcel Verdurmen 

TELEMANN
LA QUERELLEUSE
THE COUNTERPOINTS & 
FRIENDS
ETCETERA 8711801016528 
VKZ.NL/20316 
! 22,99

In het centrum van het dorp Driebergen, onder de rook van 
Utrecht en Zeist, vindt u de gezellige entertainmentwinkel 
CD-Artline-Klassiek. Een uitgebreid en scherp geprijsd 
assortiment cd’s en dvd’s, ook tweedehands. Bij aankoop in 
de winkel van meer dan één artikel ontvangt u bovendien 
nog eens 10% EXTRA KORTING! Naast klassiek vindt u 
tevens alle andere muziekgenres en films. Onze vriendelijke 
en deskundige verko(o)p(st)ers die net als u van muziek en 
films houden, adviseren u graag. U kunt in de directe 
 omgeving gratis parkeren. Kijk ook op onze website  
https://www.cdendvd.nl voor de laatste actie-prijzen. 
Levering door heel Nederland.
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VIVALDI, SOLLIMA 
e.a.
THE LADY FROM THE 
SEA
ARCANA 3760195734681
VKZ.NL/20318 
! 22,99

De titel van dit nieuwe project van Chiara Zanisi en Giovanni Sollima is een 
verwijzing naar een stuk van Ibsen. Een vrouw wordt verscheurd door 
amoureuze gevoelens voor een zeeman, tussen de aantrekkingskracht van 
het onbekende en de veilige haven van haar huwelijk. Dit spanningsveld zie 
je ook terug in de repertoirekeuze, die wisselt tussen folk en barok, wee-
moed en hartstocht. Het begin is veelzeggend. Een cellosnaar zingt en 
gromt; de ademhaling van het instrument. In de daaropvolgende stukken 
geven Sollima en Zanisi zich volledig en halen echt álles uit hun instrument. 
Vooral in de composities die Sollima schreef voor dit project lijkt het alsof 
ze elke vezel van hun instrument willen doorgronden. Het pure plezier van 
fysiek musiceren wordt hier op meeslepende wijze invoelbaar gemaakt.

Guido Mevis 

De titel Anamorfosi heeft hier niets te maken met de Reformatie, maar met 
het thema ‘verandering’. Hij heeft betrekking op de veranderingen die Alle-
gri’s overbekende Miserere in die periode heeft doorgemaakt. U hoort op 
deze cd de oerversie van het Miserere, zonder alle toevoegingen en versie-
ringen die in latere eeuwen aan het stuk zijn toegevoegd, dus in de versie die 
Mozart uiteindelijk gehoord moet hebben. Dat heeft geleid tot een fantas-
tisch resultaat: intiem, helder, pakkend, zoals u het werk niet eerder heeft 
gehoord… Anamorfosi neemt u op deze cd mee op een uitdagende muzikale 
reis in het zeventiende-eeuwse Rome: fantastisch en ongeëvenaard gezon-
gen. Ontroerend; dit mag u niet missen!

Peter Vijfvinkel

ALLEGRI, 
MONTEVERDI e.a.
ANAMORFOSI
LE POÈME HARMONIQUE
O.L.V. VINCENT DUMESTRE
ALPHA 3760014194382
VKZ.NL/19509 
! 22,99

De nieuwe muziekafdeling in Boekhandel De Dominicanen 
is een feestje voor onze klanten. De mooie bovenverdieping, 
met prachtig uitzicht over de hele winkel en op het midden-
schip van de kerk, is naast de trap ook met de lift te berei-
ken. Eenmaal boven waan je je in een andere wereld. Een 
uitgebreide collectie klassieke muziek – nieuw en tweede-
hands – popmuziek en jazz. Ook vinyl in alle genres is ruim-
schoots te vinden, zoals ook documentaires en arthouse-
films. Kom langs in de mooiste winkel van Maastricht voor 
het uitgebreide assortiment of bezoek een van de vele 
concerten en lezingen in onze boekhandel.

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

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

Boekhandel Het Colofon, enthousiast lid van Klassieke 
Zaken, is gevestigd in het centrum van Arnhem, heeft in 
2019 haar eerste lustrum gevierd, en is uitgegroeid tot een 
complete boekhandel met een grote collectie nieuwe, 
tweedehands- en voordeelboeken. Bij een bezoek aan de 
winkel word je ook verrast door onze omvangrijke en bijzon-
dere collectie klassieke muziek-cd’s! Ook voor tweede-
hands cd’s kun je bij ons terecht. In de grote winkel is heel 
veel mogelijk. Er zijn regelmatig diverse concerten in de 
genres klassiek, jazz en pop en ook theateroptredens, 
lezingen en vergaderingen worden voor onze klanten aan-
geboden. Maak van je dagje Arnhem een beleving door een 
bezoek te brengen aan Het Colofon of bezoek onze website 
met een ruim aanbod..
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Je zal zo’n peetvader hebben: als jongen 

werd zanger David Linx door saxofonist 

en doopvader Nathan Davis naar Frank-

rijk gereden waar ze drummer Kenny 

Clarke en zangeres Betty Carter ont-

moetten, alsook de eveneens uit de 

Verenigde Staten geëmigreerde schrijver 

James Baldwin. Terugkijkend is dat een 

cruciaal tre!en gebleken, de vier legen-

des waarmee Linx als jongeling in con-

tact kwam, riepen een levenslange 

liefde voor muziek en taal wakker. 

Linx’ nieuwste plaat is een autobiografi-

sche terugblik en een muzikale stap in 

de toekomst in een. De hoesfoto spreekt 

boekdelen over de bedoelingen van de 

Belgische jazzzanger en chansonnier: 

daar staat hij, het bovenlichaam ont-

bloot, spieren gespannen, schouders 

naar achter, de borst vooruit en de mond 

wijd open als bij een schreeuw. Zonder 

enige terughoudendheid laat Linx zijn 

hart spreken, wetend dat hij kan vertrou-

wen op een fantastische techniek, waar-

door hij iedere lettergreep, zelfs iedere 

adempauze de juiste kleur en emotiona-

liteit kan geven. Songs als Azadi en het 

titelnummer hebben een overrompe-

lende vitaliteit. In de langzamere liede-

ren neemt Linx afscheid van dierbaren of 

wezenlijke levensfases op een manier 

die ronduit ontroerend is. Dat doet hij 

niet alleen natuurlijk. Er zijn de spo-

ken-word-bijdragen van Marlon Moore 

die Linx’ woorden van contrast voorzien 

en de muziek de eenentwintigste eeuw 

binnentrekken. En er zijn de frisse, steeds 

verrassende akkoorden van pianist 

Grégory Privat die Linx’ verhaal zowel 

persoonlijker als universeler maken. 

In het spanningsveld tussen wat privé is 

en wat algemeen geldt, gaat rap-

per-zanger Kassa Overall nog een stap 

verder. Bij hem lijkt er nauwelijks een 

filter te zijn. Openhartig vertelt hij over 

zijn dromen en angsten. Hoe hij als kind 

voor zich zag dat hij misschien ooit een 

muzikale beroemdheid zou zijn, bijvoor-

beeld. Dat had larmoyant kunnen uit-

pakken, maar het raakt, omdat Overall 

zijn teksten van een intrigerend eigenzin-

nige soundscape voorzag waarin 

prachtmuzikanten als Bigyuki, Brandee 

Younger, Craig Taborn en Aaron Parks 

haast ongemerkt schitteren. Maar meer 

nog omdat Overall zelf juist helemaal 

niet zo’n begaafd vocalist is en van die 

beperking juist een kracht maakt.

Het is de vraag of Kurt Elling het woord 

beperking überhaupt kent. Hij is een 

briljante zanger die alleen niet constant 

briljante muziek heeft gemaakt. Zijn 

nieuwste plaat is echter niets minder 

dan een meesterwerk. Met odes aan 

grote Amerikaanse dichters. Met sub-

tiel-verpletterend pianowerk van Danillo 

Pérez. Met indringende songs en met 

Elling niet alleen technisch, maar ook 

emotioneel in een absolute topvorm.        

STEMMEN MET 
EEN VERHAAL
Door Mischa Andriessen

KASSA OVERALL 
I THINK I’M GOOD 
BROWNSWOOD RECORDINGS
5060180324254 (LP)
VKZ.NL/20320 " 30,99  
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Kassa Overall

Intrigerend 
eigenzinnig
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Jasper  volgt

 online les

Half april tikte ik dit stukje op. De scho-

len waren toen dicht. Vervelend voor 

jullie, je ouders en voor de harde werkers 

op school die naar jullie verlangden. Let 

op. Hier komt een advies:

‘Als je geen invloed hebt over de situatie 

waar je in zit, laat je dan niet meeslepen 

in een draaikolk naar beneden. Zet jezelf 

in je eigen bubbeltje.’ 

Ik had een interviewtje in Magazine van 

de Volkskrant over mijn Muzikaal Medi-

cijnkastje.* Muziek om er weer tegenaan 

te kunnen.

Boek

Het onwijs grote Filosofie Doeboek 

geschreven door filosoof Sabine Wassen-

berg. Een ‘quarantaine’-boek. Al heel lang 

geleden stelde ik voor dat in het basison-

derwijs een uurtje filosofie gegeven werd. 

Samen al pratend leren nadenken. Lekker 

doorvragen: Waarom? Hoe weet je dat? Is 

dat echt zo? Leg eens uit. Wat is daarvoor 

je argument?

Raadsels (met de oplossing).   Filosofische 

recepten. En mijn vrienden Socrates en 

Seneca komen voorbij. Veel geestige 

plaatjes.  Boek voor alle (!) leeftijden.

Ik heb er veel van geleerd. Wat dacht je 

van dit zinnetje: “Ik weet het zeker, 

denk ik.” 

Mailen naar: 

edwinrutten@edwinrutten.nl 

Alle Leeftijden welkom.  

Iedere mailer krijgt de  

intussen  felbegeerde KKZ  konde.* 

PS. De Volkskrant:  

www.edwinrutten.nl. Bij NIEUWS. 

Muzikaal medicijnkastje.

PPS. Zoek maar eens op Muziek en 

Mythologie. Mooie dingen.

PS. “Zeg Edwin, beantwoord je altijd 

elke mail?” Jazeker wel!

GEEN SCHOOL

Nou dág!

Edwin Rutten

CHIMES OF FREEDOM
LYNNE ARRIALE TRIO
CHALLENGE RECORDS 0608917349429

VKZ.NL/20314 ! 22,99

TÜÜR
MYTHOS
ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA 

O.L.V. PAAVO JÄRVI

ALPHA CLASSICS 3760014195952

VKZ.NL/20219 ! 22,99

Jullie hebben vast wel muziek die je 

opvrolijkt. Onder de muzikale dokters 

die mij de best werkende medicijnen 

sturen, verloot ik cd’tjes. 

Kreeg een mailtje naar aanleiding van 

mijn vorige stukje over de Kindermu-

ziekweek:

“Beste Edwin, ik weet niet of ik te oud 

ben om te reageren op uw oproep in 

Klassieke Zaken, ik ga er zeker iets met 

mijn kleinkinderen mee doen. […] Vrien-

delijke groeten, Ari te Enkhuizen.”

HOERA! Ari heeft het begrepen. Nie-

mand is te oud om te reageren! Kom op, 

geachte lezers: mailen maar! De 11de 

mailer krijgt een setje cd’s. 

In de vorige Klassieke Zaken las ik bij een 

cd ‘Oerspannend’. Dat wilde ik horen. 

Cd’tje besteld. 

Cd klassiek 

Mythos.* Componist Erkki-Sven Tüür. Hij 

komt uit Estland. Inderdaad oerspan-

nend. Geheimzinnig. Onheilspellend. Je 

Fantasieknop gaat tollend in het rond. 

Track 1. Welk instrument hoor je op 2’51”? 

12’48” Daar komen ze aan! 24’24” Een 

woodblock. 33’01” Een geweldig cres-

cendo. Track 3. 13’43” Wat daar gebeurt!

Cd jazz

Chimes of Freedom - Lynne Arriale. Pia-

nist. Haar 15de cd.

Zij swingt geweldig. Ook eigen composi-

ties. Gastvocaliste is de verrassende K.J. 

Denhert. Wat een stem. Zij zingt onder 

andere American Tune, oorspronkelijk 

een 17e-eeuwse hymne, onder meer 

door Bach gebruikt in de Matthäus-Pas-

sion. De Nederlandse bassist Jasper 

Somsen speelt bas (goed opgenomen) 

en is de medeproducer.
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1 2 3  4 5  6 7 8

9  10

11  12 13  14

15 16   17

 18 19 20  
21  22  23  24

 25 26 27  
28 29   30 31

32  33 34  35

36  37

38  39  40

horizontaal
1!schoolopgave 4!ongedierte 6!zandweg 9!ge-
meendheid 10!knoflooksaus 11!ik (Latijn) 12!stuk 
goed 14!gesloten 15!lichte bedwelming 17!snoek-
achtige zeevis 18!de neus reinigen 21!landbouw-
werktuig 22!klaar 23!rivier in Siberië 24!lidwoord 
25!motorrijwiel 28!onderhuidse vetlaag 30!afspraak-
je 32!buidel 33!politieke partij 35!sluimering 36!voor-
naamwoordelijk bijwoord 37!bouwval 38!manne-
tjesschaap 39!afwijzing 40!zeer oud (voorvoegsel).

verticaal
1!opleider 2!derhalve 3!lieftallig persoon 4!commer-
ciële zender 5!bierpomp 6!in de grond zetten van 
planten 7!tropische vetplant 8!scheepsinstrument 
13!streling 16!borrelhapje 17!gesprek met het op-
perwezen 19!vliegende schotel 20!niet verder dan 
25!oliehoudend gewas 26!bejaard 27!toestel 29!para-
chutist 31!melodie 33!Amerikaanse nieuwszender 
34!honderd vierkante meter.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

L E S R A T P A D
E R N S T A I O L I
E G O L A P T O E
R O E S A G E E P
M S N U I T E N T
E G A F O B D E
E S C O O T E R M
S P E K U D A T E
T A S C D A D U T
E R A A N R U I N E
R A M N E E O E R

Pastorale

29 22 3 31 40 15 10 12 36
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OPLOSSING
29 22 3 31 1540 10 12 36

Naam Plaats
Elske van Thoor Millingen a/d Rijn
Carina Bouwense Goes
Peter Simmers         Epe
Anton Kanis             Ede
Sjoerdje Oosterbos   Nunspeet
Henk Struijk             Rhenen
Gert-Jan Oosterom  Sliedrecht
Loes Runge Vlagtwedde
Tom Schalekamp Odijk
Piet Kuiken Hoofddorp

OPSTUREN NAAR PRIJSWINNAARS
Stuur uw oplossing met naam, adres en/of e-mailgegevens 
voor 13 juli 2020 naar: Klassieke  Zaken,  
Postbus 226, 1200 AE Hilversum of  info@klassiekezaken.nl

Onder de goede inzenders worden 
5 boeken verloot:
‘Opera, een geschiedenis in 27 
sleutelwerken’, geschreven door 
Benjamin Rous 
ISBN 9789028293052

KRUISWOORD
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

De prijswinnaars  
van puzzel nr. 2
 ontvangen de 

 dubbel-cd:
Forbidden Music in 

World War II van  
Paul Hermann

Oplossing puzzel Klassieke Zaken nr. 2: 
SOPRAAN

HORIZONTAAL
1    schoolopgave 
4  ongedierte 
6  zandweg 
9  gemeendheid
10  knoflooksaus 
11  ik (Latijn) 
12  stuk goed 
14  gesloten 
15  lichte bedwelming 
17  snoekachtige zeevis 
18  de neus reinigen 
21  landbouwwerktuig
22  klaar 
23  rivier in Siberië 
24  lidwoord
25  motorrijwiel 
28  onderhuidse vetlaag 
30  afspraakje
32  buidel 
33  politieke partij 
35  sluimering 
36   voornaamwoordelijk bijwoord 
37  bouwval 
38  mannetjesschaap
39  afwijzing 

40   zeer oud  (voorvoegsel).

VERTICAAL
1  opleider 
2  derhalve 
3  lieftallig persoon 
4   commerciële  zender 
5  bierpomp 
6   in de grond zetten van planten 
7  tropische vetplant 
8  scheeps instrument
13  streling 

16  borrelhapje 
17   gesprek met het opperwezen
19  vliegende schotel 
20  niet verder dan
25  oliehoudend gewas 

26  bejaard 
27  toestel 
29  parachutist
31  melodie 
33   Amerikaanse nieuwszender
34   honderd vierkante meter.
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PUZZEL



ALKMAAR
Pop-eye/Velvet Music
Boterstraat 10 / 072-2200205
alkmaar@velvetmusic.nl

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
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  

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

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

DEN HAAG
Paagman  
Lange Poten 41 / 088 338 3838
www.paagman.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

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

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

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

Velvet Music  
Nieuwe Rijn 34 / 071-5128157
www.velvetmusic.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
Velvet Music  
Oude Binnenweg 121a / 010-4134423
www.dedoelen.nl
www.velvetmusic.nl

Velvet Music / Donner
Coolsingel 129 / 010 3070282
www.velvetmusic.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 

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

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

WEBWINKELS

Bol.com  
www.bol.com

Boudisque muziek en film  
06 14579618
www.boudisque.nl

Het Carillon  
050-3123625
www.hetcarillon.nl

Klassiek.nl  
058-2948700
www.klassiek.nl

Muziekhandel Spronk  
076-5215213
www.muziekvanspronk.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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EEN VIRTUELE REIS DOOR 
FRANKRIJK
Het oeuvre voor symfonieorkest van Claude Debussy past op 

slechts vier cd’s, maar werken als La mer, Nocturnes, Jeux, Images en 

natuurlijk de Prélude à l’après-midi d’un faune behoren ondertussen 

wel tot het geliefde ijzeren repertoire. Repertoire dat iedere klassie-

kemuziekliefhebber in huis moet hebben. Al was het alleen maar om 

af en toe intens te genieten van de even delicate als wufte Franse 

klanken die Debussy aan een orkest weet te ontlokken. Met de Com-

plete Works for Orchestra bieden het Ulster Orchestra en dirigent 

Yan Pascal Tortelier, de zoon van de legendarische cellist Paul 

 Tortelier, een uitgelezen mogelijkheid om de orkestrale Debussy in 

één keer binnen te halen. Tortelier is een ware specialist, maar ook 

het Noord-Ierse orkest stijgt boven zichzelf uit. En dan zijn ook min-

der bekende werken als de Rapsodie voor altsaxofoon en orkest en 

bewerkingen van bekende ‘pianohits’ zo’n lust voor het oor dat u zich 

met de ogen dicht even heerlijk aan de Franse kust, op het geurende 

Franse land of in het immer vibrerende Parijs waant.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 27. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 7 augustus 2020.

DEBUSSY
COMPLETE WORKS FOR 
ORCHESTRA
ULSTER ORCHESTRA
O.L.V. YAN PASCAL TORTELIER
CHANDOS 0095115114421 (4CD) 
VKZ.NL/20321

WORDT U AANGEBODEN DOOR

 24,99*

39,99

CLUBLEDEN

4CD

 29,99*

39,99

4CD

EXCLUSIEVEBOXAANBIEDING
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