
KUNST UITDE PROVINCIESBOEK + CD +MUSEUMKORTING

GeschenkMOET JE HOREN

AANGENAAMKLASSIEK.NL

MOET JE HOREN

* CONSUMENTENADVIESPRIJS

¤12,
99

AK2021_INSERT_KlassiekeZakenMagazine_12p_210x285_v4-DEF.indd   1

AK2021_INSERT_KlassiekeZakenMagazine_12p_210x285_v4-DEF.indd   1

11-08-2021   12:51
11-08-2021   12:51

3/4

Sol & Pat
Gevarieerd menu

Janine Jansen
12 Stradivari

Intieme dialoog

JAROUSSKY
& GARCIA

H
é

t 
ti

jd
sc

h
ri

ft
 v

o
o

r l
ie

fh
e

b
b

e
rs

 v
a

n
 k

la
ss

ie
ke

 m
u

zi
e

k 
/ 

4
1e

 ja
a

rg
a

n
g

 o
k

to
b

e
r 

2
0

2
1

H
é

t tijd
sch

rift vo
o

r lie
fh

e
b

b
e

rs va
n

 kla
ssie

ke m
u

zie
k / 4

1e
 ja

a
rg

a
n

g
 o

k
to

b
e

r 2
0

2
1

AANGENAAM 
KLASSIEK

BIJLAGE



Nieuwe Releases Brilliant Classics!

2CD 

Anthoni Van Noordt
Complete Organ Music

Manuel Tomadin

2CD 

Anthoni Van Noordt
Complete Organ Music

Manuel Tomadin

95895

3CD

J.S. Bach
6 Suites for Cello Solo 

BWV 1007-1012
Benedict Kloeckner Cello

3CD

J.S. Bach
6 Suites for Cello Solo 

BWV 1007-1012
Benedict Kloeckner Cello

96403

1CD 

De Lange
Requiem

Netherlands Chamber Choir • Uwe Gronostay

1CD 

De Lange
Requiem

Netherlands Chamber Choir • Uwe Gronostay

96106
96425

3CD

Malipiero
Complete Songs for Soprano & Piano

Paola Camponovo Soprano
Alfredo Blessano piano

3CD

Malipiero
Complete Songs for Soprano & Piano

Paola Camponovo Soprano
Alfredo Blessano piano

96153

2CD 

Italian Contemporary Music
for Harpsichord

Luca Quintavalle

2CD 

Italian Contemporary Music
for Harpsichord

Luca Quintavalle

96408

6 CD

Gurdjieff /
De Hartmann
Complete Music for the Piano

Jeroen van Veen

5 CD

Baroque Edition
The Artistry of

Erik Bosgraaf 

www.brilliantclassics.comwww.brilliantclassics.com

2CD 

J.S. Bach
Six Suites for Viola Solo 

BWV 1007-1012
Simone Libralon

2CD 

J.S. Bach
Six Suites for Viola Solo 

BWV 1007-1012
Simone Libralon

94795

96440

6 CD

Gurdjieff /
De Hartmann
Complete Music for the Piano

Jeroen van Veen

5 CD

Baroque Edition
The Artistry of

Erik Bosgraaf 

00915 Adv. Klassieke Zaken Brilliant  30-08-2021  09:41  Pagina 1



VIRTUOOS EN MET FLAIR
‘Zelden eerder is dit concert uitgevoerd met zo’n combinatie van virtuosi-

teit, intelligentie, karakter en flair’, schreef het gezaghebbende 

 Gramophone over de registratie van Rodrigo’s beroemde Concierto de 

Aranjuez door de Frans-Spaanse gitarist Thibaut Garcia en het Orchestre 

National du Capitole de Toulouse onder leiding van Ben Glassberg. ‘Er is 

nauwelijks een versie die zich kan meten met deze registratie’, deed 

Classical Review er nog een schepje bovenop. Feit is dat het meest 

gespeelde en opgenomen gitaarconcert met dat lyrisch-melancholische 

Adagio in deze opname alles wat Spaans, gitaar, mooi, opwindend, 

introspectief, feestelijk en dromerig is op de best mogelijke wijze voor het 

voetlicht brengt. Bovendien is de rest van het programma met solower-

ken van Regino Sainz de la Maza, die het Concierto de Aranjuez ooit in 

première bracht, het zelden uitgevoerde Musique de cour van Tansman 

en de schitterende Suite van De Visée buitengewoon origineel. En ook 

die werken klinken als een klok. Al heeft u tien opnamen van Aranjuez in 

de kast staan, deze is een must.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 74. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 26 novermber 2021.

DIVERSE COMPONISTEN
ARANJUEZ
THIBAUT GARCIA, 
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE 
TOULOUSE
O.L.V. BEN GLASSBERG
ERATO 0190295235710 
VKZ.NL/213453 
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Winkelprijs € 3,25

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 

E: info@klassiekezaken.nl

HOOFDREDACTEUR

Frederike Berntsen

AAN DEZE AFLEVERING WERKTEN MEE

Mischa Andriessen, Marcel Bijlo, Jacqueline Blok-Wouters, 

Hein van Eekert, Hans Heg, Paul Janssen, Basia Jaworski, 

Jan Kunst, Benjamin Rous, Edwin Rutten, Wenneke 

Savenije, Gerard Scheltens, Eddie Vetter, Noortje Zanen

EINDREDACTIE

Frederike Berntsen

VORMGEVING

Marjanne Gielen, Angela van Eck, Nicole Lennards, 

Patrick Hoogduin, Robin Haarbosch, Fleur Heitling

COVERFOTO

Parlophone Records Limited

KLASSIEKE ZAKEN verschijnt tweemaandelijks in een 

oplage van 30.000 stuks. Het tijdschrift wordt verspreid 

via de aangesloten winkels en verstuurd aan de 

Klassieke Zaken Clubleden. 

LEDENADMINISTRATIE 

BCM MEDIA abonnementenservice, Postbus 1392, 

5602 BJ Eindhoven. T: 085 7600237 (lokaal tarief). 

Bereikbaar: dinsdagochtend en vrijdagochtend van 

08.30 - 12.30 uur. www.bcm.nl

STOPZETTEN LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend 

schriftelijk en dient tenminste acht weken voor het 

verstrijken van de jaarlijkse termijn te geschieden. 

Prijswijzigingen lidmaatschap voorbehouden. 

Zo veel mogelijk is getracht rechthebbenden van foto’s 

te achterhalen. Zij die in verband hiermee niet zijn 

benaderd, kunnen contact opnemen met de uitgever. 

De in dit magazine besproken cd’s zijn uitsluitend 

geselecteerd op kwaliteit. De cd’s zijn mogelijk niet 

standaard in elke winkel op voorraad, maar zijn te allen 

tijde door de aangesloten winkels te bestellen. Vraag 

uw winkelier om advies!

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 

© 2021 Klassieke Zaken, een activiteit van de SNP.

Het volgende magazine verschijnt: 26 november.
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VAN DE REDACTIE

‘Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van 

het onzegbare’, schreef Aldous Huxley. De coronaperiode 

heeft ons de betekenis van stilte wel heel indringend 

doen ervaren. 

Nu de maatregelen versoepeld kunnen worden, komt 

geluid - in alle vormen - weer op. Raceliefhebbers 

genoten onlangs van de Formule 1 in Zandvoort, binnen-

kort zullen popfestivals weer mogelijk zijn, steeds meer 

vliegtuigen stijgen op en landen. 

De pandemie is nog niet voorbij, maar heel langzaam 

komt het concertleven weer op gang. In deze Klassieke 

Zaken staan boeiende producties die musici hebben 

gerealiseerd tijdens de lockdown. Maar hoe belangrijk 

opnames ook zijn, in het rechtstreekse contact met het 

publiek vinden spelers, zangers en dirigenten hun 

diepste vervulling. 

In de platenzaken kunnen de 

eigenaren u opnieuw van 

dienst zijn met hun 

deskundig advies. Ook de 

actie Aangenaam Klassiek 

gaat van start, met dit jaar 

een museumgids als 

geschenk. Zo kunt u weer 

genieten van datgene wat na 

de stilte het dichtst bij het 

onzegbare komt: de muziek.

FREDERIKE BERNTSEN

GELUID

Vervulling

AANBIEDINGEN

3 Virtuoos gitarist Thibaut Garcia

10 Thesauri inventio tussen paleismuren

11 Sol & Pat Onconventioneel en    

 gepassioneerd
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RUBRIEKEN

7 Philippe Jaroussky & Thibaut Garcia

 Een intieme dialoog

13 Janine Jansen bespeelt 12 Stradivari

16 De Spaanse renaissance volgens 

 Música Temprana

18 Marin Alsop Candide

21 Harriet Krijgh Silent Dreams

24 Rebelse componiste Dora Pejacevic 

26 Gevarieerd menu door Sol & Pat

29 Tien jaar Festival Vocallis

32 Exotiek en folklore bij Dimitri Tchesnokov

34 Wilhelm Furtwängler Bewogen door een  

 onzichtbare kracht
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HOLLAND OPERA
DWAALHUIS
9 OKTOBER T/M 7 NOVEMBER
Dwaalhuis is een voorstelling van Holland Opera over vergeten, 

maar ook over je mooiste herinneringen. Als je ouder wordt ver-

geet je soms dingen, maar juist de oudste herinneringen blijven. 

Soms is het heel verdrietig als iemand dingen niet meer weet, 

maar vergeten kan soms ook grappig zijn en het is fijn om mooie 

herinneringen met elkaar te delen. In Dwaalhuis speelt een man 

piano, een vrouw herkent de melodie, pakt haar trompet en 

speelt mee. Langzaam komen we achter hun verleden en hun 

toekomst. Dwaalhuis is een voorstelling over de kracht van 

muziek. Want muziek vergeet je nooit. 

Info: hollandopera.nl

AANGENAAM 
KLASSIEK 2021
MUZIEK & BEELDENDE KUNST
Aangenaam Klassiek 2021verrast u dit jaar met muziek en 

beeldende kunst. Diverse musea uit heel Nederland pre-

senteren zich met een verhaal over een bijzondere tentoon-

stelling of een bijzonder schilderij: Kunst uit de provincies. 

Deze verhalen zijn verbonden aan muziek. Van elke cd die 

gekoppeld is aan een verhaal staat een track op de 

geschenk-cd. In het luxe hardcovermediaboek treft u verder 

de 2 cd’s Aangenaam Klassiek aan met tracks van alle 

actietitels uit de campagne Aangenaam Klassiek. Vanaf 28 

september 2021 tot en met 

31 januari 2022, of zolang de 

voorraad strekt, zijn alle 

aanbiedingen uit het boekje 

geldig voor de verlaagde 

prijzen. Als extraatje krijgt u 

dit jaar de gelegenheid om 

met de kortingsvouchers, 

die verpakt zijn in Aange-

naam Klassiek, de meewer-

kende musea eenmalig met 

korting te bezoeken. 

Info: aangenaamklassiek.nl

(UN)HEARD MUSIC 
FESTIVAL 2021
30 & 31 oktober
Met Unfinished als thema staat er de komende editie van 

het (Un)heard Music Festival niet een componist cen-

traal, maar werken die componisten niet hebben kunnen 

of willen afmaken. Vaak wordt dit geweten aan het 

vroegtijdig sterven van de scheppend kunstenaar, maar 

dat is niet altijd het geval. Soms lijkt het een bewuste 

keuze te zijn: weet de componist misschien niet meer hoe 

het verder moet? Is hij of zij niet gelukkig met het gecom-

poneerde en wordt het stuk daarom terzijde gelegd?

Ook deze vijfde editie is het Matangi Quartet initiator/

organisator van het (Un)heard Music Festival, met 

wederom jonge topmusici en -dansers, een brede rand-

programmering en directe interactie met het publiek.

Info: korzo.nl/nl/themas/unheard-music-festival
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INTIEME
                 DIALOOG 
                                                                                                            Door Benjamin Rous

PHILIPPE JARO US SK Y & THIBAUT GARCIA 

Lees verder op pagina 8F
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In oktober verschijnt de cd À sa guitare, 

het resultaat van de verrassende 

samenwerking tussen de geliefde 

countertenor Philippe Jaroussky en de 

jonge klassieke gitaarsensatie Thibaut 

Garcia. Hun ontmoeting leverde een 

spannende en afwisselende reis op die 

meer dan vierhonderd 

jaarmuziekgeschiedenis beslaat en 

schakelt tussen verschillende 

continenten, culturen en talen.

Philippe Jaroussky en Thibaut Garcia 

ontmoetten elkaar in 2019 tijdens de 

Victoires de la musique classique, de 

jaarlijkse uitreiking van de Franse klas-

siekemuziekprijzen. Jaroussky trad op, 

Garcia was genomineerd als ‘instru-

mentale openbaring van het jaar’ en 

won de categorie. Datzelfde jaar zou 

een compilatie-cd van Jaroussky uitko-

men, tere ere van zijn twintig jaar op de 

bühne. “We zochten naar ideeën voor 

nieuwe nummers, want ik vond het niet 

interessant om zo’n cd uit te brengen 

zonder nieuw materiaal,” vertelt Phi-

lippe Jaroussky. “En toen dacht ik aan 

Thibaut! We namen samen het 

chanson Les feuilles mortes op en Flow 

my tears van Dowland. Eigenlijk was, 

zonder dat we het wisten, het concept 

van het album toen al geboren: twee 

totaal verschillende stukken uit com-

pleet andere periodes.”

De samenwerking smaakte voor 

beide artiesten naar meer. “Het ging 

zo ontzettend goed in termen van de 

muziek,” vertelt Thibaut Garcia, 

“maar de onderlinge verhouding was 

ook zo leuk en makkelijk, dat we 

besloten om een heel album op te 

nemen. We kwamen allebei met een 

lange lijst stukken. Sommige num-

mers waren meteen goed, en som-

mige dingen gooiden we meteen weg, 

omdat ze bijvoorbeeld niet goed 

werkten op de gitaar.” 
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COVERINTERVIEW



“Eerst probeerden we veel liederen die 

specifiek geschreven zijn voor stem en 

gitaar,” herinnert Jaroussky zich, “maar 

uiteindelijk zijn bijna alle nummers op de 

cd bewerkingen, veel door Thibaut zelf. ” 

Garcia: “Bij bewerkingen gaat het er heel 

erg om dat je de essentie van het stuk 

vindt. Is die essentie ritmisch, harmo-

nisch, is het de melodie? Je moet een 

stuk echt begrijpen. Een bewerking 

maken is iets heel persoonlijks, het is in 

zekere zin als componeren.”

Een van de verrassende bewerkingen op 

de cd is waarschijnlijk Erlkönig van Schu-

bert. Jaroussky: “Ik heb een Schubert-al-

bum opgenomen met piano, dat later zal 

verschijnen, en toen besloot ik Erlkönig 

niet op te nemen. Maar ik vond een 

transcriptie die een terts lager is, super-

virtuoos voor de gitaar, die perfect leek 

voor ons.” Garcia: “Toen ik dat lied 

hoorde op de piano dacht ik bij mezelf: 

dit zal op de gitaar wel verschrikkelijk 

moeilijk zijn. Dat is het ook, maar het 

werkt gewoon.” 

Een ander bijzonder nummer op de cd is 

Alfonsina y el mar. Jaroussky: “Ik vind dat 

een van de mooiste liederen die ooit 

geschreven zijn. Maar het is al zo vaak 

gezongen door zoveel grote artiesten, 

Mercedes Sosa voorop, dat ik het eerst 

niet aandurfde. Maar Thibaut stond erop 

dat we dat lied zouden doen.” Garcia: 

“Voor dat nummer had ik niet eens blad-

muziek en ik heb ook geen transcriptie 

gemaakt. Ik wilde alles improviseren, elke 

keer net iets anders. Dat was voor mij 

nieuw. Ik wilde nóg vrijer zijn en zeggen: 

laten we alleen maar naar elkaar luisteren. 

We hebben de harmonie, laten we erop 

vertrouwen dat we het juiste vinden.”

Het op deze manier begeleiden van een 

zanger was voor Garcia een nieuwe 

ervaring: “Je moet echt je timbre steeds 

aanpassen. Als je met een geluid speelt 

dat te rond of te warm is, bedek je soms 

de stem te veel. Dan moet je meer op de 

kam spelen om een geluid te krijgen dat 

wat preciezer en helderder is. De manier 

waarop je legato en staccato speelt is 

ook anders, omdat je speelt in relatie tot 

wat de zanger doet.” Jaroussky: “Het 

palet aan kleuren van de gitaar is veel 

rijker dan ik dacht. Thibaut kan totaal 

verschillende kleuren produceren, 

afhankelijk van hoe hij zijn handen 

plaatst en hoe hij de snaar raakt.”

“Ik moet zeggen dat het plezier van 

zingen met gitaar een heel ander soort 

plezier is dan zingen met piano”, vervolgt 

Jaroussky. “Het is heel intiem. Je kunt als 

zanger soms echt vergeten dat je zingt. 

Je hoeft je geen zorgen te maken over 

projectie, maar je kunt je volledig richten 

op de kleuren en op de tekst, nog meer 

dan met piano. Je kunt bijna fluisteren. Je 

hoeft je niet te verschuilen achter vocale 

techniek, wat niet makkelijk is voor een 

klassieke zanger.” 

“Soms heb je heel duidelijk de begelei-

der en de zanger,” zegt Garcia, “maar 

met Philippe was het echt een dialoog. 

En ik had het gevoel dat hij zichzelf 

transformeerde, dat hij steeds met 

nieuwe ideeën kwam, steeds iets anders 

probeerde.” Jaroussky is van zijn kant net 

zo lovend: “Het was een bijzonder 

intense samenwerking. Wat ik zo indruk-

wekkend aan Thibaut vind, is dat hij nog 

jong is maar al zo ontzettend goed weet 

wat hij wil en doet. Het is heel verfris-

send, zo’n ontmoeting tussen artiesten 

van verschillende generaties, met 

andere ervaringen. Ik ben ervan over-

tuigd dat dit nog maar het begin is!”

DIVERSE COMPONISTEN
À SA GUITARE
PHILIPPE JAROUSSKY, THIBAUT GARCIA 
ERATO 190295005702
VKZ.NL/213444 € 22,99 

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit  
nog maar het begin is!’
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TUSSEN PALEISMUREN
Thesauri inventio, herontdekte verborgen schatten. Een 

dubbel-cd, voortgekomen uit de ‘zegeningen’ van de 

lockdown. Antoinette Lohmann, muzikale duizendpoot en 

barok- en altviooldocente aan de conservatoria van 

Amsterdam en Utrecht, benutte de relatieve stilte op de 

concertpodia om met haar ensemble Furor Musicus en 

klavecinist Jörn Boysen de verborgen schatten in twee 

belangwekkende muziekcollecties uit de zeventiende en 

achttiende eeuw te onderzoeken. De Di Martinelli- en 

Kromě ř íž-muziekcollecties bleken zo veel, vaak ano-

nieme, geweldige muziek te bevatten dat een dubbel-cd 

het onvermijdelijke resultaat was. Het aantal bekendere 

componisten blijft beperkt tot Johann Heinrich Schmelzer, 

maar het is twee cd’s lang genieten van bijzondere, voor-

namelijk zeventiende-eeuwse muziek. Muziek die vaak 

gespeeld wordt op een verstemde viool (scordatura), wat 

weer leidt tot ongehoorde klanksensaties. Vooral ook 

omdat Lohmann speelt met een aanstekelijke vrijheid en 

vreugde. Stap in de sfeer van de zeventiende-eeuwse 

muziekpraktijk en waan u voor even tussen avontuurlijke 

musici en parelende paleismuren uit voorbije tijden.

DIVERSE COMPONISTEN
THESAURI
INVENTIO
ANTOINETTE LOHMANN, FUROR MUSICUS, 
JÖRN BOYSEN
NAI 8711525527904 (2CD)
VKZ.NL/213455 

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de 
 complete lijst pagina 74. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, 
zolang de voorraad strekt of tot 26 novermber 2021.
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SOL & PAT
Celliste Sol Gabetta en violiste Patricia Kopatchinskaja vor-

men al jaren een bijzonder paar in de wereld van de klassieke 

muziek. Ze staan garant voor onconventionele doch immer 

gepassioneerde uitvoeringen en bieden vaak een originele 

repertoirekeus. Als ze de handen ineenslaan, versterken die 

kwaliteiten zich nog eens. En dat is precies wat er van begin 

tot eind gebeurt op het duo-album Sol & Pat. Het tweetal 

gaat als in een enerverende achtbaan door de muziekgeschie-

denis zonder daarmee iets meer over te willen brengen dan de 

fascinatie voor de combinatie van viool en cello, en speelt de 

sterren van de hemel. Summier gebruik van slagwerk en de 

stemmen van de beide dames zorgen voor even prettige als 

stekelige accenten, en ondertussen slagen ze erin een klassiek 

werk van C.Ph.E. Bach net zo vanzelfsprekend te brengen als 

de vaak weerbarstige noten van Iannis Xenakis. Een cd die 

vertelt dat de viool en de cello samen enorm kunnen swingen 

en die ervoor zorgt dat stilzitten een onmogelijkheid is.

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst 
pagina 74. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 
26 novermber 2021.

DIVERSE COMPONISTEN
SOL & PAT
SOL GABETTA, PATRICIA KOPATCHINSKAJA
ALPHA 3760014197574
VKZ.NL/213439 

 14,99*

22,99

CLUBLEDEN

 16,99*

22,99
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5CD 5028421963532 VKZ.NL/213454

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 
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OP ZOEK NAAR 
DE ZIEL VAN 
12 STRADIVARI

Door Wenneke Savenije

JANINE JANSE N 

Lees verder op pagina 14
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Elke violist droomt ervan om vroeg of 

laat op een Stradivarius te mogen 

spelen. Janine Jansen bespeelde er in 

het unieke project van vioolmakelaar 

Steven Smith van J & A Beare in 

Londen maar liefst twaalf, waarop ze 

vijftien ‘encore-pieces’ opnam met 

Antonio Pappano als pianist. 

Nooit eerder werden er zoveel Stradi-

variusviolen vanuit de hele wereld op 

één plek samengebracht. De bedoe-

ling was topvioliste Janine Jansen in 

twee weken het individuele karakter 

van elk instrument naar boven te laten 

halen voor de documentaire Falling for 

Stradivari van Gerald Fox en het Dec-

ca-album 12 Stradivari. 

Sommige van deze uit museumcollecties 

of privébezit afkomstige topinstrumen-

ten waren al tweehonderd jaar niet meer 

bespeeld, andere behoorden toe aan 

legendarische vioolvirtuozen als Fritz 

Kreisler, Nathan Milstein, Ida Haendel en 

Oscar Shumsky. Jansen vloog vanuit haar 

woonplaats Stockholm naar Londen, om 

vertrouwd te raken met de geselecteerde 

violen, hun geschiedenis en hun speci-

fieke eigenaardigheden. Want Stradivari 

kunnen nukkig zijn en geven zich niet 

zomaar gewonnen. Jansen zocht pas-

send repertoire uit voor elk afzonderlijk 

instrument en maakte op twaalf verschil-

lende Strads schitterende opnames van 

viooljuweeltjes als Liebesleid van Kreisler, 

Schumanns Fantasiestücke op. 73 nr. 1 en 

Elgars Sospiri op. 70.

Janine Jansen, die zelf een Stradivarius 

uit 1715 in bruikleen heeft: “Ik speel nu 

een paar jaar op de Stradivarius die ooit 

in het bezit was van Pierre Rode en 

daarna van Oscar Shumsky, en dat heeft 

mijn spel veranderd. Het instrument 

heeft mijn manier van spelen gevormd. 

Wat ik in dat proces geleerd heb, zal ik 

altijd met me meedragen, ook wanneer 

ik een ander instrument bespeel. Mogen 

spelen op twaalf van de beste Stradiva-

riusviolen heeft me zoveel inspiratie 

gegeven. Je gaat anders luisteren, je 

begint anders te spelen. Je vindt ver-

schillende kleuren…”
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gespeeld. Soms lijkt het zelfs wel alsof 

hun artistieke ziel nog verborgen zit in de 

nerven van het hout, zodat ze in Jansens 

spel gaan ‘meezingen’. Maar het meest 

overtuigend, bezield en expressief klinkt 

de violiste op haar eigen Stradivarius, de 

Shumsky-Rode uit 1715, waarmee ze 

onmiskenbaar het innigst vertrouwd is.  

Wereldwijd zijn er van de ongeveer 

1000 violen die Antonio Stradivarius 

(Cremona, ca. 1644-1737) gebouwd 

heeft, nog zo’n 512 over die tegenwoor-

dig meer dan 20 miljoen dollar kunnen 

opbrengen. Ligt het geheim van de 

‘beste violen ter wereld’ in de bewerking 

van het hout, de vorm (met een iets 

langere romp) of de lak? Of is de magi-

sche klankschoonheid van deze topin-

strumenten het resultaat van minuscule 

imperfecties, kleine vormen van asym-

metrie die de beroemde Italiaanse viool-

bouwer bewust toepaste om de klank te 

verbeteren? Helemaal zeker zullen we 

dat misschien wel nooit weten. 

Steven Smith: “Om in de eerste plaats 

toestemming van alle eigenaren te krij-

gen, waren er maandenlange discussies 

en onderhandelingen nodig. Strads van 

het kaliber dat we nodig vonden voor dit 

project, zijn in het bezit van spelers, stich-

tingen, trusts en verzamelaars over de 

hele wereld. Het leek bijna onmogelijk om 

een venster van twee weken te creëren 

waarin alle instrumenten en hun bespe-

lers tegelijkertijd op dezelfde locatie 

beschikbaar zouden zijn. Maar na maan-

den van plannen zijn we erin geslaagd om 

alle violen, Janine, Antonio en alle andere 

mensen bijeen te brengen die nodig 

waren voor de opname.”

Filmregisseur Gerald Fox: “Een van de 

moeilijkste uitdagingen was het maken 

van deze film tijdens COVID. We zijn 

eerst naar Zweden gegaan om vervol-

gens de artiesten en de violen van 

onschatbare waarde naar Londen te 

krijgen voor de opnamesessies. Dat 

werd nog moeilijker toen Janine zelf na 

slechts een paar dagen filmen COVID 

kreeg. Maar na drie weken herpakte ze 

zichzelf om het album te maken. Het is 

echt ontroerend om te zien hoe Janine 

zegeviert over tegenspoed en zichzelf 

geneest door de pure, allesverslindende 

kracht van muziek.”

Luisteren naar het Strad-album van 

Janine Jansen is een fascinerend avon-

tuur, waarin je steeds weer andere din-

gen opvallen. Het ene topinstrument 

klinkt warmbloediger dan het andere, 

sommige violen neigen wat meer naar 

helder, robuust en cerebraal, andere wat 

meer naar emotioneel, lyrisch of sensu-

eel. In absolute zin een vergelijking trek-

ken tussen de twaalf afzonderlijke Stra-

divari is onmogelijk, alleen al omdat de 

violiste met de meeste violen nog een 

relatie moet uitbouwen (dat kan jaren 

duren!) en op elke Strad weer ander 

repertoire uitvoert. Bovendien lijkt Jan-

sen ook beïnvloed te worden door de 

mate van bewondering die ze voelt voor 

legendarische violisten als Huberman, 

Vieuxtemps, Kreisler, Haendel, Milstein 

en Shumsky, die eerder op de violen die 

ze onder handen neemt hebben 

DIVERSE COMPONISTEN
12 STRADIVARI
JANINE JANSEN, ANTONIO PAPPANO
DECCA 002894851605 
VKZ.NL/213442 € 22,99

Fascinerend 
avontuur
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Na het barokorkest Il Pomo d’Oro 

heeft het label Pentatone alweer een 

belangrijk oudemuziekensemble aan 

zich weten te binden: Música 

Temprana van Adrián Rodríguez van 

der Spoel. Dit ensemble timmert al 

jaren flink aan de weg met 

programma’s vol onbekende Zuid-

Amerikaanse barokmuziek, waarvan 

het overgrote deel door Rodríguez van 

der Spoel zelf boven water werd 

gehaald uit de enorme archieven in 

landen als Bolivia en Guatemala. 

Op de debuut-cd bij Pentatone presen-

teert het oudemuziekensemble Música 

Temprana Spaanse muziek uit de 

renaissance. Deze muziek ligt aan de 

basis van het Zuid-Amerikaanse reper-

toire, want het waren de Spanjaarden 

die grote delen van Zuid-Amerika koloni-

seerden en daar dus ook hun muziek 

heen brachten. In de archieven aldaar 

bevindt zich heel veel muziek van 

Spaanse componisten waar de lokale 

componisten zich door lieten inspireren 

en waaraan zij elementen uit hun eigen 

muziektradities toevoegden. Música 

Temprana heeft dit repertoire echt op de 

kaart gezet en er liggen nog massa’s 

muziek te wachten op herontdekking. 

SPAANSE 
RENAISSANCE
Door Marcel Bijlo

MÚSICA TE MPR ANA 
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Op deze cd keert het ensemble terug bij 

het repertoire waar het ooit mee begon: 

de liederen uit de Spaanse cancioneros, 

liedboeken die vanaf de late vijftiende 

eeuw ontstonden. Die liedboeken wer-

den goed geconserveerd en bevatten bij 

elkaar honderden composities, zowel 

van ons bekende als van anonieme 

componisten. De liedvormen, zoals de 

villancico, de estrambote en de 

romanza, zijn ook in de barok nog lang 

populair geweest in Spanje en zelfs nog 

veel langer in Latijns-Amerika. Daar 

schreef men begin negentiende eeuw, 

toen de Spanjaarden al lang vertrokken 

waren, nog in de oude Spaanse stijl. Die 

stijl kenmerkt zich door een sterk 

accent op het ritme en het gebruik van 

de driedelige maatsoort. Binnen de 

maat zijn er voortdurend accentver-

schuivingen door de noten nu eens in 

drie groepjes van twee en dan weer in 

twee groepjes van drie te verdelen. 

Deze manier van componeren heeft 

elementen in zich van volksmuziek uit 

de landen rondom de Middellandse 

Zee, dus ook uit Noord-Afrika. 

Zoals de cd-titel al aangeeft benadrukt 

Música Temprana op deze cd de intro-

verte en donkere kant van het Spaanse 

repertoire. De liederen handelen over 

onbeantwoorde liefde en ander leed en 

staan mijlenver af van de uitgelatenheid 

die we zo vaak met Spaanse muziek 

associëren. Maar dat is dus maar één 

kant: de contrasten in de Spaanse 

muziek waren en zijn enorm, van uitzin-

nige vrolijkheid tot diepe droefenis. Geen 

ratelende castagnettes en roffelende 

gitaren op deze cd dus, maar een groep 

zangers met bescheiden instrumentale 

begeleiding van gamba’s, blokfluit en 

tokkelinstrumenten. Daarbij klinken, in 

dezelfde sfeer, ook nog twee eigen 

instrumentale composities. 

De tweede cd bevat een versie van El 

Canto de la Sibila, de onheilsprofetie van 

Augustinus die vooral in Spanje bekend 

was en op diverse manieren op muziek is 

gezet. Hier klinkt een versie die in de late 

vijftiende eeuw in Cuenca uitgevoerd 

werd. We horen een afwisseling van 

eenstemmigheid met zeer eenvoudige 

polyfonie, in gedragen tempo gezongen 

en dus wat sfeer betreft uitstekend aan-

sluitend bij de wereldlijke liederen.

Van uitzinnige 
vrolijkheid tot 

diepe droefenis
DIVERSE COMPONISTEN
MELANCOLÍA
MÚSICA TEMPRANA 
O.L.V. ADRIÁN RODRÍGUEZ VAN DER SPOEL
PENTATONE 0827949029462 
VKZ.NL/213440 € 14,99
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Voor haar gevoel is Leonard Bernstein 

altijd in haar leven geweest. Als kind 

zag Marin Alsop hem op de televisie 

en in de concertzaal over het podium 

stuiteren. Als tiener raakte ze in de 

ban van zijn charisma toen hij West 

Side Story opnam. Hij werd haar 

leraar. En nu dirigeert ze zijn Candide. 

Toen zij in New York opgroeide, was de 

flamboyante dirigent en componist een 

begrip, vertelt Marin Alsop (64). “Ik kan 

me nog goed herinneren dat ik hem als 

peuter op de televisie zag. Later, toen ik 

een jaar of negen was, zag ik hem in de 

concertzaal de ‘Young People’s Con-

certs’ dirigeren. Vanaf het moment dat 

hij begon te spreken, deelde hij zijn 

enthousiasme met het publiek. Als je als 

kind ziet dat iemand zoveel plezier heeft 

in wat hij doet, dat hij zomaar rond kan 

CANDIDE
Door Eddie Vetter

MARIN AL S O P
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springen zonder straf te krijgen, werkt 

dat heel aanstekelijk. Toen dacht ik: dat 

is wat ik wil doen als ik groot ben.”

“Ik ontmoette hem voor het eerst toen 

hij zijn West Side Story in de studio diri-

geerde. Dat was in 1984, de befaamde 

opname met José Carreras. Daar 

speelde mijn vader viool in het orkest. Ik 

was nog een tiener, maar ik mocht mee 

en werd aan Bernstein voorgesteld. Hoe 

hij met de zangers en de musici omging! 

Er ging zoveel hartstocht van hem uit, hij 

had zo’n charisma en zo’n magnetische 

aantrekkingskracht.”

“Later werd hij mijn leraar en mentor. 

Niet alleen in de muziek, maar op ver-

schillende niveaus. Hij leerde me wat het 

betekent om een mens te zijn in deze 

wereld. Hij was zo genereus, voor ieder-

een. Zijn doel was mensen samen te 

brengen. Een van de dingen die hij me 

leerde, was dat je met muziek verhalen 

moet vertellen. Hij was zelf een gewel-

dige verteller. Mensen hebben verhalen 

nodig: een begin, een midden en een 

einde. En misschien wel als belangrijk-

ste: een moraal.”

Candide is een satirisch verhaal uit 1759 

waarin een naïeve jongeman als een 

onverbeterlijke optimist door de wereld 

trekt. Zo stelt Voltaire onder meer de 

hypocrisie van de katholieke kerk aan de 

kaak. Bijna twee eeuwen later wilden de 

scenarioschrijfster Lillian Hellman en 

Leonard Bernstein een parallel trekken 

met de inquisitie in hun eigen tijd: de 

heksenjacht op communisten en perso-

nen die in de Verenigde Staten van soci-

alistische sympathieën werden verdacht 

op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

Volgens Marin Alsop is het typerend 

voor Bernstein dat hij voor zijn politieke 

overtuiging uitkwam. Ze zegt: “Candide 

gaat over het samenbrengen van men-

sen in een betere wereld. Het past niet in 

een hokje. Het is geen musical, geen 

opera, maar op en top Bernstein. Ook in 

de muziek komen schijnbaar onverenig-

bare dingen samen: een gavotte met een 

‘Joodse’ tango, belcanto met Gilbert & 

Sullivan. Ik had eens een afspraak met 

hem. Aan het begin van de avond spra-

ken we over een symfonie van Schu-

mann, aan het eind speelde hij de ene na 

de andere song van de Beatles op de 

piano. Voor Bernstein waren er geen 

grenzen.”

BERNSTEIN
CANDIDE
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
O.L.V. MARIN ALSOP
LSO 0822231183426 (2SACD)
VKZ.NL/213441 € 24,99‘Mensen hebben verhalen nodig: 

een begin, een midden en een einde’
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Naast haar optredens als solist bij de 

grote orkesten en als cellist in diverse 

ensembles treedt Harriet Krijgh ook 

regelmatig op met haar vaste duopart-

ner, de Russische pianiste Magda 

Amara. Eerder namen ze al werken op 

van Brahms en Rachmaninov, en op 1 

oktober verschijnt het album Silent 

Dreams met liederen van Duitse, Franse 

en Russische componisten. 

“De keuze voor dit repertoire heeft 

gedeeltelijk te maken met de pandemie, 

maar ik ken deze liederen al sinds mijn 

kinderjaren”, vertelt Krijgh. “Mijn Duitse 

grootmoeder zong me ermee in slaap, 

zittend op de rand van mijn bed. Mijn 

liefde voor liedkunst nam een hoge 

vlucht toen ik op mijn dertiende in 

Wenen kwam wonen voor het vervolg 

van mijn cellostudie. Daar dompelde ik 

me niet alleen onder in de muziek, ik 

werd ook geraakt door de gedichten die 

componisten als Schubert, Schumann 

en Brahms inspireerden. Het onbe-

stemde verlangen en de schoonheid van 

stilte die in deze gedichten en liederen 

worden bezongen treffen mij iedere keer 

weer, omdat ik er mijn eigen gevoelens in 

herken. Hoewel mijn leven als reizend 

musicus hectisch en lawaaierig is ben ik 

het liefst in de stilte, weg van drukte en 

onrust. Corona veroorzaakte een stilte-

punt voor iedereen op de hele wereld. De 

SILENT DREAMS
Door Noortje Zanen

Voor haar tweede album bij Deutsche Grammophon selecteerde de succesvolle Nederlandse celliste Harriet Krijgh 

zestien liederen over sehnsucht en stilte. Dierbare liederen die samen een persoonlijk verhaal vertellen. Als een 

ongeschreven dagboek van haar leven.

HARRIE T KRIJ G H
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‘Ik ben het liefst in de stilte’
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gedwongen rust bracht mij terug bij deze 

vertrouwde liederen en gedichten, ze 

boden me houvast en inspiratie. Juist 

daarom wilde ik ze ook spelen en delen, 

met de enige muzikale stem die ik bezit, 

die van de cello. En zo ontstond het idee 

voor het album Silent Dreams.”

“Ik ben ontzettend blij dat ik deze muzi-

kale reis samen met Magda heb kunnen 

maken, zij is een heel dierbare persoon 

voor mij. We hebben elkaar ongeveer 

tien jaar geleden leren kennen in Wenen 

tijdens een gezamenlijk optreden, geor-

ganiseerd door mijn muziekuniversiteit. 

Het klikte meteen heel goed en sinds-

dien spelen we zo vaak mogelijk samen. 

Zij is inmiddels een van mijn beste vrien-

dinnen, we hebben samen al zoveel 

meegemaakt! Gelukkig was het deze 

winter ondanks de lockdown mogelijk 

om de cd-opname optimaal voor te 

bereiden. We wonen allebei in Duitsland, 

dus we konden naar elkaar toe reizen en 

samen repeteren. De opnames vonden 

plaats in Schloss Grafenegg, vlakbij 

Wenen. ’s Zomers is daar altijd een groot 

muziekfestival, maar wij waren er een 

paar dagen in de winter en toen was het 

daar ontzettend stil. We hebben veel 

geluisterd naar opnames van verschil-

lende zangers en we hebben de gedich-

ten aan elkaar voorgedragen. Over 

iedere noot hebben we heel zorgvuldig 

nagedacht, om uiteindelijk de juiste 

articulatie te vinden die recht doet aan 

de woorden die bij deze liederen horen. 

Bovendien heb ik dankzij Magda de Rus-

sische liederen van Glinka en Rachmani-

nov ook veel beter leren doorgronden.”

Krijgh kwam al eerder in haar leven in 

aanraking met een noodgedwongen 

periode van stilte. Een paar jaar geleden 

kon ze acht maanden niet cellospelen 

door een handblessure. “Ik werd letterlijk 

overvallen door de stilte, ik verloor mijn 

stem”, zo beschrijft ze deze moeilijke 

periode. “In de stilte zocht ik troost, want 

op dat moment was alle muziek te veel. 

DIVERSE COMPONISTEN
SILENT DREAMS
HARRIET KRIJGH,
MAGDA AMARA
DG 002894856052
VKZ.NL/213443 € 17,99

Ik ontdekte de waarde van Stille Tränen: 

hoe huilen confronteert, maar ook rei-

nigt.” Het verdriet van die moeilijke peri-

ode kan ze nog altijd voelen, zeker als ze 

naar het lied Stille Tränen van Schumann 

luistert. Die gevoelens probeert zij nu 

zonder woorden over te brengen met de 

klanken van haar cello. “Ik probeer om 

dicht bij de betekenis van de woorden te 

komen. Wanneer het in een lied om 

Schmerz gaat, moet mijn cello niet mooi 

zingen, maar juist die pijn voelbaar 

maken.” Een van haar andere dierbare 

favorieten is het afsluitende lied van het 

album, Morgen van Richard Strauss. “Dit 

lied ontroert mij diep, iedere keer weer. 

Het gaat over liefde en vertrouwen en 

het biedt hoop. De zestien liederen die 

op mijn nieuwe album staan gaan alle-

maal over sehnsucht en stilte, de twee 

grondtonen van wie ik ben, ze keren 

steeds terug in het ongeschreven dag-

boek van mijn leven. De teksten van 

deze liederen versterken de inhoud, dus 

ik raad iedereen die de diepte in wil gaan 

aan om de gedichten ook te lezen, ze 

staan niet voor niets allemaal in het 

cd-boekje. Tegelijkertijd denk ik dat de 

muziek van deze liederen sterk genoeg 

is om de luisteraar ook zónder woorden 

te raken.”
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Behorend tot een wereld vol privileges volgt de in 1885 in Boedapest geboren Dora Pejačevíc haar eigen koers. Ze 

distantieert zich van de leden van haar eigen adellijke klasse, werkt tijdens de Eerste Wereldoorlog als zuster en 

componeert er van jongs af aan op los. Toen pianiste Ekaterina Litvintseva The Life of Flowers van Pejačevíc hoorde, 

wilde ze direct meer te weten komen over deze dame. Dit resulteerde in een cd met een prachtige collectie van - voor 

nog velen - ongehoorde juweeltjes voor piano solo van een fascinerende componist. 

REBELSE 
VROUWELIJKE 
COMPONIST 
Door Jacqueline Blok-Wouters

D O R A PE JAČ E VIĆ
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Ongehoorde 
juweeltjes PEJACEVIC

PIANO MUSIC
EKATERINA LITVINTSEVA
PIANO CLASSICS 5029365102261
VKZ.NL/213409 € 20,99 

FRANCK, R. STRAUSS
LE CHASSEUR MAUDIT e.a.
EKATERINA LITVINTSEVA, 
NORDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE
O.L.V. JONATHAN BLOXHAM
HÄNSSLER 0881488200607 € 21,99

Dora Pejačevíc groeit op in het grote 

kasteel Našice in Kroatië als dochter van 

de Hongaars-Kroatische graaf Teodor 

Pejačevíc (later gouverneur van Kroatië) 

en de Hongaarse barones Lilla Vay de 

Vaya. Dora’s muzikale talent wordt op 

jonge leeftijd ontdekt door haar moeder, 

die ook zelf musiceerde. Vanaf haar 

twaalfde jaar componeert Dora. Ze laat 

ons 57 composities na, als ze op haar 

37ste overlijdt na de bevalling van haar 

eerste kindje. 

Alhoewel Pejačevíc’ adellijke afkomst 

zeker heeft bijgedragen aan haar ont-

wikkeling, haar educatie, en de mogelijk-

heden binnen haar muziekcarrière, ver-

acht ze de hoge adel. “De meerderheid 

van de jonge mannen heeft geen ander 

doel in het leven dan poker en bridge”, 

aldus Pejačevíc. Dora is een rebelse 

dame met een uitgesproken mening en 

verafschuwt de ondergeschikte positie 

van de vrouw. Hoe klinkt de muziek van 

deze - volgens haar tijdgenoten - ‘vrouw 

met een mannelijke ziel’?

In de vroegste werken van Dora is de 

invloed van romantische componisten 

als Mendelssohn, Schumann en Grieg 

duidelijk aanwezig. In de Six Fantasy 

Pieces op. 17 (1903), waarmee het album 

begint, hoor je Pejačevíc voorzichtig uit 

de schaduw stappen van Chopin en 

tijdgenoten en haar eigen stijl ontwikke-

len. De zes korte delen dragen elk een 

eigen titel en vertegenwoordigen een 

emotionele stemming: Longing, Grief, 

Question, Lament, Plea en Delusion. De 

kunstig getoonzette sensaties volgen 

elkaar vliegensvlug op.

Vervolgens brengt Litvintseva ons The 

Life of Flowers, die Pejačevíc een paar 

jaar later componeert. Deze serie van 

acht miniaturen is Dora’s bekendste 

werk. Het betreft een symbolische voor-

stelling van de levenscyclus, verbeeld 

door verschillende bloemen. In ‘sneeuw-

klokjes’ hoor je onschuld en puurheid, 

vurige liefde wordt vertegenwoordigd 

door de ‘roos’ en komt tot volle bloei in 

de ‘rode anjer’, je neemt de stilte waar in 

‘lelies’ en ondergaat uiteindelijk het 

einde van het leven in de ‘chrysant’. De 

delen duren gemiddeld slechts twee 

minuten, maar vormen samen een 

indrukwekkend geheel.

Alhoewel Pejačevíc voornamelijk autodi-

dact is, volgt ze lessen bij meerdere 

docenten. Haar Caprice Waltzes draagt 

ze op aan Percy Sherwood, haar profes-

sor in Dresden. Het lukt Pejačevíc om de 

negen korte delen zeer diverse karakters 

te geven, waardoor Litvintseva ons 

hiermee een allesbehalve een eentonig 

kwartier bezorgt. 

Na de Eerste Wereldoorlog schrijft Dora 

haar Two Piano Sketches, Capriccio op. 

47 en Piano Sonata No. 2. Hierin is een 

meer volwassen Pejačevíc te horen. 

Denk hierbij aan impressionistische 

invloeden, gigantische sprongen over 

het klavier en duizelingwekkende glis-

sando’s.   

Met haar nieuwste album brengt de 

Russische concertpianist Ekaterina 

Litvintseva circa 100 jaar na de dood van 

de componist Dora Pejačevíc opnieuw in 

de schijnwerpers. “Ik hoop dat met dit 

album de naam Dora Pejačevíc niet 

langer op de lijst van ‘vergeten compo-

nisten’ staat en dat haar werken worden 

toegevoegd aan het repertoire van vele 

musici”, aldus Litvintseva.

ˇ ´
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Sol & Pat: dat zijn de celliste Sol 

Gabetta en de violiste Patricia 

Kopatchinskaja. Naar eigen zeggen 

voelen ze zich als zussen. Ondanks 

hun intensieve solocarrières spelen ze 

vaak samen. Ook op cd. Na het eerder 

dit jaar verschenen Plaisirs illuminés 

laten de twee opnieuw van zich horen 

in een eigenzinnig programma.

Vooral Patricia Kopatchinskaja steekt 

het niet onder stoelen of banken: ze 

heeft een broertje dood aan het traditio-

nele concertleven. Dat is volgens haar 

vaak zoiets als een museum vol amper 

van elkaar te onderscheiden herhalingen 

met steeds dezelfde werken. Haar 

devies: niet telkens weer door de achter-

uitkijkspiegel omzien en verzuchten hoe 

mooi het vroeger allemaal was. Kijk ook 

eens vooruit.

Toen de dirigent Teodor Currentzis haar 

eens tijdens een openbare interviewses-

sie vroeg of ze niet liever in het zonlicht 

van het establishment zou willen spelen, 

antwoordde ze ontdaan: “O nee, geef mij 

maar de schaduw.” Daar waren veel 

fijnere kleuren. Ze had pijn en verdriet 

nodig om muziek te maken. Ja, zon 

natuurlijk ook wel, zoals in het dagelijks 

leven. Maar als die spanningen en con-

trasten er niet waren, zou ze net zo goed 

in een bank kunnen werken.

S O L GAB E T TA & PATRICIA KO PAT CHINSK A JA
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Ze treedt vaak op blote voeten op om 

een beter contact met de aarde te heb-

ben. Zoals de afgelopen zomer in de 

Salzburger Festspiele, waar ze niet 

alleen viool speelde maar ook met wit-

geschminkt gezicht en in clownskos-

tuum de maanzieke Pierrot lunaire ver-

tolkte en daarbij het door Schönberg 

genoteerde ‘Sprechgesang’ uitvoerde. 

Ze heeft een hekel aan comfort en zoekt 

liever de grenzen op, componeert ook 

zelf en betrekt soms film in haar optre-

dens. “Ik ben als een kok”, zegt ze mon-

ter. “Mijn menukaart wordt steeds gro-

ter.” Haar non-conformisme komt ook 

naar voren in de programma’s die ze 

samenstelt en die het label Alpha met 

haar op cd zet.

Patricia Kopatchinskaja werd in 1977 

geboren in Moldavië, destijds nog beho-

rend tot de Sovjet-Unie. Toen ze twaalf 

was, verhuisde ze met haar familie naar 

Wenen. Nu is ze al jaren een internatio-

naal gevierd violiste die moedig haar 

eigen weg zoekt. Sol Gabetta heeft een 

andere achtergrond. Ze is veertig jaar 

geleden geboren in Argentinië en heeft 

Russische en Franse voorouders. Ook zij 

heeft het belangrijkste deel van haar 

opleiding in West-Europa genoten en 

ook zij heeft in de afgelopen twintig jaar 

de top bereikt.

De celliste is minder extreem in haar 

ideeën, maar wordt evenzeer bezield 

door een heilig vuur. “Je moet elk concert 

spelen alsof het het laatste kan zijn”, 

zegt ze. Ze schuwt het ijzeren repertoire 

niet en treedt op met orkesten als de 

Staatskapelle Dresden en de Berliner 

Philharmoniker, en met dirigenten als 

Simon Rattle en François-Xavier Roth. 

Maar ze verblijft net zo lief in de scha-

duw met intieme kamerorkesten of in 

het gezelschap van een op historische 

instrumenten spelend ensemble onder 

leiding van Giovanni Antonini. In de 

kamermuziek meet ze zich zowel met de 

Steinway van Alexei Volodin als met de 

fortepiano van Kristian Bezuidenhout.

Sol Gabetta zet zich met evenveel vuur 

in voor minder bekend en eigentijds 

repertoire, zoals de concerten van 

 Mieczysław Weinberg, Peteris Vasks en 

Wolfgang Rihm. Verder knoopt ze artis-

tieke banden aan met zielsverwante 

musici. Vier jaar geleden ging ze op 

tournee met Cecilia Bartoli voor een 

Dolce duello tussen de twee dames. Ook 

zij wijkt vaak af van de gebaande wegen. 

De samenwerking met Patricia Kopat-

chinskaja is dus zeker geen incident.  

Plaisirs illuminés is de titel van een dub-

belconcert van Francisco Coll uit 2018, 

Gevarieerd menu

DIVERSE COMPONISTEN
SOL & PAT
SOL GABETTA, PATRICIA KOPATCHINSKAJA
ALPHA 3760014197574
VKZ.NL/213439 € 22,99

geïnspireerd door het gelijknamige schil-

derij van Salvador Dalí. Coll dirigeerde 

zelf de première met de twee vrouwen 

als solisten. Hij heeft ook een vioolcon-

cert gecomponeerd voor Patricia Kopat-

chinskaja, die op 18 december in de 

Matinee de Nederlandse première ervan 

zal verzorgen in het Amsterdamse Con-

certgebouw. Deze cd bevat verder onder 

meer de Musica concertante van Sándor 

Veress en het Concerto per corde van 

Alberto Ginastera. Kortom: allesbehalve 

gestampte pot.

Nog avontuurlijker is het programma van 

de nieuwste cd. Deze keer is er geen 

orkest bij betrokken. Het is een duoreci-

tal voor de niet zo gebruikelijke combi-

natie van viool en cello. Sol & Pat laten 

hun temperament de vrije loop in het 

Duo van Kodály en zetten geraffineerd 

de puntjes op de i’s in de Sonate waar-

mee Ravel de nagedachtenis van 

Debussy heeft geëerd. Verder ontmoe-

ten oud en nieuw elkaar in een opmerke-

lijke setting. Enerzijds klinken er span-

nende bewerkingen van stukken van 

Bach en Jean-Marie Leclair. Anderzijds 

vragen niet alleen Xenakis en Ligeti maar 

ook Jörg Widmann en natuurlijk Fran-

cisco Coll de aandacht. Een buitenge-

woon gevarieerd menu dat naar meer 

smaakt.     
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Festival Vocallis. Al tien jaar lang 

groeit deze kleine parel in de regio 

Zuid-Limburg. Onder leiding van 

artistiek directeur Gert Geluk heeft 

het festival inmiddels ook de grenzen 

geslecht in de Euregio en behoren 

Rekem in België en Aken in Duitsland 

tot de vele speelplekken. De tiende 

editie die van 22 oktober tot en met 7 

november plaatsvindt is samen te 

vatten onder het alomvattende thema 

Liefde.

Zo’n dertig speelplekken, ruim vijftig 

verschillende componisten, honderd 

musici, opdrachten aan twee componis-

ten, twee dichters en twee vormgevers 

en drie centrale componisten: Mikalojus 

Konstantinas Ciurlionis, Alphons Die-

penbrock en Alexander Zemlinsky. Het 

festival Vocallis, een samentrekking van 

vocaal en Vallis, de Latijnse naam van 

Vaals, is onder de immer bezielende 

leiding van artistiek directeur Gert Geluk 

uitgegroeid tot een factor van betekenis. 

Dat de naam en de impact van het festi-

val naarmate men verder richting Rand-

stad en het noorden van het land komt 

nog niet op ieders lippen ligt, is een zorg 

voor de komende vijf jaar. “Ik ben met 

het nieuwe beleidsplan bezig”, zegt 

LIEFDE EN 
VERWONDERING
Door Paul Janssen

FE S TIVAL VO CALLIS

Lees verder op pagina 30
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Geluk met zijn kenmerkende beschei-

denheid. “Je moet ambitieus zijn en 

ondertussen beide voeten op aarde 

houden. Naast het programmeren van 

het festival besteden we de komende 

jaren aandacht aan talentontwikkeling 

en educatie. We willen verder integreren 

in de maatschappij, de sociaal-maat-

schappelijke context vraagt om lage 

toegangsprijzen. We spelen vaker op 

plekken waar mensen zitten die niet 

naar ons toe kunnen komen, zoals ver-

zorgingshuizen.”

De afgelopen jaren groeide Festival 

Vocallis al uit van een louter klassiek 

festival tot een evenement waarin de 

stem in de meest brede zin centraal 

staat. Jazz, cabaret, singer-songwriters, 

voordrachtskunst, verhalenvertellers en 

dichters, het komt allemaal langs. Ook in 

het komende festival. “Het festival gaat 

eigenlijk om de communicatie tussen 

mensen, om de verwondering, de ont-

moeting en de intimiteit daarvan. 

Daarom zijn de concerten ook altijd 

kleinschalig. We hebben meestal maxi-

maal honderd tot honderdvijftig mensen 

in de zaal zodat publiek en musici elkaar 

echt kunnen ontmoeten.”

Geluk houdt daarbij zijn oude stiel als 

manager marketing en communicatie 

van onder andere het Limburgs Symfo-

nie Orkest in ere. “Ik heb Nederlands en 

communicatiewetenschap gestudeerd 

en nog les gehad van Kees Fens. Van-

daar dat ik elk jaar weer blij ben met een 

opdracht aan dichters. Zo schrijft dit jaar 

Wiel Kusters een sonnet dat door 

Leonard Evers op muziek is gezet en 

heeft Sef Peeters een gedicht in Lim-

burgs dialect geschreven. Maar waar het 

mij het meest om gaat is de verwonde-

ring. Ik wil als artistiek directeur mijn 

eigen verwondering overbrengen. Ver-

wondering over muziek waarvan ik denk 

dat ze de moeite waard is en die veel te 

weinig gehoord wordt.”

Vorig jaar stond Ciurlionis centraal. 

Omdat veel concerten toen niet door 

konden gaan en Geluk alle musici toe-

zegde zo veel mogelijk gecancelde pro-

gramma’s naar de tiende editie van het 

festival mee te nemen, is het eerste 

weekend grotendeels aan deze 

Litouwse componist gewijd. Daarnaast 

Je moet ambitieus zijn

Ernst de Corte en consorten
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don. Van het ontroerende Totus Tuus 

van Henryk Górecki tot een bewerking 

voor harmonieorkest van het symfo-

nisch gedicht In the Forest van Ciurlionis 

en improvisatietheater met Andries 

Tunru en Stefan Hendrikx. “Ik vind het 

heerlijk om mijn ontdekkingen, om de 

zaken die mij raken, met anderen te 

delen. Dat maakt het programmeren 

van zo’n festival ook zo geweldig. Ik ben 

geen afgestudeerd musicoloog, maar 

heb wel de benodigde kennis, kunde en 

luisterervaring door de vele tientallen 

jaren van zelfstudie en onderzoek. Ik wil 

graag mijn liefde en fascinatie over-

brengen en het verhaal van de context 

daarbij vertellen.”

Dat thema komt enerzijds voort uit de 

erfenis van concerten die vorig jaar niet 

doorgingen – ‘Liefde is een thema dat 

alles dekt’ – maar Geluk heeft er ook 

een mooie persoonlijke draai aan weten 

te geven die weer een universele emotie 

oproept. “Zemlinsky en Diepenbrock 

stierven in 1921, maar in dat jaar werden 

ook mijn ouders geboren. Uit hun liefde 

ben ik voortgekomen. Daarom is het in 

het licht van het thema Liefde ook erg 

mooi dat Ernst de Corte liedjes van zijn 

vader Jules komt zingen. Vroeger vond 

hij die liedjes niet interessant maar met 

de jaren is hij ze steeds meer gaan waar-

deren. Dus nu zingt hij ze, begeleid door 

Pieter Althuis, in de Maastrichtse Boek-

handel Dominicanen. Verder komen alle 

facetten van de liefde op een of andere 

manier langs in de vele programma’s.”

En gevarieerd en boeiend zíjn de pro-

gramma’s. Van een concert met de 

melancholische liefdesliedjes van John 

Dowland tot een portret van de in 1921 

geboren Limburgse zanger Harry Bor-

krijgen dit jaar Diepenbrock en Zem-

linsky, beiden honderd jaar geleden 

overleden, alle aandacht. “Diepenbrock 

wordt naar mijn idee veel te weinig 

uitgevoerd. En zijn werk past mooi bin-

nen het overkoepelende thema Liefde.”

FESTIVAL VOCALLIS
22 OKTOBER T/M 7 NOVEMBER 
WWW.FESTIVALVOCALLIS.NL
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Gert Geluk

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis

Wiel Kusters
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Tales without Words, een cd met werk 

voor fluit en piano door fluitiste Anna 

Wierer en pianiste Alina Pronina, is een 

perfecte kennismaking met de wereld 

van de Frans-Oekraïense componist 

Dimitri Tchesnokov. Een wereld van 

exotiek en tover die aangenaam in het 

gehoor ligt en de fantasie van de 

luisteraar de vrije loop laat.

De naam Dimitri Tchesnokov zal niet op 

ieders lippen liggen. De Frans-Oekraïense 

componist met Russische wortels staat 

nu eenmaal niet elke dag op het pro-

gramma in de Nederlandse concertzalen. 

De liefhebbers van de betere religieuze 

en mystieke, op Russische leest 

geschoeide koormuziek hebben mis-

schien werken als Trois chants sacrés, Ave 

Verum of zijn Requiem weleens langs 

horen komen: koorwerken waarin de 

Russisch-orthodoxe traditie en de grego-

riaanse en westerse katholieke wortels 

hand in hand gaan en samensmelten tot 

indrukwekkende partituren waarin ook 

de sfeer van Baltische componisten als 

Arvo Pärt, Eriks Esenvalds en Peteris 

Vasks te herkennen is.

In zijn grote instrumentale orkestwerken 

slaat de in 1982 geboren componist vaak 

een wat andere toon aan en verwijst hij 

bij vlagen naar de grote realistische 

Russische partituren, zoals in de 

 Symphonie archaïque en de Symphonie 

Ukrainienne waarin de hand van 

Sjostakovitsj terug te vinden is. Intrige-

rende werken zijn het van een componist 

die in Kiev als jonge pianist begon en 

uiteindelijk, ver nadat hij op vijftienjarige 

leeftijd naar Frankrijk vertrok, besloot 

zich geheel aan het componeren te 

wijden. 

Die beslissing heeft inmiddels een 

omvangrijk oeuvre opgeleverd met naast 

de koorwerken en symfonieën ook een 

concert voor strijkkwartet en orkest, 

concerten voor piano en viool, een tripel-

concert voor piano, viool, cello en orkest 

en een diversiteit aan kamermuziekwer-

ken. Binnen die kamermuziek nemen zijn 

werken voor piano solo en de werken voor 

fluit en piano een bijzondere plaats in. 

Een deel van deze werken is nu op cd 

gezet door de Russische fluitiste Anna 

Wierer en de Oekraïense pianiste Alina 

Pronina. De plaat bevat alle werken voor 

fluit en piano tot nu toe, de Partita op. 90 

voor fluit solo en diverse pianowerken.

Onder de suggestieve titel Tales without 

Words laat Tchesnokov zich hier van een 

EXOTIEK EN 
FOLKLORE
Door Paul Janssen

D IMITRI T CHE SN O KOV 
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andere, intiemere kant horen dan in zijn 

koorwerken en symfonieën. Direct al aan 

het begin roept Haiku 1 uit de 11 Haiku op. 

95 voor fluit de sfeer op van het begin 

van de twintigste eeuw, de sfeer van 

Debussy, Skrjabin en wat verder terug 

Liszt. Dat wil niet zeggen dat we hier met 

een archaïsche componist te maken 

hebben die alle verdere ontwikkelingen 

in de twintigste en vroege eenentwintig-

ste eeuw vergeten is. Integendeel. 

 Tchesnokov weet niet alleen in de ultra-

korte Haiku, die strategisch tussen de 

grotere werken op de cd geplaatst zijn, 

maar ook in stukken als Étheria op. 24 of 

de Sonatine op. 7 en Légende manchelle 

op. 59 de taal van Debussy en consorten 

te verrijken met pinnige staketsels en in 

hedendaagse vermomming gegoten 

folkloristisch aandoende melodielijnen. 

Wat Tchesnokov daarmee in deze wer-

ken doet is vooral verhalen vertellen, 

simpele verhalen met een haast kinder-

lijke charme. 

‘Tales without Words is zo een uitnodi-

ging tot de wereld van betovering, van 

sprookjes en verhalen uit de kindertijd’, 

heet het in de liner notes. En dat dekt de 

lading precies. Vooral ook omdat flui-

tiste Anna Wierer en pianiste Alina Pro-

nina de werken spelen met een preten-

tieloze onnadrukkelijkheid die de muziek 

alle recht doet. Luister naar de dwarre-

lende cascades onderbroken door pein-

zende melodische statements in de 

Sonatine op. 7 uit 2001, een keerpunt in 

het oeuvre van de componist die met dit 

werk de waarde van de eenvoud en de 

persoonlijke toets terugvond. En luister 

naar Rhapsodie Japonaise op. 48 uit 

2009 waarin de componist met traditio-

nele Japanse toonschalen de exotische 

Instrumentale 
sprookjes 

TCHESNOKOV
TALES WITHOUT WORDS
ANNA WIERER, ALINA PRONINA 
BRILLIANT CLASSICS 5028421962160
VKZ.NL/213404 € 9,99

wereld van geisha’s en het hypnotise-

rende Noh-theater oproept. Of naar drie 

stukken uit de collectie Un brève histoire 

du piano. Het zijn korte werken zoals La 

fête du dragon waarin het Chinese dra-

kenfeest centraal staat en pentatonisch 

vuurwerk voor opwinding zorgt, en Quel-

que part à tsushima waarin de wereld 

van Japan wordt opgeroepen door een 

imitatie van de klank van de koto.

Zelfs in de abstractere Partita op. 90 

voor fluit uit 2017 waarin de inspiratie 

van het werk van Bach en de Weense 

klassieken terug te horen is, verzuimt 

Tchesnokov in delen als Rondo, Canti-

lena, Scherzino en Fugue niet om een 

verhaal te vertellen en het luisterend oor 

mee te slepen naar een fantasiewereld 

die voor even werkelijkheid wordt. 

Tales without Words is daarmee een cd 

die, ondanks de niet op ieders lippen 

liggende naam van de componist, een 

groot publiek kan betoveren en het risico 

van de aanschaf zeker waard is. 
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Was hij een lakei van het Derde Rijk? 

Of wilde hij de kunst redden door in 

nazi-Duitsland te blijven dirigeren? 

Wilhelm Furtwängler was 

controversieel, maar zijn artistieke 

erfenis staat niet ter discussie. Zie de 

monumentale box met 55 cd’s vol 

teruggevonden en opnieuw bewerkt 

materiaal.

Er waren al uitgaven met de opnamen 

die Furtwängler had gemaakt voor 

 Deutsche Grammophon en Decca (34 

cd’s) en alle radio-opnamen met de 

Berliner Philharmoniker uit de oorlogsja-

ren 1939-1945 (22 cd’s). Maar deze 

nieuwe box spant de kroon: de 55 cd’s 

bevatten alle studioregistraties gemaakt 

tussen 1926 en 1954, niet alleen voor DG 

en Decca, maar ook voor His Master’s 

Voice. Voeg daarbij liveopnamen die 

bedoeld waren om op plaat te verschij-

nen, en het resultaat is overweldigend. 

Wel bijzonder voor een man die een 

hekel had aan de opnamestudio. Voor 

hem ging er niets boven muziek die echt 

tot leven kwam in concertzaal en opera-

theater. 

Wilhelm Furtwängler (1886-1954) was 

naast zijn tegenpool Arturo Toscanini de 

belangrijkste dirigent uit de eerste helft 

van de twintigste eeuw. Hij was zeker 

geen geboren dirigent: een lange slungel 

met een nek als van een giraf, onhandig 

en verlegen. Het wereldvreemde heeft hij 

altijd gehouden, maar toen hij al een eind 

in de dertig was, brak hij toch door. En 

hoe! Als bij toverslag stond hij voor topor-

kesten als het Gewandhausorchester in 

Leipzig en de Berliner Philharmoniker.

     BEWOGEN DOOR EEN  ONZICHTBARE KRACHT
Door Eddie Vetter
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Hij was al beroemd toen de nazi’s in 1933 

aan de macht kwamen. Een jaar eerder 

wilde Hitler hem spreken over de Bay-

reuther Festspiele, het Wagner-bolwerk 

dat hij voor zich zag als de nazitempel 

die het later inderdaad zou worden. Na 

de ontmoeting zei Furtwängler over 

hem: ‘De middelmatigheid van de man 

zou me afschrikken als ik er niet van 

overtuigd was dat hij nooit aan de macht 

zou komen.’ Het zou niet de laatste 

verkeerde inschatting zijn. 

Joseph Goebbels, de roemruchte minis-

ter van Propaganda, merkte over hem 

op: ‘Furtwängler is nooit een natio-

naalsocialist geweest. (…) De Joden en 

de emigranten vonden dat genoeg om 

hem als een van hen te beschouwen.’ 

Toch dirigeerde hij kort na de machts-

overname in 1933 Wagners Meistersin-

ger in Berlijn en schudde hij Hitler en 

Göring de hand. Bij deze gelegenheid 

noemde Thomas Mann hem een ‘lakei 

van het Reich’.

Anderzijds: Furtwängler was geen lid van 

de partij en weigerde bij concerten de 

verplichte Hitlergroet te brengen, zelfs 

als Hitler aanwezig was. Hij bleef zich 

inzetten voor Joodse musici. Zo nam hij 

het openlijk op voor ‘entartete’ collega’s 

als Bruno Walter en Otto Klemperer. 

Muziek en politiek moesten voor hem 

gescheiden blijven. Hij minachtte de 

nazi’s maar dacht hen te kunnen gebrui-

ken. Het werkte eerder andersom: 

Göring en consorten annexeerden hem 

als een nationaalsocialistische kunst-

schat.

Hij bleef in zijn vaderland omdat hij 

ervan overtuigd was dat alleen een Duits 

publiek hem kon begrijpen. Na de 

Tweede Wereldoorlog was zijn artistiek 

lot bezegeld. Pas in 1947 werd hij gereha-

biliteerd, maar de Joodse gemeenschap 

in de Verenigde Staten sprak de ban-

vloek over hem uit zodat een aanstelling 

als chef-dirigent in Chicago niet door-

ging. Na zijn zestigste leed Furtwängler 

aan een steeds slechter wordende 

gezondheid. Bovendien werd hij doof. In 

1954 overleed hij aan een longontste-

king, 68 jaar oud.   

De meeste cd’s in de box zijn uiteraard 

gewijd aan de Duitse traditie: muziek-

drama’s van Wagner, symfonieën van 

Beethoven, Schumann en Brahms, maar 

ook van Mozart, Schubert en Bruckner. 

Heel curieus: de Matthäus-Passion van 

Bach. Hier en daar een kleine excursie 

naar Tsjaikovski of Berlioz. Veel is 

bekend of lijkt bekend. Er is voor deze 

ambitieuze productie jacht gemaakt op 

de oorspronkelijke 78-toerenplaten en 

moederbanden. Er zijn zelfs afzonder-

lijke takes teruggevonden en opnieuw 

bewerkt, indien nodig een fractie trager 

en een toontje lager met a’ = 440 in 

plaats van 450 Hz afgespeeld. Bij 

‘remastering’ gaan soms de alarmbellen 

rinkelen. Een historische opname die 

glittert als een sacd: die kan niet echt 

zijn. Maar hier zijn de technici heel zorg-

vuldig te werk gegaan.

Eén cd bevat een documentaire. Dan zie 

je ook wat je denkt te horen. Furtwängler 

leek vaak in trance te dirigeren, alsof hij 

werd bewogen door een onzichtbare 

kracht. Maatstrepen waren voor hem 

obstakels die de stroom van klanken 

konden hinderen. Het ging om de ideeën 

waaruit de muziek was geboren. Zijn 

slag was berucht onduidelijk, een ware 

nachtmerrie voor orkestmusici. Ogen 

dicht, vage bewegingen in de lucht. 

Geleid door intuïtie, door visioenen die 

hij leek te ontvangen van een hogere 

macht. 

Het is niet meer van deze tijd, maar des 

te interessanter om er nu kennis van te 

nemen. 

     BEWOGEN DOOR EEN  ONZICHTBARE KRACHT
Door Eddie Vetter

Niet meer van 
deze tijd, maar des 
te interessanter

WILHELM FURTWÄNGLER
THE COMPLETE WILHELM 
FURTWÄNGLER ON 
RECORD
WARNER 190295232405 (55CD)
VKZ.NL/213445 € 161,99 
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Verbijstering, Verbazing, Verrassing. Dat 

waren de stadia waar ik doorheen ging 

toen ik me realiseerde dat het alweer 50 

jaar geleden is dat Igor Fjodorovitsj in 

New York zijn laatste adem uitblies. Op 

6 juni 1971 kwam daar een eind aan de 

wereldtournee van de Russische groot-

meester. Die in Oranienbaum begon en 

later naar Zwitserland, Frankrijk, Califo-

nië en uiteindelijk New York leidde. 

Overal liet hij van zich horen. En hoe. Hij 

was en bleef een kosmopoliet die zijn 

Russische ziel nooit heeft verloochend.

En toch die drie V’s? Ja! Ik heb tot mijn 

verbijstering moeten vaststellen dat de 

herdenking van zijn sterfdag hier niet erg 

veel, in ieder geval niets op festivalfor-

maat, heeft opgeleverd. Te veel ouwe 

koek? Te weinig interesse in wat, volgens 

mij, de grootste componist van de twin-

tigste eeuw heeft losgemaakt? Hij was 

net zo’n intrigerende en vruchtbare 

kameleon als tijdgenoot Picasso. Die 

ook van alles en nog wat opzoog als een 

spons. En die dat ook moeiteloos in zijn 

eigen oeuvre verwerkte. Zonder 

‘gezichtsverlies’.

Stravinsky zocht het in eerste instantie 

bij zijn leermeester Rimski-Korsakov en 

zijn idool Tsjaikovski. Maar kwam al snel 

op het spoor van Debussy en Dukas. Als 

geen ander heeft hij zich laten inspireren 

door de impresario Sergej Diaghilev. 

Omgekeerd ook, trouwens. Ze zorgden 

voor een explosieve groei en vernieuwing 

van niet alleen het Russische ballet in 

West-Europa. Sjeng Scheijen beschrijft 

het gedetailleerd in zijn imposante bio-

grafie: Sergej Diaghilev: een leven voor de 

kunst. In 2009 bij Prometheus versche-

nen, overal met gejuich ontvangen en nu 

al toe aan de tiende editie. Lezen!

Na de vroege dood van Diaghilev in 1929 

was Stravinsky het spoor bijster, vonden 

zijn criticasters. Die neo-klassieke peri-

ode vonden ze maar niks. Toch heeft het 

een paar juwelen opgeleverd. Iets derge-

lijks herhaalde zich na de Tweede 

Wereldoorlog. De tot Amerikaan genatu-

raliseerde  Fransman-van-Russi-

sche-origine liet zich op z’n oude dag 

door zijn discipel Robert Craft overhalen 

alsnog het seriële spoor van Webern te 

volgen. Klapstuk: zijn voor Balanchine 

geschreven (laatste) ballet Agon, dat 

door het avant-gardistische idioom 

overigens nooit de populariteit van 

klassiekers als De vuurvogel en Le sacre 

du printemps heeft gekregen.

Met enige verbazing heb ik ook waarge-

nomen dat er in Londen (Proms) en in 

Berlijn (Philharmoniker, Musikfest) veel 

meer aan Stravinsky werd en wordt 

gedaan dan in onze contreien. Dat was 

vroeger weleens anders. Maar zie – ver-

rassing – in de door Decca op de valreep 

uitgebrachte Stravinsky Edition, met 

louter opnamen van Riccardo Chailly, 

wordt dat ruimschoots gecompenseerd. 

Naast bijna alles wat hij vanaf 1979 in 

Londen, Cleveland, Berlijn en Luzern 

heeft vastgelegd is ook het Concertge-

bouworkest ruim vertegenwoordigd.

Behalve alle studio-opnamen heeft 

Decca kennelijk een aantal live-registra-

ties uit het Concertgebouw goed genoeg 

bevonden voor dit album. Ongetwijfeld 

op instigatie van Chailly zelf, die zich in 

zijn Amsterdamse periode als een groot 

Stravinsky-dirigent heeft doen kennen. 

Goed om dat weer eens te horen. Zo 

volgt op cd 6 na het opera-oratorium 

Oedipus Rex (met Johan Leysen als 

Nederlandstalige ‘speaker’: daar zullen 

 KLEIN MANNEKE    
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ze in het buitenland van opkijken!), het 

Vioolconcert met toenmalig concert-

meester Alexander Kerr als solist. Leuk 

voor hem, maar het orkest was de ware 

ster.

Voordat Chailly in 1988 in Amsterdam 

begon maakte hij veel (spraakmakende) 

opnamen met London Sinfonietta. 

Voorop de alom bejubelde versie van 

Stravinsky’s enige opera The Rake’s 

Progress met de onvergetelijke tenor 

Philip Langridge in de rol van Tom Rake-

well. En dat te midden van een cast die 

je ook nu nog aan je stoel gekluisterd 

houdt. Onder wie Stafford Dean, Samuel 

Ramey, Astrid Varnay en Sarah Walker. 

Ook de glasheldere opname heeft niets 

aan kracht verloren. En nog een topper, 

dit keer uit 1980: het Octet voor blazers 

(plus dirigent!) swingt de pan uit.

Met de twee versies van de Sacre (uit 

Cleveland en Luzern) is op zich niets mis, 

maar hier krijgen Chailly en Decca te 

maken met serieuze concurrentie van 

François-Xavier Roth. Met diens excel-

lente ensemble Les Siècles (‘Sur instru-

ments d’époque’) zijn we sinds kort in 

een nieuwe fase beland van wat je de 

moderne tak van de ‘authentieke’ uit-

voeringspraktijk zou kunnen noemen. 

Het is fascinerend om te horen hoe de 

slanke, mildere orkestklank van Les 

Siècles een totaal andere sfeer oproept 

bij de grote Stravinsky-balletten. Boven-

dien is Roth een pittige dirigent met 

esprit. 

Geweldig dat Harmonia Mundi deze uit 

2010-13 daterende opnamen opnieuw 

heeft uitgebracht op een dubbel-cd. Dit 

in het kader van hun project ‘Stravinsky 

1971-2021’. Geen flauwekul of loze com-

merciële actie. Hier gloort iets van wat 

ons de komende jaren waarschijnlijk te 

wachten staat. Andere Stravinsky-in-

terpretaties op een ouder instrumenta-

rium. Concertgebouworkest-trombo-

nist Jörgen van Rijen, die op de cd met 

Histoire du soldat meespeelt, heeft 

daarover een mooi verhaal te vertellen. 

Soms kan het toeval een handje helpen 

bij het vinden van het juiste instrument. 

In dit geval een ‘Trombone A. Courtois 

(avant 1927)’. Dit voor de kenners.

Violiste Isabelle Faust komt in dit kader 

overigens beter tot haar recht dan op 

de uitgave, waar het Derde vioolcon-

cert (Alhambra) van Peter Eötvös wordt 

gevolgd door een degelijke maar weinig 

fijnzinnige uitvoering van de Sacre door 

het Orchestre de Paris onder Pablo 

Heras-Casado. Vast goed bedoeld. De 

respectabele Hongaarse componist en 

dirigent wordt echter totaal wegge-

vaagd zodra de Sacre losbarst. Ze had 

beter Stravinsky’s Vioolconcert kunnen 

spelen. De reus is nog altijd opper-

machtig.

STRAVINSKY EDITION
RICCARDO CHAILLY
DECCA (11CD)
VKZ.NL/213456 € 62,99

STRAVINSKY
BALLETS RUSSES 
LES SIÈCLES
O.L.V. FRANCOIS-XAVIER ROTH
HARMONIA MUNDI (2CD)
VKZ.NL/213459 € 24,99

STRAVINSKY, EÖTVÖS
LE SACRE e.a.
ISABELLE FAUST, ORCHESTRE DE PARIS
O.L.V. PABLO HERAS-CASADO 
HARMONIA MUNDI
VKZ.NL/213457 € 22,99

STRAVINSKY
HISTOIRE DU SOLDAT 
ISABELLE FAUST, DOMINIQUE HORWITZ, 
ALEXANDER MELNIKOV 
HARMONIA MUNDI
VKZ.NL/213458 € 22,99

Oppermachtig
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Feest met Bach!
Nederlandse Bachvereniging
Dinsdag 5 oktober – 20.15 uur

Brabant 1653
Holland Baroque
Donderdag 7 oktober – 20.15 uur

Kaukasische Klanken
Ciconia Consort & Isabelle van Keulen
Zaterdag 9 oktober – 20.15 uur

John Adams in vier handen
Ralph van Raat & Joanna McGregor
Zondag 10 oktober – 15.00 uur

Tribute to Schumann
Quirine Viersen, Ella van Poucke e.a.
Zondag 17 oktober – 15.00 uur

Dominic Seldis en James Pearson
Donderdag 21 oktober – 20.15 uur

Matangi Moments
Schubert Strijkkwintet met Benjamin Kruithof
Vrijdag 22 oktober – 20.30 uur

alBahr – Mare Nostrum
Cappella Amsterdam
Vrijdag 5 november – 20.15 uur

Mr. Zanzun’s House of Characters
Dag in de Branding #61
Zaterdag 13 november – 20.15 uur

Hersenstreken
Nederlandse Bachvereniging
Vrijdag 26 november – 20.00 uur

Nieuwe Kerk 
Den Haag, 
waar muziek 
tot leven komt

Kijk voor het volledige programma op www.amare.nl
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HAYDN . STRAVINSKY

Rosanne Philippens plays Haydn & Stravinsky 

Rosanne Philippens, The Vondel Strings  

VARIOUS 

Barock Edition

Erik Bosgraaf, Cordevento   

Brilliant Classics 5028421964409

CANTELOUBE

Chants d’Auvergne 

Carolyn Sampson, Tapiola Sinfonietta / Pascal Rophé       

BIS 7318599925134

Goerdjev . Hartmann

Complete Music for the Piano 

Jeroen van Veen       

Brilliant Classics 5028421947952

Een lockdown kan ook heel mooie zaken opleveren. Dat 
bewijst violiste Rosanne Philippens met deze opname van 
de vioolconcerten van Haydn en het arrangement van 
Stravinsky’s ballet Le baiser de la fée voor viool en orkest. 
Philippens, in 2009 winnaar van het Nationaal Vioolcon-
cours Oskar Back, vormde een orkest met bevriende mu-
sici, leidde het ensemble en speelde hemels viool. Het re-
sultaat is een cd vol humor, ontroering en vooral briljant 
gespeelde topmuziek.

‘Wil je hier als-je-blieft mee doorgaan?!’, sprak wijlen Frans 
Brüggen al in 2007 zijn zegen uit over het spel van Erik 
Bosgraaf. Inmiddels heeft de Nederlandse blokfl uitist zich 
bewezen en geldt hij internationaal als de belangrijkste 
blokfl uitist van dit moment. Hij gooide al hoge ogen met 
opnamen van Der Fluyten Lusthof van Jacob van Eyk, de 
blokfl uitconcerten van Bach en Vivaldi en de sonates van 
Händel en Telemann. Met Barock Edition is nu het beste 
van deze platen samengevat op een vijf-cd-box. Een in-
spirerende verzameling die zelfs de grootste blokfl uithater 
tot liefhebber transformeert.

De Engelse sopraan Carolyn Sampson rekent de Chants 
d’Auvergne van Joseph Canteloube al decennialang tot 
haar favorieten. De bewerkingen van volksliederen uit de 
Auvergne in de oude Occitaanse taal hebben iets puurs 
dat de sopraan met de ‘kwikzilveren toon’ onweerstaan-
baar vindt. Sampson blijft dicht bij de bron en laat de 
volksliedjes in alle eenvoud gewoon mooi zijn. De heldin 
van menig oudemuziekuitvoering zingt als een native 
speaker en maakt zo van deze selectie een ware vakantie-
reis voor de oren. 

Hij is al ‘the leading exponent of minimalism’ (Fanfare)
genoemd. Feit is dat de Nederlandse pianist Jeroen van 
Veen regelmatig met bijzondere aan minimal music gere-
lateerde producties komt, zoals het complete pianowerk 
van het duo George Goerdjev en Thomas de Hartmann. 
Goerdjev onderstreepte zijn esoterische fi losofi e met mu-
ziek uit boeddhistische tradities en soefi tradities die hij 
samen met De Hartmann omzette in pianopartituren. Met 
een reis door in totaal 170 pianocomposities, verspreid 
over zes cd’s, neemt Jeroen van Veen u mee naar de kern 
van deze wonderlijk meditatieve wereld. 
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HÄNDEL - Handel’s Unsung Heroes 

Lucy Crowe e.a. 

La Nuova Musica / David Bates

Pentatone 827949089268

SCHUBERT

Octet in F major, D 803 

Isabelle van Keulen, Benjamin Gilmore e.a. 

BIS 7318599925974

PÄRT 

Tabula Rasa 

Renaud Capuçon, Orchestre de Chambre de Lausanne

Warner Classics 0190295029579

VARIOUS

Christmas Carols 

The King’s Singers 

Signum Classics 0635212068328

La Nuova Musica gooide eind 2019 hoge ogen met de op-
name van Glucks Orfeo ed Euridice. Dat de plaat onder 
meer verkozen werd tot Editor’s Choice in Gramophone
had alles te maken met de briljante instrumentalisten van 
het ensemble. Daarom staan zij nu naast onder anderen 
sopraan Lucy Crowe in het zonnetje. Handel’s Unsung 
Heroes bevat meesterlijke aria’s uit opera’s als Rinaldo, Gi-
ulio Cesare, Agrippina en Ariodante met een obligate par-
tij voor viool, hobo en fagot: Händels pure meesterschap 
in dialogen tussen instrument en stem. 

In een compleet lege Wigmore Hall vond in januari 2021 
het allereerste optreden plaats van de Wigmore Soloists. 
De livestream van dit door violiste Isabelle van Keulen en 
klarinettist Michael Collins opgerichte ensemble bevatte 
één werk: Schuberts Octet, D 803. Het werk, gemodel-
leerd naar Beethovens Septet op. 20, vraagt het uiterste 
aan kamermuzikale kwaliteiten van de musici. De gelau-
werde musici van de Wigmore Soloists maakte er ‘balsem 
voor de oren en een streling van de andere zintuigen’ van. 
En dat is ook op de cd in alle geledingen hoor- en voel-
baar.

‘Deze muziek is niet alleen ontspannend. Ze heeft dra-
ma en diepte, en de lange lijnen nemen ons mee van de 
duisternis naar het licht.’ Zo omschrijft violist en dirigent 
Renaud Capuçon het werk van Arvo Pärt. De Estse com-
ponist staat centraal op Capuçons eerste cd als artistiek 
leider van het Orchestre de Chambre de Lausanne. Met 
zijn eigenwijze visie geeft Capuçon als violist en dirigent 
klassiekers als Fratres, Summa en Spiegel im Spiegel een 
nieuwe lading en biedt hij Pärtbeginners een gedroomde 
introductie op diens werk.

Wat valt er nog te zeggen over de roemruchte King’s Sin-
gers? Sinds 1968 verovert deze a-capellagroep, die voort-
komt uit het even beroemde Choir of King’s College, de 
wereld met zijn spatzuivere harmonieën en meeslepen-
de melodieën. Ook de Engelse kersttraditie bezongen ze 
al vaak. Voor iedereen voor wie deze vocale Parnassus 
nieuw is en voor iedereen die er niet genoeg van kan krij-
gen vatten de King’s Singers met deze Christmas Carols
de magie van kerst nog een keer samen. ‘Het enige dat je 
hoeft te doen is naar de King’s Singers luisteren’, schreef 
een criticus al eens over het ideale kerstgevoel.
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sici, leidde het ensemble en speelde hemels viool. Het re-
sultaat is een cd vol humor, ontroering en vooral briljant 
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volksliedjes in alle eenvoud gewoon mooi zijn. De heldin 
van menig oudemuziekuitvoering zingt als een native 
speaker en maakt zo van deze selectie een ware vakantie-
reis voor de oren. 

Hij is al ‘the leading exponent of minimalism’ (Fanfare)
genoemd. Feit is dat de Nederlandse pianist Jeroen van 
Veen regelmatig met bijzondere aan minimal music gere-
lateerde producties komt, zoals het complete pianowerk 
van het duo George Goerdjev en Thomas de Hartmann. 
Goerdjev onderstreepte zijn esoterische fi losofi e met mu-
ziek uit boeddhistische tradities en soefi tradities die hij 
samen met De Hartmann omzette in pianopartituren. Met 
een reis door in totaal 170 pianocomposities, verspreid 
over zes cd’s, neemt Jeroen van Veen u mee naar de kern 
van deze wonderlijk meditatieve wereld. 
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HÄNDEL - Handel’s Unsung Heroes 

Lucy Crowe e.a. 

La Nuova Musica / David Bates

Pentatone 827949089268

SCHUBERT

Octet in F major, D 803 

Isabelle van Keulen, Benjamin Gilmore e.a. 

BIS 7318599925974

PÄRT 

Tabula Rasa 

Renaud Capuçon, Orchestre de Chambre de Lausanne

Warner Classics 0190295029579

VARIOUS

Christmas Carols 

The King’s Singers 

Signum Classics 0635212068328

La Nuova Musica gooide eind 2019 hoge ogen met de op-
name van Glucks Orfeo ed Euridice. Dat de plaat onder 
meer verkozen werd tot Editor’s Choice in Gramophone
had alles te maken met de briljante instrumentalisten van 
het ensemble. Daarom staan zij nu naast onder anderen 
sopraan Lucy Crowe in het zonnetje. Handel’s Unsung 
Heroes bevat meesterlijke aria’s uit opera’s als Rinaldo, Gi-
ulio Cesare, Agrippina en Ariodante met een obligate par-
tij voor viool, hobo en fagot: Händels pure meesterschap 
in dialogen tussen instrument en stem. 

In een compleet lege Wigmore Hall vond in januari 2021 
het allereerste optreden plaats van de Wigmore Soloists. 
De livestream van dit door violiste Isabelle van Keulen en 
klarinettist Michael Collins opgerichte ensemble bevatte 
één werk: Schuberts Octet, D 803. Het werk, gemodel-
leerd naar Beethovens Septet op. 20, vraagt het uiterste 
aan kamermuzikale kwaliteiten van de musici. De gelau-
werde musici van de Wigmore Soloists maakte er ‘balsem 
voor de oren en een streling van de andere zintuigen’ van. 
En dat is ook op de cd in alle geledingen hoor- en voel-
baar.

‘Deze muziek is niet alleen ontspannend. Ze heeft dra-
ma en diepte, en de lange lijnen nemen ons mee van de 
duisternis naar het licht.’ Zo omschrijft violist en dirigent 
Renaud Capuçon het werk van Arvo Pärt. De Estse com-
ponist staat centraal op Capuçons eerste cd als artistiek 
leider van het Orchestre de Chambre de Lausanne. Met 
zijn eigenwijze visie geeft Capuçon als violist en dirigent 
klassiekers als Fratres, Summa en Spiegel im Spiegel een 
nieuwe lading en biedt hij Pärtbeginners een gedroomde 
introductie op diens werk.

Wat valt er nog te zeggen over de roemruchte King’s Sin-
gers? Sinds 1968 verovert deze a-capellagroep, die voort-
komt uit het even beroemde Choir of King’s College, de 
wereld met zijn spatzuivere harmonieën en meeslepen-
de melodieën. Ook de Engelse kersttraditie bezongen ze 
al vaak. Voor iedereen voor wie deze vocale Parnassus 
nieuw is en voor iedereen die er niet genoeg van kan krij-
gen vatten de King’s Singers met deze Christmas Carols
de magie van kerst nog een keer samen. ‘Het enige dat je 
hoeft te doen is naar de King’s Singers luisteren’, schreef 
een criticus al eens over het ideale kerstgevoel.
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VIVALDI - The Four Seasons

Christian Li

Melbourne Symphony Orchestra

Decca 0028948518241

MONTEVERDI - L’Orfeo 

Cappella Mediterranea, Chœur de Chambre 

de Namur / Leonardo García Alarcón       

Alpha 3760014197208 

Begin 2020 zette Christian Li zijn handtekening onder een 
contract met Decca. De net twaalf jaar geworden Chi-
nees-Australische violist werd daarmee de jongste artiest 
ooit die tekende bij de gerenommeerde cd-maatschappij. 
Zijn uitzonderlijk talent was overigens al eerder bekend: 
in 2018 won hij de prestigieuze Menuhin Competitie. Met 
het Melbourne Symphony Orchestra koppelt hij jeugdi-
ge overmoed aan diep inzicht op een stormachtige Vi-
valdi-cd. Zelfs de beroemde Vier jaargetijden klinken als 
nooit tevoren. Een opwindende en verrassende plaat.

Cappella Mediterranea van dirigent Leonardo García Alar-
cón heeft al voor menig barokke klanksensatie gezorgd. 
Nu pakt het ensemble een van de grootste iconen van 
de barokke opera aan: L’Orfeo, de eerste overgeleverde 
opera van Monteverdi. Vele details over de orkestratie van 
deze opera uit 1607 zijn verloren gegaan, maar gesteund 
door diepgaand onderzoek naar de Italiaanse barokke ide-
alen klinkt Monteverdi’s meesterwerk weer alsof het giste-
ren geschreven is. ‘Alarcón legt de genialiteit van Monte-
verdi bloot’, schreef NRC al. Een waar huzarenstukje.
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DESPREZ

Songs

Graindelavoix / Björn Schmelzer

Glossa 8424562321175

ROSSINI 

Petite messe solennelle, Sandrine Piau e.a. 

Coro Ghislieri / Giulio Prandi

Arcana 3760195734940

VARIOUS

Love Songs

Angela Hewitt      

Hyperion records 34571283418

‘Compromisloos, krachtig en rebels’, schreef Luister al 
eens over de benadering van het Antwerpse ensemble 
Graindelavoix. Onder leiding van antropoloog en etno-
musicoloog Björn Schmelzer veranderde het eigenzinni-
ge ensemble de benadering van veel oude muziek. Niets 
engelachtige harmonieën, maar ruige randjes, wringende 
dissonanten en heftige emoties. Het maakt het werk van 
Josquin Desprez, de hoofdpersoon op deze cd, opeens 
heel menselijk en bovenal extreem actueel. Laat u mee-
voeren door Graindelavoix en ontdek dat de mens in de 
middeleeuwen en renaissance niet wezenlijk anders was 
dan nu. 

Hoewel Rossini al dertig jaar nauwelijks meer compo-
neerde, zwichtte hij in 1863 voor het verzoek van Graaf 
Michel-Frédéric Pillet-Will om een mis voor diens vrouw 
te schrijven. Zijn Petite messe solennelle werd Rossini’s 
laatste ‘oudedagszonde’ en zijn enige klein bezette voca-
le werk. Het Italiaanse Coro Ghislieri neemt u mee terug 
naar het moment dat het werk in première ging met vier 
solisten, een koor van acht zangers, twee piano’s en een 
harmonicord, een wonderlijk klavier met door een draailier 
aangestreken snaren. Het resultaat is een fascinerende 
herontdekking van een magische mis. 

De afgelopen jaren stonden voor Angela Hewitt in het te-
ken van haar Bach Odyssey. De Canadese pianiste speel-
de verspreid over vier jaar alle klavierwerken van Johann 
Sebastian Bach in de Londense Wigmore Hall en elders. 
Inmiddels is er weer ruimte voor andere zaken en heeft ze 
zich gestort op de liefde. Prachtige liefdesliederen zoals 
Schumanns Widmung, Schuberts Ständchen en ook het 
Adagietto uit Mahlers Vijfde symfonie klinken in transcrip-
ties voor piano solo. Hewitt verleidt u met gelaagd spel en 
met haar heerlijke melodische poëzie die even bevrijdend 
als hypnotiserend werkt.
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J.S. BACH . MANNEKE 

Goldberg Variations

Hannes Minnaar      

Challenge Classics 0608917285925

‘Minnaar articuleert spits en fraseert met de nonchalance 
van een jazzman. Zeldzaam de pianist die zoveel smaken 
mengt door zijn trillers, van nuchter tot wellustig’, schreef 
de Volkskrant vol bewondering over de vertolking van 
Bachs Goldbergvariaties door Hannes Minnaar. De pianist 
ging nog verder en vroeg Daan Manneke een commentaar 
te schrijven op Bachs meesterwerk. Nu klinken Bach en 
de wonderlijke wereld van Mannekes Gedanken zu Bach
samen alsof het altijd al zo geweest is. Mooi.
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2
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VARIOUS

Quelques mots d’amour 

Philippe Elan, Reyer Zwart       

Challenge Classics 0608917288223

Sinds hij in de jaren tachtig het Concours de la Chanson 
van de Alliance Française won, geldt Philippe Elan als het 
boegbeeld van het Franse chanson in Nederland. In 2019 
bekroonde hij zijn reis met Ma France, een cd samen met 
het Residentie Orkest. Op Quelques mots d’amour gaat de 
man die ‘de essentie van de vaak poëtische teksten raakt’ 
met gitarist en pianist Reyer Zwart terug naar de pure in-
timiteit van het Franse lied. Van nieuwe liederen maakt hij 
klassiekers en klassiekers laat hij klinken als nieuw. In één 
woord: merveilleux!
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VARIOUS

Melancolía

Música Temprana, Adrián Rodríguez Van der Spoel

Pentatone 827949029462

Música Temprana, het Nederlandse barokensemble van 
Adrián Rodríguez Van der Spoel, heeft de Spaanse muziek 
uit de renaissance en barok fl ink op de kaart gezet. Ook 
op de jongste cd, Melancolía, staat Spanje centraal. Met 
een selectie uit het liedboek Cancionero de Palacio uit het 
einde van de vijftiende eeuw zingt het ensemble over het 
gemis van een geliefde, een verloren land en het leven in 
ballingschap. Hoogtepunt is El Canto de la Sibila, dat niet 
alleen het einde der tijden bezingt en op de werelderf-
goedlijst staat, maar ook hoop geeft in onzekere tijden.
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€ 14,99
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VIVALDI - The Four Seasons

Christian Li

Melbourne Symphony Orchestra

Decca 0028948518241

MONTEVERDI - L’Orfeo 

Cappella Mediterranea, Chœur de Chambre 

de Namur / Leonardo García Alarcón       

Alpha 3760014197208 

Begin 2020 zette Christian Li zijn handtekening onder een 
contract met Decca. De net twaalf jaar geworden Chi-
nees-Australische violist werd daarmee de jongste artiest 
ooit die tekende bij de gerenommeerde cd-maatschappij. 
Zijn uitzonderlijk talent was overigens al eerder bekend: 
in 2018 won hij de prestigieuze Menuhin Competitie. Met 
het Melbourne Symphony Orchestra koppelt hij jeugdi-
ge overmoed aan diep inzicht op een stormachtige Vi-
valdi-cd. Zelfs de beroemde Vier jaargetijden klinken als 
nooit tevoren. Een opwindende en verrassende plaat.

Cappella Mediterranea van dirigent Leonardo García Alar-
cón heeft al voor menig barokke klanksensatie gezorgd. 
Nu pakt het ensemble een van de grootste iconen van 
de barokke opera aan: L’Orfeo, de eerste overgeleverde 
opera van Monteverdi. Vele details over de orkestratie van 
deze opera uit 1607 zijn verloren gegaan, maar gesteund 
door diepgaand onderzoek naar de Italiaanse barokke ide-
alen klinkt Monteverdi’s meesterwerk weer alsof het giste-
ren geschreven is. ‘Alarcón legt de genialiteit van Monte-
verdi bloot’, schreef NRC al. Een waar huzarenstukje.
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Arcana 3760195734940
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Love Songs

Angela Hewitt      

Hyperion records 34571283418

‘Compromisloos, krachtig en rebels’, schreef Luister al 
eens over de benadering van het Antwerpse ensemble 
Graindelavoix. Onder leiding van antropoloog en etno-
musicoloog Björn Schmelzer veranderde het eigenzinni-
ge ensemble de benadering van veel oude muziek. Niets 
engelachtige harmonieën, maar ruige randjes, wringende 
dissonanten en heftige emoties. Het maakt het werk van 
Josquin Desprez, de hoofdpersoon op deze cd, opeens 
heel menselijk en bovenal extreem actueel. Laat u mee-
voeren door Graindelavoix en ontdek dat de mens in de 
middeleeuwen en renaissance niet wezenlijk anders was 
dan nu. 

Hoewel Rossini al dertig jaar nauwelijks meer compo-
neerde, zwichtte hij in 1863 voor het verzoek van Graaf 
Michel-Frédéric Pillet-Will om een mis voor diens vrouw 
te schrijven. Zijn Petite messe solennelle werd Rossini’s 
laatste ‘oudedagszonde’ en zijn enige klein bezette voca-
le werk. Het Italiaanse Coro Ghislieri neemt u mee terug 
naar het moment dat het werk in première ging met vier 
solisten, een koor van acht zangers, twee piano’s en een 
harmonicord, een wonderlijk klavier met door een draailier 
aangestreken snaren. Het resultaat is een fascinerende 
herontdekking van een magische mis. 

De afgelopen jaren stonden voor Angela Hewitt in het te-
ken van haar Bach Odyssey. De Canadese pianiste speel-
de verspreid over vier jaar alle klavierwerken van Johann 
Sebastian Bach in de Londense Wigmore Hall en elders. 
Inmiddels is er weer ruimte voor andere zaken en heeft ze 
zich gestort op de liefde. Prachtige liefdesliederen zoals 
Schumanns Widmung, Schuberts Ständchen en ook het 
Adagietto uit Mahlers Vijfde symfonie klinken in transcrip-
ties voor piano solo. Hewitt verleidt u met gelaagd spel en 
met haar heerlijke melodische poëzie die even bevrijdend 
als hypnotiserend werkt.
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J.S. BACH . MANNEKE 

Goldberg Variations

Hannes Minnaar      

Challenge Classics 0608917285925

‘Minnaar articuleert spits en fraseert met de nonchalance 
van een jazzman. Zeldzaam de pianist die zoveel smaken 
mengt door zijn trillers, van nuchter tot wellustig’, schreef 
de Volkskrant vol bewondering over de vertolking van 
Bachs Goldbergvariaties door Hannes Minnaar. De pianist 
ging nog verder en vroeg Daan Manneke een commentaar 
te schrijven op Bachs meesterwerk. Nu klinken Bach en 
de wonderlijke wereld van Mannekes Gedanken zu Bach
samen alsof het altijd al zo geweest is. Mooi.
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Sinds hij in de jaren tachtig het Concours de la Chanson 
van de Alliance Française won, geldt Philippe Elan als het 
boegbeeld van het Franse chanson in Nederland. In 2019 
bekroonde hij zijn reis met Ma France, een cd samen met 
het Residentie Orkest. Op Quelques mots d’amour gaat de 
man die ‘de essentie van de vaak poëtische teksten raakt’ 
met gitarist en pianist Reyer Zwart terug naar de pure in-
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Música Temprana, het Nederlandse barokensemble van 
Adrián Rodríguez Van der Spoel, heeft de Spaanse muziek 
uit de renaissance en barok fl ink op de kaart gezet. Ook 
op de jongste cd, Melancolía, staat Spanje centraal. Met 
een selectie uit het liedboek Cancionero de Palacio uit het 
einde van de vijftiende eeuw zingt het ensemble over het 
gemis van een geliefde, een verloren land en het leven in 
ballingschap. Hoogtepunt is El Canto de la Sibila, dat niet 
alleen het einde der tijden bezingt en op de werelderf-
goedlijst staat, maar ook hoop geeft in onzekere tijden.
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MYDERWYK

Notes of Longing

Matteo Myderwyk      

Warner Classics 0190296721304

PIAZZOLLA . NISINMAN

Extasis

Daniel Rowland, Marcelo Nisinman e.a.   

Challenge Classics 0608917288629

J.S. BACH

Die Kunst der Fuge

Geoffrey Madge      

Zefi r 8717774570791

De Nederlandse pianist Matteo Myderwyk zal voor velen 
een nieuwe ster aan het fi rmament zijn, maar wie zich 
thuis voelt bij componist-instrumentalisten als Ludovico 
Einaudi, Ólafur Arnalds en Joep Beving doet er goed aan 
direct naar de cd-winkel te rennen. Myderwyks debuut-cd 
op Warner Classics is van een onderhoudende schoon-
heid en staat vol meditatieve en hypnotiserende tracks 
die langs golven als het natuurschoon tijdens een treinreis 
door het platteland. Een cd voor romantische avonden en 
persoonlijke mijmertijd.  

Op 11 maart 2021 zou Astor Piazzolla honderd jaar zijn ge-
worden. Marcelo Nisinman en Daniel Rowland houden de 
muziek van deze redder van de Argentijnse tango levend 
met grote Piazzollahits en nieuw werk van Nisinman. De 
Argentijnse bandoneonist Marcelo Nisinman, ‘de opvolger 
van de koning van de tango’, raakt de kern van de muziek 
van Piazzolla en weet daarbij al jaren de Nederlands-En-
gelse violist aan zijn zijde. Een cd die de beroemde traan 
van Máxima in alle opzichten begrijpelijk maakt.

Geoffrey Douglas Madge wordt eind 2021 80 jaar. De van 
oorsprong Australische pianist, die decennialang hoofd-
vakdocent was aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag, kan terugkijken op een mooie carrière, maar stilzit-
ten doet hij niet. Nadat hij ooit furore maakte met het vol-
ledige pianowerk van Busoni en Opus Clavecimbalisticum
van Sorabji is het de laatste jaren vooral Bach wat de klok 
slaat. En dat is mooi, want de ‘weldadige rust’ (opusklas-
siek.nl) die Madge uitstraalt doet een werk als de Kunst 
der Fuge alleen maar meer fonkelen en verdiepen. Een ab-
solute aanwinst. 
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GESUALDO

Dolcissima mia vita 

Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe      

LPH 5400439000360

GRETSJANINOV

All-Night Vigil 

Lets Radiokoor / Sigvards Klava 

Odeon 0761195139721

Carlo Gesualdo is al decennialang een fascinatie van di-
rigent (en in deze zeker ook psychiater) Philippe Herre-
weghe. Met zijn inmiddels vijftig jaar bestaande Collegium 
Vocale Gent nam hij al eerder het zesde boek met madri-
galen op van deze eenling, die zijn echtgenote en haar 
minnaar vermoordde en vervolgens alle ellende van zich 
af schreef in getormenteerde liederen over liefde, leven en 
dood. De madrigalen uit het vijfde boek zijn misschien wel 
zijn spannendste werken. Voor Herreweghe en zijn zan-
gers zijn het in elk geval fascinerende spiegels van de ziel. 

Hoewel Alexander Gretsjaninov fl ink op weg werd ge-
holpen door zijn leermeester Rimski-Korsakov, had hij al 
vóór zijn dood in 1956 een ticket richting vergetelheid te 
pakken. En dat terwijl hij onder andere voor de Russische 
kerkmuziek van groot belang is geweest. Zijn Vespers
schreef hij in 1912 zelfs drie jaar eerder dan Rachmaninov. 
Het gevierde Lets Radiokoor geeft dit stuk ‘ware kerkmu-
ziek’, dat nergens onderdoet voor Rachmaninovs noten, 
nu de eer en aandacht die het toekomt. Een warm bad om 
langzaam in weg te dromen.
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VARIOUS - Anima Aeterna 

Jakub Józef Orli´nski, Fatma Said

Il pomo d’oro / Francesco Corti 

Erato 0190296743900

VARIOUS - Amazone

Lea Desandre 

Jupiter Ensemble / Thomas Dunford

Erato 0190295065843

De naam Jakub Józef Orliński heeft inmiddels geen ver-
dere aanbeveling meer nodig. De Poolse countertenor 
met een verleden als breakdancekampioen werd door de 
Financial Times al eens geïntroduceerd als ‘the new coun-
tertenor on the block’, en met cd’s als Anima Sacra en Fac-
ce d’amore heeft hij dat volledig waargemaakt. Wederom 
samen met ensemble Il pomo d’oro verbaast hij ook op 
Anima Aeterna met een mooi inhoudelijk programma in 
de lijn van Anima Sacra, en met zijn volle, krachtige hoge 
mannenstem die Gramophone zonder enige reserve ‘de 
stem van de toekomst’ noemde. Religieus getinte barok-
muziek op zijn best. 

‘Lea Desandre zingt aria’s als een duif uit de hemel’, kopte 
de Engelse Independent al eens. De Frans-Italiaanse mez-
zosopraan maakt het iemand als Cecilia Bartoli gemakke-
lijker om het rustiger aan te doen, want zowel qua stem als 
qua cd-programma’s steekt ze de Italiaanse diva naar de 
kroon. Bartoli geeft ondertussen indirect haar goedkeu-
ring aan Desandre door op de cd Amazone een meesterlijk 
duet met haar collega te zingen. Ook verder is deze cd 
van Desandre vol meeslepende aria’s rond de mythische 
Amazonen een waar vocaal feest en een gouden greep 
voor belcantoliefhebbers.  
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Notes of Longing

Matteo Myderwyk      
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PIAZZOLLA . NISINMAN

Extasis

Daniel Rowland, Marcelo Nisinman e.a.   

Challenge Classics 0608917288629

J.S. BACH

Die Kunst der Fuge

Geoffrey Madge      

Zefi r 8717774570791

De Nederlandse pianist Matteo Myderwyk zal voor velen 
een nieuwe ster aan het fi rmament zijn, maar wie zich 
thuis voelt bij componist-instrumentalisten als Ludovico 
Einaudi, Ólafur Arnalds en Joep Beving doet er goed aan 
direct naar de cd-winkel te rennen. Myderwyks debuut-cd 
op Warner Classics is van een onderhoudende schoon-
heid en staat vol meditatieve en hypnotiserende tracks 
die langs golven als het natuurschoon tijdens een treinreis 
door het platteland. Een cd voor romantische avonden en 
persoonlijke mijmertijd.  
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worden. Marcelo Nisinman en Daniel Rowland houden de 
muziek van deze redder van de Argentijnse tango levend 
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Argentijnse bandoneonist Marcelo Nisinman, ‘de opvolger 
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VARIOUS 

La Vanità Del Mondo - Oratorio Arias

Philippe Jaroussky, Artaserse      

Erato 0190295179298

La Vanità Del Mondo, de ijdelheid van de wereld, is niet 
alleen een belangwekkende aanvulling op de discografi e 
van Philippe Jaroussky, het is ook een statement van de 
beroemde Franse countertenor. Zijn selectie van aria’s uit 
meesterlijke barokoratoria biedt een even ontroerende als 
schokkende muzikale blik op de ‘condition humaine’. Het 
zijn meesterwerkjes van onder anderen Scarlatti, Händel, 
Caldara en Bononcini die u ook nu nog steeds uitnodigen 
tot wegdromen en refl ectie. Deze cd is de kortste weg 
naar een even mooi als verontrustend rustpunt op een 
drukke dag. 

VARIOUS
LA VANITÀ 
DEL MONDO – 
ORATORIO ARIAS

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤22,99 VOOR
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VARIOUS 

Michelangelo’s Madrigal

Kate Macoboy, Robert Meunier

Etcetera 8711801016238

Componisten als Bartolomeo Tromboncino, Marchetto 
Cara en Francesco da Milano zullen voor de meeste mu-
ziekliefhebbers geen household names zijn. Toch waren zij 
de singer-songwriters van de eerste helft van de Italiaan-
se zestiende eeuw. In dienst van het hof zongen zij hun 
liederen en begeleidden ze zichzelf op de luit. Ze waren 
goed genoeg voor de grote kunstenaar Michelangelo om 
met Come harò donque ardire een prachtige tekst te le-
veren. Sopraan Kate Macoboy en luitist Robert Meunier 
zingen deze liederen in hun mooiste en intiemste vorm. 
‘Een schitterende plaat die schreeuwt om aandachtig luis-
teren’, schreef musicweb-international.com. 
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MICHELANGELO’S 
MADRIGAL

€ 11,99
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VARIOUS 

The Russian Album 

Lucas & Arthur Jussen 

Deutsche Grammophon 0028948553716

‘Fenomenaal’ noemde opusklassiek.nl de zevende cd van 
de pianobroers Arthur en Lucas Jussen. En daar is niets te 
veel mee gezegd. The Russian Album is met werken van 
Rachmaninov, Stravinsky, Sjostakovitsj en Arensky niet 
alleen een soundtrack bij een stukje roerige Russische ge-
schiedenis, het is ook een plaat waarop de Jussens zich-
zelf overstijgen. ‘Nog niet eerder had dit wat verborgen 
meesterwerk van de revolutionaire Rus zo’n drive, zo’n 
precisie’, schreef Luister al over Stravinsky’s Concerto 
voor twee piano’s. En dan hebben we het nog niet eens 
over de perfect getroffen lyriek en melancholie.

VARIOUS  
THE RUSSIAN
ALBUM

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤19,99 VOOR
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VARIOUS 

A Festival of Nine Lessons & Carols

The Choir of King’s College Cambridge

Harmonia Mundi 822231703624

Op kerstavond 2018 verzorgde het Choir of King’s College 
voor de honderdste keer het beroemde Festival of Nine 
Lessons & Carols. Deze dienst vol met bekende kerstlie-
deren betekent voor de Engelsen al een eeuw het begin 
van kerst. Een jaar later verscheen de complete dienst 
op cd, vergezeld van een cd-boekje vol geschiedenis en 
herinneringen. ‘Het is een heel mooi aandenken aan een 
gedenkwaardige dienst, met de musici in topvorm en een 
veeleisende selectie kerstmuziek’, schreef musicweb-in-
ternational.com. Ook anno 2021 het ideale kerstcadeau. 
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€ 11,99
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ZEMLINSKY 

Die Seejungfrau

Nederlands Philharmonisch Orkest / Marc Albrecht       

Pentatone 827949074066

‘Meeslepend en opzwepend’ noemde Trouw de cd waar-
mee het Nederlands Philharmonisch Orkest het afscheid 
van chef-dirigent Marc Albrecht luister bijzette. Albrecht 
en zijn orkest breken overtuigend een lans voor Die See-
jungfrau, het zo vaak veronachtzaamde laatromantische 
symfonisch gedicht van Zemlinsky, naar het sprookje van 
Andersen. ‘Luisterend naar deze mooie nieuwe opname 
van Marc Albrecht en het Nederlands Philharmonisch Or-
kest, lijkt de verwaarlozing van Die Seejungfrau bijzonder 
verbijsterend’, schreef The Guardian. Tijd om de schade in 
te halen.

ZEMLINSKY
DIE SEEJUNGFRAU

€ 11,99
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VAN ¤22,99 VOOR
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DEBUSSY . RAMEAU   

Víkingur Ólafsson 

Deutsche Grammophon 0028948377015

‘Víkingur Ólafsson is evenzeer een creator als een inter-
preet, hij schotelt doordachte en uitdagende programma’s 
voor die op meerdere niveaus verrassen en entertainen’, 
schreef nota bene allaboutjazz.com over de cd Debussy • 
Rameau van de IJslandse pianist. Moeiteloos combineert 
Ólafsson de werelden van Debussy en Rameau tot een de 
eeuwen overstijgende eenheid. ‘De precisie van articulatie 
is indrukwekkend, ornamenten zijn strak uitgevoerd, maar 
het zijn de vrijheid en spirit die deze cd tot leven brengen’, 
aldus theclassicreview.com. Een feest voor liefhebbers 
van Franse muziek en eigenzinnige pianistiek.

DEBUSSY . RAMEAU
VÍKINGUR 
ÓLAFSSON

€ 11,99
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aldus theclassicreview.com. Een feest voor liefhebbers 
van Franse muziek en eigenzinnige pianistiek.

DEBUSSY . RAMEAU
VÍKINGUR 
ÓLAFSSON

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤19,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

¤12,
99
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ORNSTEIN . PURCELL . PÄRT e.a.

Laula! 

Kadri Tegelmann, Mike Fentross, Maarten Ornstein 

Zefi r 8717774570753

‘Dit album gaat over het leven. Leven in al zijn vreugde, 
treurnis, angst, glorie en mysterie’, zo vatte klarinettist 
Maarten Ornstein de cd Laula! samen. Met theorbist Mike 
Fentross en mezzosopraan Kadri Tegelmann verzorgde hij 
een wonderlijke mix van barokstukken en Baltische volks-
liedjes die gaan over grote levensgebeurtenissen. Juist 
door de liedjes en ‘muziekjes’ klein te houden, komen ze 
groots binnen. Hier geldt geen onderscheid tussen volks-
muziek, jazz, klassiek, oud, nieuw of wat dan ook, hier telt 
alleen de muziek. Een zuivere parel die iedereen gehoord 
moet hebben. 

ORNSTEIN . 
PURCELL . PÄRT 
E.A. 
LAULA!

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤23,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

VARIOUS 

El Nour

Fatma Said       

Warner Classics 0190295233600

Een ‘imaginative album’ dat ‘een fascinerend inkijkje geeft 
in de muzikale achtergrond van de zangeres’, zo om-
schreef Gramophone het debuutalbum van Fatma Said. 
De Egyptische sopraan hinkstapspringt moeiteloos heen 
en weer tussen westerse liederen en Arabische klassiekers 
en geeft een lied als Ravels La fl ûte enchantée zelfs een 
mysterieus oosters tintje door het gebruik van de ney, een 
fl uit uit het Midden-Oosten. Met haar ‘onmiskenbare be-
zieling’ (de Volkskrant) maakt ze van El Nour (Het licht) 
een fantastische reis van het Westen via de Spaanse fl a-
menco naar de sfeer van 1001 nacht.

VARIOUS
EL NOUR

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤23,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

J.S. BACH 

The Orchestral Suites

Concerto Köln

Brilliant Classics 885470000619 

Het in 1985 opgerichte Concerto Köln kwam in 2010 bij 
het 25-jarig bestaan met een opmerkelijke registratie van 
Bachs orkestsuites. Het immer levendige gezelschap ging 
uit van de dans en het feit dat Bach in zijn jonge jaren les 
had gehad in Franse dansen van een docent die nog bij 
Lully had gestudeerd. Het resultaat was een opname van 
deze beroemde werken met een enorme drive en ritmi-
sche stuwing die anno 2021 nog steeds boeit en nieuwe 
details belicht. 

J.S. BACH  
THE ORCHES-
TRAL SUITES

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤23,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

2CD

KOOP AANGENAAM KLASSIEK 
EN KRIJG KORTINGSVOUCHERS

OM 8 MUSEA MET KORTING 
TE BEZOEKEN.

VARIOUS  

Silent Night – Early Christmas Music and Carols 

Arianna Savall, Petter Udland Johansen - Hirundo Maris

Deutsche Harmonia Mundi 19075878972

Wie de kersttijd een keer anders door wil brengen dan 
met de traditionele carols heeft een goede metgezel aan 
Silent Night – Early Christmas Music and Carols van Hirun-
do Maris, het ensemble van harpiste en zangeres Arianna 
Savall (ja, de dochter van de beroemde Jordi) en Petter 
Udland Johansen. Savall en Johansen maken een virtuele 
reis door Europa en presenteren bekende en onbekende 
kerstliederen in aanstekelijke arrangementen. Het resul-
taat is een vrolijke internationale kerst, gekruid door onder 
andere de harp, doedelzak en dobro naast violen, fl uiten 
en percussie.

VARIOUS 
SILENT NIGHT – 
EARLY CHRISTMAS 
MUSIC AND 
CAROLS

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤23,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

VARIOUS 

Studio 3

Fuse

Fusemusic 0190296800764

‘Fuse heeft dat geheimzinnige “meer” dat je niet kunt zien’, 
kopte NRC al eens. En daar is niets te veel mee gezegd. De 
groep van zes musici, die al jaren fungeert als de huisband 
van Podium Witteman, combineert niet alleen jazz, klas-
siek, wereldmuziek en improvisatie op het hoogste niveau, 
maar speelt zo aanstekelijk dat elke luisteraar voor de bijl 
gaat, ook op cd. Het derde album van Fuse, simpelweg 
Studio 3 genoemd, heeft alles wat de groep ook live tot 
een sensatie maakt. Oud werk, nieuw werk, klassiek, jazz, 
met de Fuse-saus erover wordt het gewoon Muziek met 
een hoofdletter M.

VARIOUS  
STUDIO 3

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤21,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

VARIOUS 

Not Our First Goat Rodeo

Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer, Chris Thile   

Sony Classical 19439738552

De Amerikaanse contrabassist en componist Edgar Meyer 
en cellist Yo-Yo Ma hebben al verscheidene keren uitstap-
jes gemaakt naar de traditionele Amerikaanse muziek. In 
2011 deden ze dat met het prijswinnende Goat Rodeo Ses-
sions waarop de traditionele bluegrass centraal stond, ver-
mengd met folk, country, blues, jazz en klassiek. Vorig jaar 
verscheen met Not Our First Goat Rodeo een even aanste-
kelijk als humoristisch vervolg. ‘Deze opvolger biedt meer 
van hetzelfde, maar ik ben de laatste die klaagt’, vatte 
de recensent van Gramophone zijn enthousiasme samen. 
Goede en intelligente cross-over bestaat echt. 

VARIOUS
NOT OUR FIRST 
GOAT RODEO

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤23,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)

SCHUMANN  

Einsam – Piano Works 

Nino Gvetadze 

‘Wanneer de vingers van Nino Gvetadze de toetsen van 
de vleugel raken en de eerste maten van de Arabeske van 
Robert Schumann klinken, vergeet je wat je aan het doen 
was. De bezwerende aanslag en ronde klank van Gvetadze 
zijn betoverend’, zo schreef de Volkskrant over de vorig 
jaar verschenen Schumann-cd van Nino Gvetadze. Zij be-
streed de eenzaamheid van de ‘intelligente lockdown’ met 
het spelen en opnemen van onder andere Kinderszenen
en Kreisleriana. De peinzende melancholie die de boven-
toon voert is en blijft fabelachtig.

SCHUMANN 
EINSAM
PIANO WORKS

Challenge Classics 608917285529

€ 11,99

TIJDELIJK VERKRIJGBAAR 
VAN ¤22,99 VOOR

(consumentenadviesprijs)
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SWEELINCK
Tweede boek der 
Psalmen Davids
Gesualdo Consort Amsterdam      

o.l.v. Harry van der Kamp

8424562524033 / ¤ 49,99

HAHN
L’île du Rêve   

Hélène Guilmette e.a.

Choeur du Concert Spirituel, 

Münchner Rundfunkorchester

o.l.v. Hervé Niquet

9788409217861 / ¤ 35,99

BROUWER 
Concierto elegiaco e.a.
Denis Sung-Hô

Chapelle Musicale de Tournai

o.l.v. Philippe Gérard

5425005575240 / ¤ 22,99

EISENGA 
Open
Douwe Eisenga

8718627232347 / ¤ 19,99

PRICE 
Symphonies 
No. 1 & No. 4 

Fort Smith Symphony

o.l.v. John Jeter

636943982723 / ¤ 9,99

www.aangenaamklassiek.nl

ABEL 
A Sentimental Journey
Paolo Pandolfo e.a.

8424562204188 / ¤ 22,99

J.S. BACH 
A New Angle
Leo van Doeselaar & 

Erwin Wiersinga

076062321376 / ¤ 24,99

HÄNDEL
Water Music
Aradia Ensemble

o.l.v. Kevin Mallon

Naxos 747313276424 / ¤ 7,99

SAMENWERKING MUSEA
Aangenaam Klassiek 2021 is een samenwerking aangegaan met 11 musea uit 10 provincies. 
De meewerkende musea hebben een onderwerp, expositie of kunstwerk gekozen waar 
ze met passie en kennis veel over te vertellen hebben. Nu kunnen wij, liefhebbers van 
klassieke muziek en Aangenaam Klassiek, hier op een bijzondere wijze kennis van nemen 
en ons inlezen in een specifi ek onderwerp. Ieder verhaal brengt ons in contact met een 
klassieke muziek cd. Een verbinding tussen kunst en muziek.
Van al deze 11 opnames is een track 
terug te vinden op de geschenk-cd. 
Een unieke cd die exclusief is verbonden 
aan Aangenaam Klassiek en alleen 
verkrijgbaar is bij aankoop van 
Aangenaam Klassiek 2021. 
Ieder verhaal nodigt uit tot verdieping 
en een museumbezoek. En dat 
museumbezoek wordt nog aantrekkelijker 
gemaakt door de kortingsvouchers die in 
het media-boek mee verpakt zijn. 
Er is veel voordeel te behalen; 
een EntertainmentCard met ¤ 5,- 
shoptegoed, 8 kortingsvouchers om 
musea te bezoeken, 1 geschenk-cd 
en veel informatie over 
klassieke muziek! 

MOET JE HOREN - GESCHENK-CDMOET JE HOREN - GESCHENK-CD

www.aangenaamklassiek.nl

* CONSUMENTENADVIESPRIJS * CONSUMENTENADVIESPRIJS

MOET JE HOREN MOET JE HOREN

VARIOUS
Finding Harmony
The King’s Singers

635212060728 / ¤ 23,99

SATIE 
Gymnopedies, 
Gnossiennes, Sarabandes
Gymnopédie No. 1: Lent et 

douloureux Håkon Austbø
5028421933023 / ¤ 9,99

WAGNER . 
TSJAIKOVSKI
Vorspiel und Liebestod, 
Symphony No. 4 in f, op. 36

philharmonie zuidnederland o.l.v. 

Dmitri Liss 
5400439007543 / ¤ 22,99
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Er zijn niet veel muziekwinkels meer, dus zorgen wij ervoor 

dat u voor al uw muzikale wensen bij ons terecht kunt. In 

principe hebben wij alle in het magazine besproken en 

getoonde cd’s, scherp geprijsd, op voorraad. Tevens ont-

vangt u bij aankoop in de winkel van meer dan één artikel 

nog eens 10% EXTRA KORTING! Naast klassieke muziek 

verkopen wij ook alle andere muziekgenres, en dvd’s en blu-

rays. Onze 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 

voor het laatste nieuws en onze exclusieve actieprijzen. Bij 

besteding van € 20,= leveren wij GRATIS door heel Neder-

land.

BRAHMS
PIANO CONCERTOS
ANDRÁS SCHIFF,
ORCHESTRA OF THE AGE OF 
ENLIGHTENMENT
ECM 0028948557707 (2CD)
VKZ.NL/213450 
€ 33,99

Voor zijn opname van de twee pianoconcerten van Brahms koos András 

Schiff het Orchestra of the Age of Enlightenment (zonder dirigent) met zijn 

‘historische instrumenten’ als partner. Zelf speelt hij op een historische 

vleugel die in 1859 door de Leipziger pianofabrikant Julius Blüthner werd 

gemaakt. Dit is niets minder dan een poging om ‘de werken opnieuw te 

interpreteren, ze als het ware te restaureren, de muziek te “zuiveren”.’ In de 

soms kamermuzikale stijl van de opname, vooral overtuigend in de laatste 

twee delen van het Tweede pianoconcert, ontstaat een interpretatie die het 

oorspronkelijke klankkarakter benadert, die de lagen van de werken bloot-

legt en die het dialogische principe tussen solist en orkest benadrukt en zo 

ook het vooroordeel weerlegt dat het tweede concert een ‘symfonie met 

obbligato piano’ is. Sterk aanbevolen.

Hans Verdurmen

CD ARTLINE 
Traaij 1-c, Driebergen-Rijsenburg
Tel. 0343 521532
www.cdendvd.nl

Boekhandel Donner is eind 2019 neergestreken in het oude 

ABN AMRO-gebouw aan de Coolsingel, naast metrostation 

Beurs. Het rijksmonumentale pand is prachtig gerenoveerd 

door OMA-architecten van Rem Koolhaas en biedt sinds 

begin 2020 ook ruimte aan een nieuwe muziekafdeling op 

de 2e etage onder de vlag van Velvet Music. Wij specialise-

ren ons in klassieke muziek en jazz, maar bieden ook allerlei 

andere muzieksoorten. Zowel nieuwe titels als oude cd’s en 

lp’s. Daarnaast hebben wij de betere arthouse-films en 

tv-series en kunt u bij ons ook bladmuziek bestellen. Wat 

wij niet hebben staan, halen wij graag voor u in huis.

VELVET MUSIC DONNER 
Coolsingel 129, Rotterdam
Tel. 010 3070282
www.velvetdonner.nl

DIVERSE 
COMPONISTEN
ROOTS 
RANDALL GOOSBY
DECCA 0028948516643 
VKZ.NL/21238 
€ 17,99

Randall Goosby geldt in thuisland Amerika als een van de grootste vioolta-

lenten in tijden, en de vergelijkingen met mentor Itzhak Perlman vliegen 

hem (terecht) om de oren. Hoe zelfverzekerd is Goosby, dat hij op zijn 

debuutalbum de traditionele componisten links laat liggen en kiest voor 

een eigen pad. Roots biedt een eigenzinnige selectie van voornamelijk 

zwarte Amerikaanse componisten, met daarbij veel invloeden uit de blues 

en jazz. Nieuwe ontdekkingen zijn Shelter Island, een bluesy duet van Xavier 

Dubois Foley en drie nieuw ontdekte stukken van Florence Price. Deze 

worden afgewisseld met bekender werk, zoals een prachtige uitvoering van 

Heifetz’ adaptatie van Porgy and Bess. Over het vioolwerk kan ik kort zijn: 

horen is geloven. Een debuut om lang van te genieten en een talent om te 

koesteren. 

Ronald Baden
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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 u graag over de mooiste klassieke muziek. De 

winkel is elke werkdag geopend. U kunt gratis parkeren voor 

de deur.

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

BOEKHANDEL HET COLOFON
Bakkerstraat 56, Arnhem
Tel. 026 3703508
www.hetcolofon.nl

Boekhandel Het Colofon (850m2), enthousiast lid van 

Klassieke Zaken, is gevestigd in de Arnhemse  Bakkerstraat 

56. Gestart in augustus 2014 met zestig oude deuren op 

schragen en heel veel voordeelboeken. Het Colofon is 

inmiddels uitgegroeid tot een complete boekhandel met 

een grote collectie nieuwe boeken en een afdeling 2ehands- 

en voordeelboeken. Daarnaast is er een grote afdeling 

Klassieke Muziek te vinden met een uitgebreide en bijzon-

dere collectie! Ook zijn er regelmatig concerten en optre-

dens klassiek, jazz en populair, theateroptredens, lezingen 

en vergaderingen. Het Colofon is nog altijd in ontwikkeling 

en is nooit af. Kom je verbazen!

KUHLAU
WORKS FOR SOLO 
PIANO 
VOL. 1 
MARIE-LUISE BODENDORFF
DACAPO 0636943620427 
VKZ.NL/213451 
€ 20,99

Ach, Kuhlau, welke pianist kent hem niet? Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau, 

de Deens-Duitse componist (1786-1832), tijdgenoot van Beethoven, maker 

van ontelbare koor- en kamermuziekwerken, en vooral van muziek voor 

piano solo. Elke beginnende pianist zal zijn stukken tegenkomen, eenvou-

dige sonates maar dan in miniatuur: sprankelend, afwisselend, origineel en 

van overzichtelijke lengtes. Ik heb er zelf eindeloos veel plezier aan beleefd, 

de eerste dramatische beginakkoorden, spannende majeur-mineur-over-

gangen en de eerste echte doorwerkingen. Dit is een bescheiden nieuwe cd 

van Marie-Luise Bodendorff die veel plezier zal geven, al was het maar als 

heerlijke herinnering aan herwonnen, en misschien toch niet zo verloren 

tijd... 

David Apollonius Coppoolse

Er is al een boel geschreven en gearrangeerd voor het Cello Octet Amster-

dam. Aan het rijtje van componisten als Philip Glass, Sofia Goebaidoelina, 

Arvo Pärt, Theo Loevendie, Mauricio Kagel en Kate Moore kunnen we nu ook 

Michael Gordon toevoegen. Alex Ross schreef eens over de muziek van 

Michael Gordon: the fury of punk rock, the nervous brilliance of free jazz and 

the intransigence of classical modernism. Daarmee slaat hij eigenlijk de 

spijker op zijn kop. Een rijke en eclectische aanvulling op de catalogus van 

het cello-ensemble die bezwerend goed klinkt.

Hugo de Groot 

GORDON
8
CELLO OCTET AMSTERDAM
CANTALOUPE 0713746315924
VKZ.NL/213452 
€ 20,99



DAAR BEN JE         NOG TE JONG VOOR
“Daar ben je nog te jong voor.” Ken je die 

uitdrukking?

Ja, die ken ik, die heb ik altijd vreselijk 

gevonden. Hoezo te jong? Je krijgt het 

gevoel buitengesloten te worden. 

Sommige kinderen worden alleen maar 

nieuwsgierig naar waar ze te jong voor 

zijn. Ik was 9 jaar en liep in het Rijksmu-

seum met mijn ogen schuin rechts kij-

kend naar een groot schilderij van Peter 

Paul Rubens met grote blote mevrou-

wen. Mijn vader liep achter mij en zei: “Je 

kunt er rustig voor gaan staan, Edje, het 

is kunst.” Kijk dat vond ik nou leuk en 

bevrijdend.

Natuurlijk weet ik ook wel dat niet alle 

films, tv-programma’s, boeken en thea-

terstukken ‘geschikt’ zijn voor kinderen. 

Wat mij betreft is in ieder geval muziek 

nóóit te moeilijk of te zwaar voor jullie, 

kinderen. Het is een kwestie van hoe de 

muziek aangeboden wordt, de inleiding 

is van belang – iets weten hoeft niet 

tegen je te werken (stokpaardje van me) 

– een verhaal vertellen, de woordkeus, 

de toon van vertellen, lichtheid, fantasie. 

Maak het simpel, maar niet kinderachtig. 

‘Simpel is gecompliceerd’ (stokpaardje).

Een lezer vroeg mij: “Voor welke leeftijd 

is deze column nu eigenlijk?” 

Natuurlijk weet ik dat de meeste lezers 

van deze columns volwassenen zijn.

Bijvoorbeeld Jan van der Voort, hij 

mailde:  

Beste Edwin,

De Oorkonde ga ik uitprinten & Inlijsten! 

Hartelijke groet, 

Jan van der Voort

Hij heeft geen bezwaar dat zijn naam 

genoemd wordt*.

Sommige vaders, moeders, opa’s, oma’s 

lezen de column voor. Dan komen de 

vragen van de kinderen vanzelf.

Juffen en meesters vragen: “Weet je wat 

dat betekent?”, of laten een filmpje op 

het digibord zien. 

Is deze column nu wel of niet voor kinde-

ren? Ik zou zeggen: leeftijdsloos. Ik ga 

ervan uit dat elke lezer ooit 9 jaar is 

geweest.

Cd jazz 

Bill Evans - On the Organ. David Scholl-

meyer, orgel.

Jullie weten zo langzamerhand wel dat 

Bill Evans in mijn pianisten-top-5 staat*.

Ik voel altijd mee met zijn fluwelen tou-

cher, de melodieuze lijnen, keuze van 

akkoorden, de drive, de meesterlijke 

timing en zijn eigenheid. De vleugel en 

Bill Evans zijn één. Maar nu. Evans op 

een kerkorgel?! De titel en de hoes met 

een foto van Evans zijn een beetje mis-

leidend: je zou denken dat Evans orgel 

speelt. Nee, David Schollmeyer speelt in 

de Grote Kerk in Bremerhaven in Duits-

land op het pijporgel, met meer dan 

3500 pijpen, een stelletje voetpedalen 

en 3 manualen/klavieren/toetsenbor-

den. Noot voor noot zijn de oorspronke-

lijke improvisaties van Bill Evans op 

muziekpapier genoteerd en gearran-

geerd voor kerkorgel. Tis even wennen 

om te horen, maar Bill Evans blijft won-

derwel overeind. Dat komt waarschijnlijk 

omdat David Schollmeyer ook jazzpia-

nist is. Ja, dan begrijp ik wel dat hij dit 

project als kerkorganist wil doen, zeker 

omdat het orgel veel kleuren en moge-

lijkheden heeft.

EVANS
ON THE ORGAN
DAVID SCHOLLMEYER

MDG 0760623215969

VKZ.NL/213450 € 24,99

KAPUSTIN
PIANO CONCERTO NO. 4 e.a.

FRANK DUPREE e.a.

CAPRICCIO 0845221054377

VKZ.NL/213449 € 19,99

KAPUSTIN
PIANO WORKS
SUKYEON KIM

PIANO CLASSICS 5060385450178

VKZ.NL/213448 € 20,99
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DAAR BEN JE         NOG TE JONG VOOR
Beroemde composities van Evans als 

Quiet now en Waltz for Debby staan op 

deze curieuze cd. 

Cd klassiek/jazz

Piano Works. Composities van Nikolai 

Kapustin. Sukyeon Kim, piano.

Ik presenteerde 4x per week op Radio 4 

Muziekwijzer en tegelijk 4x per week een 

jazzprogramma. Op een keer viel ik bij 

Muziekwijzer van mijn stoel, de micro-

foon stond gelukkig uit. Ik hoor jazz, nee 

tis klassiek, nee het is, wat is dit? Het is 

componist Nicolai Kapustin (Oekraïne, 

1937-2020). Ik hoorde track 1 en 2 en ik 

was verkocht. Ik draaide meteen 

dezelfde stukken in het jazzprogramma 

en kreeg gelijk reacties: “Wat een gewel-

dige jazzvogel is dat.” Kapustin is niet 

een echte jazzvogel, want improviseren 

doet of kan hij niet. Kapustin is een 

begenadigd klassiek pianist en hij  

beheerst het jazzidioom. De Koreaanse  

Sukyeon Kim weet van wanten met deze 

compositie. Stoelriemen vast!

Cd klassiek   

Nikolai Kapustin. Pianoconcert no. 4. Con-

cert voor viool, piano en strijkorkest. 

Frank Dupree, piano; Rosanne Phillippens, 

viool.

Ja, hé, ho, dit is andere koek. Het 

 Württemberg Kamerorkest, hier als een 

‘stomende band’ met jazzslagwerker 

Meinhard ‘Obi’ Jenne.

De Duitse pianist, dirigent, componist en 

jazzpercussionist Frank Dupree (1991).

Track 1. Baf daar gaat ie. En dan ineens 

lyriek en romantiek vanaf 4’34”. Op 9’15” 

gaat het weer loos, op 10’16” ‘lopend in 

vieren’ en easy swingen, het kan niet op, 

wat een contrasten. 

Ook hier zijn alle noten voor de piano 

genoteerd, maar alleen een klassieke 

pianist met jazzfeel kan de juiste jazzinter-

pretatie mee geven. Na dit stuk ging ik 

even languit op de grond liggen, naar 

adem happen en óp naar…het dubbelcon-

cert voor piano en viool. Drie delen. Wat 

ben ik altijd trots als ik een Nederlandse 

naam zie staan: violiste Rosanne Phillip-

pens! Rosanne met hartstochtelijke kleu-

ren, wat een muzikant. Cadensen vliegen 

je om de oren, een boom zo vol geladen. 

De lyrische opening van het tweede 

deel. Het lijken wel de arrangeurs Jerry 

van Rooyen, Rob Pronk of Steve Gray. 

Een aanrader.

Zeg, ik noem hierboven een boel namen. 

En dat doe ik niet voor niets. Tel ze maar 

eens*. Waarom? Als je  10, 23, 37, 46 of 

68 jaar bent en je bladert door een sta-

peltje ouwe Klassieke Zakens dan 

google of Tube je die namen. Er gaan 

dan steeds nieuwe werelden voor je 

open. 

Ik heb jullie deze zomer gemist. Nog 

leuke dingen gezien, gelezen en 

beluisterd?

Iedere mailer krijgt de  

Klassieke Kinderzaken  konde. 

Die is leeftijdsloos.

edwinrutten@edwinrutten.nl

PPS. Elke 5de ‘andere volwassene’ krijgt een cd toegestuurd. Leeftijd en adres 

vermelden.

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

PPS. Ik verloot een nestje van 5 cd’s als je goed geteld hebt.

Nou dág!

Edwin Rutten

Nikolai Kapustin
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A film by

Hans Lukas Hansen

Met violiste Janine Jansen

Vanaf 16 september 
in de filmtheaters en op Picl
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IN GESPREK MET

GEFASCINEERD DOOR 
DE CONTRABAS
Door Noortje Zanen

De succesvolle Nederlandse 

contrabassist Rick Stotijn combineert 

zijn optredens als solist, 

kamermusicus en gastaanvoerder bij 

verschillende orkesten met zijn baan 

als aanvoerder van de bassectie bij 

het Zweeds Radio Symfonie Orkest, 

zijn lespraktijk in Düsseldorf en 

optredens met zijn eigen ensembles. 

Een leven zonder muziek kan hij zich 

nauwelijks voorstellen.

“Ik groeide op in een muzikaal gezin en 

was als klein jongetje al gefascineerd 

door de contrabas, het instrument van 

mijn vader. Hij nam ons regelmatig mee 

naar zijn concerten met het Residentie 

Orkest en dat kan ik me nog ontzettend 

goed herinneren. Volgens mij is het van 

essentieel belang om kinderen al vroeg 

in aanraking te laten komen met klas-

sieke muziek. Toen mijn vader doorkreeg 

dat ik contrabas spelen leuk vond én dat 

ik talent had, heeft hij me enorm gesti-

muleerd. Van hem leerde ik om hard te 

werken en om dingen nooit half goed te 

doen, maar altijd écht goed. Mijn zus, 

mezzosopraan Christianne Stotijn, en ik 

ervaren ook veel steun van onze oudere 

broer, de enige die níét de muziek in is 

gegaan. Zijn relativeringsvermogen komt 

vaak goed van pas.”

Rick studeerde aan het Conservatorium 

van Amsterdam bij zijn vader Peter 

Stotijn en bij Bozo Paradzik in Freiburg. 

“Het was niet altijd makkelijk om mijn 

vader als docent te hebben, ook al was 

hij een geweldige leraar. Zelf heb ik 

inmiddels ook twee kleine kinderen en ik 

realiseer me nu pas hoe ingewikkeld 

opvoeden is. Ik zal mijn kinderen niet zo 

snel gaan lesgeven, denk ik, maar ik vind 

het wel heel leuk om samen met de 

oudste naar muziek te luisteren. Op dit 

moment houdt hij vooral van slagwerk 

en gitaar.”

Nadat hij de Nederlands Muziekprijs won 

in 2013 slaagde Rick er al snel in om een 

succesvolle en zeer gevarieerde muziek-

praktijk op te bouwen. “Ik heb wel moe-

ten zoeken naar een goede balans. Op 

een gegeven moment was ik tegelijker-

tijd aanvoerder in Berlijn, in Stockholm en 

bij Amsterdam Sinfonietta, dat werd té 

ingewikkeld. Ik heb gekozen voor het 

radio-orkest in Zweden en dat bevalt 

ontzettend goed. Ik ben ook vaste aan-

voerder in het Mahler Chamber Orches-

tra en daarnaast geef ik les aan de 

Robert Schumann Hochschule in Düssel-

dorf. Ik heb een hechte klas en al mijn 

oud-leerlingen hebben inmiddels een 

mooie baan gevonden, daar ben ik heel 

trots op. Ik vind de combinatie van lesge-

ven met solospel, kamermuziek, kamer-

orkest en mijn baan in Zweden ideaal. 

Mijn grootste drive? Het repertoire voor 

contrabas uitbreiden. Als solist speel ik 

zo vaak mogelijke nieuwe composities en 

met mijn eigen ensembles ORBI en 

Stockholm Syndrome Ensemble zoeken 

we steeds weer de grenzen op: we ver-

kennen nieuwe muziekgebieden, we 

bedenken verrassende thema’s en 

bezettingen en we willen ook onze eigen 

muziek gaan schrijven. De mogelijkheden 

zijn eindeloos.”

RICK S T O TIJN

VIVALDI
I COLORI DELL OMBRA
PULCINELLA ORCHESTRA
O.L.V. OPHÉLIE GAILLARD (CELLO)
APARTE 5051083152747
VKZ.NL/20425 € 24,99

‘Ik laat me graag inspireren door 

ensembles gespecialiseerd in 

oude muziek. Dit ensemble laat 

Vivaldi klinken alsof de muziek 

gisteren is geschreven. Niets oude 

muziek, door hun kennis, verdie-

ping en daarmee vernieuwing 

klinkt deze opname als uit de pan 

swingende Ba-Rockmuziek!’



Volgens schrijver Ted Goia kent onze 

muziekgeschiedenis een paar belang-

rijke lacunes. In zijn uitdagende boek 

Music: A Subversive History beschrijft hij 

bijvoorbeeld hoe stelselmatig de nadruk 

op het rationele en ordentelijke van 

muziek is gelegd, en hoe even stelsel-

matig de vrouwelijke inbreng in muziek 

is gemarginaliseerd. En dat terwijl die 

inbreng een niet te missen kracht is. 

Het Koreaanse duo dal:um maakte drie 

jaar terug een verpletterende indruk met 

zijn debuutalbum. Twee jonge vrouwen, 

die de twee bekendste Koreaanse 

snaarinstrumenten (de gayageum en de 

geomungo) op een volkomen eigenzin-

nige manier inzetten en zo een nieuw 

perspectief aan de muzikale tradities 

wisten toe te voegen. De titel van hun 

andermaal even beeldschone als avon-

tuurlijke album verwijst naar de grote 

overeenkomsten tussen beide instru-

menten en tegelijk naar de wezenlijke 

verschillen. Impliciet zeggen ze daarmee 

ook iets essentieels over culturen. En 

over mensen. 

Boegbeelden van de groep Shakuar zijn 

de jonge zangeressen Karima el Fillali en 

Shishani Vranckx. Ook zij blazen tezamen 

met het Residentie Orkest tradities nieuw 

leven in. De Noord-Afrikaanse Gnawa 

wordt vermengd met onder meer hip- en 

triphop. Zo blijft de roesachtige basis van 

de muziek behouden terwijl er een heel 

eigentijds soort trance aan wordt toege-

voegd. Dat komt door het uitermate fraai 

gebalanceerde instrumentarium, maar 

vooral door de perfect bij elkaar pas-

sende stemmen van El Fillali en Vranckx 

die met hun puntgave samenzang de 

luisteraar moeiteloos vangen.

Trance en roes zijn ook de trefwoorden bij 

Badume’s Band & Selamnesh Zéméné. 

De Ethiopische zangeres Zéméné zingt 

met een onvergelijkbare overgave. Haar 

langgerekte zanglijnen zijn niets minder 

dan betoverend en overrompelend. Een 

wervelwind die voortdurend wordt aan-

gewakkerd door de felle, maar heerlijk 

groovende gitaarpartijen en het halluci-

nerende orgeltje. De albumtitel Yaho Bele 

betekent: zeg ja. En dat is deze muziek 

optimaal: een hartverscheurend ja zeg-

gen tegen alles – goed en slecht – dat 

een leven omvat. Zoveel emotie, zoveel 

kwetsbaarheid, zoveel kracht.

Op de plaat Henna is een aantal jonge 

Palestijnse zangeressen samengebracht. 

De oudste is net dertig, de jongste pas 

negentien. Stuk voor stuk zoeken ze een 

weg tussen traditie en vernieuwing, 

tussen heden en verleden, elk op een 

eigen manier, met een eigen stem. Stuk 

voor stuk prachtige stemmen. Zoals die 

van Hanin Alijjeh die in het even pakkende 

als ontroerende Shou Mkhabili (wat staat 

mij te wachten) op een ingetogen manier 

de sterren van de hemel zingt. Niet boos, 

maar zelfbewust en fijn zacht, zodat je 

echt moet luisteren.

NIET TE MISSEN KRACHT
Door Mischa Andriessen

LIVE AT GNAWA FESTIVAL
SHAKUAR,
RESIDENTIE ORKEST
BUZZ 0608917613629
VKZ.NL/213447 € 22,99
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Puntgave samenzang

Karima el Fillali en Shishani Vranckx
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MAHLER
SYMPHONIE NR. 7
Bayerisches Staatsorchester 
o.l.v. Kirill Petrenko
BSO Recordings 4028098000036
VKZ.NL/213418 € 24,99 

ORKEST

BOËLLMANN
VARIATIONS 
SYMPHONIQUES e.a.
Henri Demarquette, 
Orchestre symphonique de Mulhouse 
o.l.v. Patrick Davin
Fuga Libera 5400439007802
VKZ.NL/213421 € 22,99 

ORKEST

HAYDN, MOZART
HAYDN 2032: NO. 10 
‘LES HEURES DU JOUR’
Il Giardino Armonico 
o.l.v. Giovanni Antonini
Alpha Classics 3760014196867
VKZ.NL/213414 € 22,99 

ORKEST

SCHUBERT
SYMPHONIES 4 & 5
B’Rock Orchestra 
o.l.v. René Jacobs
Pentatone 0827949085666
VKZ.NL/213429 € 22,99

ORKEST

Kirill Petrenko is sinds 2019 chef-dirigent van de Berliner Philharmoniker, 
maar deze opname dateert uit 2018, toen hij nog de scepter zwaaide over 
het Bayerisches Staatsorchester. Dit is het orkest van de Staatsoper in 
München, niet te verwarren met het internationaal bekendere Beierse 
omroeporkest aldaar. De nummer 2 van de stad is zeker niet tweederangs, 
getuige deze eerste eigen cd-productie. Mahlers Zevende symfonie gaat als 
een expressionistische schreeuw door de zaal in de zeldzaam geslaagde 
uitvoering, live opgenomen tijdens concerten in het Nationaltheater. 
Petrenko houdt meer dan zeventig minuten de aandacht vast met een 
strakke leiding, waarin hij toch voldoende ruimte laat aan fijne detaillering 

en momenten van ontspanning. 
Zo werken het spookachtige 
Scherzo en de van smachtende 

liefdesgevoelens vervulde tweede ‘Nachtmusik’ na elkaar als een suggestief 
clair-obscur. Petrenko wijkt in de tempo’s meestal niet erg af van Iván 
Fischer (in diens veelgeprezen recente opname uit Boedapest) en andere 
topdirigenten, maar in de finale breekt hij wel alle snelheidsrecords. Als de 
duisternis van de nacht plaatsmaakt voor een stralend licht, leidt dat tot een 
onontkoombare uitbarsting van ruige energie, ongepolijst en toch tot op de 
millimeter gecontroleerd in de tomeloze expressie.

EDDIE VETTER  

Orgelliefhebbers kennen hem maar al te goed, want de Elzasser Léon Boëll-
mann (1862-1897) heeft de onsterflijkheid verdiend met één werkje van vier 
minuten. Alle organisten hebben het weleens gespeeld en er bestaan talloze 
opnamen van zijn Toccata, het slotdeel van de Suite Gothique. Daarmee is hij 
een ‘one hit wonder’, want vrijwel niemand kent iets anders uit het uitgebreide 
oeuvre dat Boëllmann in zijn korte, 35-jarige leven bij elkaar componeerde: 
orgelwerken, pianostukken, kamermuziek, liederen, motetten, orkestmuziek. 
Daarbij is een symfonie uit 1894, vakbekwaam vormgegeven en effectvol, 
opgedragen aan Saint-Saëns met César Franck in gedachten. Misschien nog 
interessanter zijn de Variations symphoniques voor cello en orkest uit 1892. De 
structuur is afgekeken van Francks gelijknamige werk voor piano en orkest, 
maar Boëllmann zelf toont zich een krachtige muzikale persoonlijkheid. Dat hij 
ook de wereld van barok en klassiek had verkend blijkt uit de vier stukken voor 
strijkorkest die oorspronkelijk voor harmonium werden geschreven. Het orkest 

van Mulhouse levert onder de 
betreurde Belgische dirigent 
Patrick Davin (hij stierf in 

september 2020 plotseling op 58-jarige leeftijd) mooie vertolkingen van 
muziek die meer aandacht verdient, en de gepassioneerde cello van Henri 
Demarquette voegt een gloeiende extra dimensie toe. 

GERARD SCHELTENS

Zou er een dag voorbijgaan waarop Giovanni Antonini niet aan Haydn 
denkt? Zou hij nooit eens verzuchten: waar ben ik aan begonnen? Voor-
alsnog laat hij zich zelfs niet door de pandemie uit het veld slaan en 
hoopt hij in 2032 alle 107 symfonieën van Haydn opgenomen te hebben. 
Dan wordt herdacht dat de com-
ponist drie eeuwen eerder werd 
geboren. Er zijn al veertien pro-
gramma’s opgenomen, maar de verschijning op cd loopt wat achter. Nu 
is aflevering 10 uitgekomen, met opnamen uit januari 2019. Onder 
de titel Les heures du jour zijn drie vroege symfonieën gebundeld waar-
van de bijnamen verwijzen naar de verschillende momenten van de dag. 
In de geheimzinnige opening van Le matin zie je als het ware de zon 
opkomen. Die bereikt in Le midi het zenit en gaat in Le soir vredig onder 
nadat een stormachtig onweer de lucht heeft geklaard. Antonini 
doet het allemaal suggestief uit de doeken met de 27 musici van Il 
Giardino Armonico. Hij licht sprekende details uit en besteedt 
veel aandacht aan een spannende voortgang zodat de oren van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat op steeltjes blijven staan. 
Mozarts speelse Serenata notturna (KV 239) vormt een passende 
toegift. 

EDDIE VETTER

René Jacobs en het op ‘tijdeigen’ instrumenten spelende B’Rock Orches-
tra, een typisch ‘projectorkest’ op hoog niveau, zetten hun Schubertcyclus 
voort met de nummers 4 en 5. Daardoor zijn ze nu klaar met de zes 
‘vroege’ symfonieën (bij Schubert een relatief begrip). De uitvoeringen zijn 
pittig en gedreven, met een prachtige opnameklank en tempokeuzes die 

weleens vragen oproepen. Je zou ze eigenzin-
nig of eigenwijs kunnen noemen, maar er is in 
elk geval over nagedacht. In zijn uitgebreide 

toelichting behandelt Jacobs deze twee symfonieën uit 1816 als 
communicerende vaten: de donkere, ‘tragische’ Vierde in c-klein 
afgezet tegen de lichtere, minder veeleisende Vijfde in Bes-groot. De 
vertolking weerspiegelt die analyse. Voor de Vierde gingen de musici 
naar Roeselare en voor de Vijfde naar Innsbruck met verschillende 
opnameleiders. Ik meen een miniem verschil in helderheid te horen, 
maar dat kan ook te maken hebben met Jacobs’ inzichten over deze 
symfonieën. Bijzonder is ook dat de houtblazers, doorgaans in het 
midden, van rechts lijken te komen, waarmee een originele opstelling is 
gekozen die een bijzondere klankverhouding oplevert.  Het wachten 
is nu nog op de Onvoltooide en de ‘Grote’; om deze mooie serie af te 
sluiten.

GERARD SCHELTENS

ZELDZAAM GESLAAGD

GEPASSIONEERDE CELLO

OREN OP STEELTJES

EIGENZINNIG
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KAPRÁLOVÁ 
WAVING FAREWELL
Nicholas Phan, Amy I-Ling Cheng,
University of Michigan Symphony Orchestra 
o.l.v. Kenneth Kiesler
Naxos 0747313414475
VKZ.NL/213423 € 9,99 

ORKEST/CONCERT

Ze werd slechts vijfentwintig, maar desondanks liet Vitezslava Kaprálová 
(1915-1940) een indrukwekkend oeuvre na, van orkestwerken tot intieme kamer-
muziek. Haar muziek zit vol schrijnende harmonieën, doordrenkt met Slavische 
passie. Haar Military Sinfonietta herinnert met zijn klaroengeschal en Balkanrit-
miek aan het gelijknamige stuk van 
Janácek. Het University of Michigan 
Symphony Orchestra en dirigent 
Kenneth Kiesler geven een spetterende vertolking. Het Pianoconcert paart 
parelend-virtuoze loopjes en ingetogen lyriek aan stevige akkoordzuilen. De 
Taiwanese pianist Amy I-Lin Cheng speelt met vanzelfsprekend gemak en krijgt 
levendig weerwoord van het orkest. Kaprálová’s liederen, zoals Sbohem a 
sátecek (Vaarwel wuiven, 1937), zijn van een aangrijpende schoonheid. Languis-
sante zanglijnen tegen gepassioneerde uithalen van hout- en koperblazers 
maken het verdriet rond afscheid invoelbaar. Helaas is de interpretatie van tenor 
Nicholas Phan en het orkest wat al te zwelgend. Gelukkig blijven zij wars van 
vals sentiment in Smutný Vecer (Droevige avond). Subtiele trillers van een 
soloklarinet suggereren het vloeien van tranen; verstilde strijkers schetsen een 
beeld van een rouwende puber. Waving Farewell is een waardig pleidooi voor het 
werk van Kaprálová. Was zij niet in 1940 vroegtijdig gestorven, dan was zij beslist 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste componisten van de twintigste eeuw.

THEA DERKS

ELGAR
CELLO CONCERTO, 
ENIGMA VARIATIONS
Giovanni Sollima,
Orchestra Filarmonica della Calabria 
o.l.v. Filippo Arlia
Brilliant Classics 5028421960395
VKZ.NL/213402 € 9,99

CONCERT

Kun je muziek ook ‘zien’? Voor zover het antwoord daarop ‘Ja!’ is, roept 
de Elgar-cd van cellist Giovanni Sollima en het Orchestra Filarmonica 
della Calabria onder Filippo Arlia bij mij onmiddellijk Fellini-achtige 
beelden op van een zwoele zomernacht in een oud Italiaans stadje, waar 
Elgar wordt uitgevoerd op een pleintje in de openlucht. Het is genieten 

geblazen, de ouderwets aandoende 
orkestklank heeft iets Toscanini-achtigs 
en de unieke cellist Sollima gaat als 

altijd artistiek helemaal uit zijn dak op de zinderende klanken van 
Elgars schitterende celloconcert, maar dat dan wel op een heel pure, 
stijlvolle en voor zijn doen ingetogen manier. Recht uit zijn hart laat 
hij de melancholieke melodieën zingen, wars van elk vertoon van effect-
bejag of theatraal willen epateren. Sollima speelt het concert met de 
innigheid waarmee een moeder haar baby in slaap zingt, hij vervoert 
en voert je mee naar de fonkelende sterrenhemel. Het orkest omarmt 
de solopartij als een warme familie, maar dat wil niet zeggen dat er 
onder leiding van Filippo Arlia maar wat op los geflodderd wordt. Het 
orkestspel is genuanceerd en uitgebalanceerd, maar de ontwapenende 
menselijkheid wint het in alle werken op dit album van de steriele perfec-
tie.

WENNEKE SAVENIJE

ONTWAPENEND

WAARDIG PLEIDOOI
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BYSTRÖM, NORDIN, 
TUBIN
BACK TO STOCKHOME
Rick Stotijn e.a. 
Swedish Radio Symphony Orchestra 
o.l.v. James Gaffigan
BIS 7318599923796 (sacd)
VKZ.NL/213417 € 23,99 

CONCERT

RICHARD STRAUSS e.a.
LONGING
Lucy Crowe, Anna Tilbrook
Linn 0691062065627
VKZ.NL/213422 € 22,99 

VOCAAL

BRAHMS
PIANO CONCERTOS
András Schiff, 
Orchestra of the Age of Enlightenment
ECM 0028948557707 (2cd)
VKZ.NL/213419 € 33,99 

CONCERT

BARTÓK, MOESSORGSKI, 
BRAHMS 
NOSTALGIA
Magdalena Kozená, Yefim Bronfman
Pentatone 0827949077760
VKZ.NL/213427 € 22,99

VOCAAL

Voor Rick Stotijn is Stockholm een tweede thuis. Hij is daar onder meer aan-
voerder van de contrabassen in het Zweeds Radio Symfonieorkest. Als 
eerbetoon heeft hij zijn nieuwe cd gevuld met Zweedse composities. Eduard 
Tubin werd weliswaar in Estland geboren, maar emigreerde tijdens de 
Tweede Wereldoorlog naar Stockholm en woonde daar tot zijn dood in 1982. 
Zijn Contrabasconcert uit 1948 is het oudste werk op de cd. Het is nog gewor-
teld in de traditie van het romantisch soloconcert. Stotijn vervult met verve de 
rol van virtuoze solist, als door een vriend omarmd door zijn eigen Zweeds 
Radio Symfonieorkest. De contrabas gaat niet kopje onder in de stevig 
bezette orkestpartij dankzij de behoedzame leiding van James Gaffigan. Een 
mooie vondst is het dubbelconcert Infinite rooms uit 2016 van Britta Byström, 
een klinkende spiegelkamer waarin Malin Broman beurtelings viool en altviool 

spiegelt ten opzichte van Stotijns contrabas en vice versa. Jesper Nordin toont 
zich wat avontuurlijker met microtonen en experimentele speeltechnieken in 
zijn Trio voor viool, contrabas en piano. Hier en in de andere composities laat 
Rick Stotijn horen dat zijn contrabas niet alleen als vanouds gromt en gonst 
maar ook kan zingen en swingen als de beste.

EDDIE VETTER  

Tijdens de lockdown heeft Lucy Crowe vaak gezongen voor haar 
buurtgenoten, gewoon voor haar huis in Wanstead. Haar man gaf dan 
een hoornsignaal om het optreden aan te kondigen en zij zong van 
alles en nog wat. Ook Richard Strauss kwam toen voorbij. Hij staat nu 
prominent op haar nieuwe cd. Wel vreemd, de Vier letzte Lieder zonder 
orkest. De niet door Strauss zelf gemaakte pianopartij doet nogal 
onrustig aan en de oren missen soms de symfonische kleuren van het 
origineel. Ook de stem van Lucy Crowe, een pracht van een lyrische 
sopraan, is niet echt kleurrijk. Die bezit een pure, welhaast instrumen-
tale schoonheid. Ze kan lange frasen in één adem zingen zodat de 
spankracht behouden blijft. Daarbij vormt ze een ware twee-eenheid 
met Anna Tilbrook, al meer dan twintig jaar haar vaste pianopartner. 
De artistieke verwantschap komt des te sterker tot uiting in negen 
andere liederen van Strauss, van 
Zueignung tot Morgen!. De cd is 
opvallend goed gevuld met ook nog 
de Sieben frühe Lieder van Berg en de vier liederen van Schönbergs 
opus 2. We hoeven niet naar Oakhall Road te gaan om intens te genie-
ten van de stralende stem van Lucy Crowe.

EDDIE VETTER  

András Schiff moest lange tijd niets hebben van historische instrumen-
ten, maar sinds hij een keer op Mozarts eigen pianoforte mocht spelen, 
is hij om. Nu vertolkt hij beide pianoconcerten van Brahms op een 
Blüthner uit 1859, het jaar waarin nummer 1 voor het eerst werd uitge-
voerd. Hij speelt niet alleen de 
solopartij, maar dirigeert ook het 
Orchestra of the Age of Enligh-
tenment. Schiff zegt dat hij probeert de werken te restaureren en de 
muziek te bevrijden uit een traditionele uitvoeringspraktijk. Hij wil 
Brahms ‘ontgiften’. Het zijn grote woorden, maar hij maakt ze 
allemaal waar. Hier klinken de concerten echt als oud en dus als 
nieuw. Onder zijn handen zingt de Blüthner als een jonge god. De 
klank is prachtig helder en rijk aan warme kleuren. De vleugel mengt 
ideaal met de historische instrumenten van het orkest. Zo vullen 
pianist en orkest elkaar geweldig aan. Bij al die overweldigende 
schoonheid krijgen de verschillen tussen de concerten maximaal 
reliëf. Het ene heeft de vulkaankracht van een twintiger die de 
wereld wil veroveren, het andere ademt de serene sfeer van een 
 componist die zich niet meer hoeft te bewijzen. Luister maar naar 
András Schiff.
  
EDDIE VETTER      

Dit is een werkelijk schitterende cd, en dat niet alleen vanwege de mooie 
stem van Magdalena Kozená. Ook niet vanwege het repertoire, want de 
liederen van Moessorgski (laat staan Brahms) zijn al honderden keren 

opgenomen. Het is ook niet de eerste 
keer dat Kozená samen met de 
meesterpianist Yefim Bronfman 

werkt: ze hebben al die liederen eerder op verschillende recitals samen 
uitgevoerd en dat hoor je. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en dat maakt 
dat de opname klinkt als een perfect huwelijk. Beide partners weten wat 
ze aan elkaar hebben, ze verrassen elkaar niet echt maar maken de 
luisteraar getuige van iets bijzonders. Wat de cd echter zeer interessant 
maakt zijn de liederen van Bartók, want die hoor je niet vaak. Bartók 
was een verzamelaar en arrangeur van volksmuziek uit Midden- en 
Oost-Europa, en de inspiratie voor zijn cyclus Dedinské scény (Dorpstafere-
len) deed hij rond 1915 op in de – tegenwoordig Slovaakse – provincie 
Zólyom. De liederen zijn in het Slovaaks, en dat kunnen we aan 
Kozená overlaten. Dat zij haar talen kent weten we van al haar eerdere 
opnamen, dus ik kijk er niet van op dat ook haar Russisch en Duits werkelijk 
perfect zijn. 

BASIA JAWORSKI

ZINGENDE EN SWINGENDE CONTRABAS

STRALENDE STEM

ALS EEN JONGE GOD

PERFECT HUWELIJK
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RESPIGHI 
SONGS
Ian Bostridge, Saskia Giorgini
Pentatone 0827949087264
VKZ.NL/213428 € 22,99

VOCAAL

LISZT
FREUDVOLL UND LEIDVOLL
Jonas Kaufmann, Helmut Deutsch
Sony 194398926025
VKZ.NL/213431 € 23,99

VOCAAL

Ottorino Respighi creëerde in zijn muziek graag een wereld die hem aan 
die van alledag liet ontsnappen: in zijn liederen is de andere wereld vaak 
die van de klassieke oudheid en van een sprankelend Arcadië. Een prach-
tige stem vol Italiaanse allure zou bijdragen om die vorm van escapisme 

te bereiken. Die Italiaanse 
allure heeft tenor Ian 
Bostridge misschien niet, 

maar zijn wendbare, lichte stem heeft een onaards karakter dat ons in de 
cyclus Deità silvane meteen meeneemt naar de natuurscènes in aloude 
tijden. Bostridge is met zijn glasheldere dictie een spannende verteller die 
het karakter lijkt te hebben van een faun die de gebeurtenissen om zich 
heen gadeslaat. Pianist Saskia Giorgini stelt zich vaak wat bescheiden en 
verstild op om het decor te schilderen voor de in de gedichten vertelde 
verhalen. Ze past zich daarbij aan het stemgeluid van Bostridge aan 
zonder dat ze haar eigen belangrijke rol uitvlakt. Het duo presenteert 
naast de volledige cyclus Deità silvane losse liederen uit andere cycli van 
Respighi en de 4 Scottish Songs. Daar begint op te vallen dat de onder-
kant van Bostridges stem nogal droog begint te klinken. Desalniettemin is 
dit album met Respighi-liederen een interessante toevoeging aan de 
discografie van deze componist.

HEIN VAN EEKERT

Stertenor Jonas Kaufmann greep de geforceerde rustpauze vanwege 
de wereldwijde pandemie aan om zich even te laven aan de intimiteit 
van de liedkunst, hier met een cd, geheel gewijd aan Franz Liszt. Bij het 
eerste lied vrees je als luisteraar misschien even dat Kaufmann verge-
ten is de operastand uit te schakelen, maar dat blijkt ongegrond 
wanneer hij het tweede lied inzet met tedere, verinnerlijkte stem. Het 
blijken voorbeelden van zijn ook in dit repertoire indrukwekkende 
dynamische en expressieve bereik, gekoppeld aan een exemplarische 
tekstuitdrukking. Aan Kaufmanns zijde weet zijn vaste metgezel in het 
liedrepertoire, de doorgewinterde Helmut Deutsch, prima raad met 
Liszts virtuoze en verhalende pianopartijen. Naast minder bekende 
liederen als Die stille Wasserrose staan van twee liederen ook verschil-
lende versies op de cd, zodat we kunnen 
horen hoe Liszt een andere aanpak voor de 
dichtteksten koos. Zo krijg je achter elkaar 
een melancholisch en gejaagd Freudvoll und leidvoll, en na een ope-
rateske en wat oppervlakkige eerste toonzetting van Der du von dem 
Himmel bist een latere, meer doorvoelde versie die ontroert door zijn 
eenvoud. Als we al van lichtpuntjes in de pandemie mogen spreken, 
dan is deze cd er zeker een van. 

BENJAMIN ROUS

klassiek  •  jazz  •  cabaret  •  singer-songwriters

Internationaal Festival Vocallis voor 
klassieke en hedendaagse vocale 
muziek bestaat dit jaar 

10 jaar!

22 oktober t/m 7 november 2021 

De Litouwse componist  
Mikalojus Konstantinas  
C̆iurlionis en de Nederlandse 
componist Alphons Diepenbrock 
staan centraal. Daarnaast wordt 
werk van o.a. Britten, Schubert, 
Mahler en Beethoven uitgevoerd.

Het festival vindt plaats in diverse gemeenten en op  
prachtige locaties in Zuid-Limburg en de Euregio.

Informatie op www.festivalvocallis.nl

en www.facebook.com/festivalvocallis21

Noteer alvast in 
uw agenda!
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Festivalthema 2021  

Liefde

SPANNENDE VERTELLER

LICHTPUNTJE
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DIVERSE COMPONISTEN
BARITENOR
Michael Spyres,
Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
o.l.v. Marko Letonja
Erato 0190295156664
VKZ.NL/213433 € 22,99

VOCAAL

DIVERSE COMPONISTEN
REQUIEM e.a.
Nederlands Kamerkoor 
o.l.v. Uwe Gronostay
Brilliant Classics 5028421961064
VKZ.NL/213403 € 9,99

KOOR

DIVERSE COMPONISTEN
SEGUEDILLES
Marianne Crebassa e.a.
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
o.l.v. Ben Glassberg
Erato 0190296676895
VKZ.NL/213436 € 22,99 

VOCAAL

TCHESNOKOV
TALES WITHOUT WORDS
Anna Wierer, Alina Pronina 
Brilliant Classics 5028421962160
VKZ.NL/213404 € 9,99

KAMERMUZIEK

De nieuwe cd van Michael Spyres is misschien minder geschikt voor fer-
vente hokjesdenkers. Zijn donker getimbreerde stem kun je opvatten als een 
warme bariton met een bewonderenswaardige hoogte en grote wendbaar-

heid. Op deze 
cd zingt Spyres 
in het Italiaans, 

Frans en Duits achttien aria’s voor tenor én bariton van vijftien componisten 
die samen zo’n drie eeuwen operageschiedenis en een slordige drie volle 
octaven aan stembereik beslaan. De strikte scheiding tussen de twee 
stemtypen bestond volgens Spyres lange tijd simpelweg niet, en met deze 
cd lijkt hij onweerlegbaar bewijs te leveren voor het bestaan van de Bari-
Tenor; in geen enkele aria krijg je het idee dat het ‘niet klopt’. De beroemde 
tongbrekers van Figaro uit Rossini’s Barbiere buitelen uit zijn keel met het-
zelfde gemak als waarmee hij Tonio’s beruchte negen hoge c’s uit Donizetti’s 
La file du régiment eruit knalt. En hoeveel Wagnertenoren begonnen hun 
carrière niet als bariton? Spyres knipoogt naar dit fenomeen met een 
interessante curiositeit: Aux bords lointains, de graalvertelling uit Wagners 
Lohengrin in Franse vertaling. ‘Tour de force’ klinkt al snel als een cliché, 
maar de term is zelden juister geweest dan voor Spyres’ indrukwekkende 
vocale prestaties op deze cd. 

BENJAMIN ROUS

We mogen blij zijn dat oudere opnamen van NM Classics opnieuw uitko-
men op het label Brilliant. Het gaat om muziek van Nederlandse compo-
nisten die ooit aan de vergetelheid werden ontrukt, maar het lijkt alsof ze 
na een korte opleving opnieuw worden teruggedrukt in diezelfde verge-
telheid. In 1994 was het een openbaring 
toen het Requiem van Daniël de Lange 
(1841-1918) uitkwam, dat door violist en 
musicoloog Willem Noske uit de archieven was opgediept. Dit staaltje 
van a capellazang, zoals je dat in negentiende-eeuwse muziek zelden 
tegenkomt, stamt uit 1868. De bezetting is een koor van tweemaal vier 
stemmen plus twee solistenkwartetten. Het kan niet anders of De Lange 
heeft de koormuziek van rond 1600 grondig bestudeerd. Het resultaat is 
een pakkend mengsel van vrome sereniteit en felle dramatiek. Dit 
Requiem wordt omlijst door werken van twee andere Nederlanders: 
Diepenbrocks Caelestis Urbs Jerusalem, toppunt van verfijnde polyfonie 
in vijf wonderbare minuten, en drie Duitstalige motetten van Julius 
Röntgen vol virtuoze vocalistiek. Het Nederlands Kamerkoor en dirigent 
Uwe Gronostay kregen er in 1995 een zeer verdiende Edison Klassiek 
voor. Het juryrapport sprak van “een witte raaf op koorgebied”. Daaraan 
hoef ik niks toe te voegen. Prachtig.

GERARD SCHELTENS

Met haar nieuwe album Seguedilles heeft mezzosopraan Marianne Cre-
bassa de ruimte gekregen: haar ode aan de Spaanse cultuur door muziek 
uit of over Spanje en Spaans sprekende landen kent de luxe van mede-
werking van niet alleen een orkest, maar ook andere solisten en een koor. 
In fragmenten uit Bizets Carmen horen we de mensen op het plein in 
Sevilla, Carmens vriendinnen Frasquita en Mercedes en haar geliefde - of 
wellicht is prooi een beter woord - Don José. In die rol forceert Stanislas de 
Barbeyrac zijn fraaie tenor een beetje, maar in scènes uit Offenbachs La 
Périchole staat hij Crebassa met verve bij. Liederen van Mompou, Falla en 
Guridi brengen een authentieke Spaanse sfeer naar het album. Crebassa 

toont als 
vertolker de 
ideale combi-

natie van warmte, humor en intelligentie. Ze is een echte mezzosopraan: 
we horen mooie donkere kleuren aan de onderkant van de stem, met een 
heerlijke lichtheid waar die nodig is. Daarnaast zingt ze het Franse reper-
toire in stijl en met een natuurlijke dictie. Het maakt bijvoorbeeld haar 
Dulcinée in Massenets Don Quichotte een genot om naar te luisteren. 
Seguedilles is een probaat middel om de herinnering aan een veel te natte 
zomer voorgoed weg te spoelen.

HEIN VAN EEKERT

Net als ooit Mozart ben ik van nature niet zo dol op dwarsfluit. Maar als er 
zo muzikaal en puur op gemusiceerd wordt als door de Russische fluitiste 
Anna Wierer, stap ik graag van mijn vooroordeel af. Met de al even muzi-
kale en toegewijde pianiste Alina Pronina uit Kiev breekt ze een lans voor 
de fluitmuziek en enkele pianowerken van de Frans-Oekraïense compo-
nist Dimitri Tchesnokov (1982), die als jongetje van zeven zo onder de 
indruk raakte van een film over Bach, dat hij besloot componist te wor-
den. Inmiddels heeft de begaafde Tchesnokov al de nodige orkest- en 
koorwerken op zijn naam staan, vaak met een religieuze of mystieke 
invalshoek. Maar de werken op dit album willen niet meer of minder dan 
‘gewoon’ muziek zijn, in de hoop de luisteraar te betoveren en mee te 

voeren 
naar de uit-
hoeken 

van zijn eigen verbeelding. Het resultaat is van een verrassende 
muzikale rijkdom en veelzijdigheid, waarvoor Tchesnokov onder meer 
inspiratie putte uit de oosterse muziek en de Russische folklore. Op een 
organische manier bezingen Wierer en Pronina aan de hand van Tches-
nokov de schoonheid, hoop en troost, maar soms ook de demonen van 
het leven.

WENNEKE SAVENIJE  

INDRUKWEKKENDE PRESTATIES

EEN WITTE RAAF

ODE AAN DE SPAANSE CULTUUR

SCHOONHEID, HOOP EN TROOST

65

CD-BESPREKINGEN



DIVERSE COMPONISTEN
IN SPIRITUM
Music for cello and bandoneon
Federico Bracalente, Daniele di Bonaventura
Brilliant Classics 5028421963815
VKZ.NL/213405 € 9,99 

KAMERMUZIEK

BRIDGE, CHAMINADE e.a.
QUARANT(AIN)E
Oihana Aristizabal Puga, Lineke Lever
Et’cetera 8711801017068
VKZ.NL/213411 € 22,99 

KAMERMUZIEK

Wat een briljant idee van twee bevriende Italiaanse musici, cellist Federico 
Bracalente en bandoneonist Daniele di Bonaventura, om de specifieke timbres 
van de warmbloedige cello en de enigszins op een orgel gelijkende bandoneon 
te laten samensmelten tot één organisch klankmechanisme! Tien jaar geleden 
begonnen ze aan hun zoektocht om repertoire te vinden waarin ze hun originele 
ingeving op een geloofwaardige manier tot uiting zouden kunnen brengen. Dat 
leidde tot de conclusie dat de eeuwenoude driestemmige polyfone zanglitera-
tuur van componisten als Dufay, Palestrina en Agricola een uitstekende invals-
hoek bood om zowel sacrale als profane muziek uit de middeleeuwen uit te 
voeren. In die tijd was het heel gebruikelijk om ter afwisseling van uitgeschreven 

stukken 
ook te 
improvi-

seren. Zo beschrijft Tinctoris in zijn Liber de arte contrapuncti de praktijk van het 
‘Cantare super librum’, waarin de uitvoerders improviseerden op een gegeven 
contrapunt. Dankzij het grote bereik van de cello en beide registers van de 
bandoneon (linkerhand, rechterhand), klinken de bestaande en geïmprovi-
seerde werken op het spirituele en serene album In spiritum daadwerkelijk alsof 
het driestemmige muziek betreft, waarbij beide musici hun instrument sensitief 
en expressief uitbaten om te ‘zingen’ ter ere van God en de schepping.

WENNEKE SAVENIJE

Ooit betekende quarantaine simpelweg ‘veertigtal’; zijn huidige betekenis 
ontleent het woord aan de veertig dagen die zeelieden op hun schip 
moesten blijven om te voorkomen dat zij de pest meebrachten naar 
havens waar zij aanmeerden. Celliste Oihana Aristizabal Puga en pia-
niste Lineke Lever, die eerder in dit jaar van 
lockdowns allebei hun veertigste verjaar-
dag vierden, hebben zichzelf een muzikaal 
cadeau gegund waarin het nummer veertig centraal staat: alle stukken 
op deze cd werden gecomponeerd toen de betreffende componisten 
rond die leeftijd waren. Het leven van Bridge werd in 1917 getekend door 
de Eerste Wereldoorlog. Voert in het eerste deel van zijn cellosonate 
nostalgie de boventoon, in het tweede deel maakt deze plaats voor 
wanhoop en berusting. Beide musici leveren een prachtig afgewerkte en 
doorvoelde vertolking van deze ondergewaardeerde sonate. De rest van 
het programma is lichter: vier charmante liedtranscripties van Chami-
nade, Saint-Saëns’ korte maar showy Allegro Appassionato (met gusto 
gespeeld) en het Adagio con variazioni van Respighi. Of het een goed idee 
was de gedichten die Wiel Kusters en Erika Lagoma Pombar aan de 
jarigen wijdden in voorgedragen vorm op te nemen, daarover zullen de 
meningen verschillen. Het muzikale aandeel is echter van grote klasse.

JAN KUNST

BRUCH
STRING QUINTETS & OCTET
WDR Sinfonieorchester Chamber Players
ALPHA 3760014197437
VKZ.NL/213412 € 22,99 

KAMERMUZIEK

ROTA 
CHAMBER MUSIC
Emmanuel Pahud, Paul Meyer, 
Eric Le Sage e.a.
Alpha 3760014197468
VKZ.NL/213413 € 22,99 

KAMERMUZIEK

Je zult maar je leven gewijd hebben aan een vlijtig bijeengecomponeerd 
oeuvre van symfonieën, concerten, opera’s, oratoria, liederen, kamermuziek... 
en dan scoor je één wereldwijde hit met een vioolconcert, en wordt de rest 
van je inspanningen 
vergeten. Je wordt 
er wrokkig van en 
geeft anderen de schuld. Max Bruch wist heel zeker dat Johannes Brahms’ 
overheersende slagschaduw zijn succes frustreerde. Brahms was vrij en ging 
zijn gang, terwijl ploeteraar Bruch een gezin te onderhouden had. Een gevalle-
tje van jalousie de métier: zou misschien Brahms’ succes eruit voortkomen dat 
hij een tikkeltje genialer was dan Bruch? Dat zou je niet zeggen als je deze 
schitterende kamermuziek hoort. Twee diepgravende strijkkwintetten, 
gevolgd door een octet van grootse allure, die gerust kunnen meekomen met 
het beste wat de Duitse romantiek te bieden heeft. Baanbrekend zijn ze niet: 
alle drie dateren uit Bruchs laatste jaren, 1918-1920, maar horen thuis in de 
negentiende eeuw. Maar wie maalt daarom bij zulke welluidende, warmbloe-
dige muziek met zo’n ‘nobele’ toon vol fraaie melodische vondsten? De vertol-
kingen mogen er zijn, met spannend samenspel en schitterende toonvorming 
van dit gedreven ensemble uit het Keulse omroeporkest. Gaat Max Bruch het 
nu eindelijk helemaal maken?

GERARD SCHELTENS

Nino Rota (1911-1979) was een wonderkind en een grote belofte voor de 
Italiaanse muziek. Na zijn compositieopleiding in Italië ging hij studeren bij 
onder anderen Fritz Reiner in Amerika, waar hij bevriend raakte met Stravinsky 
en de beschermeling werd van Toscanini. Om te overleven begon hij filmmu-
ziek te schrijven, wat hem de bijnaam ‘Musical Rabbit’ opleverde. Maar toen 
hij in 1943 voor de zestigste verjaardag van componist Alfredo Casella het 
originele Piccola offerta musicale schreef, zette Rota zichzelf als briljant 
componist opnieuw op de kaart. Hij bleef filmmuziek schrijven, werkte nauw 
samen met Fellini en ging in 1950 terug naar Italië om hoofd van het Conser-
vatorium in Bari te worden. Daar componeerde de kosmopolitische Rota, die 
het idioom van Prokofjev, de componisten van de Groupe des Six, Stravinsky 
en Martinu in zich opgezogen had, zijn mooiste kamermuziekwerken. De 
snelle delen 
imponeren door 
hun levendige 
inventiviteit en onstuimige energie, terwijl de langzame delen met hun melan-
cholieke cantabile getuigen van een poëtische inborst en een volstrekt 
authentieke, sprookjesachtige fantasie. Alle werken op dit enthousiasme-
rende Rota-album worden met liefde en toewijding uitgevoerd, vrolijk en vol 
flair in de snellere delen en betoverend expressief in de langzame delen.  

WENNEKE SAVENIJE 

ÉÉN ORGANISCH KLANKMECHANISME

SCHITTERENDE KAMERMUZIEK

SPROOKJESACHTIGE FANTASIE

GROTE KLASSE

66

CD-BESPREKINGEN



DUTILLEUX, MERLIN, 
SCHÖNBERG
’ROUND MIDNIGHT
Quatuor Ébène
Warner Classics 0190296641909
VKZ.NL/213434 € 22,99

KAMERMUZIEK

DIVERSE COMPONISTEN
ANOTHER KOEK
Stefan Knuijt, Cora Dellebeke
Zefir 8717774570807
VKZ.NL/213437 € 22,99

INSTRUMENTAAL

BLASINI, CORSEN e.a.
NE M’OUBLIEZ PAS!
Ketevan Sharumashvili, Jeroen Dupont 
Zefir 8717774570777
VKZ.NL/213438 € 22,99 

KAMERMUZIEK

DIVERSE COMPONISTEN
SOUVENIRS
Gautier Capuçon
Erato 0190296692369 (3cd)
VKZ.NL/213435 € 22,99 

INSTRUMENTAAL

Het Franse Quatuor Ébène staat niet alleen bekend om zijn fabelachtige 
spel. In de concertzaal en op cd weet het viertal te verrassen met 
intrigerende programma’s waarbij klassiek, hedendaags, jazz en pop 
vaak naadloos in elkaar overvloeien. Ook de jongste loot aan de Ébène-
stam is weer zo’n plaat. Onder de titel ’Round Midnight voegen zij Ainsi la 
nuit van Henri Dutilleux en Arnold Schönbergs Verklärte Nacht samen 
met Night Bridge van de cellist van het kwartet, Raphaël Merlin. In Night 
Bridge heeft Merlin een aantal jazzstandards als Moon River, Stella by 
Starlight en uiteraard ’Round Midnight tot uitgangspunt genomen voor 
‘improviaties’ over deze thema’s, die uiteindelijk de wereld van Dutilleux 
en Schönberg met elkaar verbinden en een mooie inleiding vormen op 
Schönbergs Verklärte Nacht in sextetvorm. Het kwartet krijgt daarbij 
gezelschap van altviolist Antoine Tamestit en cellist Nicolas Altstaedt. 

Overbodig om aan te geven dat een 
gezelschap als dit een waar feest 
maakt van Schönbergs immer popu-

laire laatromantische oprisping. Ook Ainsi la nuit van Dutilleux krijgt van 
Quatuor Ébène een intense uitvoering die je als luisteraar meteen op het 
puntje van de stoel brengt. Een cd die ongetwijfeld weer veel lof en 
prijzen zal opleveren.

PAUL JANSSEN

Another Koek, naar het inmiddels beroemde Engels van voetbalcoach 
Louis van Gaal ten tijde van zijn trainerschap bij Manchester United, is 
precies wat de titel zegt: andere koek. De cd is grotendeels gevuld met 
werken voor slagwerk en tuba, niet bepaald de meest voor de hand 
liggende combinatie. Toch weten slagwerker en moeder Cora Dellebeke 
en tubaïst, componist, pianist en zoon Stefan Knuijt er een enerverende cd 
van te maken met werken die het beluisteren meer dan waard zijn. Nu zijn 
moeder en zoon beiden doorgewinterde musici. Dellebeke is al jaren 
paukenist van het Zeeuws Orkest en Knuijt speelt tuba in de Marinierska-
pel der Koninklijke Marine. Dat ze kunnen spelen bewijzen ze met bewer-
kingen van drie inventionen en een canon uit Die Kunst der Fuge van Bach, 
maar de vreugde van deze plaat zit in de recentere werken, zoals het 
speciaal voor het duo geschreven That’s another koek van de Zeeuwse 
componist Kees Nijsse. Zijn muzikale verslag van een voetbalwedstrijd, 
compleet met bekende 
stadionyells, is even 
geestig als enerverend. 
Ook de werken van Knuijt zelf, de Amerikaan Stephen Gryc en de Two 
Inglorious Pieces van Martijn Padding bewijzen dat het slagwerk-tubaduo 
in alle opzichten een levensvatbare combinatie is. 

PAUL JANSSEN 

Ook in de ‘overzeese gebiedsdelen’ werd in de negentiende en twintigste 
eeuw mooie muziek gemaakt. Op deze cd presenteert Ketevan Sharumashvili 
(en hoe!) vier op Curaçao geboren notenvinders die zich bezighielden met bril-
jante pianomuziek. Hun namen? Jan Gerard Palm (1831-1906), aartsvader van 
de Palmdynastie en van de hele Curaçaose klassieke muziek, is vertegen-
woordigd met stukken voor 
viool en piano die niet verbijs-
terend origineel aandoen, 
maar toch steeds een twist hebben die even verrast. De stokoud geworden 
Miguel Esebilio Senior (1877-1975) schreef elegante pianostukken die zo 
meekunnen naar de salon. De deels door Palm en deels in Parijs opgeleide 
Jules François Blasini (1847-1887) mag gerust de Antilliaanse Chopin heten, te 
oordelen naar zijn walsen en het titelstuk Ne m’oubliez pas! Tenslotte Joseph 
Sickman Corsen (1853-1911), componist en dichter en het grootste talent van 
dit viertal, want zijn virtuoze pianostukken, zoals een op Verdi’s Otello geba-
seerde Fantasie brilliante, hebben de meeste substantie. Wie dacht dat deze 
componisten Caribische volksmuziek lieten doorklinken komt bedrogen uit, 
maar dat neemt niet weg dat met hun stukjes een aangenaam uur te beleven 
valt. Ketevan Sharumashvili heeft, met hulp van Jeroen Dupont, een van de 
leukste cd’s gemaakt die ik onlangs hoorde.

GERARD SCHELTENS

Met de uitgave Souvenirs zet Gautier Capuçon zijn veertigste verjaardag luister 
bij. Van de drie cd’s bevatten er twee hoogtepunten uit zijn discografie van de 
afgelopen twintig jaar. Ja, dit betekent inderdaad een verzameling losse delen 
uit sonates, trio’s en concerten en toegiftmateriaal: mooi door het overzicht dat 
wordt geboden van Capuçons veelzijdigheid en het hoge niveau waarop 
gemusiceerd wordt (met onder anderen Argerich, Gergjev, Haitink), en frustre-
rend door het fragmentarische karakter van zo’n verzameling. Het ware belang 
van deze 
uitgave zit 
dan ook in 
de cd met nieuwe opnamen van solowerken van Bach, Kodály, Dutilleux en 
Campos. Bachs eerste suite krijgt een fenomenale vertolking, waarin Capuçon 
een strakke, robuuste toon paart aan een interpretatie van buitengewone 
lichtheid en flexibiliteit. Luister alleen maar naar de prachtige Courante. Moge-
lijk nog indrukwekkender is de sonate van Kodály – een van de absolute mees-
terwerken voor cello solo: Capuçon lijkt af en toe een heel orkest uit zijn instru-
ment te toveren terwijl hij de razendvirtuoze muziek spontaan, volks en 
opzwepend, maar altijd trefzeker laat klinken. Dutilleux’ geraffineerde Trois 
strophes sur le nom de Sacher krijgt overigens een even fraaie vertolking. Cam-
pos’ oriëntaliserende Ambre Cello is een onderhoudende toegift.

JAN KUNST

EEN WAAR FEEST

GEESTIG EN ENERVEREND

BRILJANTE PIANOMUZIEK

SPONTAAN, VOLKS EN OPZWEPEND
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F. MENDELSSOHN
PIANO SONATAS
Gaia Sokoli
Piano Classics 5029365101875
VKZ.NL/213407 € 20,99

PIANO

De oudere zus van Felix Mendelssohn componeerde in de schaduw van 
haar beroemde broer. Nog steeds is niet al haar werk, zo’n vierhonderd-
vijftig stukken in totaal, adequaat uitgegeven. Dit heeft alles te maken 
met het feit dat ook Felix het maar niets vond dat zijn zus zoveel compo-
neerde. Haar eerste taak was immers het huishouden en het opvoeden 
van haar zoon. En dat zou maar eens in het gedrang komen, aldus Felix in 
een brief aan zijn moeder. Gelukkig liet Fanny zich niet van het compone-
ren afbrengen en schreef ze naast liederen en korte pianowerken ook 
drie serieuze pianosonates en een Sonatensatz. Deze werken zijn nu voor 

het eerst gezamenlijk op cd gezet door Gaia Sokoli. Deze jonge Albanese 
pianiste verdiepte zich grondig in leven en werk van Fanny en doet haar 
op deze plaat alle recht. Natuurlijk is in werken als de Sonate in g-klein en 
de Sonate in c-klein de stijl en invloed van broer Felix waarneembaar, 
maar het zijn goede stukken die veel meer aandacht verdienen. Dat geldt 
vooral voor de nog niet zo lang geleden ontdekte Ostersonate met echo’s 
van het werk van Bach. Alleen deze sonate is de aanschaf van de cd al 
meer dan waard.

PAUL JANSSEN

GERSHWIN
SONGBOOK
Enrico Fagnoni
Piano Classics 5029365102285 
VKZ.NL/213410 € 20,99 

PIANO

Aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw heeft Gershwin 
achttien van zijn populairste songs bewerkt voor piano solo. Het zijn niet 
zomaar arrangementen, want er klinkt veel van zijn enorme improvisatie-

talent in door. 
Ook zonder 
zangstem zijn ze 

stuk voor stuk onweerstaanbaar, van Swanee tot The man I love. Ze 
verenigen het beste van alles wat de Amerikaanse lichte muziek destijds 
heeft voortgebracht: jazz, blues, ragtime en pakkende melodieën die zich 
vast in het hoofd nestelen. Enrico Fagnoni was ruim vijftig jaar geleden 
een wonderkind. Hij maakte in Italië niet alleen naam met Mozart en 
Chopin, maar ook met Nino Rota en Astor Piazzolla. Al tientallen jaren is 
hij een vurig pleitbezorger van Gershwins pianomuziek. Dat die zowat in 
zijn genen is gaan zitten, laat hij horen met sprankelende en meeslepende 
vertolkingen. I got rhythm kan elk van zijn tien vingers zeggen. Bijzonder: 
behalve Gershwins eigen bewerkingen speelt Fagnoni ook de arrange-
menten die hijzelf van de achttien nummers uit het Songbook heeft 
gemaakt. Ze vertonen iets meer toeters en bellen dan nodig is, maar 
vormen toch een waardige hommage aan een van de grootste Ameri-
kaanse componisten van de twintigste eeuw.

EDDIE VETTER        

AANDACHT VOOR FANNY MENDELSSOHN

MEESLEPENDE VERTOLKINGEN
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SJOSTAKOVITSJ, 
STEVENSON
ON DSCH
Igor Levit
Sony 194398092126 (3cd)
VKZ.NL/213430 € 39,99

PIANO

MESSIAEN
PIANO MUSIC
Ciro Longobardi
Piano Classics 5029365102025 (2cd)
VKZ.NL/213408 € 23,99 

PIANO

CHOPIN 
ETUDES OP. 25, 4 SCHERZI
Beatrice Rana
Warner 0190296764240
VKZ.NL/213432 € 23,99

PIANO

PEJACEVIC
PIANO MUSIC
Ekaterina Litvintseva
Piano Classics 5029365102261
VKZ.NL/213409 € 20,99

PIANO

De titel van Igor Levits nieuwe cd-productie is misschien raadselachtig. 
DSCH zijn de eerste vier letters in de Duitse schrijfwijze van de componisten-
naam: ‘D. Schostakowitsch’. Deze staan voor de noten d-es-c-b, het motief 
waarmee Dmitri Sjostakovitsj in menig werk zijn handtekening heeft gezet, 
zoals Bach dat eerder met b-a-c-h = bes-a-c-b had gedaan. Levit speelt alle 
24 Preludes en fuga’s die de Rus in navolging van Bachs Das wohltemperirte 
Clavier heeft gecomponeerd. Hij gaat daarbij de hele kwintencirkel rond als in 
een magisch rad van gevoelens. In de woorden van de pianist is het een 
‘vereniging van warmte, directheid en zuivere eenzaamheid’, een ritueel van 
introspectie over de intiemste vragen. Ze zijn vaker opgenomen, door 
grootheden als Svjatoslav Richter, Emil Gilels, Tatjana Nikolajeva en de 
componist zelf, maar Igor Levit steekt hen naar de kroon met zijn mateloze 
zeggingskracht. Hoe grootser, hoe liever. Hoe dieper, hoe intenser. Hij werpt 
zich met een even 
compromisloze 
overgave op de 
Passacaglia on DSCH uit 1963 van de Schot Robert Stevenson: een specta-
culaire en alomvattende reeks variaties op dat ene viertonige motief, 85 
minuten vol historische verwijzingen en spannende geografische excursies, 
van Bach tot Afrikaanse trommelaars.

EDDIE VETTER   

Twee jaar geleden verraste Giro Longobardi kenners en liefhebbers met 
zijn opname van de volledige Catalogue d’oiseaux van Messiaen. Die 
moest wel een vervolg krijgen. Op twee cd’s speelt hij nu minder 
bekende pianowerken van de Franse componist. Messiaen raakte reeds 
als tiener gefascineerd door het gezang van vogels, ook al ging het in La 
colombe, de eerste van de Huit préludes (1928), nog om een zachtjes 
koerende duif. Van zijn vooroorlogse composities treft vooral de Fantai-
sie burlesque wegens de frivole trekjes die hij later zorgvuldig zou weten 
te onderdrukken. De werken die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn 
ontstaan, leggen meer gewicht in de schaal. Voor Cantéyodjayâ ver-
diepte hij zich al in hindoeritmes en hun ordening in reeksen. De Quatre 
études de rythme uit 1950 vormen daarna de echte doorbraak naar het 
serialisme. Hiermee zou Messiaen een enorme invloed hebben op 

componisten als Boulez en 
Stockhausen. In La fauvette des 
jardins uit 1970 laat hij nog eens 

zijn liefde voor vogelzang de vrije loop. Hij volgt hierin de schitterend 
kwinkelerende heggenmus van de vroege ochtend tot de late avond. 
Ciro Longobardi toont zich opnieuw een fantastische gids in de wonder-
lijke klankwereld van Messiaen.

EDDIE VETTER

De ster van de jonge Italiaanse pianiste Beatrice Rana is de laatste jaren als 
een komeet gerezen boven de grote podia. De doorgaans zuinige criticus 
van de New York Times schreeuwde het in 2019 haast uit toen Rana bij haar 
debuut in Carnegie Hall een briljante vertolking gaf van de 12 Etudes op. 25. 
‘Als je de etudes van Chopin 
comfortabel kunt spelen, 
kun je waarschijnlijk alles 
spelen wat voor de piano geschreven is’, schreef hij. Om uiteindelijk zelfs te 
stellen dat Rana ‘een nieuwe standaard’ zette. Het zijn deze twaalf etudes 
die nu, gekoppeld aan de Vier scherzi van Chopin, de jongste cd van deze 
ravissante pianiste vormen. En hoewel ‘een nieuwe standaard’ misschien 
wat ver gaat, heeft de criticus van de New York Times niets te veel gezegd. 
Rana speelt Chopin stormachtig, uitdagend, maar zonder de innerlijke 
poëzie te vergeten. Hierdoor klinken de etudes opeens weer als moderne 
stukken waarbij het voorstelbaar is dat de Parijse salonbezoekers in de 
negentiende eeuw even hun wenkbrauwen fronsten. Ook, en misschien 
wel vooral de scherzi klinken onder handen van Rana als gedurfde, en 
zeker voor die tijd moderne stukken. En dat is de grootste verdienste van 
deze pianiste op deze plaat: ze ontdoet Chopin van veel vals romantisch 
sentiment.

PAUL JANSSEN

De naam Dora Pejačevíc zal bij weinig mensen een bel doen rinkelen. Hoewel 
CPO een serie cd’s aan haar beknopte oeuvre wijdde, is deze in 1923 op 
37-jarige leeftijd overleden componiste nog niet tot de grote podia doorge-
drongen. Daarom is het een goede zet van de Russische pianiste Ekaterina 
Litvintseva om een cd op te nemen met een deel van haar in totaal vieren-
twintig werken voor piano. Hoewel deze werken aan het begin van de twintig-
ste eeuw geschreven zijn, staat Pejačevíc met beide benen in de romantiek. 

Werken als de Six 
Fantasy Pieces en de 
cyclus The Life of Flo-

wers roepen eerder associaties op met Schumann, Chopin en hooguit een 
vroege Skrjabin dan met de pianospierballen van iemand als Prokofjev. De 
stukken uit haar zogenaamde midden- en late periode zijn merendeels 
sfeervolle miniaturen die door Litvintseva vol overtuiging en verbeeldings-
kracht worden gespeeld en daardoor ook uitstekend werken. Het enige 
omvangrijke stuk is de Sonate nr. 2 uit 1921. Het eendelige stuk geeft een idee 
hoe het werk van Pejačevíc zich had kunnen ontwikkelen als ze niet zo jong 
was overleden. Brahmsiaanse materiaalbeheersing gaat hier samen met de 
avontuurlijke harmonieën van Skrjabin. Een mooie kennismaking met een 
componiste die meer aandacht verdient.

PAUL JANSSEN 

ˇ ´

HOE GROOTSER, HOE LIEVER

FANTASTISCHE GIDS

STORMACHTIGE CHOPIN

VOL VERBEELDINGSKRACHT
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VAN NOORDT
COMPLETE ORGAN MUSIC
Manuel Tomadin
Brilliant Classics 5028421958958 (2cd)
VKZ.NL/213401 € 9,99

ORGEL

DIVERSE COMPONISTEN
EARLY EUROPEAN 
KEYBOARD MUSIC
Corina Marti
Ramée 4250128519168
VKZ.NL/213425 € 22,99 

MIDDELEEUWEN

Door het immense stempel dat Jan Pieterszoon Sweelinck drukte op het 
Nederlandse (en internationale) muziekleven in de overgang van de 
renaissance naar de barok, zouden we haast vergeten dat er in de eerste 

decennia na Swee-
lincks dood andere 
componisten rondlie-

pen die zijn erfenis in ere hielden en voortdroegen. Een van hen is Anthoni 
van Noordt. Van Noordt werd twee jaar voor de dood van Sweelinck gebo-
ren en schopte het tot organist van de Nieuwe Kerk, alwaar hij een gron-
dige uitbreiding van het Hagerbeerorgel initieerde. In zijn werk zette Van 
Noordt de weg van Sweelinck voort en droeg hij bij aan de integratie van de 
Engelse, Duitse, Italiaanse en Nederlandse stijl. In 1660 gaf hij zijn Tabula-
tuurboeck van Psalmen en Fantasyen uit. Deze overgeleverde orgelwerken 
heeft de gevierde Italiaanse organist Manuel Tomadin nu op cd gezet. Bij 
wijze van perspectief begint hij de plaat met de zes variaties over Erbarm 
dich mein, o Herre Gott van Sweelinck en eindigt hij met een bewerking van 
hetzelfde koraal door Heinrich Scheidemann. Zo krijgen de psalmzettingen 
en fantasieën van Van Noordt reliëf en bewijst Tomadin, die op het mooie 
heldere orgel van de Jakobikirche in Lübeck speelt, dat deze organist en 
componist echt een factor van betekenis was.

PAUL JANSSEN

In de vijftiende eeuw was er al aardig wat verscheidenheid in toetsinstrumen-
ten en Corina Marti geeft daar op deze cd een mooi overzicht van. Er zijn vijf 
instrumenten te horen: drie orgels en twee klavecimbels. Voor een orgel met 
authentiek vijftiende-eeuws pijpwerk toog Marti naar Altenbruck in 
Noord-Duitsland, en verder bespeelt ze twee organetti, de draagbare orgels die 
er in diverse formaten waren. Natuurlijk horen we dan muziek van Francesco 
Landini, de veertiende-eeuwse Florentijn die een virtuoos op het organetto 
was. Het clavisimbalum is eigenlijk gewoon een klein klavecimbeltje dat op 
schoot kan worden neergezet en het claviciterium lijkt nog het meest op een 
klein pianootje, rechtopstaand. Het claviciterium is met darmsnaren bespan-
nen, waardoor het geluid veel droger is dan dat van het clavisimbalum dat 
metalen snaren heeft. In de zestiende eeuw werden beide instrumenten groter 
en ontstonden klavecimbel en virginaal. Door de instrumenten voortdurend af 

te wisselen benadrukt 
Marti de kleurverschil-
len optimaal, zowel bij 

de orgels als bij de klavecimbels. Er klinken bewerkingen van motetten, op het 
kerkorgel uiteraard, maar ook zeer virtuoze stukken uit de vijftiende-eeuwse 
Codex Faenza die waarschijnlijk zijn bedoeld voor deze klavecimbelachtige 
instrumenten. Een boeiende cd vol bijzondere klankkleuren.

MARCEL BIJLO

J.S. BACH
6 SUITES FOR CELLO SOLO 
BWV 1007-1012
Benedict Kloeckner
Brilliant Classics 5028421964034 (2cd)
VKZ.NL/213406 € 11,99 

BAROK

DIVERSE COMPONISTEN
PASSION
Véronique Gens,
Ensemble Les Surprises 
o.l.v. Louis-Noël Bestion de Camboulas
Alpha 3760014197475
VKZ.NL/213415 € 22,99

BAROK

Het is al lang niet meer zo dat je oud en der dagen zat moet zijn 
voordat je het aandurft om aan Bachs cellosuites te beginnen. Inte-
gendeel: het zijn juist veel beginnende cellisten die zich ermee profi-
leren. Soms nemen ze de stukken dan later in hun carrière nogmaals 
ter hand. De Duitse cellist Benedict Kloeckner koos voor een originele 
insteek. Hij vroeg zes componisten uit de hele wereld om na iedere 
suite een kort muzikaal commentaar te schrijven dat aansluit op de 
voorafgaande suite. Dat geeft deze uitgave een meerwaarde, net als 
het feit dat Kloeckner elke suite beschouwt als een op zichzelf 
staand stuk. De tempi die hij kiest laat hij afhangen van de toonsoort 

waarin het stuk staat, dus de Allemande van de opgewekte Eerste 
suite gaat een stuk sneller dan die in de twee suites in mineur-
toonsoorten. Hij speelt soepel, geen gehijg en gesnuif dat we bij zijn 
collega’s weleens horen, en binnen de delen springt hij ook nog eens 
flexibel om met het tempo. Door de vrije benadering van Bachs 
muziek maar ook door de commentaren hierop, die onderling heel 
gevarieerd zijn, is dit een bijzondere uitvoering geworden.

MARCEL BIJLO

35 jaar na haar professionele debuut keert sopraan Véronique Gens terug 
naar haar muzikale geboortegrond: de Franse barok. Haar nieuwe cd is 
opgedeeld in vijf ‘aktes’, die elk een verschillend emotioneel aspect verklan-
ken van een stoet krachtige vrouwen, van treurende moeders tot ziedende 
toverkollen. Veel meer 
dan op verlokkelijke 
melodieën leunt deze 
muziek op de dramatische declamatie van de tekst. En als iemand zich 
tijdens haar lange carrière juist op dat vlak tot een ware meester heeft 
ontwikkeld, is het Gens wel. Ze weet de kleinste emotionele nuances 
feilloos te vangen en verkeert vocaal in grootse vorm. Naast haar solo’s is er 
ook veel aandacht voor de andere essentiële bouwstenen van Franse 
barokopera’s: dansen en koren. Dirigent Bestion de Camboulas laat, binnen 
de grenzen van de Franse verfijning, het jeugdige ensemble Les Surprises 
heerlijk onstuimig klinken. Het koor van Versailles maakt eveneens indruk: 
het slaapkoor uit La Diane de Fontainebleau van Henry Desmarest, bijvoor-
beeld, is betoverend mooi. Een hoogtepunt, van deze cd en van de Franse 
barok in het algemeen, is Enfin il est en ma puissance!, Lully’s krachtige 
monoloog voor Armide. Hier geeft Gens een masterclass in vocale waar-
achtigheid van het allerhoogste niveau.  

BENJAMIN ROUS

COMPONIST VAN BETEKENIS

VRIJE BENADERING VAN BACHS MUZIEK

VOCALE WAARACHTIGHEID

BIJZONDERE KLANKKLEUREN
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FUX
DAFNE IN LAURO
Solisten, 
Zefiro o.l.v. Alfredo Bernardini
Arcana 3760195734889 (2cd)
VKZ.NL/213416 € 31,99 

BAROK

GOLDBERG
COMPLETE TRIO SONATAS
Ludus Instrumentalis
Ricercar 5400439004269
VKZ.NL/213426 € 22,99 

BAROK

TELEMANN
12 FANTASIAS FOR 
SOLO VIOLIN
Iryna Gintova
Orchid 5060189561711
VKZ.NL/213424 € 17,99 

BAROK

GOURZI 
ANÁJIKON
Nils Mönkemeyer, William Youn, 
Lucerne Academy Orchestra, Minguet Quartett
ECM 0028948558407
VKZ.NL/213420 € 22,99 

HEDENDAAGS

Johann Joseph Fux (1660-1741) was vanaf 1698 hofcomponist van 
Keizer Leopold I in Wenen. Zijn grootste roem dankt hij aan zijn stan-
daardwerk over contrapunt Gradus ad Parnassum, maar in zijn eigen tijd 
genoot hij ook grote faam als componist. Hij schreef kerkmuziek en 
instrumentale muziek, maar ook opera’s. Het Oostenrijkse Styriarte 
Festival en het ensemble Zefiro zijn begonnen met een reeks van zes 
cd-uitgaven van opera’s van Fux die natuurlijk ook te zien zijn op het 
festival. Deze Dafne in lauro is hiervan de eerste. De verrichtingen van 
Zefiro beloven heel wat voor de komende jaren. Fux componeerde 
heerlijk sprankelende muziek en had een groot gevoel voor theater. 

Händel is nooit ver 
weg, al is Fux dan 
bijna een generatie 

ouder. Dafne in lauro vertelt het verhaal van de herderin Dafne die, om 
de hitsige avances van Apollo te ontlopen, verandert in een laurier-
boom. Dit gebeurt aan het eind van het stuk, in een prachtige aria met 
smeltende gamba-begeleiding. Sopraan Arianna Vendittelli als Dafne 
en countertenor Raffaele Pe als Apollo vormen het stralende vocale 
middelpunt van deze uitvoering. Maar ook Monica Piccini als Diana mag 
er zijn. En Zefiro natuurlijk, dat fonkelt als altijd.

MARCEL BIJLO

Johann Gottlieb Goldberg wordt vandaag de dag vooral herinnerd om de 
variaties die hij ’s nachts voor zijn slapeloze broodheer graaf Von Keyserlingk 
gespeeld zou hebben – variaties die door niemand minder dan Johann Sebas-
tian Bach werden gecomponeerd. Dat Goldberg, die onderricht kreeg van zowel 
Bach als diens oudste zoon Wilhelm Friedemann, zelf uitgroeide tot een voor-
treffelijk componist met een heel eigen geluid, bewijst deze prachtige opname 
door Ludus Instrumentalis van onder meer zijn vier triosonates. De Triosonate in 
C-groot werd tot in de twintigste eeuw 
aan Bach toegeschreven en dat is niet 
verwonderlijk: het is boeiende muziek, 
waarin de voorbeelden van Corelli en Bach duidelijk doorklinken. Maar naast 
Italiaans aandoende melodieën en harmoniek en gedegen Duits contrapunt, 
legt de componist een uitgesproken voorkeur voor kruidige ritmes en onver-
wachte wendingen aan de dag. Goldbergs originaliteit is nog evidenter in de 
Triosonate in a-klein, waarin een typisch barokke fuga en siciliana worden 
geflankeerd door een adagio in galante stijl en een onstuimige finale die onmis-
kenbaar vooruitloopt op de Sturm und Drang. Het van oorsprong Russische 
Ludus Instrumentalis (strijkers, theorbe, klavecimbel) verzorgt, in wisselende 
bezettingen, oorstrelende uitvoeringen: onstuimig, dansant, lyrisch, sensueel 
– elk deel sprankelt onder de vaardige handen van de musici.

JAN KUNST

Georg Philipp Telemann schreef drie series van elk twaalf fantasieën voor 
fluit, viool en gamba solo. De fluitfantasieën kennen we het beste, maar de 
gambafantasieën werden pas een paar jaar geleden ontdekt. Ook daar zijn 
inmiddels heel wat opnamen van verschenen, net als van de twaalf fanta-
sieën voor viool. Al 
deze muziek was 
bedoeld voor de 
gevorderde amateur, Telemann bracht de uitgaven hoogstpersoonlijk op 
de markt. Hoewel Telemanns solovioolmuziek lang niet zo diepgravend is 
als die van Bach stellen ook deze fantasieën de violist voor de nodige 
uitdagingen. De stukken zijn kort, drie of vier deeltjes. Zoals in veel van 
Telemanns instrumentale muziek horen we ook hier invloeden van Poolse 
volksmuziek. Telemann pikte die muziek op tijdens zijn reizen door Polen, 
hij noteerde gewoon wat hij hoorde en verwerkte dat heel knap in zijn eigen 
muziek. Iryna Gintova kan zich goed meten met de stevige concurrentie 
van de vele al bestaande opnamen van deze stukken, ze speelt prachtig en 
net zo afwisselend als Telemann componeerde. Speciale vermelding 
verdient de opnametechniek. We zitten niet bij Gintova in de concertzaal 
maar ze staat gewoon in onze huiskamer te spelen, zonder dat het droog 
klinkt. Hulde!

MARCEL BIJLO

Het Duitse label ECM initieerde in 1984 haar NEW SERIES om de ‘neospiritu-
ele’ muziek van destijds als kitschcomponisten beschouwde grootheden als 
Arvo Pärt & Giya Kantsjeli te promoten. De Grieks-Duitse componist en 
dirigent Konstantia Gourzi (1962) is een onmiskenbare geestverwant. Anájikon 
is vernoemd naar het gelijknamige strijkkwartet uit 2015, onderdeel van haar 
cyclus over engelen. Onder de subtitel ‘The Angel in the Blue Garden’ voert 
Gourzi ons in drie delen door een idyllisch, hoogst consonant klanklandschap. 
De vier strijkers lijken te wedijveren om wie de mooiste melodie mag spelen, 
begeleid door herhaalde noten van de anderen. Ook het vierdelige Ny-él, Two 
Angels in the White Gardeni voor orkest behoort tot de engelenreeks, maar 
heeft een iets ander karakter. Glijdende lijnen, driftige ritmiek en uitbundig 
gebruik van trommels en schellen creëren een archaïsche klankwereld die 
herinnert aan de traditionele muziek van Griekenland. In het openingsstuk 
Hommage à Mozart omcirkelen altviool en 
piano elkaar met op kerktoonladders 
gebouwde melodieën. De eenvoudige, repete-
rende motieven haken aan bij de plechtstatige zang uit de orthodoxe rite; 
Mozart lijkt ver weg. De uitvoeringen zijn voorbeeldig, de opnames glashelder 
maar warm. Anájikon is ideaal voor wie zich wil onderdompelen in een klank-
wereld waarin de zon altijd lijkt te schijnen.

THEA DERKS

ZEFIRO FONKELT ALS ALTIJD

VAARDIGE HANDEN

GEWOON IN ONZE HUISKAMER

VOORBEELDIG
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OPLOSSING

De prijswinnaars  van puzzel nr. 2 ontvangen het boek
Nootzaak van Maurice Wiche.

Oplossing: Accordeon

Naam Plaats
J.M.A. Maijer Zeist
Fam. Kooman  Tiel
Reinier Gosker  De Wijk 
Heleen Drijver Arnhem
Jannie Klijn Bergambacht

OPSTUREN NAAR PRIJSWINNAARS
De oplossing van beide puzzels kunt u met naam, adres, 
postcode en  woonplaats voor 29 oktober 2021  sturen naar:
Klassieke Zaken, Postbus 226, 1200 AE  Hilversum of  
info@klassiekezaken.nl

Onder de goede inzendingen 
worden 5 cd’s verloot van 
Steven Isserlis & Dénes 
Várjon. 

HORIZONTAAL 
1  COMPOSITIE VAN VIVALDI,  

HÄNDEL EN MONTEVERDI  

12 NL'S MUZIEKENSEMBLE  

14 DIRIGENTE  

15  ALGEMEEN NEDERLANDS  

16 MIDDENGOLF RADIO  

17  DER HIMMEL LACHT, 

DIE … JUBILIERET (J.S. BACH)  

18  … ET VITA (GOUNOD)  

20  WISKUNDIG SYMBOOL  

21  ERIC …  

22  FRANSE RIVIER  

24  CARO ... BEN (GIORDANI)  

25 HODIE CHRISTUS NATUS ...    

 (SWEELINCK)  

27  ENGELS ORKEST  

29   LET WEL  

30  OOSTENRIJKSE OMROEP  

32  ZUILENGANG  

34  COMPONIST  

37  ... SPANJAARD  

38  LA ... DAREM LA MANO (MOZART)  

39  GITAAR NOTATIE

41  MUSIC UNIVERSITY  

42  ... BANCHINI 

44  NOOT  

45  ... CONCERTANT (STRAVINSKY) 

46   JE DIS QUE ... NE 

 M'EPOUVANTE  (BIZET)  

48  MUZIEKINSTRUMENT  

49  AUDIOTERM        

VERTICAAL  
2   MYTHOLOGISCH PER-

SOON  

3   I WAS GLAD WHEN THEY … 

UNTO ME (PURCELL)  

4  ... NUR LÄCHELN (LEHÁR)  

5  PABLO … SARASATE  

6 DIRIGENT  

7 OPERA VAN PUCCINI  

8 ITALIË  

9 OPERA VAN RAMEAU  

10 BIJBELSE STAD  

11 BALLETGEZELSCHAP  

13 CARO (PUCCINI)  

14  DIE ÄGYPTISCHE ... (R. 

STRAUSS)  

19 JURIDISCHE TERM  

23  AUDIOWINKEL  

26   SWEENEY ... 

 (SONDHEIM)  

28  JE NE L'... DIRE (CERTON) 

31  ROCK & ROLL  

33  EXPLOSIEF 

35  ... KÖLN (GLASS)  

36 ...  JOHN SMITH, HIS ALMAIN

 (DOWLAND)  

40 SLOTWOORD  

41 OPERAGEBOUW 

42  MESSE ... JUBILO (DURUFLE)  

43  ESSENTIEEL LICHAAMS-

DEEL VOOR EEN DIRIGENT  

45 NOOT  

47  IN OPRICHTING   

© René Jaspers
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OPLOSSING

De prijswinnaars  van puzzel nr. 2 ontvangen  
5 willekeurige cd’s van het label TRPTK.

Oplossing: Victoria

Naam Plaats
Joeri Westen Assen
Henk Struijk Rhenen
J.W.M. Franssen Oss
Sjoerdje Oosterbos Nunspeet
Jan van Wijk Ouderkerk a.d. Amstel

OPSTUREN NAAR PRIJSWINNAARS
De oplossing van beide puzzels kunt u met naam, adres, 
postcode en  woonplaats voor 29 oktober 2021  sturen naar:
Klassieke Zaken, Postbus 226, 1200 AE  Hilversum of  
info@klassiekezaken.nl

Onder de goede inzendingen 
worden 5 willekeurige cd’s ver-
loot van het label Pentatone.

HORIZONTAAL 
1 BASS-...-TREBLE  

4  CIVIS ROMANUS  

6  DUITSE COMPONIST  

10  MUZIEKINSTRUMENT  

13  … CLASSICISME  

14  ITALIAANSE COMPONIST

15 9E LETTER HEBREEUWS 

 ALFABET  

16  OMROEP  

17  FRANSE COMPONIST  

18  RONDEDANS  

20  OPENBARE BIBLIOTHEEK  

22  … DEM ANGER (ORFF)  

23  GRETCHEN ... SPINNRADE  

24  PARTITUUR PARTIJ  

25  MUZIEKINSTRUMENT  

28  ... MIJN VADERLAND (ZWEERS)  

29  FINSE COMPONIST  

30  LES GRANDS ... DE BOURGOGNE  

32  MEESTER  

33  LINKS RECHTS  

35  NOORD-HOLLAND  

36  OPERA VAN CHARPENTIER  

38  COMPOSITIE VAN BERLIOZ  

40  SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA  

41  L'ENFANT ... ... SORTILÈGES  

43  CH' ... ... SCORDI DI TE ? (MOZART)  

45  NEDERLANDSE COMPONIST  

48  ... THIS ISLAND (BRITTEN)  

49  DUITSE OMROEP 

50  ... WIEN WALZER (STRAUSS)  

51  CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA   

VERTICAAL   
2 ENFIN, JE SUIS … (MASSENET)  

3  NEDERLANDSE DIRIGENT  

4  MUZIEKINSTRUMENT  

5  RECORD STORE DAY  

6  NOOT  

7  TELEURSTELLEND  

8  LA … BAROQUE ORCHESTRA  

9  COMPOSITIE VAN BACH  

11  DE … HOOG LEGGEN  

12  PUR … MIRO (MONTEVERDI)  

14   LES PLAISIRS DE ... (CHARPENTIER) 

15  … BAROQUE ORCHESTRA  

17  GROSSE ... (BEETHOVEN)  

19  BASKISCHE VRIJHEIDSBEWEGING  

21  NYMPHES DES ... (JOSQUIN)  

26   RHYTHM & BLUES  

27  TEATRO ...  

29  COUNTERTENOR  

31  THE PEOPLE ... WILL NEVER BE 

 DEFEATED (RZEWSKI)  

34  NOOT  

36  COUNTERTENOR  

37  ... NOVIOS (CANCHE)  

39  THIJS VAN ...  

42  ES IST ... ROS ENTSPRUNGEN 

 (PRAETORIUS)  

44  COMPOSITIE VAN TELEMANN  

46  ... MOZART  

47  KOPER            

© René Jaspers
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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

BILTHOVEN
Bilthovens Boekhandel   
Julianalaan 1 / 030 2281014
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  
Frederik Hendriklaan 217 / 088 3383838
www.paagman.nl

Paagman  
Lange Poten 41 / 088 3383838
www.paagman.nl

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

DRIEBERGEN
CD ARTLINE  
Traaij 47A / 0343-521532
www.cdendvd.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

LEIDSCHENDAM
Paagman Winkelcentrum Leidsenhagein  
Westfield Mall of, Liguster 36 / 088 338 3838
www.paagman.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

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

UTRECHT
Broese Boekverkopers 
Oude Gracht 112-B / 030-2335200
www.broese.nl

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

BELGIE

BRUSSEL
La Boite a Musique  
Koudenberg 74 / +32 2 513 09 65
www.laboiteamusique.eu

TURNHOUT
Muziekhandel Thom van Sas  
De Merodelei 75 / +32 14 41 2014
www.muziekhandelvansas.be

WEBWINKELS

Boudisque muziek en film  
06 14579618
www.boudisque.nl

Klassiek.nl  
058-2948700
www.klassiek.nl

Muziekhandel Spronk  
076-5215213
www.spronk.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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De mooiste 
klassieke concerten 
in TivoliVredenburg
3 oktober  Ensemble in Residence De Nationale Koren • Dido & Aeneas

7 oktober  Pynarello • Milk it Punk

10 oktober  Holland Baroque • Brabant 1653

15 oktober  Klassieke Top 400 Concert • ism NPO Radio 4

25 oktober  Amsterdam Sinfonietta met Hannes Minnaar • De Romantische Piano

2 november  Brentano String Quartet • Tribute to Stravinsky

19 november  Bachs Hohe Messe • Orkest van de Achttiende Eeuw en 
 Cappella Amsterdam

21 november  Noord Nederlands Orkest • Strauss – Eine Alpensinfonie

Bij alle concerten volgen we de actuele adviezen van het RIVM en de overheid.

tivolivredenburg.nl/klassiek



ZOMER MET MANUEL DE 
FALLA
Ook als u Manuel de Falla niet kent, kent u Manuel de Falla. Een 

aantal van zijn werken zijn zo populair en alomtegenwoordig dat 

niemand aan zijn met flamenco doordrenkte noten kan ontsnap-

pen. Denk aan de Danza ritual del fuego uit het ballet El amor brujo, 

De dans van de molenaar uit El sombrero de tres picos of het intense 

wiegeliedje Nana uit de Siete canciones populares Españolas. 

Opzwepende muziek vol Spaanse furie en diepe melancholie vol 

ingehouden Spaanse droefheid. Wat het merendeel van zijn werk 

aangaat is Falla nog onontgonnen terrein. Daarom is deze box met 

zijn belangrijkste werken zoals de opera La Vida Breve en het pia-

noconcert Nachten in de tuinen van Spanje, een fantastische moge-

lijkheid om kennis te maken met deze Spanjaard die ook door 

Stravinsky op handen gedragen werd. Zijn immer spannende en 

meeslepende werken, hier gespeeld door solisten en orkesten die 

zijn taal volledig begrijpen, brengen ook op herfstige dagen de 

zomer naar de huiskamer. 

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de  complete lijst pagina 74. 
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 26 novermber 2021.

MANUEL DE FALLA COLLECTION
DIVERSE UITVOERENDEN
BRILLIANT CLASSICS 5028421963532 (5CD)
VKZ.NL/213454

WORDT U AANGEBODEN DOOR

 15,99*

24,99

CLUBLEDEN

5CD

24,99

 20,99*

5CD

EXCLUSIEVEBOXAANBIEDING
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