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De Britse componist, pianist en producer Max Richter vestigde in 2004 in
kleine kring zijn naam met zijn tweede cd The Blue Notebooks. Richter
beschouwde het werk als een ‘protestalbum tegen de in 2003 uitgebroken oorlog in Irak, een meditatie over geweld - zowel het geweld dat ik
persoonlijk om me heen als kind had meegemaakt als het oorlogsgeweld - een protest tegen de volslagen zinloosheid van zoveel gewapende conflicten.’ Nadat Richter in 2012 met Recomposed: Vivaldi – The
Four Seasons doorbrak bij het grote publiek, besloot DG in 2018 The Blue
Notebooks als dubbelalbum opnieuw uit te brengen, aangevuld met niet
eerder uitgebrachte stukken en remixes. Of het protest in de noten te
horen is mag in het midden blijven, maar de heerlijk meeslepende melodieën en meditatieve klankvelden van Richter bieden zeker in een tijd dat
oorlogen zoals die in Oekraïne dichtbij zijn compassie en hoop. The Guardian nam de cd in 2019 niet voor niets op in een lijst met de belangrijkste
kunstwerken van de eenentwintigste eeuw tot nu toe.

RICHTER
THE BLUE NOTEBOOKS
MAX RICHTER
DG 0028948350148 (2CD)
VKZ.NL/222350

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete lijst pagina 58.
*Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 23 september 2022.
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wordt met TivoliVredenburg als centrum. In het hele land
klinkt nieuwe muziek op vertrouwde en verrassende
locaties. Van de concerten en talkshows in Utrecht doen
de VPRO en de NTR verslag.
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maand een caleidoscopisch overzicht geboden van wat
harpisten op hun instrument kunnen bereiken. Trefwoorden: intelligent, verrassend, meeslepend.
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New Four Seasons is precies hetzelfde
als die van Vivaldi Recomposed uit 2012,
maar de muziek klinkt heel anders op
die authentieke instrumenten. Het
volume is een beetje minder in vergelijking met de moderne strijkinstrumenTien jaar nadat de Duits-Britse

ten, maar binnen die dynamiek heb je

componist Max Richter Vivaldi’s

veel meer contrasten en kleuren. Het

meesterwerk omtoverde tot Vivaldi

orkest reageert lenig en is wendbaar en

Recomposed keert hij terug naar

de tempi zijn iets levendiger.”

dezelfde partituur, dit keer met een
orkest dat op historische

Richter heeft overigens een heel bijzon-

instrumenten en darmsnaren speelt.

der orkest uitgekozen voor de opname

Hoe anders klinkt Richters New Four

van The New Four Seasons: Vivaldi

Seasons?

Recomposed. “In 2018 speelde het Chineke! Orchestra mijn filmmuziek bij Ari

Toen Max Richter in 2012 zijn eerste

Fomans film Walz with Bashir. Wat een

eigen versie maakte van Vivaldi’s vier

fijne samenwerking en wat een gewel-

vioolconcerten De vier jaargetijden had

dige groep. Deze jonge professionele

hij een duidelijk doel: “Ik wilde het lieve-

musici spelen niet alleen heel inspire-

lingsstuk uit mijn kinderjaren opnieuw

rend, ze zijn ook verbonden aan een

ontdekken.” Als volwassene had hij dit

relevant sociaal project: dit orkest is

meesterwerk van de Italiaanse barok-

opgericht om musici van verschillende

componist zo vaak gehoord, zelfs tij-

etnische afkomsten nieuwe carrièremo-

dens televisiereclames, dat hij er een

gelijkheden te bieden. Samen streven

hekel aan had gekregen. “Door zelf in de

ze naar meer gelijkheid en rechtvaardig-

partituur te duiken hoopte ik mijn liefde

heid. Ik wilde graag samen met het

voor deze muziek weer terug te vinden.

Chineke! Orchestra mijn nieuwe stuk

Ik wilde Vivaldi’s partituur op een

opnemen, met als soliste de Ameri-

nieuwe manier benaderen, alsof ik het

kaanse violiste Elena Urioste, die al

stuk voor de eerste keer hoorde. Inmid-

eerder te gast was bij het orkest en met

dels is het alweer tien jaar geleden dat

wie ik zelf al eerder een cd-opname
speelden. Voor mij is de oudemu-

‘De cd-opname was voor het orkest
een spannende ontdekkingsreis’

ziekscene ook geen vertrouwd terrein,
maar inmiddels vind ik de authentieke,
welsprekende klank bijna verslavend. Ik
heb zelf trouwens ook op een historisch
instrument gespeeld. Tijdens de vorige
opname met Daniel Hope speelde ik
gewoon op een moderne synthesizer,

Vivaldi Recomposed op cd verscheen,

maakte. De idealen van het orkest zijn

maar dit keer speel ik op een historisch

met de violist Daniel Hope als solist.

inclusiviteit en pluraliteit. Om die te

exemplaar uit 1970. Het is net alsof ik op

Sindsdien heb ik het regelmatig uitge-

ondersteunen liet ik een mooie kleur-

een oude Italiaanse viool speel”, zo

voerd met hem en ook met andere

rijke cover ontwerpen: een soort regen-

vertelt Richter lachend.

solisten, maar altijd met moderne

boog die naar het Chineke! Orchestra

orkesten. Op een zeker moment vroeg

verwijst.”

ik me af hoe dit stuk zou klinken op
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Hoewel veel melodieën uit Vivaldi’s
meesterwerk onmiddellijk herkenbaar

historische instrumenten met darmsna-

“De cd-opname was voor het orkest

zijn in Richters versie van De vier jaargetij-

ren, om zo Vivaldi’s eigen klankwereld

een spannende ontdekkingsreis, want

den, is bijna 70% van Vivaldi’s partituur

toe te voegen aan mijn versie van De

voor veel musici was dit de eerste keer

verdwenen. “Dat betekent níét dat er nog

vier jaargetijden. De partituur van The

dat ze op authentieke instrumenten

slechts een schim van Vivaldi door de

‘Het is net alsof
ik op een oude
Italiaanse viool
speel’

partituur zweeft, Vivaldi’s noten zijn

Max Richter introduceert zijn vier seizoe-

onmiskenbaar aanwezig in mijn stuk. In

nen met een ultrakorte introductie van

het laatste deel van de ‘Winter’ zijn bijna

nog geen minuut, aangeduid als ‘track 0’.

alle noten anders, behalve het kleine

“Omdat mijn versie van de ‘Lente’ zo

figuurtje van zes noten, en daarin herken

duidelijk anders klinkt dan Vivaldi’s

je meteen Vivaldi. Ik was van tevoren een

origineel leek het mij goed om de luiste-

beetje bezorgd dat de kunstmatige klan-

raar wat meer context te geven, zodat

ken van mijn synthesizer niet goed zou-

het vogelgezang niet uit het niets hoeft

den mengen met de darmsnaren, maar

te komen. Ik creëer een landschap, een

het tegendeel bleek waar. Luister bijvoor-

plekje voor de vogels voordat ze hun lied

beeld naar het eerste deel van de ‘Win-

gaan zingen. Het is een soort korte

ter’, waarin je het ijs hoort kraken, hier

ouverture op onze gemeenschappelijke

mengen de authentieke strijkinstrumen-

reis. Net als in 2012 is het ook dit keer

ten juist ontzettend goed met de kunst-

weer gelukt om Vivaldi’s meesterwerk

matige effecten. Het enige deel waarin ik

op een nieuwe manier te herontdekken

het origineel volledig intact heb gehou-

en te waarderen.”

den is het langzame deel in de ‘Herfst’,
omdat Vivaldi’s harmonieën hier zo bij-

RICHTER
THE NEW FOUR SEASONS:
VIVALDI RECOMPOSED
MAX RICHTER, ELENA URIOSTE,
CHINEKE! ORCHESTRA
DG 0028948627691
VKZ.NL/222359 € 23,99

zonder zijn. Dat wilde ik niet verstoren.”
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Mieczysław Weinberg heeft een zwaar leven gehad. Getekend door
zijn Pools-Joodse afkomst moest de man die door Dmitri Sjostakovitsj tot de beste componisten van Rusland werd gerekend, constant
op zijn hoede zijn voor de Sovjetautoriteiten. Waar zijn goede vriend
Sjostakovitsj langzaamaan de wereld veroverde, bleef Weinberg in
de schaduw. Pas de laatste decennia wordt het werk van de in 1994
overleden componist meer gewaardeerd en klinken enkele van zijn
zesentwintig symfonieën, zeventien strijkkwartetten en vele andere
werken af en toe op de internationale concertpodia. Maar gemeengoed is zijn werk nog steeds niet. Daarom is het Arcadia Quartet
bezig met wat een mijlpaal in de Weinberghistorie gaat worden: de
registratie van alle strijkkwartetten. Volume 2 met de strijkkwartetten 1, 7 en 11 bewijst in alles hoe waardevol dit is. Want ja, de
Sjostakovitsj-liefhebber zal zich meteen thuis voelen, maar Weinberg is veel meer dan een kloon van deze componist. Verborgen
Joodse melodieën, schrijnende melancholie en stekelige harmonieën vertellen van de pijn van een ‘ongewenste’ Sovjetcomponist.
Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete lijst
pagina 58. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot
23 september 2022.
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LYSENKO, SILVESTROV e.a.
CONSOLATION
NATALYA PASICHNYK e.a.
BIS 7318599922225 (SACD)
VKZ.NL/222353

STEUN VOOR DE
OEKRAÏENSE ZIEL
En dan is een cd opeens actueler dan ooit. In 2017 bracht
BIS de cd Consolation – Forgotten Treasures of the Ukrainian Soul uit met de Zweeds-Oekraïense pianiste Natalya
Pasichnyk als centrale musicus. De opnames bevatten
een stuk Oekraïense muziekgeschiedenis, van Mykola
Lysenko, de Oekraïense Chopin, tot de enige nog levende
componist op deze cd, de bekende Valentin Silvestrov.
Die geschiedenis is neergelegd in pianosolo’s, kamermuziek en liederen. Een cd vol melancholie, omhelzende
muziek die nu eens treurt, dan weer hoop geeft en zowel
een statement is tegen als een troost voor de Russische
overheersing. Nu deze overheersingsdrang de Oekraïense
bevolking weer volop raakt is de aanschaf van deze cd
niet alleen een kennismaking met, maar ook een steun

Foto: Sesja portretowa

voor de Oekraïense ziel. Het is een geschiedenis van
prachtig gespeelde muziek die doorlopend ageert tegen
de Russische verboden en die ook op zijn eigen merites
beoordeeld goed is voor een uurtje vol mijmering en
medeleven.
Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete
lijst pagina 58. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad
strekt of tot 23 september 2022.
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BERICHTEN

DAG VAN DE COMPONIST
ZATERDAG 18 JUNI 2022

Op zaterdag 18 juni 2022 organiseert New Music NOW de

OPTREDENS IN DE WINKEL:

eerste Dag van de Componist met als motto Leve de Com-

Vanaf 14.00 uur zullen in boekhandel Het Colofon in Arnhem

ponist! Een feest van de nieuwe muziek. Door het hele land

de componisten Nico Huijbregts en Andries van Rossem aan

klinkt muziek van in Nederland actieve componisten: niet

het woord komen. Hun muziek wordt uitgevoerd door

alleen in concertzalen en theaters, maar ook vanaf klokkento-

Ensemble Ruspoli.

rens, op straat, in winkels en in huiskamers. Vanuit TivoliVredenburg in Utrecht zijn er talkshows en concerten. NTR en
VPRO zullen de hele dag live aanwezig zijn en New Music
NOW streamt zoveel mogelijk alle optredens van deze feestelijke dag. Op diverse plaatsen zijn reporters aanwezig en
verzorgen live verslag.
Tijdens de Dag van de Componist vinden door het hele land

Ensemble Ruspoli

Nico Huijbregts

liveprogramma’s plaats van componisten, musici, muzieklief-

Programma:

hebbers, podia, ensembles, gezelschappen – van intieme

Nico Huijbregts

Globe

huiskamerconcerten tot grootse muziekevents. De Dag van

Nico Huijbregts

Twee liederen

de Componist viert de vitaliteit en veelkleurigheid van

Andries van Rossem

Alice Pieces

nieuwe muziek in alle facetten met meer dan 100 concerten.

Andries van Rossem

Psalmen

Tientallen podia, 9 festivals en 25 ensembles uit het hele
land werken mee aan de Dag van de Componist. Ze vormen
met de componisten een breed netwerk onder de vlag van
New Music NOW.
In de Haagse boekhandel Paagman op de Frederik Hendriklaan
Als centraal pop-upevent wordt de speciaal gecomponeerde

treden vanaf 12.00 uur de pianisten Jeroen Elfferich en Ivan Pavlov

Grootste Grafische Partituur Aller Tijden uitgerold, van Cen-

op. Jeroen Elfferich schrijft muziek voor twee piano’s. Samen

traal Station Utrecht, via Hoog Catharijne, naar TivoliVreden-

met de Bulgaarse pianist Ivan Pavlov vormt Jeroen een uniek

burg, over het plein, de trappen en de straat, gemaakt door

pianoduo zich uitsluitend richt op het uitvoeren van zijn compo-

honderden componisten en gespeeld door een bonte stoet

sities op twee aluminium Rippen-vleugels. Tijdens het optreden

aan kinderen, musici en voorbijgangers onder leiding van

in Paagman zullen Jeroen en Ivan op twee digitale piano’s het

Martin Fondse, de Componist des Vaderlands.

concert verzorgen. Binnenkort verschijnt een nieuwe cd op het
label Et’cetera.

Aanleiding van de Dag van de Componist is het 111-jarige
jubileum van het Genootschap Nederlandse Componisten
(Nieuw Geneco) en de kersverse samenwerking van een
breed scala aan partners in de nieuwe muziek, onder de vlag

Ivan Pavlov en
Jeroen Elfferich

van New Music NOW. Het wordt een jaarlijks terugkerend
event met een landelijke spreiding en een zeer divers aanbod
van muziekstijlen. Een feest van inspiratie en ontdekking.
Kijk op newmusicnow.nl voor de actuele agenda.
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LE A D IN G VO I CE S

DE KRACHT
Door Benjamin Rous

Van 27 tot en met 31 juli vindt in Utrecht de eerste editie van Leading Voices
plaats, een internationaal evenement rond koormuziek. Dirigenten en
ensembles uit heel Europa komen naar Nederland voor een afwissend

Foto: Matt Brodie

programma vol muziek, workshops en lezingen.
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VAN KOREN
Samen zingen kan en mag weer! Veel
mensen zullen vooral dat hebben gemist

Tijdens het headlineconcert brengt

En gelegenheid om samen te zingen is er

tijdens de coronapandemie. Hoe toepas-

Hollingworth met I Fagiolini muziek van

in Utrecht genoeg. Er zijn choir-to-choir-

selijk dus dat deze zomer in Utrecht de

Britten, Janequin, Monteverdi en

concerten waarbij twee koren een twin-

koormuziek uitgebreid in het zonnetje

Purcell. “Ik denk altijd goed na over een

tig minuten durend optreden verzorgen

wordt gezet tijdens het internationale

programma. Het idee is om met een

in de verschillende kerken in de

evenement Leading Voices. Het bijzon-

publiek te communiceren. Ik vind dat er

Utrechtse binnenstad. Ook zijn er zoge-

dere aan de vijf dagen in juli is dat er

veel te lui wordt gedacht over concer-

naamde open singings: een dirigent

naast professionele musici ook volop

ten met koor- en renaissancemuziek. Er

staat dan voor een grote, vaak onerva-

ruimte is voor de amateur. Tijdens work-

is vaak een obsessie met het geluid.

ren groep mensen om samen muziek te

shops, lezingen en ontmoetingen komen

Maar dat is niet hetzelfde als de muziek

maken. Hollingworth heeft hier ook zelf

de meest uiteenlopende onderwerpen

die daaronder ligt. Wat vertelt die

ervaring mee: “Ik werk in York met een

rond het dirigeren en uitvoeren van

muziek je echt? Wat zit daarin dat echt

koor waarin mensen uit de stad zitten en

vocale muziek aan de orde.

cruciaal is, en dat je niet zou mogen

studenten. Het mooie is dat je mensen in

negeren? Daar ligt de verantwoordelijk-

zo’n koor niet eens hoeft te vragen om

Een van de ensembles die tijdens de

heid voor de uitvoerders: die moeten

zich te verbinden met de emotie, die is er

headlineconcerten optreden is I Fagio-

respect hebben voor de muziek, er tijd

gewoon. Professionals lopen weleens

lini, in 1986 opgericht door Robert Hol-

mee doorbrengen en haar echt leren

het risico dat te verliezen. De druk om

lingworth, die ook een workshop zal

kennen. Die basis moet goed zijn.”

steeds op topniveau te moeten preste-

leiden en een lezing zal geven. “We

ren, kan ervoor zorgen dat het plezier

moeten allemaal van elkaar leren”,

De vraag hoe je muziek overbrengt, raakt

vertelt Hollingworth. “Er zullen in Utrecht

het centrale thema van Leading Voices:

zoekraakt.”

mensen zijn zoals ik, die volgens het

de toekomst van de koormuziek. Het lijkt

En dat plezier is volgens Hollingworth

programma hun kennis komen delen,

zo vanzelfsprekend, maar het is belang-

juist de essentie van koormuziek: “Het

maar die er net zo op gebrand zijn om te

rijk om na te denken hoe samen zingen

plezier van iets overbrengen, het plezier

leren van andere sessies. Het is door

in de toekomst relevant kan blijven,

van iets delen. Elk concert heeft dat voor

social media nu al zoveel makkelijker om

vanuit artistiek én vanuit maatschappe-

mij: ‘Ik heb dit fantastische stuk muziek,

met mensen ideeën uit te wisselen over

lijk perspectief. Hollingworth: “Iedereen

je gaat daar zo van genieten!’ Dat delen

bijvoorbeeld uitvoeringspraktijk. Maar

kan zingen, dat is het mooie! Koren

is wat ik echt geweldig vind.”

Utrecht is een geweldig geconcen-

hebben het potentieel om zo ontzettend

treerde vorm daarvoor. Vooral de men-

inclusief en bindend te zijn in de maat-

geling van professionals en amateurs

schappij. Iedereen kan erin zitten. Het

klinkt fascinerend.”

probleem in het Verenigd Koninkrijk is
dat muziekonderwijs al veertig jaar niet
genoeg gefinancierd wordt op scholen.
Terwijl het zo belangrijk is. Koren bren-

‘Iedereen kan
zingen, dat is
het mooie!’

gen mensen bij elkaar! We hebben een
parlementskoor dat mensen van alle
politieke stromingen bijeenbrengt. Dat is
iets fantastisch! Als je samen zingt, is
het moeilijk om te strijden.”

LEADING VOICES
27 T/M 31 JULI, UTRECHT
LEADINGVOICES.NL
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CÉ SAR FR AN CK

DE TWEEDE
JEUGD VAN
CÉSAR FRANCK
Door Eddie Vetter

César Franck kan wel een paar nieuwe impulsen gebruiken. Zijn orgelmuziek is onaantastbaar, maar de rest van
zijn oeuvre is steeds minder vaak in concertzalen te horen. Nu wordt herdacht dat hij twee eeuwen geleden is

Foto: William Beaucardet

geboren, lijkt hij aan een tweede jeugd te beginnen.
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César Franck werd in 1822 geboren in

sindsdien zijn brood als organist in ver-

Franck uitgebracht, vertolkt door onder

Luik, maar zijn moeder was van Duitse

schillende Parijse kerken. Dertig jaar lang

meer Véronique Gens. Een opname van

origine en zijn vader kwam uit een plaats

componeerde hij voornamelijk orgelwer-

de opera Hulda zal eveneens bij Bru Zane

vlak bij de grens met Duitsland. De jon-

ken en andere religieuze muziek. Zijn

verschijnen, terwijl Ricercar binnenkort

gen bleek muzikaal talent te hebben. Op

vriend Liszt gunde ze ‘een plaats naast

een box met alle werken voor orgel en

zijn zevende werd hij toegelaten tot het

de meesterwerken van Bach’.

harmonium op de markt zal brengen.

conservatorium van Luik en op zijn

Het is zowaar alsof de bijna vergeten

twaalfde ging hij als een jonge pianovir-

Toen hij al een eind in de vijftig was, liet

componist als 200-jarige aan een

tuoos op tournee door heel België. In die

Franck weer van zich horen in de kamer-

tweede jeugd begint.

tijd componeerde hij ook zijn eerste

muziek en het symfonisch repertoire.

pianotrio.

Vooral met composities uit de laatste
fase van zijn leven – hij overleed in 1890

Césars ambitieuze vader, een eenvou-

– heeft hij naam gemaakt. Uiteraard vor-

dige man die werkeloos was toen de

men ze de trofeeën in de twee boxen die

kleine werd geboren, heerste met ijzeren

het Belgische label Fuga Libera in dit

vuist over de muzikale opleiding van zijn

herdenkingsjaar op de markt brengt.

zoon. Het gezin verhuisde naar Parijs,
waar de jongen werd toegelaten tot het

De Complete Orchestral Works (vier cd’s)

conservatorium. Behalve als jeugdige

omvatten nieuwe en iets oudere opna-

pianovirtuoos manifesteerde hij zich

men waarop het Orchestre Philharmoni-

daar als componist.

que Royal de Liège zich aan het volledige
symfonisch oeuvre wijdt onder dirigen-

De pianotrio’s opus 1 verschenen in 1843,

ten als François-Xavier Roth en Hervé

toen hij twintig jaar was. De bundel werd

Niquet. Hierin hebben de bekende Varia-

gekocht door de fine fleur van het Parijse

tions symphoniques en de Symfonie in d

muziekleven: de namen van Auber,

ereplaatsen, maar de oren spitsen zich

Chopin, Donizetti, Halévy, Liszt en

bijvoorbeeld ook bij het onbekende
symfonisch gedicht Ce qu’on entend sur
la montagne uit 1846, gecomponeerd

Trofeeën

FRANCK
COMPLETE ORCHESTRAL
WORKS
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL
DE LIÈGE
O.L.V. DIVERSE DIRIGENTEN
FUGA LIBERA 5400439007918 (4CD)
VKZ.NL/222335 € 49,99

een paar jaar voordat Liszt eveneens
een symfonisch gedicht aan deze tekst
van Victor Hugo zou wijden.

Meyerbeer prijken op de intekenlijst. Het

In de eveneens vier cd’s tellende box

kon minder. De jonge Franck nam dank-

met de Complete Chamber Music staan

baar de adviezen van Liszt in ontvangst

de befaamde Vioolsonate, het Piano-

en droeg zijn volgende pianotrio op ‘aan

kwintet en het Strijkkwartet uit de laat-

mijn vriend Franz Liszt’.

ste fase van Francks leven tegenover de
prille pianotrio’s uit zijn jeugd, toen hij

En toen werd het opeens vrij stil rondom

nog vooral zijn enorme talent als piano-

César Franck. Hij was allang geen won-

virtuoos wilde etaleren. Het is zonne-

derkind meer, brak met zijn vader en

klaar hoezeer in de tijd tussen jong en

trouwde tegen de zin van zijn ouders met

oud de muziek van Wagner zijn muzikale

de dochter van toneelspelers van de

stijl heeft beïnvloed.

Comédie-Française. In muzikaal opzicht

Dit is nog niet alles. Het label Bru Zane

verruilde hij de piano voor het orgel en

heeft onlangs een dubbel-cd met alle 22

de salon voor de kerk. Hij verdiende

liederen en zes vocale duetten van

FRANCK
COMPLETE CHAMBER
MUSIC

DIVERSE UITVOERENDEN
FUGA LIBERA 5400439007956 (4CD)
VKZ.NL/222336 € 49,99
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DOCUMENTAIRE

H A NS H E N KE MA NS

WEGGEWIST
Weggewist is een documentaire over de
beroemde Nederlandse pianist, componist en psychiater Hans Henkemans
(1913-1995), die zijn hele leven op zoek is
geweest naar het wezen van de muziek.
In de jaren vijftig maakte hij internationaal naam met zijn briljante Mozart- en
Debussyvertolkingen. Hij trad meer dan
honderd keer op in het Concertgebouw,
met grote dirigenten als Carlo Maria
Giulini, Otto Klemperer, Eduard van
Beinum en Bernard Haitink. Henkemans
componeerde daarnaast tientallen vaak
bekroonde orkeststukken, waaronder
drie pianoconcerten.
Zijn uitgesproken romantische denkbeelden over muziek botsten in de jaren
zestig radicaal met de ideeën van de
moderne muziekbeweging. Volgens
Henkemans maakte deze geen muziek
meer, maar soniek. Als gevolg van deze
polemiek raakte Henkemans steeds
meer in de vergetelheid.

De documentaire Weggewist draaide in

Uitgesproken
romantische
denkbeelden
over muziek

2021 op het IN-EDIT International Music
Documentary Film Festival en op het
Nederlands Film Festival en kreeg
lovende recensies. De muziek van Hans
Henkemans staat weer volop in de
aandacht, zoals op de nieuwste cd
Dutch Masters van de broers Lucas en
Arthur Jussen.
De speciale dvd-release van Weggewist

Vijfentwintig jaar na de dood van zijn

bevat naast de documentaire uniek

oudoom onderzoekt filmmaker Harro

bonusmateriaal van het werk van

Henkemans zijn bijzondere levensver-

Henkemans, uitgevoerd door Liza

haal. Hij gaat in gesprek met Henke-

Ferschtman, het Residentie Orkest en

mans’ muzikale zonen Ed Spanjaard, Jac

de Jussens.

van Steen en Melchior Huurdeman. Ze
vinden de tijd rijp om de ‘weggewiste

Bestel deze dvd of stream de

muziek’ van Hans Henkemans onder de

documentaire en het bonusmateriaal

aandacht te brengen van een nieuwe

via: www.hanshenkemans.nl/

generatie Nederlandse musici.

dvd-weggewist

€ 24,95 excl. verzendkosten
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CO R A LIN E G RO E N

MUZIEKZOMER
GELDERLAND
ALS SPEELTUIN
Door Jacqueline Blok-Wouters

Ooit gestart als het zomerpodium

programma’s mag maken. Dit jaar is het

voor het Nationaal Jeugdorkest, is de

aan Coraline Groen om unieke producties

Muziekzomer Gelderland uitgegroeid

te ontwikkelen. De violiste nam deel aan

tot een 17-daags festival met zo’n 80

enkele talentontwikkelingstrajecten van

voorstellingen, concerten en

de NJON en won in 2020 zowel de

evenementen. Ze vinden allemaal

prestigieuze Oskar Back Prijs als de

plaats op bijzondere en

publieksprijs van het Nederlands

ongebruikelijke (buiten)locaties in

Vioolconcours. Coraline is vaste violiste

Gelderland, uitgevoerd door

van het Concertgebouworkest en wordt

talentvolle muziekstudenten en

beschouwd als een van de topviolisten

jonge professionals. “De

van haar generatie. “Als artist in residence

Muziekzomer Gelderland is als een

mag ik alles doen wat ik wil. Het is echt

grote speeltuin, want hier beleef je

supertof!”

projecten die nergens anders mogelijk
zijn”, aldus Coraline Groen, young

“Droom zo groot mogelijk, adviseerde de

artist in residence van het festival.

organisatie me”, vertelt Coraline. “Ik
weet nog hoe overweldigend het eerste

Nationale Jeugdorkesten Nederland

gesprek over het artist-in-residen-

(NJON), de organisatie achter het

ceschap was. Mijn hoofd zat vol prakti-

festival, selecteert voor elke

sche bezwaren over mijn ideeën, terwijl
er in dit festival zo veel mogelijk is. Ik

‘Ik mag zulke gave
projecten neerzetten’

mag nu zulke gave projecten neerzetten,
die verwacht ik echt niet meer op een
ander moment in mijn leven te kunnen
realiseren. Zo ga ik Brittens Vioolconcert
uitvoeren. De concertlocatie is nog niet
concertzaal. We werken ook niet met

20

Muziekzomer Gelderland een young

een podium en tribune, want het publiek

artist in residence. Dit is altijd een

zit midden in het orkest. Hierdoor komt

uitzonderlijk getalenteerde jonge

het geluid van alle kanten op het publiek

musicus, die een prominente plek

af. Je voelt alles om je heen trillen en zit

inneemt binnen het festival én bijzondere

te midden van al het muzikale geweld.

Foto: Sjoerd Derine

bevestigd, maar het wordt sowieso geen

Mijn inspiratie voor dit concept vond ik
door mijn plek in het Concertgebouworkest, waarbij ik ook midden in het orkest
zit. Een geweldige plek waarvan ik
enorm geniet. En die beleving kan ik met
dit project delen.”
Voor de Muziekzomer Gelderland is naast
talentontwikkeling ook het bereiken van
een zo breed en groot mogelijk publiek
een speerpunt. Kansrijk hierin is dat de
concerten naar het publiek toe komen.
Parken, molens, café’s, boekhandels,
kerken, tuinen en musea maken onderdeel uit van de locaties. Daar hoor je
programma’s waarbij nieuwsgierige
passanten onvoorbereid kunnen aanschuiven, maar waar ook ervaren liefhebbers van klassieke muziek en jazz hun
favoriete programma’s kunnen samenstellen. “Ook voor ons musici ligt een taak
in het aanspreken van een brede doelgroep. Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander van concerten van slechts één
uur. Het geënsceneerde concert van
Brittens Vioolconcert duurt nog geen uur.
Ik hoop op een korte, intense beleving,
waarna het publiek nog vol onder de
indruk het concert verlaat.”
Coraline wordt door een professioneel
team ondersteund bij het ontwikkelen
van unieke projecten. “Het festival voelt
als een springplank. Ik ontwikkel me als
individueel musicus en leer veel. Naast
mijn positie als violist in een orkest, heb
ik de uitdaging nodig die de Muziekzomer Gelderland mij biedt.” Naast de
projecten van Coraline – Britten, Schuberts strijkkwintet in een stadspark, een
lightjazzavond en een persoonlijke theatrale voorstelling – zijn de fiets-, wandelen ontdekkingstochten gecombineerd
met korte concerten erg populair.

MUZIEKZOMER GELDERLAND
29 JULI T/M 14 AUGUSTUS
MUZIEKZOMER.NL
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De mooiste klassieke
muziek & opera
Beleef seizoen
22/23 live in Amare
& de Nieuwe Kerk
Strijkkwartetten
van Sjostakovitsj

Quatuor Danel
vr 14 t/m zo 16 okt / Nieuwe Kerk

Mozarts Hohe Messe
Bach Collegium Japan
za 12 nov / 20:00
Concertzaal, Amare

Enchanted Isle

De Ultieme
pianovrienden

Thomas Beijer
& Nicolas van Poucke
ma 26 dec / 14:00
Concertzaal, Amare

Tsjaikovski’s
Pique Dame

Opera van Odessa
do 19 jan / 20:00
Danstheater, Amare

Verklankte
Vertellingen

Voces8
zo 27 nov / 16:00
Nieuwe Kerk

Liza Ferschtman & musici
Concertgebouw Kamerorkest
za 28 jan / 15:00
Nieuwe Kerk

Van Gogh in Me

Brahms & Ligeti

Nederlands Kamerkoor
wo 30 nov / 20:00
Concertzaal, Amare

Locatelli: virtuoos
& dichter
Il Giardino Armonico
& Isabelle Faust
wo 21 dec / 20:00
Concertzaal, Amare

Kijk voor het volledige programma op amare.nl

Isabelle Faust, Tenis van der
Zwart en Alexander Melnikov
za 18 mrt / 20:15
Nieuwe Kerk

Matthäus-Passion
van Rolle
Kölner Akademie
do 6 apr / 20:00
Concertzaal, Amare

INTERVIEW

M A R TIN FO N DSE

BACH ALS
INSPIRATOR
Door Gerard Scheltens

Het heeft even geduurd
(corona...), maar in 2022 is de
monumentale Grote of OnzeLieve-Vrouwekerk in Dordrecht
weer het toneel van het
Bachfestival Dordrecht. In 2020
en 2021 wist de vindingrijke
organisatie een beknopte
alternatieve opzet voor te
schotelen, maar nu wordt het

Foto: Krijn van Noordwijk

gewone festival hersteld.
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Het is niet alleen Bach wat de klok slaat.
De grote JSB wordt geflankeerd door
een gevarieerd en op hem geïnspireerd
programma. Oude en nieuwe composities gaan hand in hand. Meteen al tijdens het openingsconcert op 17 juni
gaat Bach met het barokensemble
Música Temprana op reis naar
Latijns-Amerika voor een bijzondere
choreografie van Thiago Bordin. De
vaste organist Cor Ardesch speelt op
zaterdagochtend 18 juni Bach en diens
mentor Georg Böhm op het imposante
kerkorgel. Zijn optreden is het eerste in
een rijtje boeiende lunchconcerten.
Ook om zeer naar uit te kijken: een masterclass en een orgelconcert van Olivier
Latry. Violiste Liza Ferschtman speelt de
solopartita’s, Tim Kliphuis presenteert
zijn nieuwe Rhapsody in Yellow and Blue,
er is de interactieve voorstelling Bach to
the Future, de Boerencantate gaat letterlijk de boer op, en niet te vergeten: het
Nationaal Orgelconcours is onderdeel
van het festival.

‘Bij Bach valt alles
altijd op zijn plaats’

En dan is er de morgenster. Een heel
bijzondere avond wordt zondag 19 juni,
als Martin Fondse zijn Morningstar Cantata komt uitvoeren, met Anna Serierse,
Claudia Puntin, Jörg Brinkmann en Vera
van der Bie. Een gloednieuwe compositie, de inkt is nog nat en niets ligt nog
vast, want alle opties blijven open.
Martin Fondse volgde begin 2022 Calliope Tsoupaki op als Componist des
Vaderlands. Hij zit vol plannen die in de
komende twee jaar vorm krijgen. We
kennen hem van jazz, geïmproviseerde
muziek, klassiek, Oktemble en het Martin Fondse Orchestra, als componist en
arrangeur van filmmuziek, en als bespe-
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akoestiek in de Grote Kerk is voor mij een
deel van de compositie. Het publiek
hoort de cantate twee keer. Eerst het
totale klankbeeld in de hele kerk, en dan
leiden we de mensen naar de andere
kant om de muziek nog eens in ander
perspectief te horen. Het publiek wordt
een op een met de muzikanten gecombineerd, of een op twintig, het hangt van
het aantal mensen af.”
En als de kerk helemaal vol zit? Daar
hopen we toch op? “Ja, dan wordt het
weer anders, daar denk ik nog over na.
We praten over iets wat er nog niet is.”
De Morningstar Cantata is een duidelijke
toespeling op Bach. Wie schön leuchtet
der Morgenstern, Bach gebruikt het
koraal van Philipp Nicolai in de cantate
van die naam. “Het is een prachtige
tekst, vol hoop en verwachting, geschreven na een pestepidemie, er is een analogie met de coronaperiode die nu zo’n
beetje voorbij is. Al zijn de omstandigheden anders, je kijkt als componist hoopvol naar de toekomst.”
Ik zou wel een stukje willen horen, een
tipje van de sluier... “O nee, het compoFoto: Krijn van Noordwijk

neren is in volle gang, het publiek moet
voor verrassingen komen te staan. Voor
mij komt de vorm vóór de inhoud, ik wil
ook alle vrijheid houden om de cantate
te kneden voor allerlei bezettingen, naar
behoefte.”
Er komen dus meer uitvoeringen? Het lot
van veel nieuwe muziek dat we die na de
ler van piano, orgel en niet te vergeten

Orgelpark, met die ruime keus aan

première nooit meer horen. “Ja, erg is

het vibrandoneon (ook in de Grote Kerk

mooie orgels.”

dat! Maar er wordt een opname

te horen), het unieke pocketorgeltje
annex blaasinstrument.

gemaakt door Radio 4 en we gaan ook
Welke rol speelt Bach voor jou? “Naar

op tournee met het stuk. Maar eerst Dor-

Bach keer je altijd terug. Ik zie hem niet

drecht. Ik ben erg benieuwd, en ik heb er

Fondse bespeelt het in 2007 nieuwge-

als sacrosanct, maar hij is wel degene

zin in!”

bouwde Dordtse Bachorgel. Wie zou dat

die alle muziek van een context voorziet.

verwachten van de Componist des

Bij hem valt alles altijd op zijn plaats.”

MARTINFONDSE.COM

Vaderlands... Hij lacht om mijn verbazing. “Dan heb je niet goed opgelet, ik

En nu maak je een cantate in zijn stijl...

ben op Tholen opgegroeid met orgel en

“Op Bach geïnspireerd, kun je beter

koorzang, die hebben mijn jeugd

zeggen. De cantatevorm geeft ruimte

bepaald. Mijn opa was kerkorganist! En

voor improvisatie. Ik denk aan een bij-

zelf speel ik graag in Amsterdam in het

zondere benadering. De rijk galmende

BACHFESTIVAL DORDRECHT
17 T/M 25 JUNI
BACHFESTIVALDORDRECHT.NL
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LE N U OV E M USI CH E

MONTEVERDI’S
SELVA MORALE
E SPIRITUALE
Door Marcel Bijlo

Claudio Monteverdi (1567-1643) compo-

bundel Selva Morale e Spirituale, op drie

neerde madrigalen, opera’s en kerkmu-

cd’s, zal eveneens zijn weg naar vele

ziek. In die laatste categorie zijn de

liefhebbers weten te vinden.

Foto: Sven Scholten

Vespro della Beata Vergine (1610) een
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mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Maar

Krijn Koetsveld: “Het was eigenlijk de

Monteverdi’s kleurrijke kerkmuziek

hoe zit het met al die andere muziek van

bedoeling om de opname van Selva

wordt uitgevoerd door het

Monteverdi? Krijn Koetsveld nam met

Morale e Sprituale over vier jaar uit te

Nederlandse ensemble Le Nuove

zijn ensemble Le Nuove Musiche al

spreiden. Maar toen er door corona

Musiche. Dat levert een van de

Monteverdi’s madrigalen op en richt zich

ineens helemaal geen concerten meer

weinige complete opnames op van

nu op zijn kerkmuziek. De complete

konden worden gegeven hadden we tijd

Selva Morale e Spirituale.

opname van de in 1640 verschenen

over en besloten we dat we het net zo

goed in één keer konden doen. Het is een

En er komt dus op den duur nog een ver-

logisch vervolg op onze madrigaalop-

volg op deze cd-uitgave? “Ja, in ieder geval

name. Ook deze muziek is kleurrijk en

die bundel uit 1650 nog, maar er zijn in

afwisselend. Monteverdi stelde de bun-

Venetië ook nog allerlei andere bundeltjes

del samen uit kerkmuziek die hij over een

verschenen waar nog meer muziek van

langere periode had gecomponeerd.

Monteverdi in staat. En hij was natuurlijk

Daar zit echt van alles bij. Groot bezette

lang niet de enige componist in Venetië, al

psalmen als in de Mariavespers, maar

was hij wel de succesvolste. Die verzamel-

ook heel kleine motetjes voor een stem
en continuo. Hij gebruikt alle stijlen die
hij ook in zijn madrigalen aanwendt,
verschil tussen kerkmuziek en wereldlijke muziek was er in het Venetië van zijn

‘Deze muziek is
kleurrijk en
afwisselend’

bundels met werk van verschillende
componisten opnemen, daar kijken we
ook naar uit. Maar voorlopig zijn we nog
volop met Monteverdi bezig.”

tijd eigenlijk niet. We boffen dat de uitgever aan Monteverdi vroeg om een bundel
samen te stellen, zo niet dan hadden we
deze muziek nu niet gehad! Want zo
werkte het: je componeerde op het

In juli 2021 werd dit bijzondere orgel in

moment wat er nodig was, en dat ver-

gebruik genomen. Hoe kwam het tot

dween vervolgens in een kast. De vol-

stand? “Ik was nooit zo tevreden met de

gende keer schreef je gewoon weer een

kistorgels die we meestal op concerten

nieuw stuk. Zo’n kast werd op een gege-

gebruikten. Ze klinken niet. En dat terwijl

ven moment leeggeruimd: weg al je

we weten dat de orgels in Monteverdi’s

muziek. Op die manier zijn we ook het

tijd juist zo’n sprekende klank hadden.

merendeel van Monteverdi’s opera’s

Daarbij sprak Monteverdi zelf een voor-

kwijtgeraakt. We kennen er drie, die

keur uit voor orgels met houten pijpen.

werden uitgegeven, maar hij compo-

Dus zijn we gaan experimenteren met

neerde er een stuk of vijftien. De uitgave

verschillende soorten pijpen, gewoon

van Selva Morale was voor de uitgever

uitproberen wat goed werkt. De bedoe-

ook interessant, want er viel geld mee te

ling was dat we tot een instrument

verdienen. Monteverdi had een enorme

zouden komen dat recht zou doen aan

reputatie, hij was al dertig jaar de

de orgelklank die Monteverdi voor ogen

belangrijkste componist van Venetië. In

stond, maar dat ook goed bruikbaar zou

1650, zeven jaar na zijn dood dus, is er

zijn in de concertpraktijk van vandaag.

nóg een bundel kerkmuziek van Monte-

Het orgel moest beslist geen kistorgel

verdi verschenen, die willen we ook

zijn maar het moest wel verplaatsbaar

compleet opnemen.”

zijn. Het instrument is echt prachtig

MONTEVERDI
SELVA MORALE E
SPIRITUALE (COMPLEET)

LE NUOVE MUSICHE
O.L.V. KRIJN KOETSVELD
BRILLIANT CLASSICS 5028421961651 (3CD)
VKZ.NL/222333 € 17,99

geworden, inclusief de decoratie die ik
Je hebt in de kerkmuziek van Monteverdi

heb laten maken door een Italiaanse

de vrijheid om voor een grote of kleine

decorateur. Iedereen is enthousiast over

bezetting te kiezen. Waar staat de uit-

dit orgel, andere ensembles gebruiken

voering van Le Nuove Musiche in dit

het ook graag. Echt een uniek instru-

opzicht? Koetsveld: “Bij ons ligt de

ment waarmee we dichter bij Montever-

nadruk op het vocale. We gebruiken in

di’s klank kunnen komen. We gebruikten

principe een enkelvoudige bezetting en

het trouwens ook in onze uitvoering van

we laten de vocale partijen niet verdub-

de Johannes-Passion van Bach en daar

belen door instrumenten. Alleen in de

werkte het eveneens prachtig. Dat orgel

grootschalige psalmcomposities is de

is een van de leukste projecten die ik ooit

bezetting wat uitgebreider. Het continuo,

gedaan heb, en in onze opname van

met ons nieuwe Monteverdi-orgel,

Selva Morale e Sprituale neemt het

draagt onze uitvoeringen.”

instrument een centrale plaats in.”

MONTEVERDI
MADRIGALI LIBRI I-IX

COMPLETE MADRIGALS
LE NUOVE MUSICHE
O.L.V. KRIJN KOETSVELD
BRILLIANT CLASSICS 5028421956619
(12CD)
VKZ.NL/222334 € 47,99
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SPECIAL

O RCH E S TR A SIN FO NICA D I MIL AN O

NIEUW ELAN
Door Paul Janssen

In Nederland kennen we het in 1993

Foto‘s: Angelica Concari

opgerichte Orchestra Sinfonica di Milano
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Het Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi slaat

Giuseppe Verdi vooral dankzij de eerste

op weg naar zijn dertigste verjaardag de vleugels uit.

chef-dirigent. Van 1998 tot 2005 was

Onder de naam Orchestra Sinfonica di Milano willen het

Riccardo Chailly de man die met zijn

orkest en het bijbehorende koor zich definitief nestelen

baton de naam van het Milanese gezel-

tussen de ensembles die er internationaal toe doen.

schap hoog hield. Vooral omdat hij in

Daarom zijn de pianobroers Arthur en Lucas Jussen

dezelfde tijd chef-dirigent was van het

volgend seizoen artists in residence en treedt het orkest

Koninklijk Concertgebouworkest kon het

op 2 november in de serie Onsterfelijke Noten in het

toen nog naar Giuseppe Verdi ver-

Amsterdamse Concertgebouw op met Verdi’s Requiem.

noemde orkest geregeld in Nederland

De schoonheid
van Italië
stad met een grote geschiedenis en,
zeker als het om de toekomst gaat, een
bruisend artistiek klimaat.”
Andrej Borejko

Vandaar dat het orkest bij concerten in
het buitenland graag een werk van Verdi
meeneemt, zoals op 2 november in het
Concertgebouw in Amsterdam diens

Lucas en Arthur Jussen

Requiem. Giuseppe Verdi woonde vanaf
1838 tot zijn dood in Milaan en ontwikkelde zich tot zo’n beetje de huiscomponist van La Scala. Toch heeft het orkest
niet voor niets de grootste Milanese
componist uit de naam geschrapt. Bij
een internationaler aanzien horen internationaler repertoire en zeker ook uitstapjes naar pop- en filmmuziek. Met
nieuwe concertformules als ‘concerti da
gustare’, waarin de smaakpapillen én de
oren een rol spelen en ‘concerti ristretti’,
kortere concertformules om een nieuw,
jonger publiek aan te spreken, richt het
orkest zich zowel op de Milanese dertigers en veertigers als op de toeristen in
die leeftijdscategorie. Ook de keus voor
Lucas en Arthur Jussen als artists in
terecht. Ook de gestaag groeiende

aan het roer is het tijd voor een charme-

residence getuigt van een ambitie die

discografie kende met Verdi heroines,

offensief om het orkest na twee zeer

verder gaat dan Milaan. Met onder

Verdi discoveries, Rossini discoveries en

magere coronajaren weer te brengen

andere Mendelssohns concert voor

Puccini discoveries mede dankzij Chailly

waar het hoort: op een plek tussen de

twee piano’s en orkest, een kamermu-

internationale succesnummers.

orkesten die er internationaal toe doen.

ziekconcert met werken voor twee pia-

En dat gebeurt volgens de president van

no’s en piano vierhandig en een nieuw

Nadat Chailly het orkest verliet en

het orkestbestuur Ambra Redaelli door

concert voor piano vierhandig en orkest

slechts af en toe als eredirigent terug-

“terug te keren naar de oude waarden

van Fazil Say, houden zij in Milaan de

keerde, werd het gezelschap internatio-

van 1993”. “We willen een orkest zijn voor

Nederlandse eer hoog die indirect begon

naal wat minder zichtbaar. Ook de dis-

de inwoners van Milaan, vandaar de

bij Riccardo Chailly.

cografie verstomde na een reeks met

naamswijziging, en we willen als ambas-

alle symfonieën van Sjostakovitsj onder

sadeurs van de stad de schoonheid van

leiding van gastdirigent Oleg Caetani

Italië internationaal uitdragen. We heb-

enigszins.

ben ons de afgelopen twee jaar afge-

Inmiddels heeft Claus Peter Flor het

vraagd: Wie zijn we? Wat doen we? En

chef-dirigentschap dat hij sinds seizoen

waar komen we vandaan? We zijn een

2017-2018 bekleedde neergelegd en is

symfonieorkest dat op het hoogste

Andrej Borejko de nieuwe man. Met hem

niveau wil spelen en we komen uit een

SINFONICADIMILANO.ORG

ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO
2 NOVEMBER
CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM
CONCERTGEBOUW.NL
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PODIUM

VIVA CL A S SIC LIV E

MUZIEKFEEST
IN VENLO

Foto’s: Renier Linders

Door Paul Janssen

30

De afgelopen twee jaar was het stil op

Viva Classic Live is inmiddels een begrip

en 11 september uitgebreid naar zes

de Markt in Venlo. Dit jaar keert Viva

in Venlo en mede dankzij de jaarlijkse

concerten in twee weekenden, terwijl

Classic Live grootser dan ooit terug.

tv-registratie ook ver daarbuiten. De

inmiddels ook in samenwerking met

Niet alleen vanwege het tienjarig

totaalbeleving die begint met een drie-

theater de Maaspoort over de doorde-

bestaan, maar ook omdat het

gangendiner en overgaat in een uitbun-

weekse invulling van het podium in het

klassiekemuziekfeest dat ‘begon als

dig concert waarin opera, operette,

hart van Venlo wordt nagedacht.

een droom, nog altijd verder groeit’,

musical, filmmuziek, volksmuziek en

“Het begon als een droom”, zegt bariton

aldus bariton en initiatiefnemer Sef

couleur locale hand in hand gaan wordt

Sef Thissen over zijn tot tiener uitge-

Thissen.

voor deze jubileumgelegenheid tussen 3

groeide muzikale kind. “Ik ben geboren

en getogen in Venlo en daar werd net als

zestien jaar en ik hoorde De drie tenoren.

Hoewel Thissen naar eigen zeggen bij de

elders klassieke muziek beschouwd als

Ik was op slag verliefd, en die liefde is

dag en volgens Goethes motto ‘je reist

een niche. Ik kan erover klagen, maar ik

nooit meer overgegaan. Ik ben gek op

niet om aan te komen, je reist om te

kan er ook iets aan doen. Die eerste

heldentenoren en heb nu de gelegenheid

reizen’ leeft, is hij nog lang niet klaar met

avond op 9 september 2012 was het

aangegrepen om er in Venlo drie bijeen

Viva Classic Live. “Ik organiseer het echt

negenentwintig graden en iedereen had

te brengen.”

voor het publiek. Door de tv-registratie

het gevoel dat er iets bijzonders

Hoewel vele tenoren zich afvragen of ze

en de vele publieksshots zie je hoe jong

gebeurde.”

het succes van Luciano Pavarotti, Plá-

en oud gegrepen worden. Sommige

cido Domingo en José Carreras moeten

mensen komen al jaren en kinderen die

willen herhalen, vonden de Italiaan

bij de eerste editie nog op schoot zaten

Antonello Palombi, de Mexicaan Hector

met een glas chocomel, zitten nu naast

Sandoval en de Nederlander Frank van

hun ouders met een eigen glas wijn.”

‘Ik was op slag
verliefd’

Aken Venlo dé plek om de uitdaging aan
te gaan. “Als het ergens kan dan is het op
de Markt in Venlo”, zegt ook Thissen.

Inmiddels is Viva Classic Live niet meer

Naast de drie tenoren, die ook solistisch

weg te denken en wordt het geheel

van zich zullen laten horen, keert in

omarmd door zowel de doorgewinterde

september sopraan Cristina Pasaroiu

klassieke liefhebber als de ‘onwetende’

terug, die in 2017 voor het eerst met veel

die gewoon een mooie avond wil bele-

succes in Venlo optrad. “Verder ben ik

ven. En mooi wordt het volgens Thissen

blij dat Thijs van Leer komt en dat we

tijdens de jubileumeditie. Vooral omdat

daarnaast een heel jonge violist uit

er weer een droom van hem uitkomt. “Ik

Duitsland hebben die klinkt als een oude

kan mij nog goed herinneren dat mijn

ziel. Dat vind ik mooi, zo’n jonge jongen

vader mij riep tijdens de finale van het

naast Thijs van Leer die al een hele

WK voetbal in Rome in 1990. Ik was

carrière achter zich heeft.”

VIVA CLASSIC LIVE
3-11 SEPTEMBER
SEFTHISSENMUSIC.NL
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Foto: Unknown/Parlophone Records Ltd/A Warner Music Group Company

PORTRET
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JACQ U E LIN E D U PRÉ

EEN FANTASTISCHE
CELLISTE
Door Eddie Vetter

Foto: Uncredited/Parlophone Records Ltd/A
Warner Music Group Company

Jacqueline du Pré: het is een
legendarische naam. Ze leek de
wereld aan haar voeten te hebben,
maar haar carrière kwam voortijdig
ten einde toen ze werd getroffen door
een ongeneeslijke ziekte. Behalve de
legende is er nu ook de klinkende
werkelijkheid: een box met 23 cd’s
waarop te horen is wat een
fantastische celliste zij is geweest.

Du Pré schreef geschiedenis met de
opname van Elgars Celloconcert

Jacqueline du Pré werd in 1945 geboren
in Oxford. Haar Franse naam dankte ze
aan haar vader, die afkomstig was van

het fortuin keerde zich tegen haar.

Ontroerend is de registratie van sonates

het Kanaaleiland Jersey. De muzikale

Steeds vaker haperden de spieren. De

van Chopin en César Franck. Ze had in

genen had ze van haar moeder, een

diagnose: multiple sclerose. Na 1973 zou

1971 al een jaar niet opgetreden vanwege

pianiste. Nog voor haar vijfde verjaardag

ze niet meer optreden. Ze overleed in

haar ziekte, maar voelde zich plotseling

hoorde ze op de radio iemand cello

1987, 42 jaar oud, in haar huis in Londen.

wat beter. De studio aan Abbey Road

spelen. Het zou haar leven bepalen.

werd in allerijl in gereedheid gebracht.

“Ik was een van die kinderen die andere

De box met 23 cd’s bevat de vele opna-

Het zou de laatste opname van Jacque-

kinderen niet kunnen uitstaan”, vertelde

men die zij in haar korte carrière heeft

line du Pré zijn.

ze eens in een interview. “Ik voelde

gemaakt. Op de oudste speelt ze als

steeds dat ik in de cello een geweldig

prille maar ongelooflijk getalenteerde

geheim bezat, en dat bewaakte ik angst-

tiener suites van Bach en sonates van

vallig. Alleen als ik speelde, was ik niet

Brahms en Britten. In 1962 begon haar

verlegen en dan kon het me niet schelen

intensieve samenwerking met EMI in de

wat er gebeurde.”

legendarische studio van Abbey Road in

Vanaf haar tiende kreeg ze les van de

Londen. De ene na de andere lp ver-

befaamde cellist William Pleeth, die

scheen. In 1965 schreef ze geschiedenis

haar leerde dat ze niet alleen met hart

met de opname van Elgars Celloconcert,

en ziel, maar ook met haar hele lichaam

begeleid door het London Symphony

moest musiceren. Hoewel ze later stu-

Orchestra onder leiding van Sir John

deerde bij Casals, Tortelier en Rostropo-

Barbirolli. Haar naam zou voor altijd aan

vitsj, zou Pleeth altijd haar ‘cellovader’

dit concert verbonden blijven.

blijven.

Ze heeft alle grote celloconcerten op de

Reeds als puber van dertien kwam ze op

plaat gezet, in de studio en live in zalen

de televisie en trad ze in het openbaar

over de hele wereld. Haar gepassio-

op. Toen ze op haar twintigste haar

neerde interpretaties raken gevoelige

debuut in de Verenigde Staten maakte,

snaren: van Haydn tot Dvorák en van

met het Celloconcert van Elgar, was ze

Schumann tot Saint-Saëns. Maar haar

al een ster. Ze leerde Daniel Barenboim

hart ging evenzeer uit naar kamermu-

kennen en trouwde met hem in Jeruza-

ziek. Uiteraard speelde ze vaak samen

lem, tijdens de Zesdaagse Oorlog.

met Daniel Barenboim, die haar als

Het leven leek haar toe te lachen, maar

dirigent en pianist begeleidde.

JACQUELINE DU PRÉ
THE COMPLETE WARNER
RECORDINGS
WARNER 190296611384 (23CD)
VKZ.NL/222343 € 114,99
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IN GESPREK MET

J O E Y RO U KE N S

COMPONEREN IS
KEUZES MAKEN
Door Noortje Zanen

Al tijdens zijn studie had Joey Roukens

tien was en dat ik dacht: dat wil ik ook!

“Eigenlijk hou ik van te veel soorten

het geluk dat hij een paar interessante

De beslissing om componist te worden

muziek. Dat is best onhandig, want

compositieopdrachten kreeg. Daarna

is heel natuurlijk verlopen, al heb ik nog

componeren betekent ook: jezelf beper-

ging het snel en werden zijn werken

even getwijfeld toen ik mijn studiekeus

ken en keuzes maken. Toch laat ik mij

gespeeld door orkesten als het

moest maken. Mijn ouders verwachtten

door veel verschillende componisten

Concertgebouworkest en de New York

van mij dat ik een ‘fatsoenlijke’ universi-

inspireren, van John Adams en Steve

Philharmonic. Hoe kwam hij op het

taire studie zou doen, dus ik koos aan-

Reich tot Stravinsky, Mahler en Sibelius,

idee om componist te worden en wat

vankelijk voor psychologie. Maar al snel

maar ook door Radiohead en jazzpianist

inspireert hem?

ben ik daarnaast ook compositie gaan

Keith Jarrett. Ik denk dat mijn composi-

studeren in Rotterdam en nam ik piano-

ties daarom zo sterk van elkaar verschil-

lessen bij Ton Hartsuiker.”

len. Maar wat voor soort stuk ik ook

Hoewel Roukens uit een gezin komt
waarin klassieke muziek geen belang-

schrijf, ik probeer altijd om mijn luiste-

rijke rol speelde, wist hij als kind al dat hij

Nadat hij zijn studies had afgerond in

graag muziek wilde schrijven. “Pianoles

2007 kreeg Roukens meteen voldoende

hoorde bij de opvoeding, we gingen

opdrachten om rond te kunnen komen

weleens naar een concert en mijn moe-

als componist. “Tijdens mijn studie

der had een paar klassieke cd’s, maar

kreeg ik al mooie compositieopdrachten,

verder was ik de enige die altijd met

bijvoorbeeld van het Orkest De Volhar-

klassieke muziek bezig was. Toen ik net

ding en het Aurelia Saxofoon Kwartet.

piano begon te spelen, had ik al melo-

Daarna is het balletje gaan rollen, en zo

dietjes in mijn hoofd. Mijn eerste piano-

kreeg ik bijvoorbeeld op mijn achten-

docente in Vlaardingen liet mij die melo-

twintigste mijn eerste opdracht van het

dietjes opschrijven. Ze gaf me

Concertgebouworkest. Andere hoogte-

opdrachten die steeds complexer wer-

punten zijn Rising Phenix voor het Groot

den en zo is het componeren geleidelijk

Omroepkoor en het Radio Filharmonisch

gegroeid. Ik las ook boeken over compo-

Orkest voor de heropening van Tivoli-

nisten. Ik weet nog dat ik rond mijn

Vredenburg, Morphic Waves voor het

tiende ontdekte dat Sjostakovitsj zijn

Nederlands Philharmonisch Orkest en In

eerste symfonie schreef toen hij negen-

Unison voor de pianobroers Jussen, het

raars te raken.”

Cd-tip van Joey Roukens:
“Beethovens modernst klinkende
pianowerk in een zeer overtuigende interpretatie van Mitsuko
Uchida, die zowel scherpte als
poëzie heeft.”

stuk dat net op cd is verschenen.
Momenteel ben ik bezig met een symfonie voor het Residentie Orkest en een

‘Ik probeer altijd
om mijn luisteraars
te raken’

requiem voor Amsterdam Sinfonietta en
het Nederlands Kamerkoor voor November Music. Wat nog ontbreekt in mijn
oeuvre is een serieuze grote opera, die
zou ik best graag eens schrijven.”

BEETHOVEN
DIABELLI VARIATIONS
MITSUKO UCHIDA
DECCA 0028948527311
VKZ.NL/222358 € 17,99
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Foto: Wouter Jansen

INTERVIEW

H O LL AN D BARO Q U E

DE WERELD
VAN OREWOET
Door Gerard Scheltens

36

werkt, het mengt, het vloeit en de overgangen tussen compositie en improvi-

“Welkom in de wereld van orewoet,
minnen en beminnen”, zeggen Judith
en Tineke Steenbrink bij de introductie
van de cd Minne van Holland Baroque
en het Poolse Bastarda Trio. Een
verrassend album: geen barok maar
middeleeuwen, en de muziek is

‘Als je haar
poëzie leest
schrik je bijna
van de
hartstochtelijke
energie’

sprankelend en eigentijds.

satie hoor je niet.”
Hadewijch wordt omringd door muziek
van haar ‘zielszuster’ Hildegard van
Bingen – van wie wél muziek is overgeleverd die door Judith Steenbrink is
bewerkt – door Melchior Franck, Heinrich Isaac en gregoriaanse melodiek.
Holland Baroque is niet alleen maar
barok, maar maakt de middeleeuwen
springlevend, helemaal eenentwintigste-eeuws.

Wat is minne? Een ander woord voor

bepaald zoetsappig. Als je haar poëzie

liefde, maar zo simpel is het ook weer

leest schrik je bijna van de hartstochte-

niet. Liefde is het meest universele

lijke energie.”

HOLLANDBAROQUE.COM

onderwerp in het menselijk leven, en dus
ook in de literatuur, de beeldende kun-

Al lezend in Hadewijchs poëzie kregen

sten, de muziek. Hadewijch, de middel-

de zussen een idee hoe je die ‘orewoet’

eeuwse mystica uit Brabant, staat cen-

in muziek kunt vangen. De muziek - áls

traal op het album. Zij werd in de

die al bestaan heeft - is verloren gegaan.

dertiende eeuw de eerst bekende dich-

Daarom is Judith aan de slag gegaan, ze

teres van liefdespoëzie in de Neder-

heeft Hadewijchs muziek gecompo-

landse taal. Van haar kennen we strofi-

neerd, deels met moderne middelen,

sche gedichten, (rijm)brieven, visioenen.

maar in de geest van de middeleeuwen.

Daarin uit ze een heftige, mystieke liefde,

Ze schreef een basismuziek die verder al

een vorm van extase vol verlangen naar

improviserend gestalte kreeg in samen-

volledige overgave.

werking met de Poolse musici van het
Bastarda Trio.

Hadewijch noemt dat ‘orewoet’, een

Tineke: “We zijn al langer bezig met

prachtig woord, zeggen de Steenbrinks.

Poolse muziek, denk maar aan ons

Klaveciniste Tineke en violiste Judith, de

album Polonoise met Telemann. We zijn

tweeling aan de leiding van Holland

heel blij dat we het Bastarda Trio uit

Baroque, wisselen elkaar af en spreken

Warschau hebben leren kennen. Er was

voor elkaar: twee zielen, één gedachte.

meteen een klik. We praatten nog maar

“Hadewijch,” zegt Judith, “was een

net en we begonnen samen te spelen.

vrouw die zich in de middeleeuwen

Wij doen aan barok en alles eromheen,

spiritueel ontwikkelde. Als twee vrou-

zij doen aan folk, jazz, improvisatie. Je

wen die een ensemble leiden voelen we

verwacht het misschien niet, maar het

ons met haar verwant. Dit is de meest

is een perfecte match. Improvisatie

‘verre’ vorm van onze speurtocht naar

geeft alle ruimte. Bijzonder is dat ze

het verleden, ons meest gedurfde pro-

deels autodidact zijn.”

ject van oude muziek spelen. Het is de

“Het is een feest om met hen samen te

ziel waarnaar we op zoek zijn.”

werken”, vult Judith aan. “Ze zijn fan-

Tineke: “We hebben vaak een cliché-

tastisch. Klarinet, contrabasklarinet,

beeld van de ‘primitieve’ middeleeuwen,

cello, en daaromheen stellen wij negen

maar zo simpel is het niet, de ontwikke-

violen op. Tineke speelt orgel, accor-

lingsgraad was juist heel hoog. Hade-

deon, harp en harmonium, Hadewijchs

wijch was een geestelijk sterke vrouw,

teksten worden gesproken door Marie

gepassioneerd, compromisloos, niet

van Luijk. Hoor eens hoe perfect dat

HADEWIJCH,
PALESTRINA e.a.
MINNE

HOLLAND BAROQUE, BASTARDA TRIO
PENTATONE 8717306260022
VKZ.NL/222337 € 22,99

TELEMANN
POLONOISE

HOLLAND BAROQUE, AISSLINN NOSKY
PENTATONE 827949087868
VKZ.NL/222339 € 22,99
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RADIO

CO N CE R T Z E ND E R

ROMANTISCHE
ARNOLD BAX
STEELT HARTEN
kende elite die iets moderners wilde.
Ook de thematiek van zijn werk is heel
romantisch en heel Brits: hij haalde zijn
Arnold Bax (1883-1953) was diep

inspiratie uit de volksmuziek, de natuur

vanbinnen een romanticus. Terwijl zijn

en de legenden van zijn vaderland.

tijdgenoten zich uitputten in allerlei

Maar conventioneel of oppervlakkig was

muziekexperimenten, hield hij het

hij zeker niet. Bax liet zich diepgaand

liever bij muzikale sfeerbeelden en

beïnvloeden door Debussy en Richard

klankplaatjes. Daarmee bereikte hij

Strauss, en hij nam met grote belang-

niet de geschiedenisboekjes, maar

stelling kennis van de nieuwste trends

wel de harten van de muziek-

uit Europa en Amerika. Het lag ook hele-

liefhebbers. Ook de harten van de

maal niet in zijn aard om goedkope

Concertzender.

feelgoedmuziek te componeren. Telkens
als je even denkt dat je het wel weet,

Groot-Brittannië is een eiland. Wat er op

draait hij toch weer een andere kant op.

het vasteland van Europa gebeurt, is

Bax is een licht verteerbare maaltijd,

voor veel Britten een ver-van-mijn-bed-

maar zeker geen suikerwerk. Als een

één kant leren kennen, want zijn orkest-

show. Nieuwe modes worden niet als

soort Tolkien schept hij een heel eigen

werken schreef hij vooral na zijn veertig-

vanzelf overgenomen, men neemt er

wereld, nostalgisch en escapistisch,

ste. Bij de Concertzender leggen we

liever eerst uitgebreid kennis van. Zo kon

maar overduidelijk van hemzelf.

deze maand de focus op zijn eerdere

het gebeuren dat het land na de Eerste
Wereldoorlog een soort muziekreservaat werd. De verschrikkingen van de
oorlog leidden in Duitsland en Frankrijk
tot een enorme opleving van moderne

Een licht verteerbare maaltijd,
maar zeker geen suikerwerk

schilderkunst, literatuur en muziek, om
maar vooral te breken met de negen-

38

tiende eeuw die tot al die ellende had

Bij zijn dood was Bax alweer bijna verge-

werk: liederen, pianomuziek, kamermu-

geleid. De Britten zagen niet in waarom

ten. Zelfs in Groot-Brittannië had de tijd

ziek en toch ook wat vroege orkestwer-

ze ineens afscheid zouden nemen van

hem ingehaald. Vanaf de jaren zestig

ken. Opgevist uit de platenkast, klaar om

de muziek die ze mooi vonden. Zo kwa-

werd hij herontdekt en kwam steeds

door u ontdekt te worden!

men de Britten niet alleen letterlijk, maar

meer van zijn muziek op de plaat te

ook figuurlijk op een eiland te zitten.

staan. Het waren vooral zijn orkestwer-

Arnold Bax is een door en door Britse

ken die het goed deden: de zeven sym-

componist. Zijn leven lang bleef hij

fonieën en symfonische gedichten met

tonaal en welluidend componeren,

titels als Tintagel en Nympholept. Dat

zonder zich te storen aan een welden-

heeft tot gevolg dat we van Bax maar

Tekst Wouter Steenbeek

JAZZ

LANGE ADEM
Door Mischa Andriessen

Grofweg honderd jaar geleden moesten
musici steeds heel hun hebben en houden in zo’n tweeënhalve minuut ten
gehore brengen. Meer muziek paste er
niet op een 78-toerensingle. Sindsdien
hebben nieuwe geluidsdragers – eerst
ep, toen de langspeelplaat en daarna
de cd – de mogelijkheden telkens verruimd. Als er toch meer nummers op
een plaat konden, was het dan niet een
goed idee om van die losse onderdelen
een geheel te maken? Bijvoorbeeld in
de vorm van een conceptalbum? Maar
Foto: Ogata

wat doe je als musicus wanneer de
luisteraars de meeste muziek middels
streamingdiensten steeds meer via

Gerald Clayton

losse tracks tot zich nemen? Ga je dan
weer terug naar af?
Het Nederlandse collectief Coal Harbour

buitengewoon stemmig. Ook Clayton

De Noorse toetsenist Jon Balke doet dat

laat op Feedforward een zeer aansteke-

weet met zijn band een selectie songs

zeker niet. Zijn nieuwe album Hafla is een

lijk, fris geluid horen. Montere melodieën

en composities, doordrenkt van melan-

even gedurfde als majestueuze suite

waarin vooral de wisselwerking tussen

cholie en verdriet, tot een geheel te

waarin een zeer onorthodox samenge-

de vier blazers en de vier strijkers de

smeden. Zo kunnen twee klassieke

steld septet wordt gekoppeld aan een

aandacht trekt. Even speels als knap

werken van Federico Mompou een

klein barokorkest. Met de indringende

laat componist en pianist Robert Koe-

intens verband aangaan met Claytons

zang van Mona Boutchebak als blikvan-

mans in de verschillende tracks de lijnen

eigen ballad Just a Dream, onvergetelijk

ger levert dat indrukwekkende muziek

terugkomen. En als aangename bij-

gezongen door de jonge zangeres Maro.

op die zich nooit in een paar losse num-

vangst blijkt andermaal dat een sterke

mers had laten vangen.

melodie het beste basismateriaal is voor
spetterend soleerwerk.

Ook labelgenoot Avishai Cohen creëerde
een suite. De Israëlische trompettist

De Franse accordeonist Vincent Peirani

toont zich met zijn kwartet op zijn

kiest op Jokers eveneens voor de lange

kwetsbaarst. De albumtitel Naked Truth

adem, zij het op een ietwat andere

is dan ook niet zomaar een kreet. De vier

manier. Rond een aantal opmerkelijke

musici proberen met zo min mogelijk

rocktracks van onder meer Marilyn

noten zoveel mogelijk te zeggen; zoeken,

Manson en Nine Inch Nails compo-

anders gezegd, de essentie.

neerde hij stukken die van de losse
onderdelen een verrassend, maar vooral

Buitengewoon
stemmig

ook oppeppend geheel maken.
Waar Peirani met zijn trio een plaat lang
onstuimig bruist, is Bells on Sand van de

BELLS ON SAND

GERALD CLAYTON
BLUE NOTE 0602445277261
VKZ.NL/222354 € 17,99

Amerikaanse pianist Gerald Clayton juist
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KLAUS
NU AL EEN

HANS HEG

De reputatie van Klaus Mäkelä is inmid-

Overal waar hij komt valt men voor hem.

dels torenhoog. Alle grote orkesten

Wat een talent, wat een techniek en wat

zitten achter hem aan. Zelfs het Con-

een muzikant. Ook in Chicago waren ze

Wordt hij het nu wel of niet? Hoe lang

certgebouworkest moet aansluiten in

verkocht toen hij daar onlangs zijn

laat het jawoord nog op zich wachten?

de rij. Hoe succesvol de incidentele

debuut maakte. En als klap op de vuur-

De geruchtenmachine draait al maan-

samenwerking met de jonge Fin ook is

pijl kwam Decca met het nieuws dat ze

den op volle toeren: hij gaat het worden!

verlopen, sinds september 2020. Maar

een exclusief contract met Mäkelä heb-

Mäkelä de nieuwe chef! Maar tot op

de concurrentie is enorm. En zijn positie

ben afgesloten. Na Solti en Chailly is hij

heden – half mei – houdt het Concert-

is sterk. Hij is Vasily Petrenko opgevolgd

de derde dirigent die deze eer te beurt

gebouworkest de lippen stijf op elkaar.

als chef-dirigent van de Oslo Philhar-

valt. Het recente album met de Sibelius-

Een officiële benoeming wordt later

monic. Sinds kort is hij daarnaast ook

symfonieën onderstreept hoe juist dat

bekend gemaakt, heet het. Er zal toch

‘muzikaal directeur’ van het Orchestre

besluit is geweest. Weltklasse!

niet iets aan de hand zijn...?

de Paris.
Wat begin 2021 in Oslo begon als een
coronaproject is uitgegroeid tot een
uitgave die overal de aandacht trekt. Het
doet denken aan wat Mariss Jansons
daar in de jaren zeventig voor elkaar
kreeg met zijn toen spraakmakende
Tsjaikovski-serie. Dankzij en met ‘Oslo’
gaf ook Jansons zijn internationale visitekaartje af. Voordat hij in München en
Amsterdam vaste grond onder de voeten kreeg en zijn carrière een grote vlucht
zou nemen.
Mäkelä is de zoveelste Fin die in ‘eigen
huis’ is klaargestoomd voor het grote
werk. De rij is imposant. En dat hebben
we vooral te danken aan één man: Jorma
Panula. Een gerenommeerde pedagoog
(hij is inmiddels 91), die zijn leerlingen
niet alleen de technische kneepjes van

Foto: Marco Borggreve

het vak bijbrengt. Hij leert ze ook dat het
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om veel meer gaat. Waarvan muzikaal
intellect uiteraard als vanzelfsprekend
onderdeel wordt gezien.
Hoe benader je een orkest, hoe repeteer
je met ze en hoe overtuigend is je visie
op een componist of een bepaald stuk?

COLUMN

MÄKELÄ (26)
WERELDSTER
Heb je wel voldoende repertoirekennis

van de grote winnaars van 2022 wor-

gewoon als ‘invaller’, doordat een tour-

paraat? Daar draait het om. Mäkelä

den. Het statement van Mäkelä én

nee naar het Verre Oosten (met een

citeert zijn leermeester graag: “Je moet

Decca is duidelijk. Rest de vraag: is het

andere dirigent) vanwege de pandemie

een orkest bij de hand nemen, je moet ze

Concertgebouworkest ook bereid en in

niet door kon gaan. Het is een verbijste-

helpen en vooral niet in de weg zitten.”

staat om ook zo’n ferm standpunt in te

rend concert.

Hij heeft de wijze lessen van Panula

nemen? Wordt Klaus Mäkelä inderdaad

goed ter harte genomen. Hij kent de

de achtste chef? Dat zou een ongelofe-

uitvoeringstraditie rond Sibelius op zijn

lijke stunt zijn.

duimpje. Alle historische opnamen
heeft hij in zijn kop.

Curieus is overigens wel dat zijn naam
ontbreekt in de verrassend grote, tiende

Te beginnen bij Robert Kajanus en zelfs

editie van de door het Royal Concertge-

Herbert von Karajan (“die wist precies

bouw Orchestra zelfgeproduceerde

waarom het gaat bij Sibelius”, aldus

Horizon-serie. Met louter liveopnamen.

Mäkelä). Zijn eigen voorkeur? Leif

Aflevering 10 bestrijkt de periode mei

Segerstam. Geen speld tussen te krij-

2017 tot juni 2021. Deze box van 3 cd’s

gen, al zullen er kenners en liefhebbers

biedt een riante blik op talrijke nieuwe

zijn die andere keuzes maken. Colin

composities uit binnen- en buitenland.

Davis, Paavo Berglund of Osmo Vänskä.

Groots en minimaal, rijp en groen pal

Niettemin: de nieuwe set van Mäkelä

naast elkaar. Een wisselvallig pano-

kan die concurrentie met gemak aan.

rama dat begint met Glanert en Pad-

Zijn doordachte, gedetailleerde en

ding en eindigt bij Wigglesworth en

ongelofelijk spannende interpretaties

Dirksen. Te veel om hier op in te gaan.

dwingen je gewoon tot luisteren.

Maar één ding wordt wel duidelijk: het

VERBEY, SWART e.a.
HORIZON 10

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA
O.L.V. DIVERSE DIRIGENTEN
RCO LIVE 190296307669 (3CD)
VKZ.NL/222349 € 48,99

Concertgebouworkest heeft in die
Bovendien: de Oslo Philharmonic

moeilijke tijd niet stilgezeten. En ook dat

bewijst weer eens zijn klasse. En last

is een statement.

but not least: de Decca-opnamen zijn
subliem. Dit rijkgeschakeerde Sibeli-

Maar vreemd blijft het dat Mäkelä ont-

usalbum (4 cd’s) gaat, volgens mij, een

breekt en zijn landgenoot Rouvali wel op
de lijst staat. Ik hoop dat het te maken
heeft met Mäkelä’s exclusieve Dec-

Doordacht,
gedetailleerd en
ongelofelijk
spannend

ca-contract. Want hij heeft in Amsterdam ook werk van Unsuk Chin, Lopez en
Messiaen op de lessenaar gehad.
Mäkelä is veelzijdig. Kijk maar eens (op
YouTube) naar dat grandioze concert dat
het Concertgebouworkest vorig jaar met
hem in Hamburg gaf.
Met zowel de Zesde van Sjostakovitsj

SIBELIUS
SYMFONIEËN

OSLO PHILHARMONIC
O.L.V. KLAUS MÄKELÄ
DECCA 0028948522569 (4CD)
VKZ.NL/222348 € 38,99

als die van Tsjaikovski. En Klaus Mäkelä
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J.S. BACH
ICH BIN VERGNÜGT…
MIRIAM FEUERSINGER
CAPRICORNUS CONSORT
BASEL
CHRISTOPHORUS
4010072774590
VKZ.NL/222355 € 22,99
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 vinyl, alles valt te
bekijken en te beluisteren op de makkelijk te bereiken en
toch rustig gelegen Leusderweg. Professionele medewer-

Prachtige muziek, gezongen door een prachtige mevrouw (mag men dat

kers adviseren u graag over de mooiste klassieke muziek.

nog zeggen tegenwoordig?) met een prachtige naam, wat kan men zich in

De winkel is elke werkdag geopend en u kunt gratis parke-

deze al te oorlogszuchtige tijden nog meer wensen? De Oostenrijkse

ren voor de deur.

sopraan Miriam Feuersinger weet al deze kwaliteiten op haar nieuwe cd te
verenigen. Ich bin vergnügt, ‘Ik ben gelukkig’, zo luidt de titel van de bij het
label Christophorus uitgegeven opname met het Capricornus Consort
Basel. Onvervalste Bachkenners zal het niet verbazen: deze ‘vergnügte’ cd
bevat allerlei beroemde stukken van de componist, zoals de cantates Ich
habe genug en Jauchzet Gott in allen Landen!. Een warm, diep en toch heerlijk

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

strak en zuiver stemgeluid, Miriam weet met al die kwaliteiten de hemelse
woorden in aardse muziek om te zetten. Kortom, net als haar eerdere
Graupneropnames, in velerlei opzichten een aanrader.
David Apollonius Coppoolse

THE SEVEN
SYMPHONIES A CLASSICAL
TRIBUTE TO BEACH
BOYS MUSIC
ANTWERP PHILHARMONIC
ORCHESTRA
O.L.V. ALEXANDRA ARRIECHE
PIAS 0608603325010
VKZ.NL/222356 € 20,99

De uitgebreide muziekafdeling in Boekhandel De Dominicanen is een feestje voor onze klanten. De mooie bovenverdieping, met prachtig uitzicht over de hele winkel en op het
middenschip van de kerk, is zowel met de trap als ook met
de lift te bereiken. En eenmaal boven waan je je echt in een
andere wereld. Een bijzondere collectie klassieke muziek,

Drieëndertig songs van de Beach Boys, omgevormd tot zeven klassieke

nieuw en tweedehands, popmuziek en jazz. Ook vinyl in alle

symfonieën, hoe dat klinkt? Nou, heel vertrouwd eigenlijk. De klassieke

genres is ruimschoots te vinden, evenals documentaires en

thema’s van In my room en God only knows blijven fier overeind. Je luistert

arthouse-films. Kom langs in de mooiste winkel van Maas-

naar prachtige orkestrale arrangementen terwijl over alles toch de melan-

tricht voor het uitgebreide assortiment of bezoek een van

cholieke gouden glans hangt van bijvoorbeeld een Pet Sounds-album.

de vele concerten en lezingen in onze boekhandel.

Dat de arrangementen nergens té zoet worden en tot de laatste minuut
blijven boeien zegt iets over de kwaliteit van Brian Wilsons oorspronkelijke composities. De Beach Boysgenie stak nooit onder stoelen of banken
dat hij voor iets groters schreef dan het standaard poprepertoire. Voor de

BOEKHANDEL
DOMINICANEN
Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht
Tel. 043 4100010
www.libris.nl/dominicanen
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luisteraar die niet thuis is in de Beach Boyscatalogus is dit een album vol
boeiende lichtklassieke composities, te vergelijken met Korngolds werk
voor Hollywood.
Guido Mevis

HAYDN 2032
THE SYMPHONIES
VOL. 1-10
KAMMERORCHESTER BASEL,
IL GIARDINO ARMONICO
O.L.V. GIOVANNI ANTONINI
ALPHA 3760014197741
VKZ.NL/222357 € 51,99
CD-Artline viert dit jaar haar dertigjarig jubileum. In februari
1992 openden Hans, Ria en Marcel Verdurmen een sfeervolle en gastvrije winkel. Het assortiment heeft zich in de
loop der jaren uitgebreid tot ca. 20.000 titels en ons klantenbestand kent nu enkele duizenden vaste klanten uit het
hele land. Niet alleen voeren wij nieuwe titels, maar sinds

Deze 10-cd-box viert de release van de eerste tien afleveringen van de

een paar jaar ook tweedehands cd’s. Wij houden net als u

Haydn 2032-serie, die tot doel heeft alle symfonieën van Haydn op te

van muziek en adviseren en helpen u graag uw favoriete

nemen tot de driehonderdste verjaardag van zijn geboorte in 2032. Het

muziek te vinden, met indien gewenst een lekker kopje

ambitieuze project onder artistieke leiding van Giovanni Antonini heeft

koffie of thee. In de directe omgeving kunt u gratis parkeren.

internationale prijzen gewonnen. Antonini stelt zijn enthousiasme volledig

U kunt ook terecht op onze website www.cdendvd.nl voor

ten dienste van deze onvergelijkbare muziek, die hij ziet als “een calei-

het laatste nieuws en acties. Vanaf € 20,00 leveren wij

doscoop van menselijke emoties”. De kwaliteit van deze vertolking is uit-

gratis door heel Nederland.

muntend. De ensembles presenteren elk detail, hoe klein ook, in een verrukking van kleur en frasering. Deze serie is het beste wat je op dit moment van

CD-ARTLINE

Haydn kunt horen. Sterker nog, het lijkt mij dat de complete opname op

Traaij 47 A, Driebergen-Rijsenburg
Tel. 0343 521532
cdendvd-klassiek.nl

klassieke wondermuziek. Sterk aanbevolen.

eenzame hoogte staat als een eigentijdse, zeer expressieve kijk op deze

Hans Verdurmen

BEETHOVEN
DIABELLI
VARIATIONS
MITSUKO UCHIDA
DECCA 0028948527311
VKZ.NL/222358 € 17,99

Boekhandel Het Colofon (850 m2) is gevestigd in de Arnhemse Bakkerstraat 56. De winkel werd gestart in augustus
2014 met zestig oude deuren op schragen en heel veel
voordeelboeken. Inmiddels is de zaak uitgegroeid tot een
complete boekhandel met een grote collectie nieuwe
boeken, een afdeling tweedehands- en voordeelboeken.

Veel opnames maakt Uchida niet – haar laatste soloalbum dateert van

Daarnaast is er een grote afdeling klassieke muziek te

bijna tien jaar geleden – maar nu het zover is, komt ze met een knaller! Wat

vinden met een uitgebreide, bijzondere collectie! Er zijn

een rijkdom straalt deze nieuwe opname van de Diabellivariaties uit. Zou het

regelmatig concerten, optredens en lezingen in de winkel.

kunnen zijn dat de corona-isolatie, die artiesten dwong tot weinig optre-

Het Colofon is altijd in ontwikkeling en is nooit af. Kom je

dens, zijn vruchten heeft afgeworpen in verdieping van het repertoire door

verbazen!

uitgebreide studie? Want zó uitgebalanceerd en doorwrocht klinkt deze
opname. De pianostijl die Uchida hanteert, een stevige linkerhand, een
concrete aanslag en precisie in het pedaalgebruik, past perfect bij de rijpe
stijl van Beethoven in dit werk, dat raakvlakken laat horen met zijn late

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

pianosonates. Ook de directe, maar volbloedige en warme opname draagt
eraan bij dat dit stuk een vertolking krijgt die alle eer doet aan de kwaliteiten
van de vertolkster en aan het meesterwerk van Beethoven zelf.
Martin Buninga
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KLASSIEKE
LOVERS
STAR CROSSED
.
PATTY LOMUSCIO e.a
354829
CHALLENGE 0608917
99
22,
€
47
223
VKZ.NL/2

SOORTEN
OOREN
“Het heeft voordelen wanneer je geen

met de cd en daarna lees ik het boekje

vooroordeel hebt, maar eerst het oor

en ga daarna de cd nog een keer beluis-

deelt voordat je oordeelt”, zei de filo-

teren. Hoor ik wat ik gelezen heb? Hoor ik

soof. Dat ben ik met hem eens.

méér? Ga ik mijn oordeel bijstellen? Blijf

Een vooroordeel is een oordeel hebben

altijd open staan voor iets nieuws,

over iets of iemand terwijl je niet weet

anders vallen je hersenblaadjes af, ver-

waarover je praat. “Ik vind die componist

schrompelen. Zie je het voor je? Je her-

niks!” Wat heb je gehoord? “Ja-nou-ja-

senen zo groot als een rimpelig appeltje?

nee weleens iets, mijn buurman vindt

GROW

JESSICA DE BOER
353921
CHALLENGE 0608917
99
22,
€
46
VKZ.NL/2223

RAM
ANVIK, STORAAS, SK
TRACE OF LAMENT
AUDUN SANDVIK,
ORCHESTRA e.a.
NORWEGIAN RADIO
0020182568
709
S
SIC
AS
LAWO CL
99
VKZ.NL/222345 € 23,
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het ook niks, iedereen vindt dat.”

Cd jazz

Kijk, dat schiet niet op.

Grow. Jessica de Boer, zang.

Wat te doen.

De eerste cd van deze zangeres.

Eerst je eigen oor delen met de muziek,

De muzikale rode draad loopt van

luisteren en dan bedenken hoe je de

geboorte, groei en wat ze onderweg

muziek beoordeelt. Bijvoorbeeld: Ik vind

tegenkomt.

het niks, moet het nog een keer horen,

De stem van Jessica wordt niet tech-

mooi, zonnig, lekker, ken het niet, dreigend,

nisch mooier gemaakt, die is gewoon

zegt me niks, word er onrustig van, kan het

gortdroog, alles te verstaan. Geweldige

niet volgen, word er blij van, ga het draaien

musici. Geen begeleiders, maar solisten.

als mijn cavia doodgaat, luisteren als ik

Zoek de namen op en kijk wat ze deden

vrolijk wil worden, heb er geen verstand

en doen. Luister door de lagen heen,

van, witte chocolade. Woorden zoeken

inventiviteit. Superbe opname. Wat een

voor muziek is lastig. Zie mijn column 2014

sound. Bassolo in #4. In #5 super

#3 Woorden vinden.*

closeharmony-zang en gitaarsolo.

Moet je verstand hebben van muziek om

#6: wat een energie en een parelende

er iets over te zeggen? Of gaat het alleen

piano. De man die klassiek én jazz in zijn

om gevoel? Je kent mijn stokpaardje:

portefeuille heeft. Door #8 krijg ik zin om

“Iets weten hoeft niet tegen je te werken.”

percussionist te worden en in #10 zou je

Ooit zei Prof A.D. De Groot tijdens col-

elk van deze musici willen zijn.

lege: “Dames en heren,” zo ging dat toen,

Ik citeer iemand die Jessica jaren

“lees een boek van buiten naar binnen.”

gevolgd heeft en van wie ik het oordeel

M.a.w. eerst de rug dan de voor- en

vertrouw: “Trouwe en betrouwbare,

achterkant, datum van publiceren, aan

respectvolle musicus. Esthetica. Stilis-

wie is het opgedragen, inhoudsopgave,

tisch. Een dromer en een denker. Weet

voorwoord en dan pas beginnen met

wat ze wil. Authentiek.”

hoofdstuk 1. Soms deel ik eerst mijn oor

Dit vraagt om een tweede cd.

KinderZAKEN
...voor kinderen en andere volwassenen

Iets weten hoeft
niet tegen je te
werken

Cd jazz
Star Crossed Lovers. Patty
Lomuscio, zang.
Deze cd is een groot contrast
met de cd van Jessica.
Recept: een zangeres, trio plus
saxofonist, mooie liedjes, degelijke opname en klaar. Simpel.
Hoewel? Simpel is gecompliceerd. Ik mis niets met deze

Trace of Lament. Audun Sandvik, cello.

oersterke muzikale kern. Kenny

De heerlijke cello. Wat is toch de magie

Barron (piano); een begenadigd

van dat instrument? Help!

begeleider, Vince Herring (sax),

#1: de eerste 5 noten van het orkest!

Peter Washington (bas) en Joe

Daarna de eerste solonoten van de cello.

Farnsworth (drums).

En dan een witje/tacet/een rust erná,

Ik werd meteen ‘auditief ver-

vóórdat het orkest weer inzet. Adem

liefd’ op de Italiaanse Patty.

inhouden. Stilte. Hoe belangrijk zijn

Lekker kort kenmerkend

rusten in de muziek. Contrast tussen iets

vibrato. Zij vertelt een verhaal

en niets en iets. Dat zijn magische

met de song. Over liefde als

momenten. Hoe lang kan of wil de diri-

oorzaak van ellende, vreugde,

gent zo’n rust maken? Bij een live con-

alleen zijn en sterren die ver-

cert zal dat waarschijnlijk bij elk concert

keerd staan. Het lijkt het leven

anders zijn, afhankelijk van de spanning

wel. Ballads en uptempo’s wisselen

in de zaal. Ik zong de eerste intrigerende

elkaar af. Bekend en onbekender

vijf noten in verschillende tempi (tem-

repertoire.

Met de hartelijke groeten van

po’s/snelheid) en verschillende sfeer:

Weer eens een gestreken bas op #2.

Parrot Milo, die altijd over mijn

vrolijk, verdrietig en “8 uur-journaal”

Heerlijk klinkt in het Italiaans de song Es

schouder meekijkt en luistert.

d.w.z. neutraal. Zing jij het ook. Probeer

se. In welke rhythm groove wordt Body

de variaties. Ik wil je graag horen.*

and Soul gespeeld? Ik was starstruck.

Track 2, 3 en 4. Draai je fantasieknopje

Jessica de Boer

Iedere mailer krijgt de
intussen felbegeerde KKZ

op je hoofd maar om.

Nog even dit

Van vurige sneeuwstorm via een listige

De pianistenbroers Jussen. Je kunt ze

overgang naar de droefheid van #3 en

niet missen met hun nieuwe cd Dutch

over naar diepe treur op #4. Drie Noorse

Masters. Zij vertolken met 20 vingers

componisten. Ik ben dol op Scandinavië

Nederlandse componisten. En hoe!

én Finland.* Kijk tijdens het luisteren af
en toe naar de hoes met de man en zijn
cello in de sneeuw.
De cd stop ik in mijn Muzikale Medicijnkastje. En dat doe ik niet voor niets. Hoe
is het jou vergaan bij het luisteren? Laat
het mij weten. Iedereen krijgt antwoord.

Foto: Eyewandermedia

Cd klassiek

konde.

Nou dág!

Edwin Rutten

PS. Alle columns zijn na te lezen op www.edwinrutten.nl bij LEZEN
PPS. Mail me je telefoonnummer en ik maak een afspraak om je te bellen. Een
kadootje wacht de vierde beller. Moed wordt beloond.
PS. Daar heb ik t.z.t. nog wel een avontuur over te vertellen toen ik 18 jaar was.
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e u ro pea n days fo r voc a l and ch oral leaders
27-3 1 j ul i 2 0 2 2 , Ut re c h t (NL)

Kamēr...
Letland

Kijk voor tickets
en meer info op
www.leadingvoices.nl

Cuncordu e Tenore
de Orosei
Italië

I Fagiolini

Mikrokosmos

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Accent
GB, CA, VS, FR, SE

ALLE HEADLINE CONCERTEN VINDEN PLAATS IN TIVOLIVREDENBURG

CD-BESPREKINGEN
VIVALDI, HUMMEL e.a.

SAINT-SAËNS

MANDOLIN ON STAGE

PIANO CONCERTOS 1 & 2,
AFRICA e.a.

Rafaelle La Ragione,
Il Pomodoro o.l.v. Francesco Corti
Arcana 3760195735244
VKZ.NL/222310
€ 22,99

Alexandre Kantorow,
Tapiola Sinfonietta
o.l.v. Jean-Jacques Kantorow
BIS 7318599924007 (sacd)
VKZ.NL/222311
€ 23,99

CONCERT

CONCERT

Heel veel soloconcerten voor mandoline zijn er niet geschreven, zelfs niet
in de achttiende eeuw toen het instrument vooral in Italië bloeide. Meestal
werd de mandoline als effectinstrument ingezet, bijvoorbeeld in opera’s
als er een serenade gebracht moest worden. Daar heeft ook Mozarts Don
Giovanni nog plezier
van gehad. Maar het
instrument zelf ontwikkelde zich behoorlijk in die periode en dat is goed te horen op deze cd.
Mandolinespeler Rafaelle La Ragione selecteerde vier mandolineconcerten, van Vivaldi, Lecce, Paisiello en Hummel, en bespeelt hierin drie verschillende instrumenten. In Vivaldi klinkt de mandoline heel droog en
vormt het instrument bijna een eenheid met de niet toevallig door de
componist voorgeschreven pizzicati bij de strijkers. Maar in het grote
soloconcert van Hummel moet de mandoline het opnemen tegen een
compleet orkest, met hoorns en al, en daar heb je toch echt een ander
instrument voor nodig. Deze mandoline heeft een rijke en heldere klank. La
Ragione, formidabel begeleid door het orkest Il Pomodoro, laat dus zowel
de ontwikkeling van het instrument als de ontwikkeling van het soloconcert horen. Hij speelt net zo zwierig als zijn begeleiders en hij improviseert
er soms vrolijk op los. Een leuke cd!

In december is slechts mondjesmaat herdacht dat Saint-Saëns een eeuw
tevoren was overleden, maar Alexandre Kantorow laat weer eens horen
hoe inspirerend diens muziek kan klinken. In 2019 won de Franse pianist
op zijn 21ste het prestigieuze Tsjaikovski-concours in Moskou. Kort daarna
werd hij overladen met trofeeën voor zijn opname van de laatste drie
pianoconcerten van Saint-Saëns, begeleid door zijn vader Jean-Jacques
en de Tapiola Sinfonietta. Nu kan hij opnieuw een prijzenregen verwachten met de opname van de eerste twee concerten. Kantorow is maar een
jaartje ouder dan Saint-Saëns toen deze zijn eersteling componeerde. Hij
heeft het nodige jeugdige elan. Luister maar naar het begin van het
langzame deel in het eerste concert: alsof je een geheimzinnige wereld
betreedt waarin alles nog nieuw en spannend is. Of laat je meesleuren
door de spetterende dollemansrit in de tarantella, de finale van het
tweede concert. Kantorow maakt er
een belevenis van. Zijn verleidelijke
spel laat niets te wensen over: virtuoos, sensueel, licht, helder, spiritueel. De goedgevulde cd bevat ook
nog vier composities waarin de piano een concertante rol vervult, zodat
Saint-Saëns’ volledige oeuvre voor piano en orkest nu beschikbaar is in
de best denkbare opnamen.

MARCEL BIJLO

EDDIE VETTER

ZWIEREN OP DE MANDOLINE

VERLEIDELIJK SPEL

RAVEL

WILLIAMS

Cédric Tiberghien, Stéphane Degout,
Les Siècles
o.l.v. François-Xavier Roth
harmonia mundi 3149020944271
VKZ.NL/222326
€ 24,99

Anne-Sophie Mutter,
Boston Symphony Orchestra
o.l.v. John Williams
DG 0028948616985
VKZ.NL/222330
€ 23,99

VIOLIN CONCERTO NO. 2
& SELECTED FILM THEMES

CONCERTOS POUR PIANO,
MÉLODIES

CONCERT

CONCERT
Zoals de grote oudemuziekensembles in de jaren tachtig van de twintigste
eeuw konden verrassen met uitvoeringen van gekende werken van Mozart
en Beethoven op historische instrumenten, zo wast François-Xavier Roth
met zijn Les Siècles telkens onze oren met zijn uitvoeringen van grote
twintigste-eeuwse werken op historische instrumenten. De nieuwste
verrassing is de registratie van Ravels pianoconcerten met Cédric
Tiberghien als solist. Niet alleen diens Pleyel ‘Grand patron’ uit 1892, maar
ook alle orkestinstrumenten van rond het einde van de negentiende eeuw
geven Ravels Pianoconcert in G een klank die veel dichter staat bij invloeden uit de Spaanse flamenco, de jazz en flarden Gershwin dan in moderne
uitvoeringen. Het is luisteren met een microscoop, zo vallen allerhande
details en klankkleuren opeens veel meer op. Ook in de liederen die
Tiberghien uitvoert met bariton Stéphane Degout blijkt de heldere Pleyel
een zegen voor de toon en taal van Ravel. De liederen vormen met de vrij
onsentimenteel uitgevoerde
Pavane pour une infante
défunte een mooi rustpunt
tussen het Pianoconcert in G en het even verrassende Concert voor de
linkerhand. Een absolute aanrader voor iedereen die snakt naar wat nieuw
licht op Ravel.

Het is en blijft een even vreemd als vruchtbaar muzikaal partnerschap dat
violiste Anne-Sophie Mutter en (film)componist John Williams hebben. Eerdere
samenwerkingen, zoals op de cd’s Across the Stars en John Williams in Vienna
pakten uitstekend uit. Nu heeft Williams, die begin dit jaar negentig is geworden,
zijn Tweede vioolconcert speciaal voor Mutter geschreven. Kort na de met
wisselend
enthousiasme ontvangen première in Tanglewood heeft Mutter het werk samen met het
Boston Symphony Orchestra onder leiding van de componist aan de cd toevertrouwd. De cd, aangevuld met nieuwe arrangementen van bekende filmthema’s, zal ongetwijfeld weer een succes worden, maar Williams de ‘serieuze’
componist is toch iets anders dan Williams de filmcomponist. Waar zijn filmscores bol staan van catchy tunes en meeslepend verhalende orkestepisodes, is hij
in zijn Tweede vioolconcert een stuk abstracter. Ravel, Sjostakovitsj en zelfs
Schönberg zijn opeens veel dichterbij en slechts af en toe duikt de beeldende
filmcomponist op in schitterend samenspel tussen soloviool en harp, of in een
prachtige sfeerschets in het langzame tweede deel. Kortom: het is even wennen, maar bij vaker luisteren ontvouwt zich een even mooi als interessant nieuw
vioolconcert. En Mutter speelt uiteraard zoals alleen Mutter dat kan.

PAUL JANSSEN

PAUL JANSSEN

NIEUW LICHT OP RAVEL

INTERESSANT NIEUW VIOOLCONCERT
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CD-BESPREKINGEN
C. SCHUMANN,
N. BOULANGER e.a.

BERG, SCHUMANN e.a.
LIEDER

THIS BE HER VERSE

Matthias Goerne, Daniil Trifonov
DG 0028948624522
VKZ.NL/222331
€ 18,99

Golda Schultz, Jonathan Ware
Alpha 3760014197994
VKZ.NL/222309
€ 22,99

VOCAAL

VOCAAL

Binnen het ministroompje aan cd’s met muziek van vrouwelijke componisten
is This Be Her Verse een verademing, want de Zuid-Afrikaanse sopraan Golda
Schultz werkt vanuit een intrinsieke motivatie. Hoewel ze grote bewondering
heeft voor Schuberts zetting van Gretchen am Spinnrade, miste ze het vrouwelijke perspectief: ‘Wat als een vrouw haar eigen verhaal zou vertellen?’,
dacht ze. Ze bestelde een liederencyclus bij Kathleen Tagg op het driedelige
gedicht This Be Her Verse van Lila Palmer, over een vrouw die haar leven in
eigen hand neemt. In het titellied verklanken afgedempte snaren een hartenklop onder steeds geagiteerdere uithalen van de sopraan die zich verzet tegen
‘His ego self’. Daarnaast staan hilarische zettingen van ‘Wedding’, waarin een
bruid vergeefs wacht op haar bruidegom
en ‘Single Bed’, over de voordelen
van het alleen wonen. Een pareltje van
moderne liedkunst. In haar intense zetting van Erlkönig steekt Emilie
Mayer haar voorganger Schubert naar de kroon, terwijl Tiger van Rebecca
Clarke met beukende akkoorden en half gefluisterde melodielijnen de duistere strekking van het gedicht van William Blake perfect invoelbaar
maakt. Met haar wendbare sopraanstem en verzorgde dictie neemt Schultz
je onherroepelijk in voor de liederen, daarbij alert begeleid door Jonathan
Ware.

Op de radio zijn de laatste tijd reclames te horen, waarin bepleit wordt
dat we meer over de dood moeten durven praten. Dat is precies wat er
gebeurt op het nieuwste album van Matthias Goerne in de reeks waarin
hij telkens met een andere pianist optreedt. Hier is dat Daniil Trifonov, die
laat horen dat een goede
lieduitvoering een zaak is van
twee musici, niet van een
zanger en iemand die begeleidt. De opmerkelijke combinatie van werken
over leven en dood op dit album krijgt precies de sombere en soms
tedere en positieve kleuren die nodig zijn. Het album begint met vroege
liederen van Berg over slaap en droom. De Michelangelo-liederen van
Wolf en Sjostakovitsj stammen uit de laatste periode van hun scheppen
en Brahms’ Vier ernste Gesänge vormen zijn laatst uitgegeven werk. Het
hart van de cd bestaat uit Schumanns Dichterliebe, waarin de ondraaglijkheid van het leven zo prachtig bezongen wordt. Leven en dood worden
toegankelijke, bespreekbare onderwerpen door de warm-menselijke
stem van Goerne, en het is deze keer zeer passend dat zijn ademhaling
soms duidelijk hoorbaar is. Zo is dit een album geworden van diepe ernst,
van pijn en van vertwijfeling, maar ook van troost en een onderliggend,
maar altijd voelbaar optimisme.

THEA DERKS

HEIN VAN EEKERT

EEN VERADEMING

VOELBAAR OPTIMISME

J.S. BACH

FELDMAN, BEETHOVEN
e.a.

MASS IN B MINOR

LE MONDE SELON GEORGE
ANTHEIL

Vocale solisten,
RIAS Kammerchor,
Akademie für Alte Musik
o.l.v. René Jacobs
harmonia mundi 3149020944592 (2cd)
VKZ.NL/222327
€ 30,99

Patricia Kopatchinskaja, Joonas Ahonen
Alpha 3760014197970
VKZ.NL/222307
€ 22,99

KAMERMUZIEK

ORATORIUM
Bachs Mis in b-klein, beter bekend als de ‘Hohe Messe’, is dertig jaar
geleden al eens eerder opgenomen door René Jacobs. Dat was met
het RIAS Kammerchor en de Akademie für Alte Musik Berlin, het begin
van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de dirigent en de
twee ensembles. Om het jubileum te
vieren, laten ze nu opnieuw hun licht
schijnen over Bachs grote miscompositie. Opvallend: Jacobs kiest voor een sterk gedifferentieerde
uitvoering van de koorpassages. Het volledige koor met ongeveer
dertig stemmen zingt de delen die min of meer zijn gecomponeerd in
de stile antico, de oude polyfone stijl. Een gereduceerde groep met
slechts drie stemmen per partij vertolkt de passages in moderne stijl,
terwijl de vijf solisten niet alleen de aria’s en duetten voor hun rekening nemen, maar ook specifieke, emotioneel geladen koorstukken.
Dankzij deze differentiatie ontstaat er een dieper reliëf in de interpretatie en ook meer dramatiek in de confrontaties tussen de diverse
groepen. De 75-jarige Jacobs, het sublieme koor en het op historische
instrumenten spelende orkest lijken in dertig jaar geen dag ouder te
zijn geworden. De sopraan Robin Johannsen vormt de stralende top in
het vocale solistenkwintet.

Muziek in de geest van de roemruchte ‘bad boy of music’ George Antheil
(1890-1959), de Amerikaan die in Parijs in de kringen verkeerde van Stravinsky,
Picasso, Hemingway, Ezra Pound en andere hemelbestormers. Antheil was
ook de man die ooit een revolver liet zien aan het onrustige publiek in de zaal.
In zijn concerten speelde hij vaak werken van ‘bad boy’ Beethoven, in wie hij
een verwante revolutionaire ziel herkende. De keuze van Patricia Kopatchinskaja en de jonge Finse pianist Joonas Ahonen om Beethovens vioolsonate
nummer 7 op. 30 te combineren met Amerikaanse avant-gardecomponisten
als Morton Feldman, John Cage en met de Eerste vioolsonate van Antheil zelf
is dus heel logisch. Die eerste sonate is een ritmisch uiterst geprofileerd stuk
dat de futuristische sfeer van de jaren twintig weerspiegelt. Drammerig, zou je
ook kunnen zeggen, maar Kopatchinskaja en Ahonen hebben te veel fantasie
om dat te laten gebeuren. Ook in de schimmige werken van Feldman en Cage

EDDIE VETTER

GERARD SCHELTENS

GEEN DAG OUDER

48

MUZIEK IN DE GEEST VAN GEORGE ANTHEIL
blijven ze heel subtiel. In de onstuimig gespeelde Beethovensonate is dit duo
niet gericht op klankschoonheid, maar op energie. Heel meeslepend, maar
sommige accenten en bewuste ritmische oneffenheden worden toch wat
gewild en excentriek.

CD-BESPREKINGEN
BEETHOVEN

DEBUSSY, FAURÉ e.a.

SONTAS FOR VIOLIN AND
PIANO

MY PARIS

Ana de la Vega, Paul Rivinius
Pentatone 827949087363
VKZ.NL/222323
€ 20,99

Rachel Podger, Christopher Glynn
Channel Classics 0723385442226
VKZ.NL/222312
€ 23,99

KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK

Vorig jaar verscheen een cd met door de Britse musicoloog Timothy
Jones voltooide sonatefragmenten van Mozart; de ‘onovertroffen Britse
glorie van de historische vioolpraktijk’ (aldus The Times). Rachel Podger
werkte hierop voor het eerst samen met fortepianist Christopher Glynn,
nadat ze eerder alle Mozartsonates opgenomen had met Gary Cooper.
De cd werd jubelend ontvangen en inmiddels is het duo Podger-Glynn
nieuwe veelbelovende wegen ingeslagen met Beethovens sonates
nummer 1, 5 en 10 voor viool en piano. Podger koos voor haar eerste
Beethovenopname ongetwijfeld deze sonates omdat ze het dichtst bij de
geest van Haydn en Mozart liggen – al is Beethoven in zijn laatste
vioolsonate op. 96 zijn twee voorgangers al ver voorbij – maar die
voorzichtigheid blijkt nergens voor
nodig. Samen met Glynn maakt ze van deze sonates net zoals in de
Mozartsonates intieme huismuziek die aan alle kanten uit de luidsprekers
spat. Dat is mede te danken aan de prachtige Stradivarius die Podger
bespeelt en aan de Erard uit 1840, maar uiteraard is het vooral het sprankelende spel van de twee Engelse musici die Beethoven het elan geven
dat bij deze werken hoort. Luister, ga overstag en hoop dat de andere
zeven sonates gespeeld door dit duo snel volgen.

Ana de la Vega vertelt hoe ze op de bonnefooi uit Sydney in Parijs arriveerde met één doel voor ogen: het Mozartspel van fluitist Jean-Pierre
Rampal evenaren. Na vijftien jaar vallen en opstaan heeft de
Australische een carrière als fluitiste opgebouwd en als dank wijdt ze
deze cd aan de
stad Parijs. Met
Franse muziek
uiteraard, van voor de hand liggende componisten als Debussy, Fauré,
Ravel, Satie en Bizet. Voor een deel zijn het bewerkingen van liederen of
stukken voor piano of viool. De fluitklank kan een stuk totaal anders
belichten, met als opvallendste voorbeeld de ‘Méditation’ uit Thaïs van
Massenet. Bijzonder zijn het briljante concertino van Cécile Chaminade,
de dromerige Nocturne van Lili Boulanger die het heel goed doet op de
fluit, en de Sicilienne van Maria Theresia von Paradis, een Weense
pianiste die in 1784 in Parijs optrad (al was deze Sicilienne misschien
niet van haar...). Mozart is vertegenwoordigd met een bewerkte vioolsonate onder het motto: ‘Zonder Mozart geen Ana en geen fluit, en
dus geen Parijs...’ Maar het hoogtepunt is Poulencs fluitsonate, door
Ana de la Vega en Paul Rivinius overrompelend gespeeld, zoals alles op
deze cd.

PAUL JANSSEN

GERARD SCHELTENS

INTIEME HUISMUZIEK

ANA DE LA VEGA OVERROMPELT

BEETHOVEN

SCHUBERT

Alisa Weilerstein, Inon Barnatan
Pentatone 827949088469 (2 cd)
VKZ.NL/222324
€ 31,99

Katharine Dain, Ásdis Valdimarsdóttir,
Edward Janning
Zefir 8717774570845
VKZ.NL/222332
€ 22,99

STOLEN SCHUBERT

CELLO SONATAS

KAMERMUZIEK

KAMERMUZIEK

Beethovens reeks van vijf cellosonates demonstreert heel mooi zijn ontwikkeling als componist van 1796 tot 1815. Het begint met de twee vroege
sonates op. 5, die, hoewel in Berlijn geschreven voor de muziekminnende
koning van Pruisen, nog de Weens-klassieke sfeer ademen. Het rijpere werk
staat op de tweede cd. Het bijzondere van de derde sonate op. 69 uit 1808 is
dat beide instrumenten hier voor
het eerst gelijkwaardige partners zijn: niet meer ‘piano begeleid door cello’. Een mijlpaal, niet
alleen in Beethovens oeuvre, maar in de hele kamermuziek. Die nieuwe
verworvenheid wordt voortgezet in de laatste mijlpalen, de twee sonates op.
102 die het begin markeren van Beethovens laatste periode. De Amerikaanse
musici Alisa Weilerstein en Inon Barnatan vormen al jaren een goed ingespeeld, hecht duo. Ze tonen hun naadloze eenheid en vriendschap in gemoedelijke en perfect uitgebalanceerde uitvoeringen van de eerste drie sonates,
waarna de subtiel maar onontkoombaar opgebouwde spanning in de laatste
twee nog meer indruk maakt. Energie en rust wisselen elkaar af in prachtig
verzorgde uitvoeringen met een onberispelijk uitgebalanceerde opnameklank. “Deze sonates vertegenwoordigen rechtstreeks de menselijkheid van
muziek”, zegt Alisa Weilerstein. Precies wat we nodig hebben.

Deze cd gewijd aan Franz Schubert is een initiatief van altvioliste Ásdís
Valdimarsdóttir, lid van het Erard Ensemble. Schubert schreef niet veel
voor haar instrument: alleen zijn Arpeggione Sonata kun je als rechtmatig,
maar gedeeld bezit van altviolisten en cellisten beschouwen. Voor de rest
heeft Valdimarsdóttir het zich geoorloofd wat van vakgenoten te ‘stelen’.
Zo vervangt haar instrument de stem in bewerkingen van liederen uit
Winterreise en neemt het de plaats in van respectievelijk hoorn en klarinet
in twee liederen waaraan Schubert naast de piano een extra instrument
toevoegde: Auf dem Strom en Der hirt auf dem Felsen. Wat naast Valdimarsdóttirs gevarieerde en rijke
geluid op darmsnaren vooral
opvalt is het ideale samenspel
met Edward Janning op een Erard op 1851. Het minder galmende geluid van
dat instrument maakt van piano en altviool volkomen gelijkwaardige
klankpartners. Dat werpt niet alleen in de sonate vruchten af, maar zeker
ook in de vijf Winterreise-liederen, die met zoveel sfeer worden gespeeld
dat je in de muzikale dialoog de menselijke stem nauwelijks mist. De
Nederlands-Amerikaanse sopraan Katharine Dain maakt met haar warme
maar heldere stem en levendige expressie van de twee andere liederen
een waar feestje.

GERARD SCHELTENS

BENJAMIN ROUS

DE MENSELIJKHEID VAN MUZIEK

MET SFEER GESPEELD
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NIEUW op BRILLIANT CLASSICS & PIANO CLASSICS
3 CD

MONTEVERDI
Selva Morale e Spirituale
Le Nuove Musiche
Krijn Koetsveld
96165

Piano Quintet • Cello Sonata • Duo

Harpsichord Concertos
Musica Amphion • Pieter-Jan Belder harpsichord

Alkan

11 Pièces dans le style religieux Op.72
Etude Alla - Barbaro
Mark Viner

Fanny Mendelssohn

Wolfram Schmitt-Leonardy

Martina Frezzotti piano

Piano Music

PCL10245

PCL10238

PCL10250

1CD

Scarlatti
Sonatas

1CD

2CD

J.S. Bach

Costantino Catena piano • Amedeo Cicchese cello
Quaretto Guadagnini

1CD

PCL10197

96070

96590

1CD

Wolf-Ferrari

1CD

Tchaikovsky

Album for the Young Op.39
12 Pieces for Piano of Medium Difficulty Op.40

www.brilliantclassics.com www.piano-classics.com

Yuan Sheng

CD-BESPREKINGEN
RAUTAVAARA

ALBÉNIZ

Simone Lamsma,
Malmö Symphony Orchestra
o.l.v. Robert Trevino
Ondine 0761195140529
VKZ.NL/222317
€ 20,99

Nelson Goerner
Alpha 3760014198298
VKZ.NL/222308

LOST LANDSCAPES

IBERIA

VIOOL EN ORKEST
‘De laatste oogst’ wordt dit genoemd, van de in 2016 overleden Einojuhani
Rautaavara, die in zijn laatste jaren diverse werken voor viool en orkest
componeerde die nogal afwijken van zijn vioolconcert uit 1977. Gaat het daar
om ijle transparantie, afgewisseld met massieve klankblokken waarboven
de viool kwinkeleert, bij de latere stukken kun je spreken van een zwevend
klanktapijt waarin de viool behaaglijk meedeint. Zoals bij elke beknopte
beschrijving is de werkelijkheid genuanceerder, maar in grote lijnen geldt dit
voor de Fantasia (2015) en de twee door Kalevi Aho voltooide serenades. De
sfeer is hetzelfde bij het korte In the Beginning zonder soloinstrument. Van
Lost Landscapes (oorspronkelijk voor viool en piano) beleven we de première van de orkestversie. Hierin blikt Rautavaara terug op vier belangrijke
plaatsen in zijn leven; Tanglewood, Ascona, een Weense straat en een straat
in New York. Dat laatste stuk heeft bij uitzondering een levendige, energieke

€ 22,99

PIANO

sfeer, die de nostalgische, romantische klanken van de andere stukken
doorbreekt. Dat die klanken in de beste handen zijn bij Simone Lamsma, die
in overbekende repertoirestukken steeds weer weet te ontroeren en ook nu
excelleert, laat zich raden.

Iberia is berucht moeilijk. Albéniz vond zijn eigen compositie aanvankelijk
zelfs onspeelbaar. Alicia De Larrocha, die de cyclus uit 1905-1908 als een
van haar paradepaarden overal uitvoerde, sjoemelde naar hartenlust in de
lastigste passages. Later relativeerde iemand de moeilijkheidsgraad door
te stellen dat het wel te doen was voor een pianist met drie handen. Alleen
al daarom is de volledige uitvoering van de vier ‘cahiers’ met in totaal
twaalf delen een huzarenstuk. Nelson Goerner
zou de volledige Iberia
spelen bij zijn debuut in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ, maar
hield het onlangs bij slechts drie delen. ‘Lavapiés’, genoemd naar de kleurrijke wijk in Madrid, zat daar niet bij. Zelfs vijftien vingers zijn nauwelijks
toereikend om deze fantastische evocatie van de Madrileense volkswijk
recht te doen, maar Goerner lijkt zijn twee handen er niet voor om te
draaien. Behalve respect voor de verbluffende technische prestatie verdient de Argentijn alle lof voor de poëzie waarmee hij de nu eens dromerige, dan weer felrealistische sfeerbeelden oproept, van de vlammende
ritmes in flamenco en fandango tot de geheimzinnige tuinen van Andalusië, van de pittoreske vissershaven in Cádiz tot de flamboyante processie
op Sacramentsdag in Sevilla.

GERARD SCHELTENS

EDDIE VETTER

SIMONE LAMSMA ONTROERT STEEDS WEER

VERBLUFFENDE PRESTATIE

STRAVINSKY

ALKAN

Alexey Zuev
Fuga Libera 5400439007772 (5cd)
VKZ.NL/222315
€ 49,99

Mark Viner
Piano Classics 5029365101974
VKZ.NL/222302
€ 20,99

THE COMPLETE PIANO
SOLOS & TRANSCRIPTIONS

11 PIÈCES DANS LE STYLE
RÉLIGIEUX OP. 72 e.a.

PIANO

PIANO

Stravinsky componeerde altijd aan de piano, maar pianomuziek vormt
slechts een klein deel van zijn oeuvre. Toch vult Alexey Zuev er vijf cd’s
mee, want hij heeft ook alle pianotranscripties opgenomen. Dat zijn er
nogal wat. Stravinsky was een geldwolf. Hij kon het niet verdragen dat
hij bij zijn emigratie naar het vrije Westen de rechten op zijn populaire
werken in Rusland had moeten achterlaten. Daarom goot hij nogal eens
oude wijn in nieuwe zakken. Voor de bewerking van drie delen uit
Petroesjka betaalde Artur Rubinstein hem destijds een klein fortuin. Tot
Stravinsky’s bekendste pianomuziek behoren vooral de Piano-ragmusic, waarin hij een eind meesurft op de populariteit van de jazz, en de
aanstekelijke Circuspolka, gecomponeerd voor vijftig olifantjes van het
Circus Barnum & Bailey en evenveel danseressen van Balanchines
balletgroep. De grootste attracties zijn toch wel de briljante pianotranscripties van meesterwerken als L’histoire du soldat, De vuurvogel,
Pulcinella, Mavra en Apollon
musagète. Oude wijn in nieuwe
zakken? Jazeker. Maar wel
kostbare creaties van een geniale componist die met zijn toverstaf oud
in splinternieuw kon veranderen. Er is een virtuoos als Alexey Zuev voor
nodig om al die juwelen te laten schitteren.

Charles-Valentin Alkan (1813-1888) was de enige pianist-componist
voor wie Franz Liszt een diepe buiging maakte. Liszt heeft zelfs
beweerd nerveus te zijn als hij voor Alkan moest spelen. Wie inmiddels
enig repertoire heeft gehoord van deze componist kan zich iets voorstellen bij de reactie van Liszt. De Britse pianist Mark Viner heeft zich
niet laten afschrikken door de historie en is bezig aan een even indrukwekkende als waardevolle reeks cd’s met alle pianowerken van de
Franse componist. Na vier veelgeprezen volumes is hij nu toe aan deel
vijf met de toch wel verrassende 11 Pièces dans le style réligieux. Anders
dan veel van Alkans eerdere werk zijn deze stukken ingetogener en
‘eenvoudiger’ dan men van een groot
virtuoos mag verwachten. Ze zijn
geschreven in de jaren nadat Alkan
zich min of meer terugtrok uit het openbare leven omdat hij niet kon
verkroppen dat hij niet in aanmerking kwam voor zijn ‘droombaan’ als
pianodocent aan het Parijse conservatorium. Viner voelt deze verandering feilloos aan en speelt de stukken zonder enig spierballenvertoon,
waardoor ze perfect tot hun recht komen. Bij wijze van uitroepteken
klinkt tenslotte met de Etude Alla Barbaro nog even de virtuoos die zijn
tijd ver vooruit was.

EDDIE VETTER

PAUL JANSSEN

KOSTBARE CREATIES

ZIJN TIJD VOORUIT
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CD-BESPREKINGEN
SCHUMANN,
MENDELSSOHN e.a.

MOZART, BEETHOVEN,
BRAHMS

A MONUMENT FOR
BEETHOVEN

VARIATIONS
Simon Trpceski
LINN 0691062068222
VKZ.NL/222321

Yoav Levanon
Warner Classics 0190296425523
VKZ.NL/222342
€ 22,99

€ 22,99

PIANO

PIANO
Zelfs van Mozart, Beethoven en Brahms worden sommige composities
zelden gespeeld. De Noord-Macedonische pianist Simon Trpceski bundelt hier vijf van zulke minder bekende variatiewerken. Bijvoorbeeld
Mozarts variaties op de aria ‘Come un agnello’ van Giuseppe Sarti. In het
handschrift van de componist
zijn slechts twee van de acht
delen overgeleverd. Aan de
authenticiteit van de rest wordt wel getwijfeld, maar in de fonkelende
vertolking van Trpceski klinkt alles als 18-karaats Mozart. Dat geldt
evenzeer voor diens variaties op ‘Salve tu, domine’, een koor uit een opera
van Paisiello. Of voor Beehovens Variaties op een Russische dans (WoO
71), terwijl deze spannende muziek werkelijk niet onderdoet voor de
fantastische pianosonates van opus 10 uit dezelfde tijd. Iets bekender zijn
de 32 Variaties op een oorspronkelijk thema (WoO 80), waarin de late
Beethoven zich al manifesteert. Een melancholieke toon overheerst in de
variaties die Brahms als 21-jarige heeft gecomponeerd op een thema van
Schumann, kort nadat de door hem vereerde componist had geprobeerd
een einde aan zijn leven te maken door in de Rijn te springen. Met een fijn
gevoel voor stijl en sfeer belicht Trpceski al deze minder bekende facetten van de grote meesters.

Is het omdat alles meezit of is hij gewoon ontzettend goed en zijn
leeftijd ver vooruit? Feit is dat de Israëlisch-Franse pianist Yoav
Levanon op 17-jarige leeftijd een contract heeft getekend bij Warner
Classics en nu met een hondsbrutale debuut-cd komt. Je moet
immers maar durven om zo jong
een eerste cd te openen met
Liszts gevreesde Sonate in
b-klein. Levanon lijkt er zijn hand niet voor om te draaien en maakt er
met verder ook veeleisende werken van Schumann, Mendelssohn en
Chopin een mooi programma van. Het geheel hangt hij op aan de
fundraising voor het beeld dat bij Beethovens vijfenzeventigste
geboortedag feestelijk werd onthuld. Liszt was een van de voornaamste Beethovenadepten die zich bemoeiden met de organisatie; ook
Schumann en Chopin droegen bij aan de totstandkoming van het
beroemde beeld. Dat alles terzijde, want het gaat natuurlijk om de
muziek en de uitvoering. De korte versie in dezen laat zich omschrijven
als: luister! De langere versie: luister en verbaas u over zoveel diepgang, muzikale wijsheid en uitvoeringskunst bij deze tiener, die hopelijk niet verpest wordt door de cd-industrie en de media en zich rustig
verder kan ontwikkelen.

EDDIE VETTER

PAUL JANSSEN

18-KARAATS MOZART

MUZIKALE WIJSHEID

DUN

TAILLEFERRE

Ralph van Raat
Naxos 747313062171
VKZ.NL/222341

Nicolas Horvath
Grand Piano 0747313989126
VKZ.NL/222316
€ 17,99

HER PIANO WORKS,
REVIVED VOL. 1

EIGHT MEMORIES IN
WATERCOLOR
€ 13,99

PIANO
Weinig componisten hebben zo’n spanwijdte als Tan Dun, in 1957
geboren in de Chinese provincie Hunan en een van de veelzijdigste
toonvinders van onze tijd. Zijn ruimtelijke idioom verbindt oost en west.
The Fire heeft hij speciaal voor Ralph van Raat geschreven. Voor deze
woeste rituele vuurdans van het Chinese platteland moet je de toetsen
met je vuist of armen bewerken, zoals je in C-A-G-E (hommage aan
John Cage) in de snaren moet kruipen om het geluid van de pipa (een
Chinees luit) na te bootsen. Maar Tan Dun doet zoiets nooit alleen om
het effect. Uit zijn muziek spreekt een weids landschap dat nostalgie
oproept naar zijn Chinese roots en tegelijk de hele westerse muziekgeschiedenis gebruikt.
In Eight Memories in
Watercolor hoor je
Debussy en Bartók, maar altijd met een originele, geraffineerde draai.
Blue Orchid is een soort metavariatie op Beethovens Diabellivariaties,
de Film Music Sonata is een beeldende pianoversie van Tans filmmuziek voor The Banquet van Feng Xiaogang. Ralph van Raat, een pianist
met een gretige nieuwsgierigheid naar nieuwe vormen, is geknipt voor
deze muziek. Een van de boeiendste cd’s van de laatste tijd, je raakt er
niet op uitgeluisterd.

Germaine Tailleferre (1892-1983), bekend als het enige vrouwelijke lid van de
‘Groupe des six’, liet een groot oeuvre na voor haar instrument. Met zijn titel
wijst de Franse pianist Nicolas Horvath erop dat veel hiervan na haar dood
verloren is gegaan of in vergetelheid geraakt. Qua stijl sluit Tailleferre aan bij

GERARD SCHELTENS

THEA DERKS

GEKNIPT VOOR DEZE MUZIEK
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PIANO

CHARMANTE EENVOUD BIJ TAILLEFERRE
het neoclassicisme en haar schrijfwijze is over het algemeen vrij conventioneel. Toch experimenteerde ze wel met afwijkende harmonieën, zoals in de
onverwachte modulatie naar B-groot in haar Romance uit 1913. In haar aan
Milhaud opgedragen Pastorale in D en sprankelende Hommage à Debussy
herkennen we bitonale elementen, waarin twee toonsoorten op elkaar lijken
te botsen. Haar liefde voor oude muziek klinkt door in de 24 Petites ouvertures
d’airs anciens, uitgewerkte transcripties van de becijferde bas van werken van
zulke uiteenlopende componisten als Lully, Pergolesi, Monteverdi en Scarlatti.
Haar eigen Suite en Style Louis XV illustreert haar uitstekende beheersing van
het barokke contrapunt. De achtdelige cyclus Fleurs de France haakt in zijn
charmante eenvoud aan bij volksmuziek. Het album biedt een mooi overzicht
van haar pianowerk, al zou je willen dat Horvath af en toe wat minder stevig in
de toetsen grijpt.

CD-BESPREKINGEN
FANNY MENDELSSOHN
PIANO MUSIC

Martina Frezzotti
Piano Classics 5029365102384
VKZ.NL/222301
€ 20,99

PIANO
Martina Frezzotti speelt de pianocyclus Das Jahr, die Fanny Mendelssohn
componeerde in 1841. Dit werk was de neerslag van een zeer stimulerende reis
naar Italië, waar ze als componist serieus werd genomen en veel respons
kreeg vanuit het kunstenaarsmilieu. In een twaalftal karakterstukken en een
afsluitend koraal schetst ze de eigenschappen van de maanden van het jaar.
Das Jahr was de eerste grootschalige pianocyclus gewijd aan één enkel
thema. Baanbrekend dus, en bovendien een multimediawerk avant la lettre:
Mendelssohn noteerde haar muziek op gekleurde pagina’s, omrand met
versregels en illustraties van
haar man Wilhelm. De stukken zijn zeer afwisselend,
maar hebben dankzij leidmotieven en naar elkaar verwijzende thema’s een
sterke innerlijke samenhang. Kenmerkend zijn ook de polyfone structuren à la
Bach en referenties aan Lutherse koralen. De muziek is uitgesproken beeldend. De wiegende zesachtste maat van ‘September’, de maand waarin ze
haar reis begon, evoceert de golfslag van de Inn, via welke ze de Alpen passeerde. ‘Oktober’ verwijst met stevige akkoorden naar de marsmuziek die ze
hoorde in Milaan, en ‘Februari’ is een exuberante ode aan het bruisende
carnaval van Rome. Martina Frezzotti brengt al deze verschillende sferen met
grote souplesse en gevoel voor nuance tot leven.

MET GROTE SOUPLESSE

THEA DERKS

SCARLATTI
SONATAS

Wolfram Schmitt-Leonardy
Piano Classics 5029365102506
VKZ.NL/222303
€ 20,99

PIANO
Domenico Scarlatti werd in hetzelfde jaar geboren als Johann Sebastian Bach.
Hij stierf zeven jaar later dan de Thomascantor en liet met zijn 555 klaviersonates minstens zo’n indrukwekkend document achter als Bach met onder
andere zijn Wohltemperierte Klavier. Toch werd Bach het alfa en omega van
iedere hedendaagse pianist met klassieke aspiraties en hangt Scarlatti er nog
steeds een beetje bij; ook al wordt hij geregeld gespeeld en opgenomen, een
vanzelfsprekend bestanddeel van pianorecitals is zijn werk zeker niet. Dat heeft
ongetwijfeld iets te maken met het karakter van zijn werk. Waar Bach bedachtzaam de diepte van de meerstemmigheid in duikt, zoekt Scarlatti het meer in
het frivole. Muziek vertegenwoordigde voor hem vooral ook ‘plezier hebben’, en
dat bracht hij in de praktijk met dartelende stukken waarin de liederen van de
straat en de Spaanse volksmuziek met zijn Moorse en zigeunerinvloeden de
boventoon voeren. Het is opvallend dat juist een Duitse pianist dit plezier en het
volksmuzikale karakter van het werk uitmuntend voor het voetlicht brengt. De
mooie selectie bekende en
minder bekende sonates die
Wolfram Schmitt-Leonardy
presenteert op deze Scarlatti-cd onderscheidt zich door onbekommerde
spelvreugde en niet-epaterende helderheid, geheel in dienst van de muziek.
Een cd, goed voor een brede glimlach.

DARTELENDE STUKKEN

PAUL JANSSEN
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CD-BESPREKINGEN
FRANCK

DESPREZ

Joris Verdin
Ricercar 5400439004412 (5cd)
VKZ.NL/222320
€ 49,99

Doulce Mémoire
o.l.v. Denis Raisin Dadre
Ricercar 5400439004368
VKZ.NL/222322
€ 22,99

ORGEL EN HARMONIUM

RENAISSANCE

COMPLETE ORGAN &
HARMONIUM WORKS

TANT VOUS AIME

In 2022 is het tweehonderd jaar geleden dat César Franck geboren
werd. Hoewel we niet kunnen spreken van een heus Franckjaar, wordt
er op verschillende manieren stilgestaan bij dit kroonjaar van de tot
Fransman genaturaliseerde Belg. Ook op cd, al is een van de meest
verheugende releases een heruitgave: een box met vijf cd’s met het
complete werk voor orgel en harmonium van Franck, gespeeld door de
Belgische organist Joris Verdin. Van Franck zijn vooral de tijdens zijn
leven uitgegeven werken bekend, de Six pièces (1868), de Trois pièces
(1878) en de Trois chorals (1890), maar postuum verscheen er nog een
compleet oeuvre grote en kleinere werken die van Franck een orgelcomponist pur sang maken. Verdin nam deze werken al in 1998 op vier
verschillende Cavaillé-Collorgels op. In 2011 volgden de werken voor
harmonium, die bij Franck duidelijk verschillen van zijn orgelwerken: kleiner, charmanter, kamermuzikaler. Een mooi voorbeeld is
de Prelude, Fuga et Variation Cff 30a voor harmonium en piano. Ricercar heeft nu beide uitgaven gecombineerd tot een mooi overzicht van
het oeuvre dat een grote rol speelde in het leven van Franck. Nergens
is te horen dat de opnamen respectievelijk ruim tien en twintig jaar
oud zijn.

zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk die hun werkterrein ook in Italië
hadden. Josquin Desprez was hofcomponist in Frankrijk, maar ook lid van de
pauselijke kapel in Rome. Zijn oeuvre omvat missen, motetten en ook veel
chansons. In het Josquin Desprezjaar 2021 verschenen er aardig wat nieuwe
cd’s, maar die bevatten hoofdzakelijk kerkmuziek. Dat de chansons veel minder
in trek zijn komt doordat ensembles voor renaissancemuziek meestal vocale
groepen zijn die eerder zullen kiezen voor kerkmuziek. De chansons gedijen
beter bij een afwisselende vocaal-instrumentale uitvoering. Gelukkig is er
Doulce Mémoire, het Franse topensemble van Denis Raisin Dadre. Deze musici
komen als toetje van het herdenkingsjaar met een kostelijke cd waarop nu juist
Josquins wereldlijke kant wordt belicht. De bezetting is inderdaad heel afwisselend: zangers, blokfluiten, schalmeien, strijk- en tokkelinstrumenten. Naast
werk van Josquin Desprez zijn ook stukken van enkele van zijn tijdgenoten
opgenomen. Voor dit repertoire is deze cd de beste keuze, beter kan echt niet.

PAUL JANSSEN

MARCEL BIJLO

KROONJAAR

Vorig jaar was het vijfhonderd jaar geleden dat Josquin Desprez overleed. Hij
was de belangrijkste componist van de tweede helft van de vijftiende eeuw
en hij werkte in Frankrijk en Italië. Hij was een van de vele componisten uit de

TOETJE VAN HET JOSQUIN DESPREZJAAR

GIOVANNI & ANTONIO
MARIA BONONCINI

HÄNDEL

OBOE CONCERTOS

CELLO SONATAS

Andrius Puskunigis
Brilliant Classics 5028421960913
VKZ.NL/222304
€ 11,99

Accademia Ottoboni
o.l.v. Marco Ceccato
Alpha 3760014198267
VKZ.NL/222306

BAROK

BAROK

Van Händel is bekend dat hij regelmatig materiaal hergebruikte. Dan
hoor je een concerto grosso en je denkt ineens: “Hé, dit is dat koortje
uit de Messiah, maar toch niet helemaal.” Wie goed thuis is in de
opera’s van Händel zal deze associaties vaker hebben bij het luisteren
naar Händels instrumentale muziek. Met dit idee in het hoofd ging de
Litouwse hoboïst Andrius Puskunigis aan het werk. Händel schreef
drie hoboconcerten, die ook in andere versies bestaan, maar omdat
dat niet genoeg is om een cd mee te vullen, arrangeerde Puskunigis
‘nieuwe’ hoboconcerten van Händel, die zijn samengesteld uit fragmenten uit opera’s. Daarnaast bewerkte hij ook een concerto grosso
en een orgelconcert, waardoor het toch nog een aardige collectie
hobomuziek is geworden. Dat Händel zelf heel veel hield van de hobo
weten we, hij schreef er prachtige partijen voor. Puskunigis bespeelt
de moderne hobo en
oboe d’amore. Ook het
kamerorkest gebruikt
moderne instrumenten, en dat maakt dat deze uitvoeringen juist niet
zo modern klinken als echte barokuitvoeringen. Wat pittig spel betreft
is Puskunigis gelukkig wel helemaal bij de tijd en zijn versieringen zijn
vindingrijk. Leuk idee, deze cd.

Wie denkt dat er slechts één Bononcini naam heeft gemaakt in de
muziekgeschiedenis, vergist zich. Er waren er wel vier, een vader en
drie zoons. Twee van de kinderen hebben zich behalve als componist
vooral gemanifesteerd als
cellovirtuoos. De bekendste van de twee was
Giovanni. Hij maakte omstreeks 1700 overal in Europa furore, niet
alleen in Rome en Wenen, maar ook in Londen en Parijs. Mede dankzij
hem kreeg de cello aanzien als solo-instrument. Zijn jongere broer
Antonio Maria volgde hem als een schaduw. Hoewel hij een respectabel aantal opera’s, cantates en oratoria componeerde, bleef zijn
oeuvre ook enigszins in de schaduw. Nu de twee broederlijk één cd
delen, valt het nog niet mee de een van de ander te onderscheiden. In
hun cellosonates gaan de technische hoogstandjes steevast gepaard
met een verleidelijk cantabile, ook in het hoge register, dat frequent
wordt gebruikt om de melodie boven de continuo te verheffen. De
cellist Marco Ceccato is een expert in dit repertoire. Geen Bononcini
gaat hem te hoog. Het is alsof de muziek in zijn genen is gaan zitten, zo
natuurlijk doet zijn spel aan in nauwe samenwerking met drie leden
van de Accademia Ottoboni.

MARCEL BIJLO

EDDIE VETTER

BIJ DE TIJD EN VINDINGRIJK
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€ 22,99

BONONCINI IN DE GENEN

CD-BESPREKINGEN
RAMEAU

MONTEVERDI

Florian Sempey,
Les Musiciens du Louvre
o.l.v. Marc Minkowski
Château de Versaille Spectacles 3770011431724
VKZ.NL/222313
€ 22,99

Collegium Vocale Gent
o.l.v. Philippe Herreweghe
Phi 5400439000377
VKZ.NL/222318
€ 22,99

NOUVELLE SYMPHONIE

IL QUARTO LIBRO DE
MADRIGALI

BAROK

BAROK

In 2003 heeft Marc Minkowski met zijn Musiciens du Louvre een
Symphonie imaginaire (denkbeeldige symfonie) opgenomen. Het ging
om een bloemlezing uit muziek van Rameau, in de woorden van de
dirigent ‘een symfonie die hij nooit heeft gecomponeerd, maar wel had
moeten componeren’. Het was een doorslaand succes. Nu komt Minkowski met een vervolg: Nouvelle symphonie. Deze ‘nieuwe symfonie’
omvat weer allerlei hoogtepunten uit
het rijke oeuvre van Rameau, ditmaal
niet alleen instrumentale delen maar
ook vocale scènes uit opera’s en een opera-ballet. Daarin laat de bariton
Florian Sempey horen hoe expressief hij kan zingen, ook al staan de
dubieuze intonaties niet altijd in dienst van de uitdrukkingskracht. De
grootste attractie blijft het briljante orkestspel van Les Musiciens du
Louvre, waarbij Minkowski het publiek alle hoeken en gaten van het
theater laat zien. Het ene schitterende fragment volgt op het andere:
Les Indes galantes, Dardanus, Castor et Pollux, Les Paladins, te veel om op
te noemen. Samen vormen ze een afwisselend en toch samenhangend
geheel. Minkowski’s benadering is weergaloos direct en theatraal effectief. Zelfs in vliegende vaart blijft de toon prachtig helder en kleurrijk.
Deze cd is een must voor liefhebbers van baroktheater.

Claudio Monteverdi wordt beschouwd als de grote muziekvernieuwer van
de zeventiende eeuw. Geboren in 1567 rekenen we hem al niet meer tot de
renaissancecomponisten, maar zijn leraren waren nog opgeleid in de
Franco-Vlaamse polyfone traditie. Monteverdi gaf in zijn negen madrigaalboeken gestalte aan de overgang van de polyfone schrijfwijze van de
renaissance naar de meer op emotie en affect gerichte componeerstijl van
de barok. Het vierde madrigaalboek is het laatste waarin Monteverdi nog
helemaal schrijft in de polyfone stijl waarin iedere stem even belangrijk is,
hoewel hij deze nooit helemaal zou verlaten. Philippe Herreweghe kennen
we als echte koordirigent, maar hij kiest er hier voor om een solistische
vocale bezetting te gebruiken. Hoewel er tegenwoordig heel wat uitstekende opnamen zijn van Monteverdi’s eerste vier madrigaalboeken manifesteert Herreweghe zich met zijn topensemble direct in de voorste gelederen. Hij weet de stemmen zodanig te kneden dat de verstaanbaarheid
van de teksten ook bij de weelderigste polyfonie geen moment in
gevaar komt. Hij laat de zangers
heel subtiel schakelen in de dynamiek en het vibrato en bereikt daarmee
optimale transparantie. Daardoor kan alle aandacht uitgaan naar de
schoonheid van deze muziek. Dit is echt oorstrelend mooi.

EDDIE VETTER

MARCEL BIJLO

BAROKTHEATER

OORSTRELEND MOOI

VIVALDI, HASSE,
PORPORA

J.S. Bach

Clint van der Linde,
Les Muffatti
Ramée 4250128521024
VKZ.NL/222319

Musica Amphion
o.l.v. Pieter-Jan Belder
Brilliant Classics 5028421960708 (2cd)
VKZ.NL/222305
€ 13,99

HARPSICHORD
CONCERTOS

SALVE REGINA

€ 22,99

BAROK

BAROK
Elk nadeel heeft zijn voordeel: doordat componisten als Johann Adolph
Hasse en Nicola Porpora lang in de schaduw hebben gestaan van
grootheden als Händel en Vivaldi, liggen er altijd wel onbekende stukken
te wachten op herontdekking. Zo klinken op deze cd naast twee al
bekende cantates en twee korte instrumentale concerten van Vivaldi ook
twee premières: de cantates Hostes averni van Hasse en Nisi Dominus van
Porpora. Vooral het vurige drama van die eerste is fantastische muziek,
waaruit eens te meer blijkt dat in de barok de werelden van de kerk en het
operahuis nauwelijks gescheiden waren. Momenten van bravoure met
listige versieringen worden afgewisseld met introspectieve aria’s vol
lange, zwelgende vocale lijnen. De Zuid-Afrikaanse countertenor Clint van
der Linde beschikt zonder meer over de techniek om de vele loopjes te
zingen en heeft adem
genoeg voor de lange
lijnen, en het ensemble Les Muffatti heeft een mooi rond en homogeen geluid. Toch bekruipt je
af en toe het gevoel dat het allemaal misschien iets té opgeruimd klinkt,
met een wat te beperkt kleurenpalet. Meer Hasse en Popora is altijd goed,
maar je kunt je uitvoeringen voorstellen met meer dynamische en expressieve durf.

Zeven klavecimbelconcerten van Bach zijn er overgeleverd, soloconcerten die oorspronkelijk voor andere instrumenten waren bedoeld. Bach
componeerde ze al in Köthen, maar in Leipzig voerde hij ze als klavecimbelconcerten uit in het koffiehuis Café Zimmermann. Pieter-Jan Belder
neemt ze met zijn ensemble Musica Amphion ter hand in deze nieuwe
opname. De zeven soloconcerten worden geflankeerd door de twee
concerten waarbij een trio van fluit,
viool en klavecimbel tegenover de
strijkersgroep staat: het Vijfde
Brandenburgse concert en het Tripelconcert BWV 1044. Van de klavecimbelconcerten bestaan er heel wat complete opnamen, het is muziek die
nooit verveelt en die ook niet in iedere uitvoering hetzelfde klinkt. Er zijn
uitvoeringen op piano en met een modern kamerorkest, op klavecimbel
met een enkelvoudig bezet strijkersensemble, snel, nog sneller of in een
wat gematigder tempo. Belder kiest uiteraard voor het klavecimbel en
ook voor een bezetting met meerdere strijkers per partij. Zijn tempi zijn
niet te snel. En dat is maar goed ook want er gebeurt zoveel in deze
muziek! Belder bespeelt een fraai klavecimbel en de opnamekwaliteit is
zodanig dat de strijkers het zachte solo-instrument nergens overstemmen. Dit is weer een prachtige aflevering in Belders Bachserie.

BENJAMIN ROUS

MARCEL BIJLO

MOMENTEN VAN BRAVOURE

BELDERS BACHSERIE
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CD-BESPREKINGEN
HOLLIGER

VERDI

Christian Gerhaher e.a.
Basler Madrigalisten,
Philharmonia Zürich
o.l.v. Heinz Holliger
ECM 0028948563227 (2cd)
VKZ.NL/222314
€ 46,99

Lisette Oropesa, René Barbera e.a.
Sächsischer Staatsopernchor Dresden,
Dresdner Philharmonie
o.l.v. Daniel Oren
Pentatone 827949095665 (2cd)
VKZ.NL/222325
€ 20,99

LUNEA

LA TRAVIATA

OPERA

OPERA

Lunea is een anagram van ‘Lenau’. De dichter Nikolaus Lenau is de
historische hoofdpersoon in deze opera van Heinz Holliger. Hij is na een
beroerte krankzinnig geworden en in 1850 in een inrichting overleden. De
titel verwijst bovendien naar ‘Luna’, de maan als symbool van ‘maanziekte’. De tekst bestaat uit verwarde
notities die Lenau op losse bladen heeft
gepend, als berichten uit de schemerzones van de geest. Het geheel omvat 23 scènes vol hallucinaties en vrije
associaties zonder chronologie of herkenbare logica, als in een droom.
De twee cd’s met ongeveer anderhalf uur muziek zijn in 2018 live opgenomen, toen Lunea in Zürich in première ging onder leiding van de Zwitserse componist. De rol van Lenau is volledig toegesneden op de stem
van Christian Gerhaher, die met zijn sonore en expressieve bariton de
fijne nuances van de tekst rechtdoet. De overige rollen, met onder meer
Juliane Banse als geliefde en moeder, krijgen minder reliëf. De Philharmonia Zürich heeft hier een compacte bezetting met evenveel strijkers
als blazers en een opvallend rijkgeschakeerd slagwerk. Het dominante
cimbalom verwijst naar de Hongaarse afkomst van Lenau. Zo creëert
Holliger een raadselachtige en bij vlagen aangrijpende muzikale droomwereld.

Een nieuwe studio-opname van Verdi’s La traviata is zonder meer een belangwekkende gebeurtenis. Vergelijkingen met iconen uit het verleden dringen
zich bijna automatisch op. Vooral de titelrol is een olympische uitdaging voor
elke sopraan, die als de courtisane met het hart van goud veel verschillende
vocale en emotionele registers moet kunnen opentrekken. Gelukkig hebben
we in Lisette Oropesa dé Violetta van onze tijd. Haar stem heeft het ideale
gewicht voor de rol, met zowel lichtheid en wendbaarheid als pathos en
tragiek. Bovendien fraseert ze prachtig, natuurlijk en expressief. Aan haar zijde
tenor René Barbera, die met een mooi open en hartstochtelijk geluid een
onstuimige Alfredo neerzet. Beter kun je je in deze rollen tegenwoordig eigen-

EDDIE VETTER

BENJAMIN ROUS

DROOMWERELD

LIEFDE EN BEGRIP VOOR VERDI’S WERELD
lijk niet wensen. Bariton Lester Lynch als Giorgio Germont is net niet van
datzelfde kaliber, al past zijn korzelige, wat stugge stem qua karakter goed bij
de rol. Dirigent Daniel Oren leidt de Dresdner Philharmonie in een warmbloedige uitvoering, die getuigt van liefde en begrip voor Verdi’s muzikale wereld.
Bovendien geeft hij de partituur zonder enige coupure; dat moet de verdianen
onder ons deugd doen. Het eindoordeel is duidelijk: deze nieuwe La traviata is
er een voor in de eredivisie!

WEBER

MOZART, GLUCK e.a.

Maximilian Schmitt, Polina Pasztircsák e.a.
Zürcher Sing-Akademie,
Freiburger Barockorchester
o.l.v. René Jacobs
harmonia mundi 3149020944295 (2cd)
VKZ.NL/222328
€ 33,99

Samuel Mariño,
La Cetra
o.l.v. Andrea Marcon
Decca 0028948529438
VKZ.NL/222329
€ 18,99

SOPRANISTA

DER FREISCHÜTZ

OPERA
Op deze nieuwe opname van Carl Maria von Webers Der Freischütz – het
verhaal van de jager Max die zijn bruid Agathe moet winnen via een
schietwedstrijd – is de opera door René Jacobs en zijn team nogal gereconstrueerd: extra teksten, voorzien van muziek van Weber en Schubert
moeten het verhaal meer reliëf verschaffen. Het probleem met René
Jacobs is dat hij soms net een stapje te ver gaat: de acteur die de demon
Samiel speelt mag op allerlei momenten commentaar geven op de
handeling en praat daarbij zelfs door aria’s en ensembles heen. Samiel
wordt daarmee compleet ontdaan van zijn mysterieuze kanten en tegen
de tijd waarop hij normaliter wél spreekt – in de beroemde Wolfschluchtscène – heeft hij alle dreiging verloren. Gelukkig valt er op deze opname
nog veel te genieten: het Freiburger Barockorchester opereert als een
echt operaorkest, met gevoel voor drama en voor de kleuren en sfeer die
de instrumenten toe moeten voegen. Onder de solisten valt vooral Kateryna Kasper op, die van Ännchen een sterk, bijzonder sympathiek karakter maakt.
Maximilian Schmitt verrast als Hans en Polina Pasztircsák is niet de
meest persoonlijk Agathe, maar past met haar fraaie stem mooi in het
algehele plaatje.

De stem van Samuel Mariño is een wonder der natuur: een vrij klinkende
sopraanstem met een positieve, frisse uitstraling. Op zijn nieuwe album
Sopranista durft hij het aan om een aantal bekende Mozartaria’s uit te
voeren. Hij brengt ons een aandoenlijke Cherubino uit Le nozze di Figaro,
maar in andere
aria’s schiet hij
soms een beetje
te kort. In ‘Deh per questo istante solo’ uit La clemenza di Tito vindt hij
bijvoorbeeld een aandoenlijke kwetsbaarheid en jeugdigheid, maar zijn
lage register is niet het allersterkste. Daar komt bij dat dirigent Andrea
Marcon en hij een stijl nastreven die men eerder verwacht bij barokrepertoire dan bij Mozart en dat is nogal wennen: muzikaal is het mooi,
zangkunstig is het knap, maar het is niet de Mozart die we kennen en
iets van de diepgang lijkt uit de aria’s te verdwijnen, al stoort dat
minder bij de vroege werken van de componist. Verrassend zijn de
stukken van Joseph Boulogne, chevalier de St. Georges, de homo universalis uit Mozarts tijd wiens interessante muziek de laatste tijd
opnieuw in de belangstelling staat. Het is lovenswaardig dat Mariño zijn
werk heeft opgenomen, en alleen al daarvoor is Sopranista het beluisteren waard.

HEIN VAN EEKERT

HEIN VAN EEKERT

GEVOEL VOOR DRAMA
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OPERA-ARIA’S

POSITIEVE, FRISSE UITSTRALING

PUZZEL
© René Jaspers

HORIZONTAAL
1

MEZZOSOPRAAN

8

GROET

10 … EUTERPE (CACCINI)
11

FINSE DIRIGENT

12 AANDUIDING VAN EEN PERSOON
14 WET CONFLICT ECHTSCHEIDINGRECHT
15 MUZIKALE EENHEID
17 … SAVE THE QUEEN
19 VEDI QUANTO ADORO …
(SCHUBERT)
21 ALLES MIT GOTT UN NICHTS ...
... (BACH)
23 ONBEKENDE NAAM
24 COMPOSITIE VAN STRAVINSKY
27 WEBADRES
28 TREGUA E COGL'... (VERDI
ATTILA)
29 HAROLD ... ITALIE (BERLIOZ)
31 OPENLUCHTTHEATER CABRIO
IS IN ...
34 CONCERTZAAL IN UTRECHT
37 CHUT ... (CANTELOUBE)
38 OVERWINNING
40 MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG
41 EPISCH GEDICHT WAS
INSPIRATIE VOOR SIBELIUS
44 ... ZIJ GOD
46 ... SUITE (SIBELIUS)

VERTICAAL
1

… CRY FOR ME ARGENTINA (WEBBER)

2

… HAENDEL

3

OPDRACHTGEVER VAN VRAAG 24
HORIZONTAAL

20 REGIETEKEN
21 ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE MENS
22 ZANGERES EN DIRIGENTE
24 SNAARINSTRUMENT
25 GELUIDSDRAGER

4

NUMMER

5

ALGEMENE OUDERDOMSWET

6

NAPOLITAANS LIED (CURTIS)

7

WARMTEBRON

8

… DI VIOLA DA BRACCIO

9

ORGELCOMPONIST

26 AUF! MEIN HERZ MIT ... (BACH)
30 BRANIESCHOPPER
32 ELEKTRISCHE WEERSTAND
33 ENGELSE WINKEL
35 DIES ...

13 BINCHOIS EN LASSUS ZIJN GEBOREN IN ...
16 GASPARD DE ... ... (RAVEL)
18 ... PARMI NOUS (MESSIAEN)

OPLOSSING

36 YOEL ...
39 IEDER
41 KONINKLIJKE LANDMACHT
42 LUMEN
43 MICHEL VAN DER ...
45 ... SAGA (SIBELIUS)

OPSTUREN NAAR
De oplossing van de puzzel kunt u met naam, adres, postcode
en woonplaats voor 22 augustus 2022 sturen naar:
Klassieke Zaken, Postbus 226, 1200 AE Hilversum of
info@klassiekezaken.nl

Onder de goede inzendingen
worden 10 cd’s verloot van
Paul Hermann - Forbidden
Music in World War II.

PRIJSWINNAARS
Prijswinnaars puzzel KZ 1 / 2022
Oplossing: Pergolesi
Naam
Hans Oostendorp
Willem van Katwijk
E. Sterenborg
Peter Boogert
T.Schalekamp
Evy Schmitz
Rix van der Beek
René van Soeren
Kees Zandvliet
J. Bax

Plaats
Apeldoorn
Velp
Reeuwijk
’s-Gravenzande
Odijk
Krommenie
Enschede
Nijmegen
Warmond
Heeze
De prijswinnaars van puzzel nr. 1 ontvangen
Favourite sacred masterpieces
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ALKMAAR
Pop-eye/Velvet Music
Boterstraat 10 / 072-2200205
alkmaar@velvetmusic.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEN HAAG
Paagman
Frederik Hendriklaan 217 / 088 3383838
www.paagman.nl

MAASSLUIS
Mastersound
Noordvliet 29 / 010-5917822
peter@mastersoundonline.nl

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

MAASTRICHT
Boekhandel Dominicanen
Dominicanerkerkstraat 1 / 043-4100 010
www.boekhandeldominicanen.nl

ARNHEM
Het Colofon
Bakkerstraat 56 / 026-3703508
www.hetcolofon.nl
BILTHOVEN
Bilthovens Boekhandel
Julianalaan 1 / 030 2281014
www.libris.nl/bilthoven

DORDRECHT
Dordrecht Klassiek
Voorstraat 463 A / 078 612 2169
www.dordrechtklassiek.nl
DRIEBERGEN
CD ARTLINE
Traaij 47A / 0343-521532
www.cdendvd.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

MIDDELBURG
De Drukkerij
Markt 51 / 0118 – 886874
www.drukkerijmiddelburg.nl
NIJMEGEN
Boekhandel Roelants
Van Broeckhuijsenstraat 34 / 024-3221734
www.roelants.com

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

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

EMMEN
Boekhandel Vermeer
Noorderstraat 38-40 / 0591-642088
www.vermeer.plantage.nl

ROTTERDAM
Velvet Music
Oude Binnenweg 121a / 010-4134423
www.dedoelen.nl
www.velvetmusic.nl

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

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

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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© Julian Hargreaves

© Umberto Nicoletti

bestel nu
kaarten

Katia & Marielle Labeque

Mahlers Symfonie nr. 5

Nazarena van Golijov
Ook Stravinsky’s sprankelende Petroesjka
Filarmónica Joven de Colombia
o.l.v. Andrés Orozco-Estrada

Alisa Weilerstein in Elgars beeldschone Celloconcert
National Youth Orchestra of the United States of America
o.l.v. Daniel Harding

03/07

02/08

© Marco Borggreve

© Jean-Baptiste Millot

50% korting op concertkaarten voor deelnemers van de VriendenLoterij

Victor Julien-Laferrière

Ukrainian Freedom Orchestra

Dvořáks kleurrijke Celloconcert
Ook Rachmaninoffs Symfonie nr. 3
Jeugdorkest Nederland o.l.v. Jurjen Hempel

Anna Fedorova op piano
75 musici uit Lviv, Odessa en Kyiv o.l.v. Keri-Lynn Wilson
Chopins Pianoconcert nr. 2 en Dvořáks Symfonie nr. 9

05/08

11/08

Zomerconcerten.nl

Foto: Sven Scholten

EXCLUSIEVEBOXAANBIEDING

47,99
CLUBLEDEN

EEN HALLUCINERENDE
TIJDREIS

*
99
19,
12CD

47,99

24,99
12CD

Claudio Monteverdi is een sleutelfiguur in de muziekgeschiedenis.
Wie zijn werk van de eerste noten tot zijn laatste madrigalen volgt,
ondervindt aan den lijve de overgang van de renaissance naar de
barok. Technisch gesproken: van de prima prattica naar de seconda
prattica. Na de steeds meerstemmiger en onverstaanbaarder wordende texturen van de renaissance besloot een aantal componisten
aan het einde van de zestiende eeuw dat het genoeg was en dat de
verstaanbaarheid van de tekst vanaf nu voorop moest staan. De
monodie, zeg maar een lied met een eenvoudige begeleiding, was
geboren. Het leidde onder andere tot de eerste opera’s, waarbij
Monteverdi ook een belangrijke rol vervulde. Toch zijn de mooiste
documenten van die overgangstijd de negen boeken met madrigalen van Monteverdi. Krijn Koetsveld nam ze met Le Nuove Musiche
allemaal op en maakte deze gang van renaissance naar barok op
het hoogste niveau invoelbaar. De complete box met twaalf cd’s is
nu in de aanbieding. Een hallucinerende tijdreis voor een prikkie.

MONTEVERDI
MADRIGALI LIBRI I-IX
COMPLETE MADRIGALS

LE NUOVE MUSICHE
O.L.V. KRIJN KOETSVELD
BRILLIANT CLASSICS 5028421956619 (12CD)
VKZ.NL/222334

Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de complete lijst pagina
58. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 23
september 2022.

WORDT U AANGEBODEN DOOR
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