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The Sibelius Edition.  

Volume 13: Miscellaneous Works
Solisten, Dominante Choir, YL M ale Voice Choir, 
Lahti Symphony Orchestra o.l.v. Osmo Vänskä. 

BIS-CD-1936/38 (4 cd’s en 1 dvd)

De laatste aflevering in BIS’ Sibelius Edition 
heeft enigszins de status van appendix. De 

eerste cd is gevuld m et Sibelius’ orgelw erken, 
geestelijke m uziek en vrijm etselaarsm uziek (zie 

voor de laatste categorie Herm ine W eigel 
W illiam s’ studie: Sibelius and His Masonic Music; 
Uitg. Edw in M ellen Press, New  York 1998). Op de 

tw eede en derde cd zijn schetsen en alterna-
tieve versies van com posities te beluisteren. Tot 

het interessantste m ateriaal behoort een 
fragm ent Luonnotar – Pohjola’s dochter, dat 
grotendeels uit m ateriaal bestaat dat later in 

een rijkere versie in het sym fonisch gedicht Poh-
jola’s dochter (op.49) opduikt, m aar w aarin 

ineens ook een passage klinkt die later in de 
Derde symfonie (op.52) is terechtgekom en. De 
laatste cd w ordt afgesloten m et de beroem de 
opnam e van het Andante festivo van 1 januari 
1939 door het Fins Radio Orkest o.l.v. Sibelius 

zelf. De set w ordt gecom pleteerd m et een extra 
cd m et m uziek van Sibelius’ tijdgenoten (onder 

w ie zijn zw ager Arm as Järnefelt) en een dvd m et 
opnam en van de populairste w erken van 

Sibelius verluchtigd m et fraaie natuurfoto’s. Op 
de laatste cd kan tevens het verzam elde 

film m ateriaal dat er van Sibelius bestaat w orden 
bekeken. 

 
De complete Sibelius Edition  

bestaat uit: 

1. Tone Poem s (BIS-CD 1900/02)
2. Cham ber M usic I (BIS-CD-1903/05)

3. Voice and Orchestra (BIS-CD-1906/08)
4. Piano M usic I (BIS-CD 1909/11)

5. Theatre M usic (BIS-CD-1912/14)
6. Violin and Piano (BIS-CD-1915/17)

7. Solo songs (BIS-CD-1918/20)
8. Orchestral W orks (BIS-CD-1921/23)
9.Cham ber M usic II (BIS-CD-1924/26)

10. Piano M usic II (BIS-CD-1927/29)
11. Choral M usic (BIS-CD-1930/32)
12. Sym phonies (BIS-CD-1933/35)

13. M iscellaneous W orks (BIS-CD-1936/38)
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Sibelius: The Tempest:  

Overture and Suites, op.109 – The 
Bard, op.64 – Tapiola, op.112 

Lahti Symphony Orchestra  
o.l.v. Okko Kamu. BIS-SACD-1945

W at vooral opvalt aan het eerste w apenfeit van 
Kam u m et het orkest uit Lahti is de zorgvuldig-

heid w aarm ee hij – m ede geholpen door de 
uitstekende surround-opnam e! – zelfs de 

kleinste details in Sibelius’ partituren voor het 
voetlicht haalt. Bij directe vergelijking m et de 

opnam en van Vänskä blijkt dat De bard w at aan 
narratieve en dram atische spanning inboet. Ook 

Tapiola blijft qua spanning licht achter bij de 
interpretatie van Vänskä, al blijft er genoeg te 

griezelen over in de donkere Finse bossen.

reportage muziek Marcel S. Zwitser beeld M arcel S. Zwitser

‘Nederland zou van Finland moeten leren’

Het heeft iets van een 
jongensboek: een 
stad ongeveer zo groot 
als Zutphen m et een 
sym fonieorkest dat 
onverw acht doorbreekt 
tot de Europese top en 
als gevolg daarvan één 
van ’s w erelds beste 
concertzalen als resi-
dentie krijgt. Het is het 
verhaal van het orkest 
in de Finse stad Lahti 
(spreek uit: Lachti), 
ongeveer 100 kilom eter 
noordelijk van Helsinki. 
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reportage muziek Marcel S. Zwitser beeld M arcel S. Zwitser

‘Nederland zou van Finland moeten leren’

Jean Sibelius (1865-1957) is de grootste 
com ponist die Finland heeft voort-
gebracht. In zijn vroege jaren deed 
hij veel inspiratie op uit het Finse 
volksepos Kalevala en groeide uit tot 
één van de krachtigste spreekbuizen 
voor de politieke zelfstandigheid van 
Finland. In de loop van de jaren ont-
w ikkelde Sibelius een unieke stijl, die 
w el als ‘Scandinavisch im pressionism e’ 
is om schreven en w aarin een grote 
sensitiviteit voor de natuur doorklinkt. 
Zijn bekendste w erk is het nationa-
listische Finlandia (op.26, nr.7; 1899). 
Op de koraalm elodie hieruit w ordt in 
Nederlandse kerken tegenw oordig het 
lied ‘Ik bouw  op U’ gezongen.

linksboven: Uitzicht vanaf het terras van de 
De Sibeliuszaal in Lahti. De concertzaal ligt 
sfeervol aan een m eer.
hierboven: Dirigent Okko Kam u (rechts) 
w ordt geinterview d door Sim on Bosw ell.
daaronder: Het Lahti Sym fonieorkest o.l.v. 
Okko Kam u.
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OOK�DE�PROGRAMMERING�VOOR�DE�KOMENDE�FESTIVALS�
IN�,AHTI�ER�ANDERS�UIT�GAAN�ZIEN��l%R�MOETEN�DINGEN�
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WERKING�MET�EEN�MANNENKOOR�OP�ÃÃN�AVOND�
UITVOEREN�m
!AN�BELANGSTELLING�VOOR�HET�FESTIVAL�IN�,AHTI�IS�IN�
IEDER�GEVAL�GEEN�GEBREK��$E�TWEEDE�AVOND�WAS�
NAGENOEG�UITVERKOCHT��)N�MIJN�HOTEL�TROF�IK�EEN�
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HEEFT�OOK�ONS�LAND�NATUURLIJK�EEN�RIJKE�ORKESTCUL
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KEST��HET�/RKEST�VAN�HET�/OSTEN	�TE�HOREN��DAT�
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WAARDERING�VOOR�DE�VERDIENSTEN�VAN�DE�.EDER
LANDSE�MUZIEKCULTUUR�VAN�DE�KANT�VAN�DE�POLITIEK�
q�EN�DEELS�OOK�VAN�HET�PUBLIEK��"IJ�VOLDOENDE�VISIE
EN��ONDER	STEUN�ING	�KAN�ECHTER�IN�%NSCHEDE�
GEBEUREN�WAT�IN�,AHTI�IS�GEBEURD��%N�HET�IS�TE�
HOPEN�DAT�%NSCHEDE��EN�DE�REST�VAN�.EDERLANDÚ	��
WANNEER�HET�ZOU�GEBEUREN��HET�ORKEST�NET�ZO�OP�
HANDEN�ZAL�DRAGEN�ALS�VOORMALIG�LANDSKAMPIOEN�
VOETBAL�&#�4WENTEc�■

Fragm enten van enkele w erken uit de Sibelius 
Collection zijn te horen op nd.nl/m uziek


