ten - de partijen van de evangelist en van

Bostridge overkomt als een ooggetuige, vertelt

wordt, maakt deze uitgave extra aantrekkelijk.

ineens aan pre-

Herr der Legionen!
uitik vraag me af hoe
op

s, D 929 (finale in twee ver-

342 1166-2
te geloven dat MDG het ka-

Klaviertrio lijkt het startschot
et
gaat alle
- op twee cd’s, verop alle muziek mogen rekewaarop we de finale in
en
rste gedrukte uitgave ver-

Schilderij

t Stefan Mendl toe, dat de le-

inele versie eigenlijk het best
Luister en overrukkelijk en de cd klinkt weer

Paul McCreesh zorgt een een transparante uitvoering van Bachs meesterwerk.

Nederlander in Oostenrijk.
prijs

Weens Nieuwjaarsconcert 2003
DG 474 250-2 (2 cd’s voor de prijs
van 1) TDK DV-WPNK03 (1 dvd).
Beeldformaat: 16:9. Geluidsformaat: stereo, dolby surround, DTS.
DOOR MARCEL S. ZWITSER

brood met het ma-

akten.

Leeuwarden; prijs 3,59.

maar vond het niet. Toch
omen, al was het misschien
ig genoeg was Nederland lande erkenning gaf die hem
nvloed van dirigent Willem
in dit boek Mahzo toegankelijk, bijna meeslein de serie Grote Compoen Kruidvat uitgeeft. En het

19.30 u, drie
Henk
mer, orgel.

m (Heldersea van der Vij-

Dorpskerk
m. koor Vita
Nijs,
M. Haydn,
us Passion).
0.00 u, chr.
hthus o.l.v.

Ik heb herinneringen aan het
Weens Nieuwjaarsconcert vanaf
1979, het laatste concert met Willy Boskovsky. Maar ik kan me niet
herinneren dat ik op Nieuwjaarsdag ooit zo opgetogen en voldaan
achter de televisie vandaan ben
gekomen als afgelopen keer. Het
Weense sprookje was nog nooit
zo mooi: muzikaal kan het laatste
Nieuwjaarsconcert
gerekend
worden tot de beste Nieuwjaarsconcerten, de reportage was met
stip de beste ooit. Nu we in een
tijd zijn aangeland dat niet alleen
de geluidsopname, maar ook de
beeldreportage kort na het concert te koop wordt aangeboden,
heeft het Nieuwjaarsconcert een
ander gezicht gekregen. Het aan-

sopraan; Eline Harbers, alt; Kevin McLeanMathilde van
Jan van Beijeren

Holwerda-Vier-

Margreet Enequist;
Orkest. J.S. Bach

- St. Martinuskerk (Kerklaan)
- 20.00 u, Sing-in.
- Geref. Kerk (vrijg.) (Provin- 19.30 u, geref. gem. Imma-

Luz
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APRIL

- De Kandelaar (Heiligen- 20.00 u, MarcusPassie

Kramer; Charles van Tassel,

Door lij-

Donald Bentvels Passion.
- De Doelen - 20.00 u, chr.
mannenkoor De Gouwe-

m.m.v. John Kui-

cht (Gramsrald Troost.
in

(Gijsbrechtgavondzang
rhofcantorij
Jan

werkelijk uitstekend: het zal nog
lang duren voor we weer een
Schatzwalzer en een Kaiserwalzer
van dit kaliber zullen beluisteren.
Maar wat een verrukking om polka’s als de Scherz-polka en Leichtes Blut nu eens niet als virtuoze
lolbroekerij uitgevoerd te horen,
maar meer als fijne knipogen.
Steeds zijn de verschillende groepen in het orkest zorgvuldig met
elkaar in balans - ook het slagwerk, dat nu echt eens klinkt als
ritmische markeerstift voor de
melodie in plaats van een lawaaiige, melodiestorende motor.
Het Strauss-repertoire is uitgebreid met werken van Weber en
Brahms. De keuze voor Webers
Aufforderung zum Tanz hangt samen met de herdenking dit jaar
van de 200e geboortedag van
Hector Berlioz. Hij maakte de beroemde orkestratie van het stuk.
Daarbij komt dat dit stuk al jarenlang hoog op het verlanglijstje
van Franz Mailer stond, de Weense Strauss-expert die jaarlijks met

SHEILA ROCK

de dirigenten het programma samenstelt. De beide Brahms-dansen worden in een ongebruikelijke orkestratie van Friedrich Reichert uitgevoerd. In Reicherts
versie klinkt de Zesde dans niet in
D (hoewel de boekjes bij de cd’s
en de dvd die toonsoort nog wel
vermelden), maar twee tonen lager in Bes waardoor de dans donkerder en zwaarder klinkt.
Het concert is in zijn geheel te beluisteren op een dubbel-cd. Op
deze cd is het enige incident tijdens het concert - het voortijdige
applaus in Webers Aufforderung
zum Tanz - niet verwijderd. Op de
dvd is dit wel gebeurd. Op de dvd
is het complete concert te zien,
zoals dit op 1 januari gespeeld is.
Regisseur Brian Large heeft de reportage verfijnd en het lange applaus na elk nummer ingekort. De
toeristische kiekjes, voorzien van
een eerder gemaakte geluidsopname, zijn naar een aparte bijlage
verhuisd.

m.m.v. John Kuiper, voorle-

Mayra Kroese,
Alex Vermeulen, tenor; Sinan Vural,
Wybe Kooijmans en Jan Jansen, or-

DINSDAG
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APRIL

- Concertgebouw - 19.30 u,

Kramer; Charles van Tassel,

Gezinus VeldMartin de Deugd, viool; NoorMarjo van Someren,
Maarten van der Valk, pauken;

MUZIEK

ND NL

- Geref. Kerk (vrijg.)
- 20.00 u, vocaal ensemble

- 12.15 u, lun-

ref. kerk Vrouwenpolder o.l.v. Jan Wattel;
Jan Wat-

VRIJDAG
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WOENSDAG
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- Franciscus Xaveriuskerk
- 20.15 u, koor en orkest van

Mayra Kroese,
Alex Vermeulen, tenor; Sinan Vural,
Wybe Kooijmans en Jan Jansen, or-

Niek Idelenburg, evangelist;

BOLSWARD - Martinikerk - 19.00 u, Orato-

Martijn Sanders,

sopraan; Eline Harbers, alt; Kevin McLeanMathilde van
Jan van Beijeren

Margreet Enequist;
w Philharmonisch Orkest. J.S. Bach

- De Burcht (Van Schothorst- 20.00 u, Geref. Veluws Mano.l.v. Joop Ritsema; gem. koor
o.l.v. Jetze Baas; Jorrit Woudt, orOok samenzang.
- Herv. Kerk - 19.45 u, herv.
jongerenRu-

- Eben Haëzerkerk (Zonne-

- Ichtuskerk (Duinkerksestraat
- 20.00 u, MarcusPassie (Het lijdens-

- Oude Kerk - 20.00 u, kamerkoor
o.l.v. Daan

- theater De Lawei 20.00 u,
Amfora. Musical Ruth.
- Pieterskerk - 19.30 u, Bachkoor
Haags Matrozenkoor en ResidenWolff; Peter
Maarten KoningsberJudith
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Arthur Ko

- Nieuwe Kerk - 15.30
orgel. Erbach, K
Messiaen
- Herv. Kerk - 19.0

Németh,

alt/mezzoWolf MatAnneke Pols, viola da
Aart Bergwerff, orgel. Bach (Mat-

APRIL

- Stadskerk St. Cathrien en

Handel (oratoriu

Huijbrechts; solisten. Bach (Johannes Pas-

- Oude Kerk - 19.30 u, her

APRIL

Witteveen;

BOLSWARD - Martinikerk - 19.00 u, Orato-

- Engelse Kerk
- 20.15 uur, Vox Evangelica

- Grote of St. Laurenskerk -

DONDERDAG

agenda

- grote Kerk - 12.45 u, Aad
De Grigny, im-

Wil Kania, bas; Al-

tjes o.l.v. Kees de Bruin; Jan Vis, orgel; Mide
- Herv. Kerk - 20.15 u, Gerben
m.m.v. Rooys Kamerkoor.
Verschraegen, Andriessen,
improvisatie.

m.m.v. John Kui-

Armoniko o.l.v. Jouke van der Leest;

ND/M U Z I E K A G E N D A
O S T B U S 111
3770 AC B A R N E V E L D
F A X 0342.411.611

De eerste aanzet tot de Sinfonia S
betrof een schilderij van Donato
mante (1444-1514) van de opges
Christus uit het graf. Rubbra zag
schilderij uit de Thyssen-Bornem
verzameling in een speciale tent
stelling in Londen, in maart 1961
was er van onder de indruk: ‘zo m
mijn muziek gaan klinken’, schree
aan zijn uitgever. Het schilderij t
geen opgestane Christus in tri
maar een Christus die nog steeds
en zijn wonden toont. De onrust
het schilderij oproept verklankte R
bra in de eerste bladzijden van de s
fonie. Bij de inzet verplaatst Ru
ons meteen naar Golgotha, waar
Christus’ smartelijke woorden ‘Eli
lama sabachthani’ horen. Als Chr
daarop zijn geest aan zijn Vader o
geeft, beleven we het uitbrekende
tuurgeweld mee in een hevige pau
solo.
De opbouw van de symfonie is ve
lijkbaar met de passies van Bach.
een verteller die passages uit de E
geliën en de Handelingen leest, a
wisseld met hymnen en koralen
verteller is ditmaal geen tenor, m
een alt. Rubbra’s keuze voor een v
wenstem werd enerzijds ingeg
door het verlangen de verteller
een ander muzikaal ‘gezicht’ te ge
maar anderzijds ook om te benad
ken hoe belangrijk de vrouwen i
paasgeschiedenis zijn.
Het eerste recitatief vertelt over J
van Arimathea, die na zijn verzoek
Pilatus, Christus’ lichaam van de
verneur ontvangt, zodat hij het kan
graven. De vertelling is gehuld in
kere, traag voortschrijdende akk
den in de koperblazers. Dit blijft z
de volgende episode over de vrou
bij het graf op de vroege paasmor
Bijzonder is het relaas van de eng
dat Rubbra zet als een vrije canon

- Geref. Kerk (vrijg.)
- 20.00 u, MarcusPassie

- Oude Kerk (Wilhelmina- 20.00 u, Projectkoor Naaldwijk

- Herv. Kerk (Kerkplein) Hollands

Heidema; Frans Koster, orgel.
MAANDAG

- Concertgebouw - 19.30 u,

0 u, gospel-

/

Rijnconsort o.l.v. Fokko Ol-

(Driekoninoor Chanan-

.00 u, Chris-

tal balletbijdragen is verminderd
en min of meer in plaats daarvan
wordt het concert nu verluchtigd
met kiekjes van toeristische trekpleisters. Hierdoor krijgt het concert een beetje Oostenrijk-vakantieland-allure, maar het past uitstekend in het concept van het
Nieuwjaarsconcert: het sprookje
dat de romantiek in Oostenrijk en in Wenen in het bijzonder nog bestaat.
Harnoncourt
dirigeerde
het
Nieuwjaarsconcert al in 2001. Dat
concert was al heel opmerkelijk.
Dat ik het laatste concert toch
nog beter vind, ligt voor een belangrijk deel aan de samenstelling van het programma. Het concert van twee jaar geleden bestond voor een groot deel uit ‘romantische’,
wat
dromerige
werken; het speelse element van
de grappige polka’s ontbrak te
veel. De balans tussen romantisch
en speels is nu veel beter. Nu ligt
de romantiek in de muziek van de
Strauss-dynastie
Harnoncourt

- Geref. Kerk (vrijg.) (Snip 14) u, geref. koorver. Gloria Deo o.l.v.
Goud; Wendy van den Dolder, fluit;
Henk Erkelens, schrift-

dith Sportel;

aan) - 19.30
naar, piano;
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Weens sprookje nog nooit zo mooi

NederIn zijn geboor-

nctie in de Domkerk in
in de
plaats.
om in het buistudie aan het conservatorium
zijn geluk in Wenen als com-

Laatste Oordeel, met dien versta
dat Mahler expliciet gezegd heeft
zijn muziek te willen uitdrukken d
in de hemel geen veroordeling zal
Theologisch gezien predikt Mahle
zijn symfonie dus eigenlijk de a
zoening.
Wie na de passies in de Lijdensw
graag een mooi muzikaal paasver
wil hebben, zou eens aan de Ops
dingssymfonie van de Engelse com
nist Edmund Rubbra (1901-1986)
nen denken. Chandos nam Rub
symfonieën al enige tijd geleden
maar nu zijn de verzamelde sym
nieën in een vriendelijker gepr
cassette uitgekomen. Rubbra’s Ops
dingssymfonie - nr. 9 in de rij van
heet officieel Sinfonia Sacra (gew
symfonie) en heeft als ondertitel
(Opstanding). Bijzonder
tail aan de ontstaansgeschiedenis
het werk is dat Rubbra het stuk
tooide op Goede Vrijdag 1972.

- Pieterskerk - 19.30 u, Bachkoor
Haags Matrozenkoor en ResidenWolff; Peter
Christuspartij;
Caroline
Sam,
Judith Németh, alt/mezzoWolf MatAnneke Pols, viola da
Aart Bergwerff, orgel. Bach (Mat-

Handel, Ba

- Goede Herderkerk
orgel. Improv

- Noorderkerk (Las
- 19.30 u, MarcusPassie (

John Kui
- Grote Zaal muziekcentrum
- 20.15 u, Radio Kamerorkest

- St. Janskerk - 20.00 u

Julia Gooding, sopraan; Guillemette
s Schäfer, tenor; Got-

ZATERDAG
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van der Merk, trompet; Jan Mu
- Grote of Andreaske
u, chr. mannenkoor DE

APRIL

- Noorderkerk (Noorder- 14.00 u, Gwyneth Wentink, harp;
en

- Bovenkerk - 15.00 u,

