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‘Apasionado’
diverse componisten
Ning Feng, viool / Orquesta 
Sinfónica del Principado de 
Asturias / Rossen Milanov, 
dirigent
Opname juni 2015, Oviedo (E)
CCS SA 37916
DSD 2.0 en 5.0, PCM 2.0

Acrobatiek op een Stradivarius 
uit 1721 (de Macmillan), laat 
dat maar over aan de Chinese 
violist Ning Feng. Hij voert 
zijn halsbrekende vioolkunsten 
uit op de grens van wat 
menselijkerwijs voor mogelijk 
kan worden gehouden. 
‘Zigeunerweisen’ en ‘Romanza 
Andaluza’ van Pablo de Sarasate 
(zelf groot violist), ‘Symphonie 
Espagnole’ van Edouard Lalo, 
de beroemde ‘Tzigane’ van 
Maurice Ravel en als sluitstuk 
van deze SACD de ‘Carmen 
Fantasy’ van Georges Bizet/
Franz Waxman. 
Naast het gloedvolle vioolspel 
van Feng – je weet toch dat 
muziek een internationale taal 
is die door letterlijk iedereen 
begrepen en gesproken kan 
worden, dus ook door 
niet-westerse wereldburgers 
– beviel mij Lalo’s Symphonie 
Espagnole. Dit werk verdient 
meer gehoord te worden. Het 
ademt ondanks dat het door de 
Noord-Franse Lalo is 
gecomponeerd een warmbloe-
dig Spaans karakter. De 
opname is transparant, de viool 
is prachtig in balans met het 
orkest – niet kamerbreed, doch 
in juiste proportie – en 
derhalve van demo-kwaliteit. 
Apasionado dus!

Johann Sebastian Bach
Cello Suites 2, 5 en 6
Joachim Eijlander, cello
Opname 08/09 2015, 
Doopsgezinde Kerk Haarlem
Navis Classics NC15007
PCM 2.0

“Hoe vaak zijn deze stukken 
voor cellosolo al niet gespeeld 
dan wel opgenomen? Talloos 
vele malen en terecht! Hoe veel 
uitvoeringen ik heb staan? ‘Pas’ 
vier… en de eerste CD van het 
tweeluik van de complete suites 
– met 1, 3 en 4 die later dit jaar 
gevolgd worden met 2, 5 en 6 
– zal de vijfde worden. Want, 
ik/je kunt er geen/nooit genoeg 
van krijgen.” Dit schreef ik bij 
de recensie van het eerste 
drietal Suites (nrs 1, 3 en 4) in 
HVT van september 2015. En 
verder: “Deze uitvoering wordt 
vooral gekenmerkt door het 
‘ademende’ spel van Eijlander 
en de fabelachtig mooie 
opname van deze Gaetano 
Chiocchi-cello uit 1870. Wow, 
hij stáát gewoon in mijn kamer 
te spelen!” Vergeet gewoon 
even wat er in dit tijdsgewricht 
allemaal in de wereld gebeurt 
en laat je meevoeren in Bach’s 
klankidioom – zo oneindig rijk, 
zo bijna buitenaards, zo 
volstrekt tijdloos. Naast het 
briljante spel van Joachim 
Eijlander gaan mijn compli-
menten ook uit naar recording 
producer Daan van Aalst, die 
deze suites zo ‘natuurlijk’ heeft 
opgenomen. (zie http://
navisclassics.com)

Morton Feldman
Patterns in a Chromatic Field
Christian Giger, cello / 
Steffen Schleiermacher, piano
Opname januari 2014, Abtei 
Marienmünster
MDG 613 1931-2
PCM 2.0

Ga er maar eens goed voor 
zitten: een bijna tachtig 
minuten durend stuk muziek 
dat je òf geweldig vindt òf niet. 
Over de interpretatie van beide 
musici valt wegens het 
ontbreken van vergelijkingsma-
teriaal weinig of niets te zeggen 
– en ik heb ook niet de 
pretentie dat te kunnen! Wat 
Morton Feldman (1926-1987) 
voorstaat met dit werk is het 
verklanken van patronen en 
structuren. Ja, letterlijk van 
tapijten! Of ik (of jij) dit 
herkent en er in hoort, is maar 
de vraag. Ik ben te zeer in 
melodielijnen opgegroeid en 
verweven, maar bijzonder is het 
zeker. In mijn tijd bij Etcetera 
Records heb ik productie met 
werken van Morton Feldman 
in de catalogus opgenomen 
(The Ecstacy of the Moment, 
Etcetera KTC3003/1) en weet 
me te herinneren dat het 
tekstboekje een ‘hell of a job’ 
was vanwege de eisen op 
grafisch vlak; het werd bijna 
extasy…

Georg Friedrich Händel
Orgelconcerten op. 4
Rudolf Innig
Opname mei 2015, St. 
Nicolai Lüneburg
MDG 317 1929-6
PCM 2.0

Normaliter heten viool- of 
piano- of celloconcerten zo, 
omdat het genoemde 
instrument een hoofdrol 
vervult in het symfonische werk 
– dus met orkest. In dit geval 
niet want door de bewerking 
van Samuel de Lange 
(1840-1911) is de orkestpartij 
verweven met de orgelsolo’s. 
Het is dan aan de uitvoerend 
musicus zaak de boel helder en 
transparant neer te zetten. 
Uiteraard moet het instrument 
er zich ook voor lenen anders 
wordt het een dikke brei van 
klanken. Zo niet in dit geval. 
Rudolf Innig speelt dat het een 
lieve lust heeft, hoewel ik zo af 
en toe de neiging heb dat het 
toch een beetje dichtloopt. 
Maar dat kan ook aan de 
tekortkoming(en) van mijn set, 
of de akoestiek van mijn 
werkkamer liggen. Ga er maar 
aanstaan: een orgel uit de kerk 
ff verplaatsen naar een 
eenvoudige zolderkamer van 
twintig vierkante meter. Geen 
sinecure, toch?

Diverse componisten
Lucia Swarts, cello / Siebe 
Henstra, klavecimbel / Richte 
van der Meer, cello / 
Johannette Zomer, sopraan
Opname september 2015, 
Hervormde kerk Renswoude

7Mountain Records 
7MNTN-005 
(www.mntn.com)
PCM 2.0

In de in het verleden veel 
gevoerde discussies – toen de 
CD als medium net uit was, 
dus tachtiger jaren vorige eeuw 
– gingen veelal over de prijs en 
de klank. De prijs zou te hoog 
zijn – je kreeg meestal zo tegen 
de 70 minuten muziek wat in 
vergelijking met de elpee ruim 
een derde méér was! – en de 
klank was ‘digitaal’. Ik heb 
beide eigenlijk nooit echt 
begrepen. Alsof de elpee 
goedkoop was… en denk aan 
de BTW op geluidsdragers in 
vergelijking met bijvoorbeeld 
die op de boeken (21% versus 
6%). Dat digitale, ja dat was 
meestal de opname zelf of de 
transfer van het analoge 
bronmateriaal. Vandaag de dag 
zijn nieuw geperste elpees 
gewoon duur – ik hoor 
niemand meer klagen – en is 
het ‘digitale’ geluid van de CD 
ook naar de achtergrond 
verdwenen. Okay, toegegeven: 
moderne D/A-converters zijn 
meer dan okay en is de digitale 
techniek grosso modo mede 
door de gouden oortjes van de 
opnametechnici ‘analoog’ van 
klank. 
Een mooi voorbeeld hiervan 
heb ik nu bij de kop. Recording 
producer en engineer Frerik de 
Jong – ik ken hem nog uit de 
tijd dat ik bij TransTec aan de 
Brugwachter gastheer was voor 
Cees van der Gragt’s klassen in 
de cursus afluister-solvège van 
het Rotterdams Conservato-
rium, met Frerik als student – 
heeft er iets heel fraais van 
gemaakt. Hoewel de 
instrumenten, authentiek in 
bouw en stemming, aanleiding 
kunnen geven tot enige 
‘hardheid’ is daar hier totaal 
geen sprake van. Ik kan mij 
verliezen in termen van 
zijdezacht en zo, maar er wordt 

M U Z I E K T I P S   T h e o  W u b b o l t s



hvt - maart 201674

gewoon fantastisch gemusi-
ceerd! Met Lucia Swarts cello, 
Siebe Henstra klavecimbel, 
Richte van der Meer cello en 
Johannette Zomer sopraan heb 
je het puikje van Neerlands 
top-musici bijeen om van dit 
(vroeg) Italiaanse barokreper-
toire een waar feestje te maken. 
Benieuwd naar de componis-
ten? Guiseppe Maria Jacchini 
(ca. 1670-1727), Domenico 
Gabrielli (ca. 1659-1690), 
Giovanni Lorenzo Lulier 
(1662-1700), Alessandro 
Scarlatti (1660-1725) en 
Giovanni Bononcini 
(1670-1747). Nog niet 
voorhanden in je discotheek? 
Aanschaffen deze CD want die 
mag niet ontbreken!

‘The Art of Midori’
diverse composities voor viool 
solo en met orkest
Midori, viool / diverse 
orkesten en dirigenten
Sony Music 88875183402 
(10 CD’s)
PCM 2.0

Wie in een klap zo’n beetje alle 
belangrijke vioolconcerten wil 
aanschaffen – Dvorak (op.53), 
Sibelius (op.47), Bruch (op.46 
en op.26), Tsjaikovski (op.35) 
,Sjostakovitsj (op.99), Mozart 
(K.364/320d en K.56/315f ) 
– en werken voor viool solo of 
met piano begeleiding, kan 
uitstekend terecht bij deze 
verzamel box die Sony heeft 
uitgegeven. Je krijgt hiermee 
een prachtig overzicht van het 
kunstenaarschap van deze 
Japanse violiste; door zowel de 

tijd, vanaf 1988 tot 2002, als in 
repertoire. Haar veelzijdigheid 
reikt van Bach tot Sjostakovitsj 
en ik kan eigenlijk nergens 
horen wat haar niet op het lijf 
geschreven is. Zij – en met haar 
vele andere musici van 
niet-Westerse origine, zie de 
hiervoor beschreven opname 
van Ning Feng – bewijst dat 
muziek een internationale taal 
is die menig vooroordeel doet 
slechten. Als voorbeeld neem ik 
CD8 met de ‘Sinfonia 
Concertante’ van Wolfgang 
Amadeus Mozart en waar 
Nobuko Imai de altvioolpartij 
voor haar rekening neemt met 
begeleiding van het NDR 
Sinfonieorchester onder leiding 
van Christoph Eschenbach. 
Diverse opnames zijn ook nog 
eens ‘live’… Voor rond de 
vijfendertig euro een koopje!

Gabriel Fauré / Alfred 
Schnittke / Johannes Brahms
Piano kwartetten
Berlin Piano Quartet
Opname mei 2015, Kleine 
Sendesaal des rbb, Berlijn
Sony Music 8887515552
PCM 2.0

Ik moet eerlijk bekennen dat 
dit genre me meer doet als ik er 
bij aanwezig ben, dan wanneer 
ik het thuis beluister. Met 
orkestmuziek, het symfonische 
en soloconcert, heb ik dat 
minder omdat het meestal een 
‘feest der herkenning’ is. Je 
weet wat er komt, je let meer 
op de interpretatie, op de tempi 
en dergelijke. Met kamermu-
ziek moet je gewoon meer 

ervaring opdoen om juist het 
samenspel te ontdekken en te 
onderkennen. Maar soms lukt 
het meteen en het zal je 
verbazen dat dit het geval is 
met onderhavige opname… 
Alle vier musici pakken hun 
partij heel muzikaal op en je 
hebben je als toehoorder wat te 
‘vertellen’. Maar wàt? Een 
antwoord hierop moet ik je 
schuldig blijven, domweg 
omdat ik het niet weet. De 
werken zijn zo verschillend van 
karakter – een pré voor een nog 
niet zo lang geformeerd kwartet 
om de diversiteit te tonen – dat 
je ze eigenlijk afzonderlijk van 
elkaar moet beluisteren. Als 
separate entiteiten en een 
advies: neem er de tijd voor. De 
opname is evenwichtig en 
klassiek, dus… voorbeeldig in 
zijn soort.

Max Reger / Heinrich 
Reimann
Koraal fantasieën
Balázs Szabó, orgel
Opname diverse locaties
MDG 920 1945-6 (2CD)
DSD 2.0 en 5.0, PCM 2.0

Dat van die diverse locaties 
behoeft enige uitleg want de 
opnames zijn gemaakt in 
Wenen, Giengen a.d. Brenz en 
Zürich. Het is een dubbelaar 
voor de die-hards, waartoe ik 
mijzelf niet direct reken. 
Daarvoor mis ik de musicologi-
sche bagage om te doorgronden 
waar het ‘fijne’ ‘m nu in zit. Ik 
vind het doorgaans te 
langdradig. En hoe is de 
opname? Top – zelfs zo top dat 

ik de sensatie in een meerka-
naalsweergave graag wel eens 
een keer wil horen. 

Johann Adam Reincken
Toccata’s, suites en partita’s
Sonja Kemnitzer, klavecimbel
Opname juni 2015, Abtei 
Marienmünster
MDG 905 1928-6
DSD 2.0 en 5.0, PCM 2.0

Als in voorgaande opname heb 
ik er wel eens moeite mee een 
hele CD lang – in dit geval 
bijna zeventig minuten – hele-
maal uit te luisteren. Zeker als 
het klavecimbel betreft. Oeps, 
daar kun je soms best wel wat 
kriegelig van worden. Kun je 
het wel volhouden, dan ben je 
liefhebber, heb je een groot 
incasseringsvermogen of… de 
componist brengt voldoende 
variatie aan in de muziek en/of 
is de klavecimbelspeler in staat 
je te blijven boeien. Door al 
deze parameters heen – ik 
luister weinig tot zelden naar 
klavecimbel solo – is het me 
toch gelukt deze opname 
zonder horten of skippen door 
te luisteren. Voor wie is dit dan 
een verdienste? Ik denk meneer 
Reincken, het instrument (naar 
Johannes Ruckers 1624 door 
Lutz Werum, voor de kenners), 
Sonja Kemnitzer en natuurlijk 
de opnametechnicus Friedrich 
Wilhelm Rödding. In welke 
volgorde of welk aandeel? Geen 
idee, maar wel hulde!

Robert Schumann
Lieder
Thomas Oliemans, bariton / 
Paolo Giacometti, piano
Opname september 2015, 
MCO Studio 1, Hilversum
Channel Classics CCS 38416
PCM 2.0

Een klein voorproefje kreeg ik 
eind november vorig jaar op 
het feestje dat Channel Classics 
gaf in Muziekgebouw in 
Eindhoven ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van het 
kwaliteitslabel. Nu is de 
opname verschenen met 
‘Dichterliebe’, ‘Sechs Gesange 
opus 59’ en ‘Sechs Gedichte 
und Requiem opus 90’ van 
Robert Schumann. Niet direct 
het meest vrolijke liedrepertoire 
dat je je voor kunt stellen, maar 
toch, ze behoren tot de 
eredivisie van het genre. 
Thomas Oliemans schrijft in de 
begeleidende tekst: “Behalve de 
klassieke ‘boy-meets-girl-who-
marries-other-boy-story’ gaat 
‘Dichterliebe’ over muziek, over 
zingen. Muziek en zang 
begeleiden de hoofdpersoon in 
alles wat hij meemaakt, soms 
als ondragelijke achtergrond, 
dan weer als trigger voor 
herinneringen en uiteindelijk 
als louterende verlossing en 
uitlaatklep. Florestan en 
Eusebius vinden elkaar in een 
prachtige symbiose van tekst en 
muziek waarin uiteindelijk de 
muziek het laatste troostende 
woord heeft.” De begeleiding is 
in goede handen bij Paolo 
Giacometti, die in Dichterliebe 
een vleugel van Conrad Graf 
(Wenen, ca. 1830) en een J.B. 
Streicher (Wenen, 1847) 
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bespeeld in de twee daarop 
volgende cycli. Is deze 
‘Einspielung’ een nieuwe 
standaard? “Ich grolle nicht…”

Ralph Vaughan Williams / 
Maurice Ravel / Manuel de 
Falla
Diverse werken
Stockholm Syndrome 
Ensemble
Opname september 2015, 
Studio Swedish Radio, 
Stockholm
Channel Classics CCS 36916
PCM 2.0

Wel verwonderlijk is de 
combinatie van twee violen, 
altviool, cello, contrabas én 
piano… Geen van de 
‘klassieken’, noch Haydn, 
Mozart of Beethoven hebben 
voor deze bezetting gecompo-
neerd. Floor van der Holst, 
label manager bij Channel 
Classics, schrijft: “Op deze CD 
staan een specifieke locatie en 
tijd centraal: Parijs 1907. De 
Engelsman Ralph Vaughan-
Williams en de Spanjaard 
Manuel de Falla studeerden er 
tegelijkertijd en werden beiden 
toegelaten tot de intieme 
vriendenkring van Maurice 
Ravel, bij wie Vaughan 
Williams als student was 
aangenomen. Een prikkelende 
gedachte, drie zo verschillende 
artiesten op hetzelfde moment 
in Parijs die met elkaar over 
muziek spraken en elkaar 
inspireerden. Reden voor het 
Stockholm Syndrome 
Ensemble om werken die zij 
rond die tijd componeerden, 

op te nemen. Het Stockholm 
Syndrome Ensemble, met 
contrabassist Rick Stotijn in de 
gelederen, ontstond vanuit een 
frustratie. Frustratie die 
voortkomt uit de vraag: 
waarom doen we eigenlijk wat 
we doen als we muziek spelen 
en luisteren? Klassieke 
concerten hebben vaak een 
vaste vorm en inhoud. Maar 
waarom dan? Het Stockholm 
Syndrome Ensemble zoekt 
nieuwe manieren om 
vertrouwde en nieuwe muziek 
te brengen. En wil dat met 
kracht, kleur en betekenis op 
de luisteraars overbrengen.” Bij 
mij is dat gelukt; nu nog bij 
jou!

‘Trumpet Combinations’
diverse componisten
opname juni 2015, St. Jakobi, 
Lübeck
MDG Audiomax 906 1930-6
DSD 2.0 en 5.0, PCM 2.0

Muziek bijeengebracht van 
John Gardner (1917-2011), 
Vincent Jelich (1596-1636), 
Petronio Francescini 
(1651-1680), Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), Antonio 
Pino (17de eeuw), Georg 
Friedrich Händel (1685-1759), 
Boris Blacher (1903-1075), 
Henri Busser (1872-1973) en 
Péter Tóth (*1965); een nogal 
gemêleerd gezelschap. Neem 
daarbij het instrumentarium, 
dan is het orgel van de St. 
Jakobi in Lübeck de basis en 
zijn de bespelers van de 
trompet Joachim Pliquett en 
Matthias Kühnle, András Fejér 
op trombone en Klaus Mertens 

als bariton de ‘solisten’ in 
wisselende bezetting. Een 
wonderlijke SuperAudio-CD 
met vele muzikale vondsten in 
super-opnamekwaliteit.

Wolfgang Amadeus Mozart
Harmoniemuziek uit opera’s
Winds Unlimited
Opname juni 2015, 
Doopsgezinde kerk, Deventer
Cobra 0049
PCM 2.0

Het is buitengewoon precair 
om nu al een CD tot ‘opname 
van het jaar’ te bombarderen. 
Okay, als er nog zulke fraaie 
opnames bij kunnen komen de 
komende maanden dan staat 
deze op mijn lijstje van 
kanshebbers. Wat een heerlijke 
muziek, wat een heerlijke 
uitvoering – Winds Unlimited, 
een zevental dat werkelijk 
prachtige instrumenten tot hun 
beschikking hebben – en 
heerlijk muziek. Wat wil je 
ook? Arrangementen uit 
Mozart opera’s, van de hand 
van Georg Kaspar Sartorius, 
zijn natuurlijk buitengewoon 
dankbaar. Neem ‘Le Nozze de 
Figaro’, ‘La Clemenza di Tito’ 
en ‘Don Giovanni’. En wat ligt 
die contrabas lekker onder het 
tweetal klarinetten, hoorns en 
fagotten. Demo-kwaliteit 
optima forma. Zet de 
volumeregelaar maar open en 
het is genieten geblazen.

‘Lost in Romance’
Lyn Stanley

Hè? Theo wat nu? Ja, als 
alleseter betreed ik nu het pad 
van ‘modern’. Het zit zo. 
Tijdens het wachten in de rij 
voor het begin van het 
‘Monster’-concert van de 
‘Jackson Four’ voor de ingang 
van het auditorium van casino 
Planet Hollywood in Las Vegas 
6 januari j.l. stond ik met 
Danielle de Kock en Michel 
Keyner (Audifile.com) te 
wachten en kwam ik Ken 
Kessler tegen in gezelschap van 
een voor mij onbekende dame. 
Ken stelde haar aan mij voor en 
zij bleek zangeres te zijn en gaf 
me deze SACD. Ik beloofde er 
aandacht aan te schenken in 
mijn rubriek; waarvan acte. En 
met veel plezier. Tsjonge wat 
klinkt dat goed zeg! Lyn zingt 
een vijftiental songs, van Irving 
Berlin, John Davenport, Ned 
Washington, Willie Dixon, 
Stephan Sondheim, to name a 
few. En ze kan zingen! ‘Fever’ 
bijvoorbeeld – je moet maar 
durven – is zeer overtuigend en 
Lyn wordt begeleid door een 
aantal top-musici, waarbij de 
opname ook nog eens van 
onberispelijke kwaliteit is. 
Michael Fremer stated: “I don’t 
care what’s in your record 
collection, this one will head 
near or to the top as among the 
best sounding in your 
collection.” Dank je Lyn voor 
de CD, en Ken voor de 
kennismaking. In het 
demo-assortiment! (www.
lynstanley.com)
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