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Jan Stulen – A Tribute

Radio Symfonie Orkest en solisten
o.l.v. Jan Stulen
DOCU Muziekproductie DOC
202102 • 7u15’ (6 cd’s)
WAARDERING: 10
Vijf jaar geleden, op 22 juli 2017,
overleed de Nederlandse dirigent Jan
Stulen, vijfenzeventig jaar oud. Zijn
bekendheid bij een groot publiek
dankt hij in de eerste plaats aan het
televisieprogramma Una voce particolare. Oudere kijkers zullen zich
Jonge mensen op (weg naar) het
concertpodium herinneren. Stulen
werd geboren in Amsterdam,
studeerde daar piano en directie en
werd na engagementen bij de opera
van Münster en het Nederlands
Danstheater in 1976 dirigent bij de
omroep in Hilversum. Hij werd er
chef van het Promenadeorkest, maar
stond ook regelmatig voor het
Omroeporkest. Toen die beide
orkesten in 1985 fuseerden tot het
Radio Symfonie Orkest kreeg Stulen
samen met Kenneth Montgomery
daarvan tot 1989 de leiding. Hij
stond tevens met regelmaat voor het
Radio Filharmonisch Orkest en was
de laatste decennia van zijn carrière
een zeer gewaardeerde gastdirigent
van het Metropole Orkest. Het
spreekt vanzelf dat de buitengewoon
veelzijdige Stulen in meer dan vier
decennia bij de omroep een duizelingwekkende muzikale erfenis heeft

WEINBERG

Celloconcertino op. 43bis –
Cellofantasie op. 52 – Kamersymfonie nr. 4 op. 153

opgebouwd – in de Hilversumse
archieven moeten vele honderden
registraties bewaard zijn. Okke
Dijkhuizen, voormalig hoofd klassiek
muziek van de Evangelisch Omroep,
had een nauwe werkrelatie met Jan
en heeft met grote zorg een selectie
gemaakt uit dat immense reservoir.
Daarbij heeft hij omwille van de
diversiteit vooral gekozen uit de
samenwerking met het voormalige
Radio Symfonie Orkest. Opvallend
en uniek zijn een aantal Nederlandse
werken, waaronder de Tweede
symfonie van Hans Kox en een
prachtige liederencyclus van Willem
Strietman, maar ook symfonieën van
Bohuslav Martinů, Dmitri Sjosta
kovitsj en Aleksandr Glazoenov. Dit
alles voorbeeldig gepresenteerd in
een box met zes cd’s en een boekje
van bijna zestig pagina’s. Voor dit
welverdiende monument past maar
één waarderend cijfer: een 10.
SIEBE RIEDSTRA

STRAUSS, KORNGOLD, SCHREKER
Metamorphosen

Sinfonia of London o.l.v. John
Wilson
Chandos Records CHSA 5292 • 64’
(SACD)
WAARDERING: 9
Na hun succesvolle opname van
English Music for Strings is de keus
van John Wilson en de zijnen nu
gevallen op composities voor strijkers
van Richard Strauss, Franz Schreker
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virtuositeit

deze cd al aangeeft, ligt het zwaartepunt op de grootse Metamorphosen
voor drieëntwintig solostrijkers van
Richard Strauss. En met een goede
reden. Dit werk – samen met de Vier
letzte Lieder – vormt Strauss’ sluitsteen van de laatromantiek. Een
laatste voltooiing van het verleden.
Het citaat uit het begin van de mars
van de Eroica aan het einde, is dan
ook een bekrachtiging dat Strauss
alle reden had zich als een laatste
nazaat te voelen van Ludwig van
Beethoven. Korngold componeerde
de Symfonische serenade na zijn
terugkeer vanuit Hollywood naar
Wenen na de Tweede Wereldoorlog
en kort voordat hij zijn Symfonie in
Fis schreef. Korngold smeedt moeiteloos een levendig scala aan kleuren
en texturen in een werk dat de
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vakmanschap, maar geen
urgentie. Juist dat laatste wil ik
aantreffen bij stukken die al zo vaak
en vaak zeer goed zijn opgenomen.
Wellicht speelt de keuze voor de
werken ook parten. De stukken zijn
inmiddels ongevaarlijk en ze blijven
door deze uitvoeringen ongevaarlijk.
Het beeld verandert licht in De vuurvogel, vooral bij de climaxen. En het
verandert zeer bij Le sacre du
printemps dat, op wat zwakkere
momenten na, mij zeer boeide, alsof
het besef van urgentie over hem
kwam en Rattle de behoefte voelde
duidelijk te maken, waarom het stuk
nog steeds iedereen buiten zichzelf
kan brengen. Hopelijk is deze
opname het begin van een nieuwe
Rattle.
EMANUEL OVERBEEKE

Pieter Wispelwey (cello), JeanMichel Charlier (klarinet), Les
Métamorphoses o.l.v. Raphaël Feye
Evil Penguin Classic EPRC 0045 •
68’
WAARDERING: 9/10 (WISPELWEY)
Met twee toegankelijke solowerken
voor cello en orkest biedt Mieczysław
Weinberg een welhaast ideale ingang
voor wie nog niet met zijn muziek
bekend is. De uitvoeringen zijn
dermate goed getroffen, met de juiste
mengeling van melancholie, bedekte
sentimenten en lichtvoetigheid in de
dansante, volksmuziekachtige
gedeelten, dat de vraag, of dit wel de
beste composities uit Weinbergs
oeuvre zijn, niet eens relevant is.
Pieter Wispelwey soleert liederlijk
mooi, met de cadens in de Cello
fantasie op. 52 als onwaarschijnlijk
muzikaal en expressief hoogtepunt.
Al kan de muziek best verleiden tot
smachtende en meer pathetische
klanken, de solist blijft er op gepaste
afstand van en laat de muziek en zijn
instrument op de mooiste wijze
spreken. Het Belgische ensemble Les
Métamorphoses sorteert ruim in
warme kaders en velden, waarin de
solist zich als volkomen natuurlijk
mag bewegen; wat een hechte samenwerking! Kamersymfonie nr. 4 op.
153 is andere kost – een welhaast
laatste omzien van een door het leven
getekende ziel naar zijn wortels:
Polen en de Joodse familietraditie.
De klarinettist voegt zich in en uit
het ensemble gedurende bijna 35
minuten. Het is dan ook een obligate
rol voor Jean-Michel Charlier, die
met directe aanzet, heldere toon en
redelijk klassiek spel weliswaar zijn
partij voorbeeldig invult, maar
daarmee ook redelijk aan de oppervlakte blijft. Het orkest etaleert
muzikale rijkdom en diepte en overtuigt volkomen in dit meesterwerk.
HARRY-IMRE DIJKSTRA
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A Souvenir from London by
Luigi Marchesi –Marchesi,
Krumpholtz, Cervetto,
Dusíková

Francesca Cassinari (sopraan), Stile
Galante o.l.v. Stefano Aresi
Glossa Music GCD 923531 • 78’
WAARDERING: 7
Hij was een van de beroemdste countertenors van zijn tijd, Luigi Marchesi
(1754 – 1828). Marchesi – volgens de
Engelse graaf en operakenner Richard
Edgcumbe ‘een zeer goed uitziende
jonge man, met een goed figuur en
gracieus gedrag, zijn acteerwerk pittig
en expressief, zijn vocale krachten
groot, zijn stem een uitgebreid kompas’
– componeerde ook zelf, vermoedelijk
liederen waarin zijn geluid goed tot
uitdrukking kwam. Misschien dat ze
indertijd gewaardeerd werden, maar in
onze tijd komen ze ronduit braaf over,
om niet te zeggen saai. Begeleid door
harp, pianoforte en cello horen we
goed in het gehoor liggende salon
muziekjes met een vriendelijk karakter,
melodietjes die je onder kinderfilmpjes
zet waarin kleine kindjes bloemetjes
plukken en konijntjes achterna zitten.
Ongeveer hetzelfde geldt voor de
instrumentale werken van de andere
componisten, ze werden geschreven
met het ‘Handboek voor componeren
volgens de regels’ binnen handbereik.
Niets mis mee, maar gespeend van
enige opwinding. Zangers en instrumentalisten doen het goed. Muzikaliteit, enige virtuositeit en uitdrukkingskracht kan hen niet worden
ontzegd, maar veel dynamiek brengen
ze niet aan.
MARJOLIJN SENGERS
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Sarah Aristidou (sopraan), Daniel
Barenboim (piano), Emmanuel
Pahud (fluit), Christian Rivet
(gitaar), Chor der Klangverwaltung,
Orchester des Wandels o.l.v.
Thomas Guggeis
Alpha Classics ALPHA781 • 65’
WAARDERING: 9
Adembenemend spel in een fantastische productie waarin alles klopt. Zelfs
de naam van het koor en orkest ronken
als een Mercedes in dit recital dat is
geïnspireerd op de spirituele ervaring
van sopraan Sarah Aristidou in IJsland.
De mythische betekenis van de fenomenen lucht, water, aarde en vuur
grepen haar daar – in positieve zin – bij
de keel. Haar fraai getimbreerde,
gedragen sopraanstem leent zich
uitstekend voor die mystiek. De repertoirekeuze dwingt bewondering af.
Welke sopraan zou Sous le ciel tout
étoilé uit Lakmé van Léo Delibes
uitkiezen? Het glanst net als Mes longs
cheveux uit Claude Debussy’s Pelléas
als zilverfluweel onder volle maan
vanachter een wolkenflard.
Spookachtig is sowieso een woord dat
bij veel van deze stukken past. Zo ook
Le voilà! Je crois entendre uit Ambroise
Thomas’ Hamlet, dat ontroert in de
doorloop naar Doute de la lumière. Dat
komt niet alleen door Aristidou’s zang,
het is de wisselwerking met een
extreem bevlogen ensemble. Dan nog
Emmanuel Pahud op fluit in Einmal
noch einmal van Udo Zimmermann!
Daniel Barenboim op piano in Edgard
Varèses Un grand sommeil noir! En
nee, het is niet allemaal meeslepende
Franse romantiek. Jörg Widmanns
Labyrinth is een abstract stukje futuristisch stemgebruik. Op dit niveau is
dat weinigen gegeven. Van Debussy
naar Igor Stravinsky en Thomas Adès,
van Händel naar Zimmermann en
Francis Poulenc is dit een verbijsterende roller coaster. Zonder de obligate
Klokjes-aria als tweede stuk uit Lakmé
was dit een hele vette 10 geweest.
RENÉ SEGHERS

Chouchane Siranossian (viool),
Balázs Máté (cello), Leonardo
García Alarcón (klavecimbel)
Alpha Classics ALPHA758 • 64’
WAARDERING: 9
Deze opname is een overtuigend pleidooi voor de rol van de barokviool als
een instrument voor expressie, niet
alleen van mildheid maar ook van
opwinding en woede. De Zwitsers-
Franse violiste Chouchane Siranossian
kiest daarvoor repertoire dat al die
emoties in zich heeft. Natuurlijk muziek
van Johann Sebastian Bach, maar ook
van eerdere componisten die hem
kunnen hebben beïnvloed: Carlo Farina
(ca. 1600-1639), Georg Muffat (16531704), Johann Paul von Westhoff (16561705) en Andreas Anton Schmelzer
(1653-1701). Welluidendheid is er zeker,
maar in heel veel gevallen ook opvallende heftigheid. De twee complete
vioolsonates van Bach (BWV 1021 en
1023) bevatten de minste verrassingen in
dat opzicht, maar vooral de werken van
Farina, Walther en Schmelzer laten je
oren tuiten. En de Fuga uit Bachs sonate
BWV 1026 blaast je compleet van je
stoel. Siranossian – begeleid door de
Hongaarse cellist Balázs Máté en de
Argentijnse klavecinist Leonardo García
Alarcón – beschikt over een duivelse
techniek en slaagt volledig in haar opzet.
RENÉ DE COCQ

Æther – Widmann, Delibes,
Händel, Poulenc,
Zimmermann e.a.

Bach Before Bach – Bach,
Farina, Muffat, Schmelzer,
Walther, Westhoff
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Colores del sur –Albéniz,
Maurice, De Falla, Ravel,
Françaix, Weill e.a.

Femke IJlstra (sopraan- en altsaxofoon), Celia García-García (piano)
TRPTK TTK 0084 • 55’
WAARDERING: 9
De grappige hoes met uit elkaar spat-

tende granaatappels tegen een warm
gele achtergrond maakt het al meteen
duidelijk: met hun ‘kleuren van het
zuiden’-album willen de hoogblonde
saxofoniste Femke IJlstra en donker
harige Spaanse pianiste Celia GarcíaGarcía – beiden voor het cd-boekje
gefotografeerd in een sexy rode outfit
met een glas Sangria in hun hand – een
juicy en spicy album lanceren. En dat is
beide dames, die hun instrument
buitengewoon goed en accuraat
bespelen, méér dan gelukt. In een bonte
reeks zuidelijke stukken van Isaac
Albéniz, Paule Maurice, Manuel de
Falla, Maurice Ravel, Heitor VillaLobos, Jean Françaix, Darius Milhaud
en Kurt Weill voeren ze enerverende
dialogen, waarvan ze de dynamiek zelf
als volgt beschrijven: ‘You are sweet, but
sometimes a bit too hectic!’ ‘Haha! No
bullshit as usual’, Celia retorted. ‘You
are so candid. I appreciate that’. ‘Am I
too dominant?’ ‘Nah, you are a
sweetheart.’ De oprechte vriendschap,
liefde voor het leven en de muziek
spatten van dit gepassioneerde, zuidelijk
georiënteerde en tot in de finesses
verzorgde album af. Maar er klinkt ook
melancholie en mijmering, alsof beide
dames onder het licht van de volle maan
dialogen voeren over de liefde en alles
wat daarmee te maken heeft. De door
Leo Samama leerzaam toegelichte cd is
in alle opzichten een juweeltje vol
dromen en klankschoonheid.
WENNEKE SAVENIJE
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Fin de Siècle - Berg, Mahler,
Webern, Zemlinsky

Chimaera Trio
Musikproduktion Dabringhaus und
Grim MDG 9032225-6 • 76’
WAARDERING: 8
Het is wat gemakkelijk om het
verbluffend goed op elkaar ingespeelde Nederlandse Chimaera Trio te
ontleden als het gelijknamige mythologische wezen, maar veelzijdig is het
trio zeker: in expressie, in toonvorming en in de kleuring van de stemmingen. Maar de schoonheid van het
spel gaat op dit album ook lichtelijk
aan subtiliteit ten onder. Klagen over
te weinig up-tempostukken is
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