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Jazzvernieuwer gaat terug naar zijn basis

CD JAZZ
Bugge Wesseltoft
Songs
Jazzland

De Noorse toetsenist Bugge Wesseltoft is breed bekend om zijn hippe
fusie van jazz met elektronica. Hij
beweegt in eigenwijze nu-jazz en
cross-overmuziek, melodisch meeslepend, pakkend als pop en met
een noot van weidse oneindigheid.
Zijn label Jazzland is de stal van
Noorse en internationale jazzavonturiers, onder wie Eivind Aarset,
Sidsel Endresen, Dhafer Youssef.
Met zijn jongste cd gaat de vernieuwer terug naar zijn basis, de vleugel.
Jazz voor piano solo wordt in naakte
kwetsbaarheid warm en open in

mooie spanningsbogen neergelegd.
Bekende melodieën met een sterke
vocale kwaliteit krijgen nieuwe
adem, worden progressief benaderd
en reﬂecteren op de tijd dat Wesseltoft bloeide op het avant-gardistische ECM-label. Openend met de
jarendertig-klassieker ‘Darn that
Dream’ via meer en minder bekende stukken als ‘Moon River’, klinkt
tot slot Coltrane’s ‘Giant Steps’ als
statement van bruggenbouwer Bugge, voor wie elke noot een overtuigende stap van gisteren naar morgen is.
Armand Serpenti

Ritme op scherp in Frederik de Grote-jaar
Tuinstra laat de luisteraar de klank van twee verschillende orgels horen.

Tuinstra improviseert
overtuigend in
klavierwerken Böhm
Christo Lelie

CD KLASSIEK
Stef Tuinstra
Georg Böhm
Keyboard Works
DOC

Georg Böhm (1661-1733) liet maar
een klein oeuvre na: naast een aantal vocale werken gaat het om twee
bundels klavierwerken, waarvan ongeveer de helft speciﬁek voor orgel.
Hoewel die composities de monumentaliteit van Bach en Buxtehude
missen, is het wel zeer aantrekkelijk klinkend repertoire. Bovendien
speelt het een belangrijke rol in de
muziekgeschiedenis, wetende dat
Böhm enige tijd de coach en ‘pleegvader’ is geweest van de jonge, verweesde Johann Sebastian Bach.
Böhm, werkzaam in Hamburg en
Lüneburg, was één van de grote,
Noord-Duitse organisten. Vooral zijn
koraalvariaties worden regelmatig
gespeeld. Toch was het wachten op
een representatieve, integrale opname van Böhms orgel-oeuvre op het
soort instrumenten dat de componist zelf bespeelde. Daarin voorzag
de Groningse organist Stef Tuinstra.
Hij nam alle orgelwerken van Böhm
op, aangevuld met enkele klavecimbelwerken die hij deels op een historisch klavecimbel van Zell uit
1728 en deels op orgel vertolkte.
Twee van de drie cd’s werden opgenomen op het grote Schnitger-orgel uit 1693 in de Jacobikerk te
Hamburg. Een fraaier én geschikter
instrument voor deze Noord-Duitse
orgelmuziek is moeilijk voorstelbaar. Het vierklaviers orgel, gebaseerd op een 32-voets pedaal, heeft
een perfecte combinatie van graviteit, monumentaliteit en zilverachtige, soms metallisch snijdende helderheid. De enorme dispositie, met
vele karakteristieke tongwerken, inspireerde Stef Tuinstra tot het realiseren van vaak zeer bijzonder klinkende registraties. En wat werd dit
alles prachtig opgenomen!
Op de derde cd laat Tuinstra horen
dat deze muziek behalve op een gigantisch stadorgel ook goed, maar
totaal anders, vertolkt kan worden
op een dorpsorgel met aangehangen
pedaal. Hiervoor koos hij het bescheiden Hinsz-orgel uit 1731 in de
Mariakerk te Zandeweer. Aardig is
dat Tuinstra de luisteraar de mogelijkheid biedt de interpretatieve
consequenties van de orgelkeus te

laten waarnemen, doordat hij de koraalpartita ‘Ach wie nichting, ach
wie ﬂüchtig’ zowel in Hamburg als
in Zandeweer heeft opgenomen. Op
een vergelijkbare manier toont hij
aan dat een op het oog idiomatisch
typisch klavecimbelwerk als het
Praeludium in G ook heel goed op
orgel gespeeld kan worden.
Die vrijheid, gebaseerd op historische bronnen, is de kern van Tuinstra’s ﬁlosoﬁe bij het opnemen van
deze Böhm-integrale. In het dikke
tekstboek legt hij uit dat volgens de
nieuwste inzichten de partituren
van Böhm (en veel van zijn tijdgenoten) veel aan de uitvoerders overlieten en soms meer op schetsen ten
behoeve van improvisaties lijken.
Tuinstra vergelijkt het met het basso-continuospel, waarbij de organist
of klavecinist op basis van de bas de
rechterhand erbij dient te improviseren. Op die wijze benadert hij
Böhms klavierwerken: in de koraalvoorspelen neemt hij de vrijheid akkoorden op te vullen en bassen al of
niet met pedaal te spelen.
De cd opent met een heel sterk
voorbeeld daarvan: Het Praeludium
in F. Gespeeld op het machtige
Jacobi-orgel klinkt het als een grootse, Franse ouverture. Zoekend naar
dit indrukwekkende stuk in Band I
van Böhms ‘Sämtliche Werke’ kon
ik het aanvankelijk niet eens vinden, totdat ik zag dat het om een
heel dun geschreven, driestemmig
werkje ging, zonder pedaal. Met de
partituur erbij werd duidelijk dat
Tuinstra hier de Franse uitvoeringspraktijk loslaat op dit Duitse werk,
dat eerder uit Versailles dan uit een
Duitse Hanzestad lijkt te komen.
In alle 31 opgenomen werken
blijkt dat de orgelklank in combinatie met de hervonden uitvoeringspraktijk tot zeldzaam levendige en
vernieuwende interpretaties leidt.
De drie cd’s zijn gevat in en geïntegreerd met een stevig gebonden
boekje met viertalige teksten over
de componist, zijn werken, de
interpretatie en de instrumenten,
teksten van koralen en alle registraties.
Uitgave Okke Dijkhuizen DOC1102
www.documuziekproductie.nl

CD KLASSIEK
Friedrich der
Grosse
Music for the
Berlin Court
Harmonia Mundi

Het is in 2012 Frederik de Grotejaar. De Duitse vorst werd in 1712
geboren en ontwikkelde zich in het
harde Pruisen op een andere wijze
dan voorganger Frederik Willem I.
Daar waar de vader tijdens zijn vele
oorlogen slechts ketelmuziek veroorzaakte, was de zoon van jongs af
aan geïnteresseerd in serieuzere,
mooiere muziek. Fluitlessen nam
hij bij de beroemde Quantz, later
aan zijn hof nodigde hij componisten uit als Graun, Benda en Carl Philipp Emanuel Bach. En hij componeerde zelf ook. Eén van zijn Fluit-

sonates staat op een cd van de Akademie für Alte Musik Berlin die het
jubeljaar voor Frederik aangreep
om een leuke collectie onbekende
muziek samen te brengen. Kent u
Christoph Nichelmann bijvoorbeeld? Of zijn Klavecimbelconcert
in c klein? Aardige en originele muziek, net als het Viola da gambaconcert van Johann Gottlieb Graun. Het
Berlijnse ensemble speelt zonder
dirigent aanstekelijk en weet in de
Sinfonie nr. 1 van C.P.E. Bach het ritme schitterend op scherp te zetten.
Peter van der Lint

L’arpeggiata: mooi vakmanschap

CD KLASSIEK
L’arpeggiata
Los pájaros
perdidos
Virgin Classics

Altijd een wervelende sound, nooit
ook maar een ﬂintertje verveling en
bovenal: mooi vakmanschap van de
betrokken partijen – dat is zo’n
beetje ensemble L’arpeggiata in een
notendop. De nieuwste uitgave van
het gezelschap onder leiding van
Christina Pluhar, bespeelster van de
theorbe: ‘Los pájaros perdidos’, naar
een tango van Ástor Piazzolla, met
een Zuid-Amerikaanse muziekmix.
Het ene moment wiegen we mee
met het zoetgevooisde geluid van
countertenor Philippe Jaroussky in
‘Duerme negrito’, een Argentijns

volksliedje. Maar even later gaat de
swing erin met ‘El curruchá’ en
Venezolaanse ritmes in ‘Montilla’.
En hoor daar het ritselen, ratelen en
sprankelen op de arpa llanera (soort
harp) door Lincoln Almada. Trouwens, de gastmusici van L’arpeggiata vormen een gedreven stel – onder
hen ook sopraan Raquel Andueza en
gitarist Quito Gato. Petje af voor de
hippe bewerking door Christina Pluhar van Antonio Solers ‘Fandango’.
Leidster Pluhar schreef ook een
lezenswaardige toelichting.
Frederike Berntsen

Spierballenrock van Bruce Springsteen

CD POP
Bruce Springsteen
Wrecking Ball
Sony Music

Er vallen geen bommen, wordt geen
bloed vergoten, niet geschoten, je
merkt op het eerste gezicht niets.
Toch is er een oorlog aan de gang,
zingt Bruce Springsteen. Een oorlog
die zijn stad in een slagveld van
roestige fabrieken en werkloosheid
veranderde. En wie hebben dat op
hun geweten? Wie Springsteen
kent, kan het antwoord raden: de
bankiers, de bonusjongens. ‘Wrecking Ball’ is een onvervalste Springsteen-plaat, waarin de wereld in
twee kampen verdeeld is. Hij kiest
partij voor de gewone, hardwerken-

de Amerikaan, die overvallen wordt
door krachten waar hij geen greep
op heeft. Verfrissend, want zoveel
geëngageerde muziek valt er niet te
beluisteren in deze tijden van crisis.
Muzikaal gezien iets minder verfrissend: we horen veel spierballenrock
van het type ‘grootsch en meeslepend’, het grote gebaar wordt in
tekst noch muziek geschuwd. Een
geluid waarmee Springsteen ooit de
popmuziek domineerde, en dat nu
toch een beetje sleets overkomt. Eigenlijk net als die fabrieken die hij
bezingt.
Seije Slager

Affaire-Clinton verdraagt geen ﬁctie meer

DVD FILM
Richard
Loncraine
The special
relationship
A ﬁlm

Michael Sheen speelt voor de derde
keer Tony Blair. Eerder deed hij dat
in ‘The Queen’, over de week na het
overlijden van Prinses Diana, en in
‘The Deal’, over de machtsstrijd tussen Tony Blair en Gordon Brown.
‘The special relationship’ gaat over
de vriendschap tussen Blair en Bill
Clinton, een vriendschap die niet
bestand blijkt tegen Monica Lewinsky en Slobodan Miloševiç. Althans,
Blair blijft loyaal tijdens Lewinsky
maar zet Clinton vervolgens onder
druk tijdens de Kosovo-crisis om
zijn zin (grondtroepen) door te drij-

ven. Zo scherp als eerdere ﬁlms
wordt deze tv-ﬁlm niet. Kijkend
naar Clinton (Quaid) die aan Hillary
een en ander opbiecht, merk je dat
die affaire al zo vaak over het voetlicht is gebracht dat deze haast geen
ﬁctie meer verdraagt. Ondertussen
blijft Sheen wel goed als Blair. De
laatste mag oppassen dat Sheens gezicht in de herinnering niet over
het zijne heen schuift. Goed dat er
nog archiefmateriaal aan is geplakt.
De echte Blair en zijn nieuwe
vriend: George Bush. Dát was pas
een speciale relatie.
Jann Ruyters

