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InSTRUmEnTaaL

Instrumentaal Luister
tripaRmEnIan SPIRIT

Hespèrion XXI, Jordi Savall

Alia Vox - AVSA9892 (2cd+boekje) [2990759]

Armenië is één van de oudste Christelijke beschavingen 

in het Oosten, waar veel oude intrigerende werken 

ontstonden. Het programma van dit album bestaat 

uit louter instrumentale stukken uit Armenië die Jordi 

Savall voorjaar 2012 opnam met Armeense muzikanten. 

Zij spelen op voor ons exotische instrumenten als 

duduk (dubbelriet blaasinstrument), kamantcha 

(snaarinstrument) en dap (slagwerkinstrument). 

Prachtige intrigerende oosterse klanken, waarmee 

Jordi Savall eer betoont aan de Armeense muziek en 

Armeense muzikanten die aan eerdere opnamen hebben 

meegewerkt. Voor de liefhebbers van volksmuziek een 

welkome aanvulling op hun collectie. (WZ)

bRaHmS/bERg - vIooLConCERTEn
Renaud Capuçon (viool), Wiener Philharmoniker, 

Daniel Harding

Virgin Classics - 973 3962 [2996066]

Renaud Capuçon koppelde eerder al de befaamde 

vioolconcerten van Beethoven en Korngold aan elkaar, 

en op zijn nieuwste album herhaalt hij deze meesterzet 

door het lyrische, maar zeer strak gecomponeerde, 

vioolconcert van Brahms op te nemen samen met het 

volgens de twaalftoonstechniek gecomponeerde maar 

toch zeer lyrische vioolconcert van Berg. Vijftig jaar 

scheiden beide concerten, maar uit bronnenonderzoek 

is zeer aannemelijk dat de componisten ze schreven bij 

de Worthersee. De prachtige intonatie en de natuurlijke 

frasering van Capuçons spel krijgen een robuuste 

begeleiding van het Wiener Philharmoniker onder 

leiding van Daniel Harding. Indrukwekkend. (HDr)

kunt u een (klassieke) titel niet vinden pro-

beer dan op www.platomania.eu/klassiek 

de UITgEbREID ZoEkEn functie links boven 

in de hoek. Daar kan ook gezocht worden 

op componist, dirigent of orkest. bestellen 

en afhalen in één van onze winkels is ook 

mogelijk.
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CHoPIn/JanaCEk/RaCHmanInov/
SCRIabIn/TIERSEn – IRIS
Iris Hond (piano)

Decca – 476 5081 [2997408]

Iris Hond (Harderwijk 1987) trekt veel bekijks 

als zij op onverwachte plekken piano speelt. 

Of het nu in New York is, op Lowlands of in de 

Utrechtsestraat in Amsterdam. Live pianomuziek 

raakt het hart van mensen. Iris Hond is een 

uitstekende pianiste, die zich volledig op de 

muziek concentreert, wat er ook om haar heen 

gebeurt. Muziek is er voor elke emotie. Haar 

lievelingscomponist is Rachmaninov met wie zij 

lief en leed deelt. Dit eerste album bestaat uit 

muziek die zij haar leven lang bij zich draagt, 

zoals werken van Janáček, Scriabin en Chopin. 

Het programma wordt besloten met twee 

stukjes van Yann Tiersen die hij gebruikte voor 

de film Amélie. Op de extra cd van Aangenaam 

Klassiek 2012 staat van de ambassadrice van 

Aangenaam Klassiek een indrukwekkend 

eerste pianoconcert van Chopin voor piano 

en strijkkwartet. Op 12 december is zij weer 

present als huispianiste in de Tiende van Tijl. 

(WZ)

Das Rheingold - 
Wagners onvolprezen 
meesterwerk

Vanaf 15 november 2012 presenteert De Nederlandse 

Opera de legendarische productie Das Rheingold, het 

eerste deel van Der Ring des Nibelungen.

De korte en krachtige opera Das Rheingold biedt u een 

spannend verhaal op meesleepende muziek! Volg de 

voorstelling ook vanaf één van de adventure seats, 

hangend boven het toneel.

Speciaal aanbevolen voor opera- én 
Wagner-beginners!

Richard Wagner
Das Rheingold
15 t/m 30 november 2012

Het muziektheater amsterdam

Reserveren: www.dno.nl

http://www.platomania.eu/album/2192446/spirit-of-armenia/jordi-savall-georgi-minassyan-arm
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http://www.platomania.eu/album/2180055/violin-concertos-digi-/brahms-berg
http://www.platomania.eu/album/2180055/violin-concertos-digi-/brahms-berg
http://www.platomania.eu/album/2180055/violin-concertos-digi-/brahms-berg
http://www.platomania.eu/album/2181944/iris/hond-iris
http://www.platomania.eu/album/2181944/iris/hond-iris
http://www.platomania.eu/album/2181944/iris/hond-iris
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CaSTRo/vILLanUEva & SaLón mEXICano
Jorge Federico osorio (piano)

Cedille – CDR90000132 [2991028]

Op het eerste gehoor lijkt de salonmuziek van de 

Mexicaanse componisten Castro, Villanueva, Ponce en 

Rolón, die allen zo tussen 1880 en 1950 actief waren, wat 

voort te kabbelen met hier en daar virtuoze omspelingen 

van de melodieën. Daarmee zou vooral de Mexicaanse 

pianist Jorge Federico Osorio tekortgedaan worden. Deze 

technisch niet te onderschatten muziek vindt in Osorio een 

warm pleitbezorger. Hij weet met zijn veelzijdige techniek 

bij een aantal stukken diepere emotionele lagen aan te 

boren. Dat geldt met name voor de stukken van Ricardo 

Castro op wie de Europese muziek en vooral die van 

Chopin veel invloed had. (FBbm)

CHoPIn – PIanoConCERT 2
khatia buniatishvili (piano), orchestre de Paris, 

Järvi, Paavo

Sony Classics – 88691 971292 [2959699]

Na het veelgeprezen debuut met haar Liszt-album, 

komt Kathia Buniatishvili met een Chopin-uitgave. Dit 

24-jarige Georgische pianopareltje heeft een opvallende 

manier van interpretatie en artistieke aanpak ontwikkeld. 

Die constant poëtische touch, hoge technische finesse 

en vooral het geduld waarmee zij speelt. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de Marche funèbre van de tweede 

sonate. Ze neemt er (en terecht!) de tijd voor. Met 

de uitvoering van het prachtige tweede pianoconcert 

(larghetto!) beleeft Kathia haar debuutopname met 

orkest. De vierde ballade, een wals en een mazurka 

perfectioneren dit mooie album. Dit wordt wederom een 

succesnummer! (JJ)

FRESCobaLDI – ToCCaTaS & PaRTITaS
Fabio bonizzoni (klavecimbel en orgel)

Glossa – GCD921514 (2cd) [2993831]

Hoewel Fabio Bonizzoni meerdere met prijzen bekroonde 

vocale barokwerken dirigeerde als leider van La Risonanza, 

maakt hij ook tijd vrij voor solo-opnames. Na Bachs Die 

Kunst der Fuge duikt hij nu verder de geschiedenis in door 

de twee boeken met toccata’s en partita’s van Giralamo 

Frescobaldi (1583-1643) op te nemen. Frescobaldi 

werkte in Rome en Florance en werd in zijn tijd als 

een belangrijke vernieuwer gezien. Bonizzoni voert de 

opvallend gevarieerde werken uit op klavecimbel en 

het orgel van de Basilica di Santa Barbara in Mantova. 

Prachtige muziek van een voorloper van Bach, voorzien 

van een gedetailleerde toelichting door Bonizzoni. (HDr)

LE boEUF SUR LE ToIT
alexandre Tharaud (piano) en vrienden

EMI Classics – 440 7372 [2990461]

De Franse pianist Alexandre Tharaud verrast door een 

album te wijden aan de onstuimige jaren twintig en een 

eerbetoon aan zijn opa die toen pianist was. De hotspot 

van die tijd was Le Boeuf sur le toit, een plek waar 

de Parijse en internationale cultuur elkaar ontmoetten 

zoals de Franse componisten Ravel, Miilhaud, Wiener en 

Doucet en de Amerikaanse songwriters als Gershwin, 

Kern en Porter. Een boeiend tijdsdocument waarop 

Tharaud wordt bijgestaan door befaamde Franse 

artiesten als Juliette Bénabar, Guillaume Gallienne, Frank 

Braley, Natalie Dessay en Madeleine Peyroux. (WZ)

LISZT – DanTE SymPHonIE/oRPHEUS
Les Siècles, François-Xavier Roth

Actes Sud – ASM07 [2990270]

Twee zeer verschillende werken van Franz Liszt op een cd. 

Als eerste is de Dante Symfonie te horen. Dit werk heeft 

niet de traditionele vorm van een symfonie maar meer 

twee symfonische gedichten achter elkaar. De muziek 

is programmatisch en volgt het verhaal van Dante’s 

Goddelijke Komedie. Vervolgens staat, in groot contrast 

met het voorgaande werk, het symfonische gedicht 

Orpheus op de cd: zoete harmonieuze klanken met fraaie 

harpklanken. Het zijn technisch prima live-opnamen die 

het goed spelende Les Siècles onder François-Xavier Roth 

volledig tot zijn recht laat komen (PS)

PURCELL/HänDEL - SoUnD THE TRUmPET
alison balsom (natuurtrompet), The English 

Concert, Trevor Pinnock

EMI Classics - 440 3292 [2990460]

In de barok had een goede trompettist de status van 

een ster. Koningen vochten om goede trompettisten om 

zich te verzekeren van het majestueuze trompetgeluid. 

Alison Balsom, een van de beste en mooiste 

trompettisten van onze tijd, mag met haar idool Tevor 

Pinnock dit prachtige album met muziek van Purcell 

en Händel verzorgen. Het resultaat op de moeilijk 

bespeelbare natuurtrompet is trefzeker en geeft een 

koninklijke uitstraling. Countertenor Iestyn Davies en 

sopraan Lucy Crowe verzorgen een gastoptreden. (WZ)

bESTEL nU In EEn van onZE WEbWInkELS
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baCH – 6 SUITES FoR CELLo SoLo
Pieter Wispelwey (barokcello en cello piccolo)

EPR Classic – 2012 EPRC 0012 (2cd+dvd) [3002132]

Cellist Peter Wispelwey zal zijn hele leven in de ban van de cellosuites van Bach zijn. 

Dit komt door de overlevering van deze zes preludes en dertig dansen (transcriptie 

geen originele partituur. Er zal nooit een ultieme opname komen, omdat we te 

weinig weten van de achtergronden van deze suites. Voor deze derde opname heeft hij de hulp ingeroepen 

van vooraanstaande wetenschappers om naar het oorspronkelijke geluid te zoeken. Het resultaat is een 

improviserende versie van een celloveteraan met vrije keuzes. Zeker met de dvd is dit een onderscheidende 

opname die iets van het mysterie Bach blootgeeft. Wispelwey ziet Abraham, de suites houden hem zodanig 

bezig, dat – bij leven en welzijn – er ooit een vierde registratie zal volgen, die weer anders zal zijn. (WZ)

baCH – SonaTaS & PaRTITaS (bWv 1001-1003)
Isabelle Faust (viool)

Harmonia Mundi – HMC 902124 [2983197]

Wie het eerste album met Bachs sonates en partita’s voor viool van Isabelle Faust 

hoorde, hoopte al op een vervolg. En gelukkig is dat er nu. Ook op dit album maakt 

Faust al bij de eerste frases duidelijk waarom haar Bach-opnames alom bejubeld zijn. 

Faust koppelt een indrukwekkende instrumentbeheersing aan een groot inlevingsvermogen, waarbij zij nooit 

de emotie de boventoon laat voeren noch vervalt in een te zakelijke benadering. Wederom valt op hoe mooi 

en ruimtelijk de technici van Harmonia Mundi de klanken hebben weten vast te leggen, waardoor deze cd, 

ondanks het grote aantal beschikbare opnames van andere meester-violisten, niet te missen is. (HDr)

SCHUbERT – PIano SonaTa no. 16, WanDERERFanTaSIE & 
ImPRomPTUS
Paul Lewis (piano)

Harmonia Mundi – HMC902136/37 (2cd) [2983200]

Net als zijn leermeester Alfred Brendel besteedt Paul Lewis veel van zijn tijd aan twee 

componisten: Beethoven en Schubert. Inmiddels heeft hij alom bejubelde opnames 

gemaakt van de complete concerten en sonates van Beethoven, en zijn eind vorig jaar verschenen album 

met de late sonates van Schubert is genomineerd voor een Gramophone award. Lewis reist twee jaar van 

concertzaal naar concertzaal (eind september was hij nog in De Doelen te bewonderen) met louter Schubert 

en nu verschijnt een dubbelalbum met naast de Wandererfantasie de zestiende sonate, vier postuum 

gepubliceerde impromptu’s en de zes Moments musicaux opus 94. En wederom overtuigt Lewis in elke noot. 

Lyrisch, vol passie, maar zonder ook maar een seconde de controle te verliezen: Lewis is dé Schubert-vertolker 

van onze tijd. (HDr)

InSTRUmEnTaaL bESTEL nU In EEn van onZE WEbWInkELS
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maar doordat beide hier geleid worden door Antonio 

Pappano behoudt deze complete opname een 

duidelijke eenheid. (HDr)

THE vERy bEST oF Han DE vRIES
Han de vries (hobo), diverse uitvoerenden

EMI Classics – 978 7102 (2cd) [2996489]

Han de Vries (1941) volgde zijn hobo-opleiding bij 

Jaap Stotijn en rondde die af bij zijn zoon Haakon. 

In 1964 volgde hij de Stotijns op als eerste hoboïst 

bij het Koninklijk Concertgebouw. Hierna kreeg De 

Vries gelegenheid om een prachtige solocarrière te 

ontwikkelen. Hij ging zich verdiepen in barokhobo’s 

om die te bespelen en te verzamelen. Dit album met 

opnamen van concerten en kamerwerken werd door 

Han de Vries samengesteld. Een prachtig tijdsdocument 

van een van de grootste hobosolisten aller tijden. (WZ)

InSTRUmEnTaaL

RaCHmanInov – ComPLETE PIano 
ConCERToS
Leif ove andsnes (piano), LSo/berliner 

Philharmoniker, antonio Pappano

EMI Classics – 319 3852 (2cd) [2985623]

Hoewel Rachmaninov drie van zijn vier pianoconcerten 

in de twintigste eeuw componeerde, behoren 

ze stilistisch duidelijk tot de negentiende eeuw. 

Virtuoos, met een bij tijd en wijle bijna overdadige 

orkestbegeleiding en bedoeld om te imponeren. Dat 

doet Leif Ove Andsnes zeker, juist doordat hij wars 

van de excentriciteit die zeker het derde concert 

omgeeft een zeer gedisciplineerde vertolking geeft. 

Het orkest krijgt hierdoor alle kans ook te schitteren, 

en het London Symphony Orchestra grijpt die kans in 

het derde en vierde concert gretig aan. In de eerste 

twee concerten horen we de Berliner Philharmoniker, 
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PRokoFIEv & SCHUbERT � SCHönbERg
Janine Jansen (viool), muziekvrienden, London Philharmonic orchestra, vladimir 

Jurowski

Decca – 480 6687 (cd+bonuscd) [2997441]

Voor de Nederlandse markt heeft Decca een leuke verrassing in petto. Naast een 

dik uur Prokofiev (tweede vioolconcert en twee kamermuziekwerken) een bonus-

cd waarop Janine Jansen – vanwege de tiende verjaardag van haar Internationaal Kamermuziek Festival 

– met haar vaste kamermuziekvrienden twee lievelingskamerstukken speelt. Het resultaat is een sublieme 

Verklärte Nacht van Schönberg en het strijkkwintet van Schubert. Zowel in het vioolconcert als in de 

kamermuziekwerken is te horen hoe bewogen, vol van emotie, Janine de werken speelt. Opnemen kost 

haar extra energie, omdat het nastreven van perfectie hoge prioriteit heeft. Dat is bij deze opnamen van 

afgelopen voorjaar prima gelukt. Bij elke cd zit een afzonderlijk boekje met goede achtergrondinformatie in 

het Nederlands. Aanrader! (WZ)

TIJL LovES kLaSSIEk – mUZIEk TUSSEn aaRDE En HEmEL
Tijl beckand, Diverse uitvoerenden

Deutsche Grammophone – 480 6415 (2cd) [2997440]

Klassieke muziek zit in het DNA van Tijl Beckand. Toen hij niet naar de Kleinkunst 

Academie kon, werkte hij in een platenzaak om in de nabijheid van de klassieke 

muziek te werken waar oceanen van verhalen aan verbonden zijn. Zo ontstond het 

idee om te gaan praten over klassieke muziek, omdat veel luisteraars niet weten waar ze moeten beginnen. 

Door de verhalen van Tijl wordt de poort tot de schatkamers met pareltjes van muziek geopend. Bij de 

presentatie van zijn tweede album op 27 september in Concerto Amsterdam werd Tijl door Iris Hond (de 

huispianiste uit de Tien van Tijl) verrast met een gouden cd voor zijn eerste album. Dit album bevat nieuwe 

verhalen, nu ook over enkele vocale werken. Op 12-12-12 is hij weer op televisie met De Tiende van Tijl. (WZ)

InSTRUmEnTaaL bESTEL nU In EEn van onZE WEbWInkELS
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oRFF – CaRmIna bURana
Solisten, mDR Sinfonieorchester, Rundfunkchor & 

kinderchor, kristjan Järvi 

Sony Classics – 88725 446212 [2979182]

In de dertiger jaren deed Carl Orff de grootste ontdekking 

van zijn leven. Hij stuitte op seculiere Middeleeuwse 

teksten uit de dertiende eeuw in het Latijn, oud-Duits 

en oud-Frans. Orff maakte van deze teksten een 

monumentaal werk voor solisten, koor en orkest met 

welhaast magische effecten. De opening is spectaculair, 

door een verfilming in de jaren zeventig kreeg dit werk 

legendarische dimensies. Kristjan Järvi, opgegroeid in een 

dirigentengezin, geeft met zijn frisse kijk op het werk 

een eigentijdse uitvoering die uitstekend past in hoe 

tegenwoordig voor een breed publiek klassieke muziek 

wordt gemaakt. Toegankelijk voor elke leeftijdsgroep en 

met een lezenswaardige toelichting. (WZ)

vocaal

o LIEb, So Lang DU LIEbEn kannST
marianne van den akker (mezzosopraan), Rian de 

Waal (piano)

The Valthermond Recordings VOL. 3 [3001692]

Deze goudkleurige uitgave van het huismerk van 

Rian de Waal (1958-2011) is een liefdesmonument 

van zijn vrouw Marianne van den Akker. Zij zingt 

liederen van Debussy, Duparc en Liszt, die voor haar 

en haar overleden echtgenoot een belangrijke rol in 

de ontwikkeling van hun carrière en relatie hebben 

gespeeld. In een persoonlijke toelichting verhaalt ze 

over de betekenis van de liederen die tussen 2004 

en 2010 in de concertboerderij zijn gemaakt. O lieb, 

so lang du lieben kanst is een motto van Liszt die dit 

indrukwekkende album draagt. Zowel de krachtige 

altstem als het pianospel imponeren en ontroeren. (WZ)

platomania.nl • sounds-venlo.nl • kroese-online.nl •  velvetmusic.nl • waterput.nl • de-drvkkery.nl • platenhuis-het-oor.nl • northendhaarlem.nl

SCHUbERT – SymPHonIES noS. 1-9 
(ComPLETE)
Les musiciens du Louvre, marc minkowski

Naïve – V5299 (4cd) [2978573]

Na het grote succes van de Londense Symfonieën 

van Haydn in 2010, vervolgt Marc Minkowski met alle 

symfonieën van Schubert in één week in Wenen uit 

te voeren. Hij kiest voor de instrumenten uit Schuberts 

tijd. Dit levert een uiterst interessant klankbeeld op, 

waarbij de majestueuze Grote C Symfonie nog meer 

aan authenticiteit wint. Minkowski ziet na Hadyn en 

Mozart niet Beethoven als de derde symfonist van de 

Eerste Weense School maar Schubert. Deze vier cd’s 

laten horen hoe de geniale Schubert tot aan de grenzen 

van het mogelijke componeerde. (WZ)

Una FoLLIa DI naPoLI 1725
Ensembel, maurice Steger(blokfluit en directie)

Harmonia Mundi – HMC902135 (cd+dvd) [2983199]

Waar jarenlang Nederland het blokfluitwalhalla was 

komen er steeds meer blokfluitisten uit andere landen 

die op de deur kloppen. Maurice Steger uit Zwitserland 

is momenteel samen met Erik Bosgraaf waarschijnlijk 

de meest populaire blokfluitist van de jongere 

generaties. Zijn nieuwste cd is een waar meesterwerk. 

In 1725 bezocht de bekende fluitist Quantz Napels. 

Dit inspireerde verschillende componisten waaronder 

Alessandro Scarlatti tot nieuwe composities. Maurice 

Steger brengt met dit album deze composities opnieuw 

tot leven. Dit doet hij met veel muzikaliteit en smaak. 

De bijgevoegde dvd met daarop een documentaire over 

het project is zeer de moeite waard! (SMvE)

Heeft u ook zo’n moeite met het vinden van de juiste klassieke cd? Soms staat de cd op componist, dan 

weer op uitvoerende of dirigent, het is vaak een zoekplaatje. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we 

bij alle gerecenseerde cd’s tussen [ ] het Item ID nummer gezet. Daarmee kunt u op onze site in een hand-

omdraai de gezochte cd en extra informatie vinden. Typ het nummer in de zoekfunctie bij artiest en klik op 

‘zoeken’ dan verschijnt meteen de cd. Probeer het maar eens!

maHLER/bERg/SCHönbERg - THE LEgaCy 
oF maHLER
virpi Räisänen (mezzosopraan), marita viitasalo 

(piano)

Odine – ODE12082 [2991025]

Ze studeerde in Utrecht en Amsterdam en treedt 

inmiddels op in de grote concertzalen en operahuizen 

van de wereld. Het startpunt van dit intrigerende recital 

is een selectie uit de liederen van Mahler, gevolgd 

door vier componisten die in meer of mindere mate in 

zijn voetsporen traden. Van Alban Berg zeven liederen, 

waaronder beide versies van Schliese mir die Augen 

beide, drie te weinig gehoorde cabaretliederen van 

Arnold Schönberg, twee fabels van Shostakovich en 

het ontwapenende A charm of Lullabies van Benjamin 

Britten. Räisänen beschikt over een aangenaam ware 

mezzoklank, zeer geschikt voor dit repertoire. Een 

zangeres waar we nog veel van gaan horen. (HDr)

SCHönbERg � gURRE-LIEDER
Solisten, koren, The Israel Philharmonic orchestra, 

Zubin mehta

Helicon Classics – 02-9658 [3001494]

De Gurre-Lieder, die vertellen over Koning Waldemar 

en de liefde voor zijn maitresse Tove, zijn oorspronkelijk 

gedichten van de Deense schrijver Jens Peter Jacobsen 

(1847-1885) die door Arnold Schönberg (1874-1951) 

op muziek zijn gezet en later voor orkest, koor en zes 

solisten gearrangeerd. Schönberg, die tien jaar over de 

Gurre-Lieder deed, stond hoorbaar onder invloed van 

Wagner en Mahler. Op deze uitgave staat een live-

opname die opvallend transparant is, waardoor ook de 

mooie kwaliteiten van de kleinere ensembles binnen 

het orkest doorklinken. Vijf goede zangsolisten, een 

opmerkelijke ‘spreekzang’-solist en een fraai mee-

ademend orkest zorgen voor een uitvoering die niet al 

te weerbarstig uitpakt. (FBbm)

bononCInI – STabaT maTER & mESSa
Solisten, Concerto Italiano, Rinaldo alessandrini

Naïve – OP30537 [2975772]

Rinaldo Alessandrini heeft met Concerto Italiano diverse spraakmakende albums 

gemaakt zoals het album 1600 dat op de shortlist stond voor een Gramophone Award 

2012. Alessandrini – die eind september een succesvol optreden in Groningen had 

– brengt op dit album twee nieuw ontdekte werken van Antonio Bononchini (1677-1726). Een fraai Stabat 

Mater voor solisten, koor en orkest en de wereldpremière van Messa a cinque concertata, die in een krachtige 

contrapuntische stijl in combinatie met een typische Italiaanse melodielijn werd gecomponeerd. Bononchini 

weet vakkundig de delicate lijn tussen kerk en opera te bespelen, zonder zich te ver over de kritische grens te 

begeven. Aanrader voor de liefhebbers of zij die dit genre willen ontdekken. (WZ)

SCHUbERT – LIEDER on RECoRD 1898-2012
Diverse uitvoerenden

EMI Classics – 325 5752 (17cd) [2969969]

De heilige graal voor de liefhebber van Schuberts liederen. In 1982 verscheen 

deze unieke verzameling voor het eerst, op acht lp’s. Samensteller Keith Hardwick 

openbaarde een schat aan 78 toeren-opnames, waarvan de oudste van 1898 dateert. 

De acht lp’s verschenen later op twee (prijzige) 3cd-boxen, maar EMI gaat nu een reuzenstap verder. Op tien 

extra cd’s volgt een prachtige selectie van opnamen na 1952, met naast een hele cd van Dietrich Fischer-

Dieskau fraaie vertolkingen van Elly Ameling, Victoria de los Angeles, Nancy Argenta, Arleen Auger, Janet 

Baker, Ian Bostridge, Nicolai Gedda, Christa Ludwig, Lucia Popp, Christoph Prégardien, Hermann Prey, Kate 

Royal, Elisabeth Schwarzkopf, Fritz Wunderlich en vele anderen, gevolgd door complete uitvoeringen van Die 

schöne Müllerin door Peter Schreier, Schwanengesang door Olaf Bär en Winterreise door Thomas Hampson. 

Deze laatste vertelt op de zeventiende cd uitvoerig over zijn liefde voor het werk van Schubert, geïllustreerd 

met geluidsfragmenten. Een ware schatkist. (HDr)

http://www.platomania.eu/album/2166533/carmina-burana/orff-c-
http://www.platomania.eu/album/2166533/carmina-burana/orff-c-
http://www.platomania.eu/album/2166533/carmina-burana/orff-c-
http://www.platomania.eu/album/2185537/o-lieb-so-lang-du-lieben/akker-marion-van-den
http://www.platomania.eu/album/2185537/o-lieb-so-lang-du-lieben/akker-marion-van-den
http://www.platomania.eu/album/2185537/o-lieb-so-lang-du-lieben/akker-marion-van-den
http://www.platomania.eu/album/2166051/complete-symphonies/musiciens-du-louvre-grenoble
http://www.platomania.eu/album/2166051/complete-symphonies/musiciens-du-louvre-grenoble
http://www.platomania.eu/album/2166051/complete-symphonies/musiciens-du-louvre-grenoble
http://www.platomania.eu/album/2169786/una-follia-di-napoli-anno-1725-/steger-maurice
http://www.platomania.eu/album/2169786/una-follia-di-napoli-anno-1725-/steger-maurice
http://www.platomania.eu/album/2188609/legacy-of/mahler-berg-schonberg
http://www.platomania.eu/album/2188609/legacy-of/mahler-berg-schonberg
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http://www.platomania.eu/album/2185412/gurrelieder/israel-philharmonic-orchestra
http://www.platomania.eu/album/2185412/gurrelieder/israel-philharmonic-orchestra
http://www.platomania.eu/album/2185412/gurrelieder/israel-philharmonic-orchestra
http://www.platomania.eu/album/2166975/stabat-mater-messa/concerto-italiano
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vIvaLDI – La SEnna FESTEggIanTE
Solisten, La Risonanza, Fabio bonizzoni

Glossa – GCD921513 [2993830]

Sinds het begin van de twintigstee eeuw is de muziek 

van Vivaldi weer flink in de belangstelling gekomen. 

Opera’s, cantates, serenades, concerten worden 

uit de vergetelheid gehaald, afgestoft en met veel 

enthousiasme uitgevoerd en opgenomen. La Senna 

festeggiante, de semi-opera die op deze uitgave staat, 

is een gelegenheidswerk. Dit werd in Vivaldi’s tijd veel 

gedaan: bedoeld voor eenmalig gebruik. Gelukkig is het 

bewaard gebleven en kunnen we er nog steeds van 

genieten, zeker met de uitvoering door La Risonanza 

en de drie solisten. Het geheel is gestoken in een fraai 

hoesje met alle teksten. (PS)

PäRT � TE DEUm
nederlands kamerkoor, nederlands kamerorkest, 

Risto Joost

Globe – GLO5252 [3001407]

Op 12 tot en met 14 oktober viert het Nederlands 

Kamerkoor haar 75e verjaardag. Eén van de 

hoogtepunten is dit – geheel aan Arvo Pärt – gewijde 

album, waarop zowel hoogtepunten uit zijn vocale als 

instrumentale werken zijn geprogrammeerd. Na een 

indringend Fratres waarin Gordan Nikolić schittert en 

een fraai gezongen Nunc dimitis volgt het veeleisende 

maar uitstekend uitgevoerde Te Deum, dat het niveau 

haalt van de door de componist geautoriseerde 

opnamen. (WZ) 

TRIaLogUE – a PRoJECT aRoUnD SoUTH 
InDIan, moRoCCan anD mEDIEvaL 
EURoPEan TRaDITIonS
aruna Saïram, noureddine Tahiri, Dominique 

vellard (zang), Ensemble

GCDP32306 [2983171]

Dominique Vellard zocht jarenlang naar connecties 

tussen westerse middeleeuwse gezangen en niet-

westerse tradities. Niet alleen op muzikaal niveau 

maar ook intellectueel en spiritueel. Hij wilde de 

verschillende muzikale stijlen dichter bij elkaar brengen 

en hun beste kwaliteiten naar boven brengen zonder de 

stijlen geforceerd te vermengen. In de jaren negentig 

ontmoette Vellard de Indiase zanger Aruna Sairam en 

dit zorgde voor een zeer bloeiende samenwerking. 

Later sloot de Marokkaanse zanger Nourreddine Tahiri 

zich bij deze samenwerking aan. Trialoque is een album 

met ontroerende uitvoeringen van zowel Indiase, 

Marokkaanse als Europese traditionele muziek. Zowel 

voor wereld- als klassieke muziekliefhebbers een 

geschikte release! (SMvE)

* offer valid while stocks last

emiclassics.com | youtube.com/emiclassics | twitter.com/emiclassics | facebook.com/emivirginclassics | spotify:user:emivirginclassics

Folder with all 194 titles available at 
 Mania Winkels.

GREAT BOXES
Super Low Budget Box Campaign until 28/12/2012*

AT SMALL 
PRICES

opera
aRIaS FoR maRIETTa maRCoLInI
ann Hallenberg (mezzosopraan), Stavanger 

Symphony orchestra, Fabio biondi

Naïve – V5309 [2978623]

De jonge Rossini was dusdanig onder de indruk van de 

in 1780 in Florance geboren Marietta Marcolini dat hij 

voor haar meerdere aria’s schreef en haar een grote 

rol in de komedie L’Italina in Algeri toebedeelde. Ze 

wordt omschreven als Rossini’s eerste muze en twee 

eeuwen later treedt Ann Hallenberg in haar voetsporen. 

Hallenberg zingt echter niet alleen de aria’s die Rossini 

voor Marcolini schreef, maar ook die van enkele nu 

grotendeels vergeten tijdgenoten die zich eveneens 

door deze zangeres lieten inspireren als Mayr, Weigl, 

Mosca en Coccia. Dirigent Fabio Biondi biedt een zeer 

levendige begeleiding, waardoor elke aria op dit album 

sprankelt. (HDr)

CaTEL � SémIRamIS
maria Riccarda Wesseling (mezzo-sopraan) 

gabrielle Philiponet (sopraan) mathias vidal 

(tenor) Le Concert Spirituel, Hervé niquet

Glossa – GCD921625 (2cd+boekje) [2983179]

Het door Hervé opgerichte Concert Spirituel viert 

dit jaar het 25-jarig jubileum en heeft een grote 

reputatie opgebouwd in het onder aandacht brengen 

van vergeten tragédies lyriques – opera’s die aan 

het begin van de negentiende eeuw de opera’s van 

Gluck navolgden. Charles-Simon Catels (1773-1830) 

Sémiramis werd voor het eerst in 1802 in Parijs 

opgevoerd en verwijst in de grootse finales vooruit 

naar de grand opéra. Hoewel de melodielijnen weinig 

verrassend zijn, maakt de vernuftige orkestratie indruk 

en mezzo Maria Riccarda Wesseling in de hoofdrol 

is een meesterzet van Niquet die als geen ander dit 

http://www.platomania.eu/album/2178376/la-senna-festeggiante/la-risonanza
http://www.platomania.eu/album/2178376/la-senna-festeggiante/la-risonanza
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repertoire een verdiend tweede leven weet te geven. 

Liefhebbers van Franse opera hoeven niet te aarzelen. 

(HDr)

HänDEL � aLESSanDRo
Lawrence Zazzo, yetzabel arias Fernández, 

Raffaella milanesi, Deutsche Händel-Solisten, 

michael Form

Pan Classics – PC10273 (3cd) [2981007]

Hoewel Alessandro een van eerste succesopera’s van 

Händel was, raakte de opera snel in de vergetelheid. 

Des te opmerkelijk dat nu in zeer korte tijd twee 

opnames verschijnen, een op Decca met als grootste 

ster Maxim Emmanuel Cencic én een met countertenor 

Lawrence Zazzo in de hoofdrol die zijn maar liefst 

acht loodzware aria’s vol bravoure brengt. Deze live-

opname, van het Handel Festival in Karlsruhe eerder dit 

jaar, is de meest complete, met verrukkelijk spel van 

de Deutsche Händel-Solisten aangevoerd door Michael 

Form en naast Zazzo uitmuntende solorollen voor 

Yetzabel Arias Fernández, Raffaella Milanesi en Martin 

Oro. Een welkome aanwinst. (HDr)

moZaRT – La FInTa gIaRDInIERa
Sophie karthäuser, Jeremy ovenden, alexandra 

Pendatchanska, Freiburger barockorchester, René 

Jacobs

Harmonia Mundi – HMC902126.28 (3cd) [2983198]

René Jacobs vervolgt zijn met vele prijzen bekroonde 

reeks Mozart-opnames met een verrassing: de opera 

La finta giardiniera. Deze ging in 1775 in München 

in première, maar was niet echt succesvol en ook 

een latere vertaling in het Duits kon zich niet meten 

met de opera waarnaar deze vooruitwijst: Le nozze 

di figaro. Jacobs dirigeert echter niet de eerste versie, 

nog de Duitse singspiel-versie, maar de Praagse versie 

voCaaL

bIZET – CaRmEn
magdalena kožená (Carmen), Jonas kaufmann (Don José), Chor der Deutschen 

Staatsoper berlin & berliner Philharmoniker, Simon Rattle

EMI Classics – 440 2852 (2cd+boekje) [2988575]

Hoewel elke nieuwe opname van Bizets Carmen staat of valt bij de titelrol, eist hier 

Jonas Kaufmann alle aandacht op. Zijn vertolking van Don José is ronduit sensationeel, 

en doet Koženás Carmen verbleken. Kožená is hoorbaar te onderkoeld en mist de pure passie voor deze rol, 

hoe vurig haar man Simon Rattle het uitmuntend spelende orkest van de Staatsoper Berlin ook opstookt. 

Rattle gebruikt Fritz Oezers versie van de partituur, en dus horen we ook de muziek die Bizet voor de 

première schrapte, maar Rattle laat de dialogen wel achterwege. Maar wie maalt daar om; Rattle, koor, 

orkest en Kaufmann maken dit tot een belangwekkende opname, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 

vaak vergeten kamermuziekachtige kanten van deze opera. (HDr)

monTEvERDI – Sogno baRoCCo
anne Sophie von otter, Sandrine Piau, Cappella mediterranea, Leonardo garcía 

alarcón

Naïve – V5286 [2975774]

Anne Sophie von Otter onderscheidt twee soorten barokmuziek: korte recitatieven 

met lange aria’s (Händel, Vivaldi) en lange recitatieven met korte aria’s (Monteverdi, 

Cavalli). Waar ze in haar ‘jonge jaren’ vooral hield van de eerste met technisch zeer uitdagende aria’s vol 

coloraturen, is ze tegenwoordig gefascineerd door de lange teksten van Monteverdi, waarin de kleinste 

harmonieverandering een grote betekenis kan blootleggen. Op dit prachtig opgenomen album wisselt Von 

Otter bekend repertoire als Monteverdi’s Si Dolce è ’l tormento en Di misera regina af met onbekender werk 

als de curieuze cantate die Rossi schreef over het tragische lot van de Zweedse koningin Maria Eleonara. 

In drie stukken wordt Von Otter bijgestaan door sopraan Sandrine Piau. Met een prachtig boekwerk erbij is 

duidelijk waarom het Franse Naïve net is uitgeroepen tot label van het jaar door Gramophone. (HDr)

oPERa bESTEL nU In EEn van onZE WEbWInkELS

van 1796, vijf jaar na Mozarts dood. Hier horen we 

opeens een radicaal anders georkestreerde versie van 

de partituur, die dermate veel overeenkomsten met 

late symfonieën van Mozart vertoont dat de vraag 

zich aandient: is deze nog door Mozart zelf gemaakt? 

Een antwoord moet Jacobs in het gedetailleerde essay 

uiteindelijk ook in het midden laten, maar vast staat 

dat deze Praagse versie een ware ontdekking is, zeker 

met de uitmuntende solisten waar Jacobs over beschikt. 

Over het Freiburger Barockorchester kunnen we kort 

zijn: dat is in vertrouwde topvorm. De Mozart-opera van 

2012. (HDr)

SmETana – THE baRTERED bRIDE
Tomás Juhás, Dana buresová, Jozsef benci, bbC 

Singers & bbC Symphony orchestra, Jirí belohlávek

Harmonia Mundi – HMC902119/20 (2cd) [2983196]

Die verkaufte Braut is met afstand de populairste opera 

van Bedćich Smetana, maar dan vaak in het Duits 

gezongen. Smetana volgt niet zozeer de natuurlijke 

melodie van het Tsjechisch als zijn landgenoot Janacek, 

maar gelukkig wordt tegenwoordig meer en meer de 

oorspronkelijke versie gespeeld. Van de verschillende 

versies die Smetana maakte is nu de laatste vastgelegd 

door koor en orkest van de BBC met solisten uit Tsjechië 

en Slowakije én dirigent Belohlávek, waardoor de opera 

een zeer robuuste uitvoering en authentieke uitvoering 

krijgt. Een pluspunt, want deze opera wordt vaak óf 

als een klucht óf als een loodzwaar drama gebracht, 

maar Belohlávek vindt precies de juiste balans, zodat 

de fenomenale muziek van Smetana nog meer indruk 

maakt. (HDr)

vIvaLDI – L’oRaCaLo In mESSEnIa
Julia Lezhneva, vivica genaux, ann Hallenberg, 

Europa galante, Fabio biondi

Virgin Classics – 602 5472 (2cd) [2996068]

Het werk van Antonio Vivaldi heeft een bijzondere 

plaats in de discografie van dirigent en violist Fabio 

Biondi en het barokensemble Europa Galante. Zijn 

reconstructie van de opera Bajazet werd alom 

geprezen, en na uitvoerig bronnenonderzoek 

presenteert Biondi nu de eerste opname van L’Oracolo 

in Messinia. Voor de Weense uitvoering in 1742 (her)

gebruikte Vivaldi niet alleen zijn eigen muziek, maar 

ook recitatieven van Giacomelli en een enkele aria van 

Hasse – geen ongewone praktijk in de achttiende eeuw. 

Het eindresultaat is echter onmiskenbaar een nieuwe 

Vivaldi-opera, voortreffelijk gespeeld door Europa 

Galante en gezongen door een sterrenensemble, 

waarbij vooral mezzosopraan Ann Hallenberg opvalt. 

Warm aanbevolen. (HDr)

Eigentijds
STUCky – aUgUST 4, 1964
Solisten, Dallas Symphony orchestra, Dallas 

Symphony Chorus, Jaap van Zweden

DSO Live – 004 [2980391]

Is het een cantate, een opera of een requiem? Het 

in opdracht van het Dallas Symphony Orchestra 

geschreven August 4, 1964 is geen van alle, maar 

vermengt die genres. Centraal staat de dag waarop 

de lichamen van drie vermoorde civil rights-activisten 

gevonden werden en president Johnson het militaire 

ingrijpen in Vietnam verhevigde. Hoewel beide 

gebeurtenissen niets met elkaar van doen hebben, 

worden ze door librettist Gene Scheer op ingenieuze 

wijze aan elkaar verbonden. Niet alleen door het 

onderwerp, maar ook door muziek refereert het aan 

John Adams’ Nixon in China. De wereldpremière 

werd geleid door Jaap van Zweden en is nu op cd 

verschenen. (HDr)

kURTág/LIgETI � mUSIC FoR vIoLa
kim kashkashian (altviool)

ECM – 476 4729 [2988624]

Kim Kashkashion houdt zich al meer dan twintig jaar 

bezig met de complexe vioolwerken van Kurtág en al 

eerder nam ze diens Movement voor viool en orkest 

voor ECM op. Op dit werkelijk prachtig klinkende album 

combineert ze solostukken voor viool van Kurtág 

met de vioolsonate van diens landgenoot Ligeti. Niet 

eerder klonken deze werken van beide Hongaarse 

componisten zo urgent en messcherp. Niet de meest 

toegankelijke muziek, maar wie even de tijd neemt, zal 

er veel in ontdekken. (HDr)
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