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Met een blik op
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afkomstig uit

in 1,996 afge-

- Doopsgezinde Kerk van
Harlingen. De 'as'waaruit deze
feniks is herrezen was de 'puinhoop'
broken

aan r erbogen en geblutste pi.ipen en

tal van
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dan niet herbruikbare

onderdelen.

In 1810-1811 bouwde

Van Gruisen enZoonen, orgelmakers in Leeuwarden, de kern van

dit

de popperige hoes

foto denk.je dat dit nooit iets kan
rvorden, maar Nemanja Radulovió
speelt

Aram Chatsjatoerjans

Conce.lo voor vioul en orke-t precie.
zorl. hij oogr. al. een echre zigeunerkoning. Hij haalt g1oedr.olle vibratis*
simo-klanken uit zijn instrument van
het t1,pe dat ze 1e hier in het eerste

twee manualige instÍument. In 1858
werd het door de Groningse bouwer

jaar con-crvatorium aflercn, maar in

Van Oeckelen sterk uitgebreid onder
meer met een zelfstandig pedaal.

baar. Eindelijk

Het instrument is door z'n bouwstijl
en register-samenstelling

geschikt

deze broeierige muziek

i. dat onmi.

klinkt Chatsjatoerjan

hier onvervalst onëntaa1s. Het
Borusan ïstanbul Philharmonic onder
Sascha Goetzel gaat daarin nree,

r.oor veel muziekstijlen. De

maar heeft jammer genoeg niet het

cantor-organist, vaste bespeler van
dit orge1, Gonny r.an der Maten,

niveau van de solist. Zonde, want
Deur.che Cramrnophon hec[t genoeg
in zijn mars om zoh violist dan ook

heeft een inventieve selectie gemaakt
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Alarcón niet aik::::
het

alge mee

de muziek r ai-

blijkt uit de huidi3e::::,:
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llei j::
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Federico Nlonpo-. \. r-- , :
die niet zou misstaan in i:: :. - :.
vrn \lep1svg1ll rolgen i :rvlar de fido en borsa nor : : :-- -r:
lijken te hebber ge'raaij. H.: , ..-.
maai reuze orettig. fi.in vr" \--:.i.
één programrna.

uitstapjes naar de
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r.an rverken uit verschillende períodes

een eerste klas orkest te geven.

die goed tot hun recht komen op dit
orgel. E1k deeltje in dit recital, draagt

verdient hij echt. Het is in Nikolaj

bij aan het leren kennen van de
mogelijkheden van dit instrument.

een beetje of.ie Lionel X4essi bij PSV

melodi-, h err rirmi-ch heel :. . --::-.,rlijk. Van de Spaanse barok daa::,:
kon ik geen genoeg krijgen en ::: :.:

in de Champions League hoort
spelen. Misschien ben ik inmiddels

vocale solisten, zonder

De restaurateurs van Orgelmakerij
Reil hebben voortreffeiijk werk gele-

Dat

Rimski-I{orsakovs Shéhérazade nu

r'vel te verrvend, maar toch: wat een

verd, het is een sprankelend instru-

héér1ijk romantisch spel. À1[et zo'n

ment gervorden, hoor bijvoorbeeld de
afsluitende Fuga van Felix NIendels-

vrijheid r.an geest, zo'n lvarmte en
plezier stel je je een Paganini voor.

sohn. De complete registerlijst rvordt

Alsof Hvorostor.ski

in herbuekjererme[d maar nietper
werk gespecificeerd. En als de naam

herboren is. Het broeierige spel valt

Gonn1,

Ch:rr>jrtoerirns Trio voor klari ner.

Y211

der Nllaten u bekend

voorkomt: zrj verzorgde de première
van'De goddelijke routine', de eerste

a1s

violist

tenslotte echt op zijn plaats in
r iool en pianu.

Daarin vindr

hi.i in

Andreas Ottensamer (klarinet) en

orgelcompositie van Louis

Laura Favre-Kahn (piano) uitstekende

Andriessen (2017).

begeleiders.
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wcrken r an Serrrr en Jc , rr'...:-- , :.
zouder jazz- en popzari:c:- :. -, '
hebb.n gepr'r. Excuu. ro,,\tereorypen: meer l,ee.l-t:i.
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Iuiht, mecr ralelrr:r,1. ::- . zelfkrnt. Hoe feesteli.jk hc: -. : ook, rlle: van na 1900 :: n- i -. .'r a)se

klassiek en zelfs netjes.
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zo bijna een kwarrier leng prrre magic.

De bombastische twee minuten
percussie-vioo1 uitsmijter van

Aleksandar Sedlar valt daarna cen
beetje uit de toon. Een kitschstuk

rvaarin virtuoze klankeffecten centraal
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