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Todos los fuegos el fuego 
Keuris Qyartet, Amstel Qyartet 
trptk TTK 0050 • DDD-88' (2 cd's) 
WAARDERING: 10 
Acht saxofonistcn, acht muzikale 
delen, acht literairc verhalen en een 
componist (die ook dirigecrt), dat 
zijn de ingrcdienten van deze bijzon-
dere ed. Componist Maxim Shalygin 
werkte eerder aan een pianotrio dat 
hij vernoemde naar een verhalen-
bundel van Julio Cortazar. Omdat 
met de jaren zijn liefde voor de 
schrijver en zijn affiniteit met diens 
werk almaar groeide - hij voelde een 
'grote drang een creatieve dialoog aan 
te gaan' - besloot hij zich te laten 
i.nsj:>ireren door nog zo'n bundel 
verhalen. 'Todos los fuegos el fuego' 
in het Nederlands vertaald als 'Alie 
branden de brand '. Cort:izars litera-
tuur leent zich bij uitstek voor een 
muzikale weergave omdat de 
schrijver zich bewust bezighield met 
een puur muzikale laag in zijn 
verhalen. Elementen als woordklank, 
ritme, puls en structuur zijn 
verweven in bet narratief en voeren 
de lezer mee in een diepere, magische 
laag. Diezelfde kracht je mee te 
voeren naar een nieuwe wereld heeft 
ook deze ed. Tijdens het componeer-
proces had de componist veelvuldig 
contact met de saxofonisten van het 
Amstel en Keuris Qyartet. Door 
samen te zoeken naar de specifieke 

ESQUIVEL 
Missa hortus conclusus -
Magnificat- Marian 
antiphons - Motets 
De Profundis o. l.v. Eamonn 
Dougan 
Hyperion Records CDA68326 • 
DDD-70' 
WAARDERING: 9 
Dit is mijn eerste kennismaking met 
her uit Cambridge afkomstige ko_or 
De Profundis. En het is een zeer 
aa ngename. Het ensemble bestaat 
uitsluitend uit mannen, wat betekent 
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klanken die hij in zijn hoofd bad, 
ontdckten ook zij nieuwe mogelijk-
heden en klankkleuren. De rnuziek 
zit vol met adembenemende muzikale 
vondsten. Het meest verbazingwek-
kende is misschien we! dat je dingen 
hoort die je nooit eerder boorde, 
maar dat die zo natuurlijk overkomen 
dat het lijkt alsof ze er altijd al waren. 
H et dee! Raising Waves waarin de 
stilte een even grote rol speelt als de 
daarin uitd ijende en krimpende 
akkoorden, de liefelijke hymne die in 
Stairway to Decay langzaamaan 
begint te zwenken en tenslotte 
uiteenvalt in harde jankende brok-
stukken, de over elkaar schuivende 
pulsaties in Spring, Breaking. Te veel 
om op te noemen, en alles met onge-
looflijke perfectie uitgevoerd door 
beide kwartetten. D eze twee cd 's in 
het fraai vormgegeven hoesje zijn een 
waar kunstwerk. 
MACHIEL SWILLENS 

dat de bovenste stem wordt gezongen 
door countertenoren. l\liet dat typisch 
Britse kathedraalgeluid: niet rond 
maar een tikkeltje scherp en domi-
nant aanwezig, vooral in de hogere 
regionen. Je moet ervan houden. Ik 
vind het prachtig, ook omdat die 
sound uitstekend matcht met de 
overige stemmen. Van de relatief 
onbekende Spanjaard Juan Esquivel 
{ca 1560-voor 1630) zingen ze de 
Missa hortus conclusus, een Magni-
ficat en een aantal motetten. Muziek 
van rend het jaar 1600. Een periode 
d ie wordt gedomineerd door grote 
namen als Morales, Victoria en 
Guerrero. Esquivel is ook zeker de 
moeite waard. Mede dankzij de 
uitvoercnden. Want De Profundis 
geeft heel veel: een warm ~ijk geluid, 
durf, ziel en zaligheid . Er is ru1mte 
voor individuele expressie zonder dat 

dat afb reuk doe t aan de balans als 
gchcc l. Oat geeft deze uitvoering 
ka rakter en een vleugje Spaans 
temperament. Die hee l aangenaam 
klinkcnde combinatie maakt dat 
saaiheid ver te zoeken is. lk ben fan . 
FRANK POTHOVEN 
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FARREN( 
Symphony No. 1- Overtures 
- Grand Variations on a 
Theme by Count Gallen berg 
Jean Muller (piano), Solistes 
Europeens, Luxembourg o.l.v. 
Christoph Konig 
Naxos 8.574094 • DDD-58' 
WAARDERING: 7 
H et zal wellicht als een verrassing 
komen, maar van alle stukken op 
deze ultieme Naxos-curiositeit zijn 
alleen de Grandes Variations sur un 
theme du comte Gallenberg een 
cd-premiere. Bijzonder jammer bij 
zo'n bijzondere uitgave is dat we een 
duf plaatje van een draak op de cover 
krijgen en een paginagrote foto van 
dirigent Christoph Konig achterop, 
maar voor de negentiende-eeuwse 
componiste Louise Farrenc (1804-
1875) moet u zich behelpen met 
Wikipedia. Ook van de Oostenrijkse 
componist graafGallenberg, de man 
wiens thema de vari aties !even 
inblies, bestaan portretten. Gelukkig 
is de toelichting we] bijzonder infor-
matief. De muziek zelf is lastig te 
recenseren. Een vrouwelijke compo-
niste uit de negentiende eeuw 
bijzonder middelmatig noemen kan 
niet meer, maar het is toch echt 
slechts een schools Beethoven-epi-
goontje. Het orkest helpt in de 
symfonie en de ouvertures niet mee. 
De variaties zijn een ander verhaal. 
Farrenc was een gevierde pianiste en 
dit is een schaamteloos showstuk, 
een parelketting van bonbons en 
effectjes die voorsorteren op Libe-
race. Jean Muller speelt het ook 
weergaloos en sleept het orkest zelfs 
een klein beetje mee in zijn bravoure . 
Dit is geknipt voor Wibi Soerjadi. 
Die zou hier een feest van maken. Er 
zit zelfs een prachtig verhaal aan 
vast, want Gallen berg was getrouwd 
met Giulietta Guicciardi , aan wie 

Beethoven in 1802 zijn Mond-
schein-sonate opdroeg. De 7 is puur 
vanwege de veertien minuten aan 
variaties en Muller. Die maken dit 
schijfje namelijk dubbel en dwars de 
budgetprijs waard. Tja, zo is het toch 
weer 'Naxos forever!' 
RENE SEGHERS 

FRANCK 
Symphonic en re mineur - Ce 
qu'on entend sur la montagne 
Orchestre Philharmonique de 
Radio France o. l.v. Mikko Franck 
Alpha Classics ALPHA 561 • DDD-
67' 
WAARDERING: 9 
Een intrigerende combinarie: het 
eerste en her laatste orkestwerk van 
Cesar Franck (1822-1890). De 
Symfonie ind klein uit 1888 is na de 
Symphonic fantastique van Hector 
Berlioz de belangrijkste en meest 
baanbrekende symfonie die Frankrijk 
in de negentiende eeuw heeft voort-
gebracht. Helaas heeft Franck bet 
succes van zijn werk niet mogen 
meemaken; bij de premiere werd het 
weggehoond, en kort daarna stierf de 
componist. Zijn eerste orkestrale 
partituur, Ce qu'on entend sur la 
montagne, naar een gedicht van 
Victor Hugo, bleef bijna anderhalve 
eeuw onuitgevoerd liggen, en heeft 
da ardoor enigszins mythische 
proporties aangenomen . In de 
toelichting wordt beweerd dat Franck 
met dit werk rond 1845 het a!ler-
eerste symfonische gedicht in de 
muziekgeschiedenis heeft geschapen. 
Ce qu'on entend in de versie van 
Franck is een fors werk van bijna een 
half uur, en het draagt alle sporen 
van de latere Franck, maar een 
symfonisch gedicht is het niet 
geworden. Het past in de lijn van 
Mendelssohns beschrijvende ouver-
tures De Hebriden en Meeresstille, 
sfee rvolle trage muziek waarin de 
rust van de bergen overheerst. Het 
spreekt vanzelf dat deze uitgave zijn 
belang ontleent aan het vroege werk, 
in een schitterende uitvoering, 
omarmd door een warme akoestiek 
die a!le zorg van het opnameteam 
heeft meegekregen . Datzclfde geldt 
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