Randmeerconcertbulletin seizoen 45 nr. 3, 28 oktober 2018

pagina 1

Merel Vercammen (viool) en Daniëlle Bourne (piano)
in de Catharinakapel in Harderwijk zondag 28 oktober.
Een programma op Franse leest geschoeid. Muziek
rondom gedichten van Paul Verlaine.
Een bijzondere foto van
Merel en Daniëlle, zondag
maar eens vragen wat het
verhaal is bij deze foto!

ochtendconcert

middagconcert

Bestel rechtstreeks
uw concertkaarten,
klik op de winkelwagen of bestel via
onze website
Bestellen
concertkaarten
via internet
Een handleiding
voor het bestellen
vindt u op onze
website. Klik hier.

Toelichting bij de muziek
De toelichting in de concertbrief is van Eelco van Wijk. Hij heeft er weer
iets moois van gemaakt.
Speciale aanbieding
Geniet u aanstaande zondag zo van het ochtendconcert dat u ook het
middagconcert wilt bijwonen? Voor € 10,00 p.p. extra kan dat (contant bij
de kassa).
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Ook deze keer weer een aantal voorbeelden op YouTube van de muziek die op het programma staat.
Het leuke is dat je bij het zoeken op internet allerlei leuke ‘bijvangsten’ doet.
Debussy, Sonate in g kl.t. L140
3 verschillende uitvoeringen.
Door de grootmeester > David Oistrach en Frida Bauer in 1972, dus vlak voor zijn dood.
https://www.youtube.com/watch?v=3flVXFverIE
En onze ‘eigen’ Janine Jansen met Itamat Golan piano. Deel 1. Allegro vivo
https://www.youtube.com/watch?v=xT1LWcXlzKY
Shlomo Mintz, viool en Yefim Bronfman, piano (1986). Compleet, alleen geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=6p1HDpf48Tg
Veel van de muziek die zondag wordt uitgevoerd is eigenlijk geschreven om gezongen te worden. Het duo
heeft een aantal van de liederen bewerkt voor viool en piano.
Debussy, Clair de Lune uit Recueil Vasnier
Duo Vercammen Bourne.
https://www.youtube.com/watch?v=Pv4p0eM72Es
Debussy, Claire de Lune uit Suite Bergamasque
Debussy heeft 2 verschillende melodieën gecomponeerd bij dit gedicht. Hier piano-uitvoeringen.
Uitvoeringen voor viool en piano heb ik niet kunnen vinden, dus de uitvoering door Merel en Daniëlle
a.s. zondag is dus tamelijk uniek.
De geniale pianist Sjatoslav Richter (opname 1979) Met op 8:31 Clair de Lune.
https://www.youtube.com/watch?v=qSvf-gvcdrA
Zoltán Kocsis (opname 1983). Helaas te jong overleden pianist en dirigent. Alleen audio. Clair de Lune staat
er twee keer op.
https://www.youtube.com/watch?v=Alkkk-LjqM8
Gabriel Fauré, Clair de Lune (op. 46. Nr. 2)
Enkele totaal verschillende bezettingen.
Gérard Souzay (tenor) en Jacqueline Bonneau (piano). Opname uit 1950-55.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGf0w0zghFI
Uitvoering voor cello en piano. Irinia Biryukova (piano) en Mary Grigoreva (cello)
https://www.youtube.com/watch?v=XN1Yq-UDGrc
Uitvoering voor viool en piano. Arr. Gil Shaham
Gil Shaham (viool), Akira Eguchi (piano)
https://www.youtube.com/watch?v=cfZZyPnsRoQ
Régine Wieniawski (Poldowski) L’heure exquise.
Een uitvoering door Philippe Jaroussky (countertenor) en Jérôme Ducros ** (pianist).
https://www.youtube.com/watch?v=ulgfFywCnk8
** Deze pianist wekte een grote controverse op door te pleiten voor terugkeer naar de tonaliteit in de
muziek, dus tegen de atonaliteit. Het complete artikel is in het Frans, maar kan met Google redelijk goed
vertaald worden. https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Ducros
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Ook componist Reynaldo Hahn (1875-1947) componeerde ook een lied L’heure exquise (uit Chansons
grise). Een uitvoering door Philippe Jaroussky (countertenor) en Jérôme Ducros (piano).
https://www.youtube.com/watch?v=U6WNTZY9iro
Richard Dubugnon La minute exquise
Janine Jansen (viool) en Itamar Golan (piano) in 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=ChiUR7NLELs
Interview met Janine Jansen en Richard Dubugnon.
https://www.youtube.com/watch?v=FcFkRAuw7Ms
Een extraatje: Vioolconcert van Dubugnon met Janine Jansen en Orchestre de Paris.
https://www.youtube.com/watch?v=9z6b9TdCHoM
Régine Wieniawski (Poldowski) Vioolsonate in d kl.t.
Deel 1. Andante languido. Clare Howick (viool), Sophia Rahman (piano). Alleen audio.
https://www.youtube.com/watch?v=_Do-mAqVQmk
Deel 3.Della Davies (viool), Julia Lin (piano)
https://www.youtube.com/watch?v=eRMA-oKpfgw
Een extraatje: de vader van Régine Wieniawski, Henryk Wieniawski, schreef een vioolconcert in d kl.t.! Hier
uitgevoerd door Igor Oistrach met het Gewandhaus Kammer Orchester in 1955.
https://www.youtube.com/watch?v=kKb4gjUT6-g
Op Naxos verscheen muziek van Régine Wieniawski.
British Women Composers, met de sonate van de componiste.
https://naxosdirect.com/items/british-women-composers-224794
Poldowski, verschillende liederen. ‘Art Songs’.
https://naxosdirect.com/items/poldowski-art-songs-392520

Als u geïnteresseerd bent in deze CD’s, klik dan op de plaatjes. Bij JPC goedkoper dan bij Naxos.
Merel Vercammen wil graag een CD uitbrengen met muziek van Frank, Poldowski en Mathilde Wantenaar.
Zij heeft daarvoor een Crowdfunding campagne opgestart. Dus wie haar wil helpen…. De opnametechnicus
is Guido Tichelman. https://www.discogs.com/artist/605703-Guido-Tichelman
Crowdfundingsite.
https://www.voordekunst.nl/projecten/7833-debuut-cd-merel-vercammen-amp-dina-ivanova?page=1#hetverhaal

