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HAHN, DUPARC, CHAUSSON
Néère

E.W. KORNGOLD
Complete songs

Véronique Gens, Susan Manoff

Konrad Jarnot, Adrianne Pieczonka,
Reinild Mees

ALPHA 376001 4192159 / € 22,99

CAPRICCIO 084522 1052526 (2 CD’S) / € 20,99

Op haar nieuwe cd verlaat Véronique Gens het toneel van tragische
operaheldinnen. Ze zoekt de intimiteit op van de ‘mélodie’, het Franse liedgenre dat zijn bloeitijd heeft beleefd in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Gedichten van
Gautier, Baudelaire en Verlaine
klinken van zichzelf al als muziek
in de oren, maar in deze zettingen
krijgt hun poëzie echt vleugels.
Duparc reikt het hoogst, onder
meer met zijn vroege Chanson triste en zijn fantastische L’invitation au
voyage, maar ook de ‘mélodies’ van Chausson zijn niet te versmaden en
het neobarokke À Chloris van Reynaldo Hahn is onweerstaanbaar. De
stem van de 49-jarige sopraan is in de loop van de tijd voller geworden,
rijker geschakeerd in het timbre, ook wat meer gevoileerd, zodat zij de
melancholieke ondertoon van veel liederen het nodige reliëf kan geven.
Met haar voortreffelijke dictie is zij een ideale vertolkster van dit repertoire. Susan Manoff begeleidt haar zorgvuldig, maar in de opname
treedt deze pianiste iets te veel op de voorgrond. Am I too loud? is de titel
van de memoires van de befaamde begeleider Gerald Moore. De producer zou ze eens moeten lezen.

Erich Wolfgang Korngold is misschien het bekendst van zijn filmcomposities en zijn grootschalige, rijk geparfumeerde orkest- en operawerken, maar
in het intiemere liedrepertoire was hij niet minder overtuigend. Dat bewijst
deze cd-set met zijn complete output in het genre, waaronder meerdere wereldpremières. Er zijn weinig componisten die zo goed kunnen zwelgen en
smachten als Korngold. Luister maar eens naar de hunkerende vocale lijnen
van Marietta’s Lied, de liedversie van misschien wel de bekendste aria uit
Korngolds opera Die tote Stadt, of het melancholische Come Away, Death, op
een tekst van Shakespeare. Dat de componist aan de andere kant ook heel
goed kon schrijven met een lichte toets bewijst een lied als Die Gansleber im
Hause D
 uschnitz. Bariton Konrad Jarnot is een zanger met een ideale liedstem:
nergens geforceerd, warm en expressief, en met een exemplarische dictie. Zowel in de Duitse als de Engelse
liederen klinkt zijn voordracht
volkomen natuurlijk. Adrianne Pieczonka heeft een wat
rijkere, meer traditioneel operateske toon, maar is niet minder gevoelig voor
de verschillende stemmingen van Korngolds muziek. Pianiste Reinild Mees,
tevens initiatiefneemster van het opnameproject, is een ervaren en voortreffelijke liedbegeleidster; ondersteunend en stuwend, maar nooit overheersend.
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Celebrating Frank Sinatra

SCHUMANN, BERG

Dorothea Röschmann, Mitsuko Uchida

Seth MacFarlane, Claire Martin,
Jamie Parker
The John Wilson Orchestra
o.l.v. John Wilson

DECCA 002894 7884392 / € 22,99

WARNER CLASSICS 082564 6028443 DVD / € 23,99

In november 2014 kwam het eerste soloalbum uit van sopraan Dorothea
Röschmann met de titel Portraits; het bevatte liederen over spraakmakende
vrouwen als Maria Stuart en Mignon. Binnen een jaar brengt Decca een
tweede live-cd van haar op de markt, met begeleiding door niemand minder
dan klavierlegende Mitsuko Uchida. Ooit begonnen in het oudemuziekcircuit is Röschmann via alle grote Mozartvrouwen thans uitgegroeid tot een
van de veelzijdigste zangeressen van dit moment, die zeker niet terugdeinst
voor de grote Wagner- en Straussrollen. De concertregistratie vanuit de
Londense Wigmore Hall met bekende Schumann- en Bergcycli is een verrijking naast de reeds bestaande opnamen van dit oeuvre: de interpretatie
is bovengemiddeld dramatisch. Röschmann houdt
haar tempi relatief laag en
met haar donkergekleurde
timbre krijgt ieder lied een introspectieve lading die te allen tijde oprecht is
maar zonder te vervallen in pathetische gekunsteldheid. De subtiele begeleiding van Uchida completeert dit. Door de zorgvuldig geplaatste dissonante
akkoorden en chromatische melodielijnen worden deze intenties geoptimaliseerd. Meesterlijk! De dames zijn dus volledig aan elkaar gewaagd en dat
doet verlangen naar een vervolg. Over spraakmakende vrouwen gesproken…

Op 12 december 2015 is het precies honderd jaar geleden dat een van de grootste zangers van de twintigste eeuw werd geboren: Frank Sinatra. Hij maakte
niet alleen grote indruk met zijn karakteristieke stemgeluid en timing, hij was
er ook verantwoordelijk voor dat niet de bandleider, maar de zanger centraal
kwam te staan op de bühne. Hoewel er verder zeker in de klassieke hoek weinig aandacht wordt besteedt aan de honderdste verjaardag van deze topadvocaat van ‘The American
Songbook’, nam het briljante Engelse John Wilson
Orchestra deze zomer al zijn
verantwoordelijkheid door
tijdens de BBC Proms het programma Celebrating Frank Sinatra te brengen.
Het programma rond The Voice werd niet alleen op de Engelse tv uitgezonden, maar is gelukkig ook op dvd uitgebracht. In Engeland grote sterren als
Seth MacFarlane, Claire Martin en Jamie Parker zijn natuurlijk geen Sinatra,
maar ze zingen vele bekende Sinatrasongs uitstekend, en de sfeer in de Royal
Albert Hall is prachtig vastgelegd. Maar ondanks Sinatra is de ster van deze
dvd het in 1994 opgerichte orkest dat uitblinkt in ‘authentieke uitvoeringen’
van vroegtwintigste-eeuws film-, song- en musicalrepertoire. Luisteren naar
de Three Preludes van Gershwin is al voldoende om levenslang fan te worden.
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