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Een nieuwe start!
Op 21 februari jongstleden hebben wij onze algemene leden vergadering weer gehad. We hebben in het
bestuur afscheid genomen van Albert en Kees en mogen twee nieuwe gezichten binnen ons bestuur
verwelkomen! Anouk en Wouter welkom binnen het bestuur en veel succes!
Afgelopen week hebben we een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur gemaakt. De komende weken
zullen staan in het teken van het goed overdragen van functies aan elkaar zodat we als “nieuw bestuur”
een goede start kunnen gaan maken!
Vanuit het bestuur zullen we de komende tijd ook verder gaan met het uitproberen van een nieuwe app
om met jullie op een gemakkelijke manier te communiceren! Er zullen leden benadert worden om hier in
mee te kijken en uit te proberen. Wanneer we de app goed genoeg hebben bevonden zal dit een
vervanging worden van even uitblazen!
Muzikaal zullen we de komende weken verder repeteren aan Peter en de Wolf, om goed voor de dag te
komen op 27 en 28 maart. Daarnaast zal er de komende weken ook weer nieuwe muziek op de lessenaar
komen voor de optredens in o.a. de manhuistuin, ons jaarlijkse zomerconcert en het gezamenlijke concert
op 4 juli!
Veel muzikaal plezier weer de komende weken!
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Ledennieuws
Corine heeft ervoor gekozen om een time-out te nemen van Apollo. Het moeilijkheid van de huidige
muziek is op dit moment iets te hoog gegrepen, waardoor ze wat gedemotiveerd is geraakt. Ze heeft
ervoor gekozen op een iets lager niveau te musiceren in de hoop de lol weer terug te vinden in het muziek
maken. En Apollo tegen de zomer weer te vinden.

Zwierige zwaaiers en stille maestro's
Zoveel dirigenten, zoveel zwaaistijlen. En er valt geen peil op te trekken wat nou het beste werkt – stille,
onopvallende diplomatie of juist roeptoeterende armen en handen. Volgens een beroemde uitspraak van
wijlen Mariss Jansons ging het er tijdens het dirigeren vooral om dat je de beste manier moest vinden om
het orkest zo min mogelijk te storen. Niet alle collega’s zijn dat met hem eens.
Dat componisten als dirigent maar saaie dienders zijn, bewijzen oude filmbeelden van Igor Stravinsky en
Richard Strauss op de bok. Ze doen hoegenaamd niets en dwingen misschien louter met hun aanwezigheid
ontzag af. Maar evenzogoed zijn hedendaagse componisten als Thomas Adès en John Adams weer heel
anders en veel drukker als dirigent, en ook Gustav Mahler kon zich als dirigent volgens ooggetuigen heerlijk
te buiten gaan aan ‘Sturm und Drang’-gemaai.
De afgelopen week zag ik twee opvallend sierlijke zwaaiers – allebei jong – en één oudere maestro met
uiterst geserreerde gebaren, die tot een minimum teruggebracht waren. En alle drie haalden ze grootse
dingen naar boven uit de verschillende partituren.
Kon Myung-whun Chung wel in de schoenen van Daniele Gatti staan? En of!
Laten we beginnen met de Zuid-Koreaanse Myung-whun Chung (67), die deze dagen het
Concertgebouworkest leidt in de Negende symfonie van Mahler. Op het Mahler Festival in mei zal deze
combinatie dezelfde symfonie spelen, en dus wordt die nu alvast ingezeept. Zoals de andere toporkesten
die met hun Mahler-symfonieën naar Amsterdam komen dat ook gaan doen of zelfs al gedaan hebben.
Chung valt in voor Daniele Gatti, die de Negende eigenlijk had moeten dirigeren. Na diens ontslag moest
het orkest naarstig op zoek naar vervangers. Toen bekend werd dat Chung de taken van Gatti zou
overnemen, gingen er aardig wat wenkbrauwen omhoog. Ook bij mij. Want kon Chung – hier niet bekend
als een grote mahleriaan – in de schoenen staan van Gatti, die in 2012 en 2013 zulke onvergetelijke
uitvoeringen van de Negende had geleid? Het antwoord is ondubbelzinnig: en of!
Chungs aanpak was grofkorreliger, minder lyrisch dan die van Gatti. Waar Gatti meestal breeduit stond te
zwaaien met zijn armen, hield Chung die van hem meestal dicht bij zich. Soms leek het wel of hij helemaal
niet dirigeerde. Maar wat hij uit het orkest haalde was geweldig. De uitspraak dat stille wateren diepe
gronden hebben, ging zelden zo op als nu. Concentratie die naar maximale verdieping leidde. En alles uit
het hoofd, net als Gatti. Dat alle musici na afloop voor hem zaten te klappen, sprak boekdelen.

De zwierige, jonge zwaaiers waren Santtu-Matias Rouvali en Krzysztof Urbański. De Fin en de Pool zijn
beiden in de dertig en aan een glanzende carrière bezig. Over Rouvali schreef ik vorige week al. Zijn
overdreven sierlijkheid kan pedanterig overkomen, maar met de precisie die in die sierlijkheid besloten
ligt, bereikt hij ongekende resultaten. Zijn Poolse collega leidde donderdag het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Hij dirigeerde het hele programma, inclusief een nieuw sprankelend stuk van Bart Visman, uit het
hoofd. Ook bij hem kun je je afvragen of dat zwierige niet te veel van het goede is. Maar met uiterste
precisie in Moessorgski’s ‘Schilderijen van een tentoonstelling’ bouwde hij gestaag en verbluffend goed
aan de climax bij de poort van Kiev. Het orkest klonk ook hier top.
Bron: www.trouw.nl

Peter van der Lint schrijft iedere week met aanstekelijk enthousiasme over de wereld van de klassieke
muziek.

Musidesk geeft Radio Oranje Medley cadeau

In het voorjaar van 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. In het hele land staan activiteiten gepland.
Om die feestelijke vieringen extra luister bij te zetten, komt Musidesk met een mooi cadeau voor
blaasorkesten. Via de website van Musidesk kan gratis een Radio Oranje Medley gedownload worden met
liedjes uit de tijd van Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland.
Populaire liedjes van 75 jaar geleden zoals Tommy, Cheerio en Trees heeft een Canadees lopen in de Oranje
Medley vloeiend in elkaar over. Bekende en onbekende liedjes uit die tijd zijn in een nieuw jasje gestoken. De
medley kan door orkesten alleen uitgevoerd worden, maar is ook geschikt in combinatie met een koor.
Daarnaast is er een versie voor solozang. De koorpartijen hebben een piano-uittreksel, voorzien van
akkoordsymbolen.
De Radio Oranje Medley is gearrangeerd door Egbert van Groningen. De medley is gratis te downloaden
via www.musidesk.nl.
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Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website?
Neem dan contact op met de penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.nl

