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Grilligheid, akoestisch tovenaar en clowneske wervelwind

Hits: 543

een impressie van dag 10 (slot) van het Festival Oude Muziek Utrecht 2016

 
Aan alle mooie dingen komt een einde, zo ook aan het 35  Festival Oude Muziek Utrecht, dat gisteren haar tiende en laatste dag beleefde. In de
Geertekerk was ik getuige van het Scorpio Collectief, dat een programma bracht met barokke blaasmuziek. Prominent waren inderdaad
aanwezig de trombone, bespeeld door muzikaal leider Simen van Mechelen, maar ook de cornetto, blok�uiten en een orgel -immers ook een
aërofoon-. Het ensemble werd gecompleteerd door een viool, cello en chitarrone. Last but not least was echter de bijdrage van sopraan Perrine
Devillers, die over een krachtig en strak stemgeluid bleek te beschikken. Mooi, maar een tikje overbodig vond ik de keuze voor Capriccio La
Monteverde van de nog levende componist Willem Ceuleers: er is immers meer dan zat repertoire uit dit tijdvak. De compacte akoestiek van de
Geertekerk bood wel mogelijkheid aan de cornetto om zich goed te pro�leren. 
Op twee momenten was de bezetting maximaal: zeven instrumentalisten en de zangeres voerden zowel Cantate Domino van Cavalli als
Con�tebor terza van Monteverdi uit. Bij het laatstgenoemde stuk bleek nog eens dat composities van Monteverdi toch net iets gera�neerder
en contrastrijker zijn. 
 
Dat Paul van Nevel graag in het middelpunt staat, bewijst hij ook tijdens zijn concerten, want vaak laat hij zich letterlijk omringen door zijn
publiek. Zo ook tijdens het concert dat om 17 uur in de Domkerk begon en draaide om twee componisten: de Zuidelijke Nederlanders Adriaen
Willaert en Cipriano de Rore. De opstelling wijzigde per compositie, ook de plaats waar de dirigent stond: alle vier windrichtingen. Deze grote
kleine man bediende zich slechts van een stemvork en dirigeerde met zijn gehele lichaam. Het was wonderbaarlijk hoe schijnbaar uit het niets
de inzetten van de zangers kwamen. Van Nevel toverde ook nog eens met de akoestiek, want regelmatig liet hij groepjes zangers op
onverwachte plekken meezingen. Als luisteraar werd je als het ware ondergedompeld door de stemmen. Een dergelijke prestatie kun je alleen
maar neerzetten, als je te maken hebt met een uiterste vorm van discipline. De uitgebalanceerde koorklank werd teweeg gebracht door stuk
voor stuk topzangers. Na a�oop vroeg ik mij af: kan vocale muziek nog mooier klinken?Bewust niet mooi en daardoor heel geestig klonk de
imitatie van een kromhoorn in Vecchie letrose: knap om ook zo je stem te kunnen gebruiken.

Voor het avondconcert, het zogeheten slotconcert, tekende Hervé Niquet met zijn Concert Spirituel. Amper was festivaldirecteur Xavier
Vandamme door te tekst van zijn speech, of beide orkesten en (vrouwen)koren zetten in. Als een muzikale tornado raasde dirigent Hervé
Niquet door de drie werken van Vivaldi die vóór de pauze stonden gepland. Mag Paul van Nevel klein van stuk zijn, Niquet heeft het
tegenovergestelde �guur en met zijn lange armen maakte hij niet alleen brede gesticulaties, hij liep ook nog voortdurend rond, soms met
clowneske trekjes.  Het was alsof de tekst van een deel uit het Magni�cat letterlijk op zijn lijf geschreven was: (vertaald) “Hij toont de macht en
de kracht van zijn arm”. Logisch dat zelfs de foto uit de laatste editie van de dagkrant, La gazzetta serenissima een onbewogen orkest liet zien,
met een onscherpe Niquet ervoor. De tafeltjes in de foyer waren nog niet droog toen de pauze begon, zelfs nog vóór half negen. Na de pauze
raasde de wervelwind voort in twee andere composities van dezelfde componist: Lauda Jerusalem en het beroemde Gloria, vanavond echter
voor twee vrouwenkoren en tutti gezongen soli. Deze Gloria “2.0” verdient het om eens vaker zo uitgevoerd te worden, al zullen er maar weinig
gezelschappen zijn die de uitvoering tot een dergelijk hoog niveau kunnen tillen, voorzien van  zoveel enthousiasme en spiritualiteit. 

UTRECHT,

zondagmiddag en -avond, Geertekerk, Domkerk en Tivolivredenburg. 35  Festival Oude Muziek (slotdag) met concerten van: Scorpio Collectief
(o.l.v. Simen van Mechelen), Huelgas Ensemble (o.l.v. Paul Van Nevel) en Le Concert Spirituel (o.l.v. Hervé Niquet).
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