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Liefhebbers van KV 626 hoeven niet verder te lezen en kopen direct een exemplaar van deze nieuwe opname van Mozarts Requiem: bloedstollend mooi!
Glorieuze solozang, een intens volle en toch soepele koorklank, een glasheldere orkestklank: ronduit klinkende perfectie. Het slotakkoord op quia pius es:
volop kippenvel, allemaal briljant vastgelegd door het opnameteam van Linn
Records. Het Dunedin Consort – een koor en barokorkest uit Edinburgh –
bracht eerder Bachs
belangrijkste oratoria
en Händels Messiah
in haast niet te overtreffen opnames.
Fans van het gezelschap weten dat artistiek leider John Butt altijd weer een
stapje verder gaat in het nog authentieker uitvoeren van vocale meesterwerken, terwijl die toch al uitzonderlijk goed en weloverwogen zijn opgenomen.
Zoals bekend strandde Mozart met componeren in het Lacrimosa en voltooide
zijn leerling Süssmayer de dodenmis. Op basis van recent onderzoek komt
Butt met de ontdekking dat tijdens de plechtigheid, vijf dagen na Mozarts eigen overlijden, al delen van zijn Requiem zijn uitgevoerd, en daarvan is bekend
hoeveel musici meededen. Leest u het complete verhaal in het cd-boekje, het
resultaat is hoe dan ook van een weldadige en emotionerende transparantie.

‘Zoiets had ik nooit moeten componeren’, zei Haydn na afloop van Die Jahreszeiten. Al die hilarische momenten van toonschildering vond hij eigenlijk
beneden zijn waardigheid. Kwakende kikkers, een kraaiende haan, onweer.
Een compleet drinkgelag in de herfst, met een vanwege de dronkenschap verkeerd beantwoorde canon. Het componeren putte Haydn fysiek en geestelijk
uit. Maar ruim twee eeuwen na dato genieten we nog altijd met volle teugen
van dit oratorium. Philippe Herreweghe maakt er een waar feest van. De
verzengende hitte van de zomer, het gekleum in de winter, de lentekriebels
of het oogstgezang in de herfst, overal laat hij het sprankelen en fonkelen.
Lekker pittige tempi, solisten die er zin in hebben (zelden zo’n frivole Christina Landshamer gehoord) en op tijd gas terug bij stukken met een religieuze
ondertoon: daar plechtige koren en gedragen hymnen. Wat vooral goed werkt
bij deze opname is de fortepiano die
overal op de achtergond meetinkelt.
Die voorziet de massieve orkestklank
van een echt achttiende-eeuwse omlijsting. Herreweghe weet met deze cd stevig concurrentie te bieden aan enkele andere kwaliteitsopnamen, zoals die van René Jacobs en John Eliot Gardiner. Daar staat hij nu in volle glorie naast. Op 7 juni is Philippe Herreweghe
in het Amsterdamse Concertgebouw, met muziek van Bach.
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