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BEATRICE DEES (BD), RUBEN HEIMANS (RUH), MARGREET HOLLEMAN (MH), RAYMOND HONING (RAH), HIEKE VAN HOOGDALEN (HVH), JAN NIEUWENHUIS (JN), DIET SCHOLTEN (DS), FREDERIC VOORN (FV )

De Hongaarse uitgeverij Akkord heeft de 
laatste tijd veel fluitmuziek van eigen 
bodem uitgegeven. De kwaliteit van deze 
composities is nogal wisselend – zo gaat dat 
met moderne muziek die nog niet langs de 
lat van de tijd is gelegd. Er zitten wel inte-
ressante stukken bij. 
De zes concertstukken van József Sári zijn zeer 
de moeite waard, al zijn ze niet gemakkelijk. 
Met name Air en The Dolphin’s journey zijn 
voor de gevorderde amateur goed speelbaar. 
Het laatste werk is  weliswaar voor basfluit 
geschreven, maar werkt ook prima voor 
gewone fluit. Bovendien breekt fluitist Zoltan 
Gyöngyössy in het voorwoord op sympathie-
ke wijze een lans voor Sári’s oeuvre.
Ook niet te moeilijk en leuk om te spelen 
zijn de duetten van Miklós Sugár, opgedragen 
aan Istvan Mátuz, de belangrijkste Hongaarse 
fluitist op het gebied van eigentijdse muziek. 

Zij bieden de mogelijkheid moderne tech-
nieken te ontwikkelen, zoals flageoletten, key 
clicks (zonder te blazen geluid van kleppen 
gebruiken), meezingen in de fluit en multi-
phonics (verschillende noten tegelijk spelen). 
Enkele duetten kunnen ook op alt- en bas-
fluit worden uitgevoerd. 
Vrij eenvoudig speelbaar maar composito-
risch oninteressant is Chaconne van Péter 
Zombola. De vierstemmige doorlopende 
en repeterende baslijn, een van de ken-
merken van een chaconne, kan worden 
gespeeld op een piano of – aldus Zombola 
zelf – door een strijkkwartet.  Al met al 
geen geweldige muziek.
Al deze Hongaarse stukken zijn – afgezien 
van een paar passages bij Sugár – in een 
vrij klassiek idioom geschreven, waarin 
moderne technieken als effect en niet als 
 nieuwe taal worden gebruikt. RaH

JÓSZEF SÁRI SIX CONCERT PIECES FOR FLUTE
AKKORD MUSIC PUBLISHERS A-1191

MIKLÓS SUGÁR DUOS FOR FLUTE
AKKORD MUSIC PUBLISHERS A-1193

PÉTER ZOMBOLA CHACONNE FOR TWO FLUTES OR RECOR-
DERS AND KEYBOARD
AKKORD MUSIC PUBLISHERS A-1192

IN REPERTOIRETIPS (BLZ. 28) WORDEN NOG MEER 
UITGAVEN VAN DEZE UITGEVER BESPROKEN.

Elegie voor orgel 
en (alt)viool
Muziek voor orgel en (alt)viool: geen alledaagse combinatie. 
De Vlaamse organist Jan van Landeghem en violist Jenny 
Spanoghe vormen echter al tien jaar het Duo Landini. Hun 
onlangs verschenen derde cd bevat arrangementen van 19e- 
en 20e-eeuwse stukken en twee composities van organist Van 
Landeghem. De Pastorale van Rheinberger waarmee het 
schijfje opent, is een onbekommerd begin, de Poème van 
Chausson is al wat donkerder van kleur. De Elegy for my 
Mother van Van Landeghem is in de romantische traditie 
geschreven, terwijl zijn Tombeau for Utøya (opgedragen aan 
de slachtoffers van Anders Breivik), in een moderner idioom 
staat, ondanks de Bachcitaten. De muziek is onheilspellend, 
grillig en duister. De Trauermusik van Hindemith klinkt daar-
na enorm toegankelijk en de bewerking met de verschillende 
orgelregisters werkt ronduit goed. 
De transcriptie van Faurés bekende cello-piano Elegy opus 
24 is daarentegen minder geslaagd. De altvioliste speelt 
prachtig, maar het orgelregister kleurt in dit stuk niet echt 
bij de altvioolklank. De cd sluit af een schat uit het orgel-
solorepertoire: César Francks Prelude, Fuga en Variatie, 
waarop Van Landeghem het Oostendse orgel in zijn volle 
rijkdom laat klinken. Het Andantino toont Francks vir tuoze 
variatietechniek en heeft door zijn dalende baslijn een 
 elegisch karakter. 
Door het karakter van het orgel en het klagelijke reper-
toire kan ruim 70 minuten orgel voor sommigen wel 
erg zware kost zijn.  RuH

DUO LANDINI - ELEGY
JENNY SPANOGHE, VIOOL EN ALTVIOOL, JAN VAN LANDEGHEM, ORGEL EN COMPOSITIE
WWW.JANVANLANDEGHEM.BE, € 25

Hongaarse fluitmuziek: klassiek met moderne effecten

Nederlandse en Oezbeekse 
maken ‘French album’

De Nederlandse celliste Harriet Krijgh, slechts 
20 jaar jong tijdens de opname, emigreerde 
op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk om cello 
te studeren. Tot die tijd zat ze in de jong-
talentklas van het Utrechts conservatorium. 
Oostenrijk is geen onbekend terrein voor 
haar, want haar ouders hebben een middel-
eeuws kasteel in Feistritz, waar onder andere 
zomermuziekweken plaatsvinden.
Dat Krijgh talent heeft is duidelijk. Met 

haar cello uit 1690 tovert ze de prachtigste en expressiefste klanken van 
19e-eeuwse componisten je oor in, met een mooi vibrato. Het instru-
ment zou prima kunnen doorgaan voor een nieuwere cello, gezien het 
volume dat ze eruit haalt.
Samen met de eveneens jonge pianiste Kamilla Isanbaeva speelt Krijgh 
bekende werken van de Franse componisten Franck, Debussy, Fauré 
(o.a. Après un rêve) en Offenbach. Stuk voor stuk prachtige werken, maar 
niet bepaald achtergrondmuziek. De muziek gaat soms alle kanten op en 
dat is nu en dan wat onrustig om naar te luisteren. Maar dat ligt niet aan 
Krijgh en Isanbaeva, die nu eenmaal tot taak hebben om alles eruit te 
halen wat erin zit. Opvallend aan de cd-bijlage is dat Isanbaeva erin 
onderbelicht wordt. Ten onrechte, want haar rol is op het eerste gehoor 
misschien vooral begeleidend, maar minstens zo belangrijk als de wat 
dominantere cello.
Er zijn genoeg momenten om weg te dromen bij de prachtige cello- en 
pianoklanken. Verstilde muziek, maar ook wild, ruig, meeslepend, spannend, 
opbouwend en stuwend. De energie van de jonge musici spat uit de speakers. 
De muziek is nergens kabbelend, en dat is een groot compliment. HvH

THE FRENCH ALBUM
HARRIET KRIJGH, CELLO & KAMILLA ISANBAEVA, PIANO
CAPRICCIO, C5131, € 16,75

De Nederlandse celliste Harriet Krijgh, slechts 
20 jaar jong tijdens de opname, emigreerde 
op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk om cello 
te studeren. Tot die tijd zat ze in de jong-
talentklas van het Utrechts conservatorium. 
Oostenrijk is geen onbekend terrein voor 
haar, want haar ouders hebben een middel-
eeuws kasteel in Feistritz, waar onder andere 
zomermuziekweken plaatsvinden.
Dat Krijgh talent heeft is duidelijk. Met 
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