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Arrangementen en  
originelen voor piano
Pianobewerkingen van bekende melodieën: de een vindt het niks, 
anderen zijn er dol op. Voor deze laatsten publiceert Boosey & Hawkes 
26 arrangementen van klassieke Russische thema's voor gemiddeld 
speelniveau. Het gaat om werken uit symfonieën, pianoconcerten en 
opera's, maar ook Peter en de wolf van Prokofjev, de Jazzsuite van 
Sjostakovitsj en Rachmaninovs Vocalise komen aan bod. De bewerkers 
geven sporadisch adviezen voor de vingerzetting, alleen bij wat lastiger 
passages. De druk is verzorgd en leest prettig.

Solo Piano ColleCtion: RuSSian MaSteRS
Russian classics aRRanged foR the inteRmediate pianist
€13.99, Boosey & hawkes, www.Boosey.com

Zowel bewerkingen als originelen, maar nu voor piano quatre-mains, 
zijn te vinden bij de relatief onbekende Russische uitgever M.P. Belaieff. 
De compilatie met de doeltreffende titel Klavierwerke zu 4 Händen 
Heft 2 is bedoeld voor pianoleerlingen in het 4e tot 7e studiejaar. Ze 
bevat werken van bekende componisten (klassiek tot 20e-eeuws), in 
oplopende moeilijkheidsgraad en met waar nodig vingerzettingen. De 
uitgave is keurig, maar de druk leest soms iets minder gemakkelijk 
doordat de partijen onder elkaar staan in plaats van op eigen bladzij-
den.

KlavieRweRKe zu 4 Händen Heft 2, € 22.99, m.p. Belaieff, www.Belaieff-music.com

Wie liever alleen originele pianomuziek speelt, kan terecht bij uitgever 
Schott. In de serie Classical Piano Anthology staan in de tweede bundel 
25 composities uit ca. 1760-1820, van meesters als Beethoven, Mozart 
en Schubert. Ook minder bekende componisten zijn er te vinden: 
Georg Wagenseil, Ferdinand Ries en Samuel Wesley. Deze afwisseling 
heeft de samensteller bewust nagestreefd. Het zijn alle korte werkjes 
van een halve tot twee bladzijden op eenvoudig/gemiddeld speelni-
veau, met veel aanwijzingen voor de vingerzetting. Op de bijgeleverde 
cd is de muziek te beluisteren.

ClaSSiCal Piano antHology 2, 25 oRiginal woRks, € 14.99, schott, www.schott-music.com. 

BDN

Wispelweys derde opname van Bachs cellosuites
Wow, wat een klank! Het warme, diepe, 
ronde, ontspannen ‘donkerzilveren’ 
geluid in de cellosuites van Bach die 
Pieter Wispelwey in september uitbracht, 
raakt je diep vanbinnen. Niet alleen 
omdat Wispelwey prachtig speelt, maar 
ook vanwege de lage stemming. Bij som-
mige lage tonen gaat je lichaam meere-
soneren. Wispelwey stemde zijn 
Romboutscello (van het Nederlands 
Muziekinstrumenten Fonds) niet op 
A=415 Hz – een halve toon lager dan 
normaal, zoals gebruikelijk in de oude-
muziekwereld – maar nóg een half toon-

tje lager op A=392 Hz. Wispelwey is de 
eerste solocellist van wereldfaam die de 
suites zo heeft opgenomen. Bij de dub-
bel-cd zit een dvd waarop Wispelwey 
met twee Bach-onderzoekers discussieert 
over tempi, stemming en interpretatie. 
Hij leerde dat hofdansers van de grond 
komen, in plaats van door de knieën te 
zakken en vertaalde dat naar lichter spel: 
‘ik land minder op het zware maatdeel’.
De stemming is niet het enige verschil 
met Wispelweys eerdere opnamen. De 
afgelopen decennia ontwikkelde hij zijn 
interpretatie van de suites; hij heeft ‘het 

negentiende-eeuwse spiccato weggefil-
terd’ en ‘plakt nu meer aan de snaar’, 
zoals het hoort bij oude muziek. Zijn 
barokstok is wat korter dan zijn vorige, 
waardoor sommige streken veranderden 
en tempi soms hoger werden.
Vorm en inhoud zijn in deze uitgave per-
fect op elkaar afgestemd. De kleuren zijn 
zwart met zilver: warm, chic en toch 
sober, niet overdone. Dit alles weerspiegelt 
perfect de opname.  HH

PieteR wiSPelwey 6 cellosuites van J.s. Bach
epR-classic, epRc 012, 2 cd’s + dvd
€ 21,99 tot 1 feBRuaRi 2013, daaRna duuRdeR

Suave (zacht, zoet), zo  
heet de cd van het 
jonge Nederland se 
Ragazze Kwartet (letter-
lijk: ‘meisjeskwartet’). 
Deze is opgenomen aan 
het einde van hun 
tweejarige opleiding 
aan de Neder landse 
StrijkKwartet Academie 

(NSKA). De NSKA heeft al verscheidene topkwartetten voortge-
bracht, zoals het Rubens en het Matangi Kwartet. Het Ragazze 
Kwartet wil zich onderscheiden door nieuwe presentatievormen, 
meer communicatie met elkaar en het publiek en door samenwer-
king met muziektheater- en dansgezelschappen. De repertoirekeuze 
voor hun cd is in elk geval origineel. Het kwartet van Boccherini 
(op. 32/5 in g mineur) leerde het kwartet kennen tijdens het 
Orlando Festival in 2008; het werd meteen verliefd op de zoete 
(suave) klanken die Boccherini van de uitvoerders vraagt. Een prach-
tig klassiek en elegant werk dat niet onderdoet voor een kwartet van 
Haydn. Hoewel Boccherini bijna honderd kwartetten schreef wordt 
zijn muziek helaas zelden uitgevoerd. 
Het eerste kwartet van Bartók is een gewaagde keuze voor een 
debuut-cd. De Hongaarse componist schreef het nadat zijn hart was 
gebroken door violiste Stefi Geyer, die Bartóks avances niet wilde 
beantwoorden. Het eerste deel begint langzaam en droevig, maar 
de sfeer transformeert naar uitbundig in het derde deel, dat door 
Hongaarse volks muziek is geïnspireerd.
Op een bijgesloten dvd met videoclip is ‘een dag uit het leven van 
een strijkkwartet’ te zien. Al met al een fraai schijfje met kundig en 
kleurrijk samenspel, al blijft Bartóks kwartet wrange muziek die niet 
elke luisteraar mee zal krijgen. RH

www.RagazzekwaRtet.nl 
videoclip: http://www.youtuBe.com/useR/RagazzequaRtet 

Ragazze met 
Boccherini & Bartók
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