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Wagenings Kleinkoor waagt zich aan klassieke Russische koormuziek



Tijdens repetities doen de leden van het Wagenings Kleinkoor hun best de Russische klanken onder de knie te krijgen. FOTO HERMAN STÖVER

Een concert met pittige
Russische tongbrekers
Het Wagenings Kleinkoor zingt tijdens het
aankomende concert Russische koormuziek.
,,Je breekt voortdurend je tong.’’
Manon Bastidas
Wageningen

onderd jaar geleden
brak de Russische revolutie uit. Een mooie
aanleiding voor het
Wagenings Kleinkoor
om zich zaterdag in de Oude Kerk
in Bennekom aan klassieke Russische koormuziek te wagen. ,,Daar
komt bij dat die muziek diepe,
zware bassen nodig heeft en die
hebben we nu in het koor’’, zegt
dirigent Jan Maas.
Het was voor de koorleden niet
eenvoudig de Russische klanken
onder de knie te krijgen. ,,We hebben veel tijd gestoken in de uitspraak. Ik vind het belangrijk dat
het echt Russisch klinkt. Een oudcollega van mij die Russisch
spreekt, heeft de uitspraak waar

H

nodig verbeterd’’, vertelt Maas.
Zingen in het Russisch noemen
koorleden Jeroen Berg en Karen
Krijgsveld pittig. ,,Je hele mondgebruik moet anders en je breekt
voortdurend je tong. Het is een
leuke uitdaging’’, vindt Krijgsveld.
Het a capella programma is gevarieerd met onder meer werk van
Bortnjanski, ook wel de Russische
Mozart genoemd, en enkele delen
uit de vespers van Rachmaninov.
,,Sommige stukken zijn oud-kerkelijke gezangen zoals het Ave Maria. Die voel je redelijk snel aan.
We zingen ook stukken van Sjostakovitsj. Die gaan over de revolutie, sterven aan het front of in ballingschap gaan. Heftige, trieste
teksten zijn dat’’, aldus Krijgsveld.
Tot haar favoriete stukken behoren die van Sjostakovitsj. ,,Die zijn
ingetogen en doordringend met

mooie samenklanken. Ze beginnen rustig en zacht. De ontwikkeling van de klanken vind ik mooi.
Een van die stukken gaat over iemand die haar liefde gedag zegt
die naar het front gaat.’’ Ook voorzitter Jeroen Berg zingt het liefst
Sjostakovitsj. ,,Eén stuk is een laatste slaapliedje voor de gevallen
soldaten op het slagveld. Daar
krijg ik wel koude rillingen van.
Dat tragische heeft wel een diepere laag dan een vrolijk liedje.’’
Het lastigst om te zingen is Sviridov. ,,Als je het stuk hoort, denk
je dat het niet zo moeilijk kan zijn.
Het klinkt als een simpel en ongecompliceerd volksliedje, maar als
je de noten probeert te zingen valt

Een laatste
slaapliedje voor de
gevallen soldaten
op het slagveld
—Jeroen Berg, voorzitter Kleinkoor

het toch tegen’’, zegt Maas. Die
moeilijkheid zit hem vooral in de
snelheid. ,,Omdat je het zo snel
moet zingen, zijn het echte tongbrekers’’, zegt Krijgsveld. Precies
andersom is volgens de dirigent
het geval bij Schnittke. Maas: ,,Dat
stuk lijkt moeilijk, maar is het niet.
Het eerste stuk dat we van hem
zingen, vereist wel iets van het publiek. Het koor is in twee delen gesplitst, waarbij het ene begint en
het andere een maat erna een paar
tonen lager invalt. Op een gegeven
moment verdicht de muziek en
wordt het moeilijker de canon
eruit te halen. Het is bijzonder en
ik denk dat de fantastische akoestiek in de kerk daaraan bijdraagt.’’
Ter afwisseling van de koormuziek lezen leden van vertelkring
Eva Luna twee Russische verhalen
voor. Berg: ,,Zulke dingen doen we
vaker tijdens concerten. Soms
hebben we er instrumentalisten
bij, maar er heeft ook wel eens iemand gedichten voorgedragen. Zo
ontstaan leuke samenwerkingen
die de avond diverser maken.’’

A capella in
de Oude Kerk
Het Wagenings Kleinkoor
zingt tijdens het concert zaterdag in de Oude Kerk in
Bennekom a capella Russische koormuziek. Op het programma staan Bortjanski, enkele delen uit de vespers van
Rachmaninov en de Sacred
Pieces van Tsjaikovski. Ook
zijn enkele Revolutionary
Poems van Sjostakovitsj te
horen en de Sacred Hymnes
van Schnittke. De muziek
wordt afgewisseld met twee
Russische verhalen die worden voorgelezen door leden
van vertelkring Eva Luna. Aanvang 20.00 uur. De entree bedraagt 15 euro of 12,50 euro in
de voorverkoop. Kinderen betalen 5 euro. Meer informatie
of kaarten via wageningskleinkoor.nl.

