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Berlage Kwartet
viert feestje met
gloeiende tinten
KLASSIEK

De muziek stuiterde op en neer
alsof alle nootjes ineens aan
een grote druk ontsnapt waren.

D

e Charleston had alles
wat de twenties zo
‘roaring’ maakte. Snelheid, onverwachte wendingen, gloeiende opwinding. De
Tsjechische componist Erwin
Schulhoff verwerkte deze dans in
een serie van vijf Jazz Etudes. De
versie die het jonge Berlage Saxofoon Kwartet gisteren speelde
deed denken aan een doos veren
die open sprong. De muziek stuiterde op en neer alsof alle nootjes
ineens aan een immense druk ontsnapt waren. Het was tekenend
voor de feestelijke sfeer die het
concert van het viertal uitstraalde.
Hun optreden was onderdeel van
de serie Dutch Classical Talent,
waarin vier jonge ensembles en solisten langs elf Nederlandse zalen
toeren om in een finale te dingen
naar een aantrekkelijke prijs.
Als het Berlage Kwartet als maatstaf kan dienen, ligt het niveau bijzonder hoog. Het samenspel van
het viertal was vlekkeloos. De timing was uitstekend, maar ook de

Linksboven een doek van Frans Manders, in het midden een werk van Frans van den Broek, rechts van Jos Leurs en rechtsonder van Henri Hess.
BEELDENDE KUNST

Toon van den Broek, Henri
Hess, Frans Manders en Jos
Leurs exposeren in Heeze.
door Rob Schoonen
e-mail: r.schoonen@ed.nl

‘...Toch wilde ik in Heeze
werken.’ Een ode aan het
Heezer hedendaags impressionisme. Schilderijen: Toon van den
Broek, Henri Hess, Jos
Leurs, Frans Manders.
Galerie des Beaux Arts,
Jan Deckersstraat 45,
Heeze. Open: wo t/m za
11-17, zo 13-17 uur. Tot 28
januari 2013.
HHHII

W

at bezielt een kunstenaar om anno
2013 impressionistische schilderijen te
maken? Gemakzucht? Geen zin
om te vernieuwen? Of speelt de
aantrekkelijkheid van die stijl een
rol: impressionisme scoort immers
altijd goed? Of is het simpelweg dé
manier waarop hij zijn gevoel het
best kan uiten?
Bij galerie Des Beaux Arts in Heeze is nu werk van vier kunstenaars
samengebracht dat ‘een ode aan
het Heezer hedendaags impressionisme’ wil zijn. Toon van den
Broek (1945), Henri Hess (1950),
Frans Manders (1939) en Jos Leurs
(1947) zijn aanwezig met ieder
flink wat doeken die vooral landschappen, stadsgezichten en stillevens tonen. Elke kunstenaar heeft
op de eerste verdieping van de galerie zo’n beetje zijn eigen muren.
Dat is jammer; het was spannender geweest om werk van verschillende kunstenaars te groeperen.
Dan was ook gelijk duidelijk geworden dat er nu wel héél veel
schilderijen worden gepresenteerd. Het was zoveel spannender
geweest om een aantal werken
van de vier naast of boven elkaar
te hangen. Werken die op de een
of andere manier iets met elkaar te
maken hebben. Of juist helemaal
niet, om op die manier de kwalitei-

Het waarom
ontbreekt
in Heeze
ten van elk doek afzonderlijk beter
te belichten.
Nu is het toch vooral een beetje
een brave vertoning, waarbij je netjes van de ene naar de andere vertelling wordt geloodst. Je krijgt
daarmee een keurig beeld van de
betreffende kunstenaar, maar een
verband met het werk van de andere drie wordt amper gelegd.
Waarom de vier dan samengebracht?
De impressionisten uit de 19e
eeuw ontleenden hun onderwer-

pen aan het dagelijks leven. Met
de ezel op de rug trokken figuren
als Alfred Sisley, Camille Pisarro
en uiteraard Claude Monet naar
buiten en penseelden – met opvallend lichte toets – landschappen,
vijvers en stillevens. Alledaagse zaken weergegeven zoals iedereen
die zag, daar stonden de impressionisten voor. Als reactie op de strenge classicistische opvattingen.
De vier die nu in Heeze exposeren, hanteren min of meer eenzelfde ziens- en werkwijze als de schil-

ders van toen. Ook Van den
Broek, Hess, Manders en Leurs
trekken er graag op uit en kiezen
onderwerpen zoals Monet en Pisarro dat ruim een eeuw eerder al
deden. Dat hoeft geen probleem te
zijn, als je maar proeft waaróm er
is geschilderd.
En daar ontbreekt het nogal eens
aan. Na het zoveelste havengezicht, de zoveelste klaproos of de
zoveelste heide-bij-avondlucht
heb ik moeite om te achterhalen
wat de drijfveren waren van de

Best Kept Secret is het
POPFESTIVAL

Een nieuw festival in Brabant
met grote namen als
Portishead en Arctic Monkeys.
door Gerrit van den Hoven
e-mail: kunst@ed.nl

Leadzangeres Beth Gibbons van
Portishead.
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Sigur Rós staat geprogrammeerd
op de zondagavond. De IJslandse
groep rond zanger Jonsi is gespecialiseerd in dromerige, sferische muziek.
Arctic Monkeys, dat speelt op de
vrijdagavond, is de Britse rockband met als boegbeeld Alex Turner. Het Britse Portishead, met
zangeres Beth Gibbons en Geoff
Barrow, werkt aan een nieuw album met triphop, het vierde in 20
jaar. De groep speelt op de slotavond. Alt-J leverde volgens de Nederlandse muziekpers met An
Awesome Wave het beste album af
van vorig jaar en speelt op zaterdagavond.
„Het is heel moeilijk om een geschikt festivalterrein te vinden in
Nederland”, stelt zegsman Aalberts van Friendly Fire. Overal werden locaties bekeken. Tot het
Utrechts boekings- en manage-

★★★★✩
Berlage Saxofoon Kwartet. Dutch Classical Talent tournee. Dinsdag 8
januari in het Muziekgebouw, Eindhoven. De volgende deelnemers spelen
op dinsdag 12 maart.

Zangeres Anneke van Giersbergen
genomineerd voor muziekprijs Edison
MUZIEK
EINDHOVEN – Zangeres Anneke van

schilder. Voor de goede orde: de
vier schilderen niet slecht. Ieder
heeft een eigen handschrift. En

waar de een beter uit de voeten
kan met kleur, weet de ander de
vorm weer goed in de hand te hou-

den. Het is allemaal niet verkeerd,
het oogt lekker. Blijft de vraag:
waaróm?

Lowlands van het Zuiden
mentkantoor het evenemententerrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek bezocht. Dit is perfect, zeiden ze meteen bij Friendly Fire.
Met de eerste namen die naar buiten zijn gebracht, ontpopt Best
Kept Secret zich als een soort zuidelijke tegenhanger van Lowlands.
Zelf noemen ze in Nederland wat
minder bekendere festivals als
Melt in Duitsland en Primavera
Sound in Spanje als voorbeelden.
Best Kept Secret moet op 21, 22 en
23 juni een festival worden voor
de muziekliefhebber, voor bezoekers van muzieksites als Pitchfork
en 3 voor 12, met een programma
waar muziekfans nieuwe acts kunnen ontdekken.
Friendly Fire was al langer op zoek
naar een eigen festival. Dankzij de
Duitse concertorganisator FKP
Scorpio, dat vorig jaar een belang
van vijfentwintig procent nam in

Friendly Fire, werd de slagkracht
vergroot. Arctic Monkeys en Sigur
Rós staan ook op het affiche van
de door Scorpio georganiseerde festivals Southside en Hurricane, die
dezelfde namen brengen op twee
driedaagse festivals in het noorden
en zuiden van Duitsland.
Met een camping, bungalows
zwemwater en recreatiegebied in
de buurt mikt Best Kept Secret op
een festival waar sfeer en muziek
samen moeten gaan. „We krijgen
heel goede reacties, mensen zien
wat we proberen te doen”, zegt
Aalberts.
Het festival zit één week na Pinkpop, één week voor Mundial in Tilburg en twee weken voor Werchter in België in een heel drukke periode. De concurrentie is groot.
„Juist in het zuiden gaan heel veel
mensen naar Werchter en Pinkpop. Voor ons is dat altijd een re-

den geweest om in die periode
niet nog een festival beneden de
grote rivieren neer te zetten. Nu
doen anderen het”, zegt Rob
Trommelen, de in Sprang-Capelle
wonende directeur van Mojo Concerts.
Mojo beheerst 95 procent van de
markt in Nederland waar het gaat
om het organiseren van concerten
en festivals. Bij Mojo liggen ze niet
wakker van Friendly Fire.
Trommelen: „Het is een concurrent, zeker. Wij hadden ook graag
Alt-J op Pinkpop gehad en op Arctic Monkeys hebben we een bod
gedaan. Maar is er misschien nog
wel ruimte voor een nieuw festival, dat zullen we over een paar
jaar kunnen zien.” Zelf zien de
Utrechters zich niet als een concurrent van Mojo. „We willen gewoon een heel goed festival neerzetten”, zegt Aalberts.

Giersbergen is genomineerd voor
een Edison, de bekendste en
oudste Nederlandse muziekprijs.
Van Giersbergen, die in De Rips
woont, is een van de kandidaten
in de categorie Beste vrouwelijke
artiest. Ze sleepte de nominatie in
de wacht voor haar laatste album
Everything Changes. In de strijd
om een van de Edisons voor popmuziek ondervindt zij concurrentie van Sabrina Starke en Trijntje
Oosterhuis.
De genomineerden zijn geselecteerd door een vakjury onder leiding van muziekjournalist Leo

Blokhuis. De kandidaten voor de
publieksprijzen in de categorieën
Beste Album en Beste Song worden dinsdag 15 januari bekendgemaakt. De winnaars van de
pop-Edisons worden maandag 11
februari gehuldigd in de Heineken
Music Hall in Amsterdam.
De Edison-prijs (vernoemd naar
de uitvinder van de fonograaf)
werd in 1960 in het leven geroepen door de platenbranche. De
beeldjes worden uitgeloofd voor
‘geluidsdragers van bijzondere
kwaliteit’ in de genres klassiek,
jazz/wereldmuziek en pop.
Genomineerden voor Beste mannelijke artiest zijn Spinvis, Blaudzun
en Paul de Leeuw.

Russisch krachtvoer
trompet Raymond Vievermanns
dirigent Kees Bakels
piano Enrico Pace
Van Otterloo Symphonietta voor blazers
Sjostakovitsj Concert voor piano, trompet en strijkers
Rachmaninov Paganinirapsodie
Stravinsky Vuurvogelsuite nr 2
muziekgebouw eindhoven
zo 20 jan 14.15 uur

www.brabantsorkest.nl
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M

et Sigur Rós, Portishead, Arctic Monkeys en Alt-J heeft de
eerste editie van het
festival Best Kept Secret, 21, 22 en

23 juni in Hilvarenbeek, zijn beloofde grote namen.
Ook No Age, Swim Deep en de
band Skaters zijn vastgelegd. Binnenkort volgen meer namen voor
het festival dat volgens de organisatoren plaats biedt aan circa vijftig
acts. Op het evenemententerrein
zullen drie podia komen, er is gelegenheid voor kamperen.
Het boekings- en managementkantoor Friendly Fire uit Utrecht, organisator van het festival, wil een vaste plaats veroveren op de festivalagenda en mikt voor de eerste editie op 10.000 bezoekers.
Best Kept Secret is volgens Friendly Fire-woordvoerder Niels Aalberts een festival voor de echte
muziekliefhebber. Kaarten gaan 99
euro kosten voor drie dagen. Een
dagkaart kost 49 (vrijdag) of 59 euro (zaterdag en zondag). De voorverkoop begint 14 januari.

door René van Peer
e-mail: kunst@ed.nl

manier waarop ze de timbres van
de saxofoons gebruikten om uiteenlopende klankkleuren te produceren. Dat deden ze in de Zes Bagatellen van György Ligeti, die er een
feestje vol flitsende, briljant geschreven passages van gemaakt
had – met wat wrange randjes, dat
wel. Ook Brainstorm van Peter
Vigh, altsaxofonist van het kwartet en componist, maakte optimaal gebruik van de klankmogelijkheden van de instrumenten. Je
zag en hoorde hoe ideeën levendig
tussen de leden over en weer kaatsten, en soms in een opgewekte
chaos ontaardden. Het contrasteerde sterk met de bewerking van
Dvoraks ‘Amerikaanse’ Strijkkwartet, waarin droeve mijmeringen de
boventoon voerden, alsof de
Tsjech tijdens een bittere New
Yorkse winter peinsde over een
eeuwige Praagse lente.

