
Klein orkest geeft grootse uitvoerirg
DRIEBERGEN - Het IGmerorkest

Driebergen steeg afgelopen zaterdag
boven zichzelf uit. De violiste Emi
Ohi Resnick voerde het ensemble
naar grote hoogten met haarbdljan:
te uitvoering van Tchaikovsky's vi-
oolconcert. Dit was het sluitstukvan
een bijzondere avond in de Antropia
zaal op landgoed de Reehorst.

Het thema van dit concert was 'so-

loconcert': ook in de andere twee
uitgevoerde composities was er een
rol voor een solist. Áls eerste speelde
het KOD 'L'après-midi d'un faune"
van de Franse imDressionist Claude
Debussy, gebaseeid op een gedicht
van Stéphane Mallarmé. tn dit ge-
dicht bespiedt en achtervolgt een
faun twee nimfen, op een warme
zomermiddag op Sicilië, maar de
nimfen vluchten. De fluitsolo (de
faun) werd fraai yertolkt door Wim
Markus. vaste fluitist van het orkest.
terwiil de nimfen door twee harDen
tot kiinken kwamen. In deze ecÏte'sfeermuziek' klonk het orkest soms
heel doolzichtig, soms heel yol en
krachtig, onder de duidelijke en in-
spirerende leiding van Álbert van,

Eeghen, nu al twaalf jaar dirigent
van het KOD.

ln het concert voor althobo en
orkest van de hedendaagse Letse
componist Peteris Vasks soleerde
Liesbeth Allart, eenjonge maar veel-
zijdige hoboïste die zowel in Neder-
land als in Engeland werkt. Het stuk
begint met geruis in het orkest dat
overgaat in één toon, waar vervol-
gens een tweede b[jkomt, waarna
het orkest onder aanvoering van de
althobo geleidelijk naar een climax
toegroeit. ln het dan volgende snel-
lere deel met allerlei verrassende rit-
mes zijn Letse volksliedjes verwerkt,
en hebben de slagwerkers hun han-
den vol. Het stuk zit vol spannende
contrasten, maar is voor een zo re
cent werk toch zeer toegankelijk
voor de luisteraa.r. [n de mooie lange
lijnen en in de ritmische acrobatiek
kwam het orkest goed tot zijn recht
en speelde Liesbeth haar solo met
gïote overtuiging, waarbU zij het ei-
gen karakter en de bijzondere klank
van de althobo prachtig kon laten
horen.

Vioolconcerten zIn erveel geschre-

ven. Dat yan Tchaikovsky hoort tot
de meest populaire maar ook meest
yirtuoze. Toen Tchaikovslv het stuk
in 1878 in twee weken tiid had ge
componeerd en opdroeg aan de vi-
olist Richard Auer, een oude wielld
van hem, weigerde deze het uit te
voeren omdat het volgens hem on-
speelbaar was. In 1881 werd de pre-
mière in Wenen door ÁdolfBrodsLy
gespeeld. De ye olking van Emi Ohi
Resnick was ronduit superieur, zo-
wel in de dragende lange lijnen en
grote doorleefde toon als in de dui-
vels moeilijke snelle passages. Zij ver-
telde werkelijk een verhaal met haar
spel, en het orkest volgde. Gegeyen
dat dit stuk voor een amateurorkest
bepaald niet makkelijk is, heeft het
KOD samen met de soliste hier een
bijzondere prestatie geleverd.

Na deze prachtige uiooering op
16 mei in de Antropia zaal was het
publiek uitzinnig van enthousias-
me. Een oud-lid vond dit het beste
concert van het KOD tot nu toe. Op
zondagmiddag 17 mei vond een
herhaling plaats in het kerkje van
Leersum.


