
Orkesten vinden elkaar in'Mahlers Avontuur'
DRIEBERGIiN Zondagmiddagkon

de S,'rnfoDie no. 4 in c van Custav
Mahler wordên beluistcrd en tevcns
doorleefd. Het Dfebergs {ameror-
keí en Alkmaars symfooieorkesr
voerdcn dcze synfonie seza'nenlijk
uit in de lDmanuelkerk. Dat ge-
berrde op cen verfrissend aDdere cn
onlspanDcn wÍze. Niet aileen door
het orkest, nraarjrist ookdoor de di
rigen t, Albe|t van lehgen, die hicriD
een eigcn avontuurli,jke rol vertolk
te. nl. dievan dirigent /entertAiner.

Mahler schnjft de 4e symibnic
in ccn redelÍk gelukkige fase van
zijn lcveD - hÍ is sezond. st(ccsvol
àls di genl en keDt het orkcs!'
door cD door De bezetting js vool
Mahlen doen E klein (zo zin ef
bijvoorbeeld geen bomboneg cn
het geheel komt gematigder over

de Sekwelde mens" is wat naar
de adtergrond geschoven en er is
minder spràk€ vatr allerlei muzikale
excesseD. Het werk heeft een {ke,
melodische inhoud waarin vcle
thema\ door elkaar lopen. Van clc'
gant, gHcieus en zwierig, naar vrG
lijk íeestelijk, van warn lyrisch cn

breed gezongen, naar archaisch cn
dwepeng. De thema s keren terug,
keer op kecr. Míhlergoochelr, knipr
en plakt, htrsselt alls door ell..àar,
opgàànd inviriaties zowle. dar het
lijkt àlsof er weer nieuwe thema s

Voor het publiek van afgelopen
Tondagmiddig beÍond het avon-
tuur uit hct zoeken naar deze the-
ma s in al hun gedauntes. Elk deel ía
deletr in totaal) werd ingeleid door
informatievefragmenten tekst, over-
tuigd en snedig Sebracht. ontspan-
n€n, met humor en €en vànzelfspre
kênd gezag, door d irigeDt À]berl vàD
ijeghen. De tekÍ werd veftuidelijkr
mel muzikale fragmeDten gespeetd
door het 8o-koppige orkeÍ. Door die
inleidingeD en muziekfiàgmente!
werden de luistcraars op het juistc
muzikalc been gez€t en kon er ge-
richt geiuisterd worden. Nadàt de
deletr achter€envolgens op deze nj-
ze waren g€inkoduceel.d werd hcr
veNolgcns ten gehorc geb|:cht.

Misschien in cen kleine bezetting
voor Mahl€rs doeD, nraaf .lan tocb
echt in Mahleria.tnsc int€nsiteit en
veryoeiDg met rcgclmàtig grote
crescendi. compLect Dret bekkens,

p:tlrkenspcl €n ànde. donderend
sh!'werk. SeDsatie in dc hmanuel-

lien intense €rvaÍing voor de luiste
raa.s en rker geen makkelijke keu-
2€ V00r de ts€e amateurorkesten.
De uitvoedng was dan ook zêker
nlet vlekkeloos. marr wtl enrhousi-
aÍ en ccht, recht voor zlr raa!

Van deel 3 ovêrgaand ir deel 4,
voe het orkest ons van de eeuwige
slaap der overledenen nftr de hc-
melpoort en van daaruit nilar het
paÍadijs. De sopráan hm Diamand
zingt in decl 4 ovêr dit paradijs op
ccn aanstekelïke maniêr. ogen-
scbijnLijk met grooi senak, hetseen
getuigt van haarkundigbeid en mu-
zikalitcit. Een genoegen on naar tc
luisteren!

Het einde van de symfonie komt
drn toch ineens. bijna onverwacht,
en rs vergcnoegd langzaam - een
wegsoezen na e€n dag vol pret cn
pnradiiselijke geneustcD. D€ span
ning is op bet momeDt dat de laatstc
toncn wcgsterven optiDaal, dc s!ilre
in dc kerkzaal volledig, ondaDks
de .ran!Íezigh€id van hondcrden
mensen. Dan is er groot applaus.


