DeKaap/Stichtse
CourantDriebergen

Boeiendconcertdoor KODin Antropia
DRIEBERGEN- Het KamerOrkest
Driebergen (KOD)gaf afgelopen zaterdagavond een boeiend concert
in de zaal Antropia onder leiding
van zijn vaste dirigent Albert van
Eeghen. Solistische medewerking
verleende de fluitistWim Markus,
tevens eerste fluitist van het KOD,
in twee weinig bekende werken
voor fluit en orkest.
doorPeterCreve
Het orkest werkt duidelijk vanuit
bepaaldevisiesop de te spelenwerken,geïnspireerddoor zijn dirigent,
die zijn inzichten overtuigendweet
over te brengen op de spelers.Dat
bleekal direct bij de Préludevan de
suite "Pelléaset Mélisande"van G.
Fauréwaarmeehet concertopende:
de sfeervan zowelde muziekàls het
achterliggendedrama werd meteen
uitstekendgetroffen,altijd een precaire opgavebij een openingsstuk,
maar zeker in dit geval, waarin
ogenschijnlijk simpele akkoorden
feilloosin elkaar moetenDassenen
de langelijn van begin tot eind voelbaarmoet zijn.
De subtielerubati en accentendie
de dirigent aanbracht(ingestudeerd
of niet: zij klonken spontaan)werden goed overgenomendoor het
orkest.Het ominêuzehoornsignaal
tegen het einde van het deel viel
zodoendeals vanzelfop zijn plaats,
waardoorook het onverwachteslot
geheel natuurlijk overkwam. In de

fluit en orkest,één (het concertvan
C. Reinecke)origineel, het andere
(de Phantaisiepastoralehongroise
van Fr. Doppler)bewerkt vanuit een
pianobegeleiding.In beide werken
was een glansrol weggelegdvoor de
solist,Wim Markus,die de tweezeer
verschillende stuld<en uitstekend
vorm en inhoud meegaf.

Het concertvan Reineckeis vooral
gebaseerdop lyrische impulsen in
een gematigdtot langzaamtempo,
in een kundig geschreven,maar
wat academischaandoendeharmonischeen contrapuntischecontext.
Vergeleken
met andereconcertenuit
de romantischetraditieis Reinecke's
werk daardoorminder spectaculair
te noemen,maar solist,dirigent en
orkest hebbenzich met toewijding
ingezetde inhoud van het werk op
de toehoordersover te brengen en
kondendaarmeemet rechtbijval en
sympathieopwekken.
Het andere solowerken sluitstuk
van de avondwasvan eengeheelander karakter:weinig modulatiesen
contrapunt,maar des te meer spectaculair vuurwerk in de briliante
solopartij,en ook dat aspectvan het
StaandeovatievoorWimMarkus,solistinhetbriliante slotstukyandeavond
fluitspelbleekWim Markusvakkundig té beheersen.
De orkestratievan
daaropvolgende
delenbleekhet wat
Ook het andere orkestwerkop het bracht,geholpendoor de duidelijke A. Krautzsch(met enige ftaaie paumoeilijker dit niveau te handhaven, goed gekozen - en voortreffelijk in dansritmesdie de componistin zijn kenroffels)en de uiwoering ervan
vooral omdat Fauré'swelluidende, het programmaboekje toegelichte muziek verwerkt had, én de dank- door het KODwaren hiermeegeheel
maartoch eigenzinnigeharmonieên - programma,de dansenuit "Le roi bareinstrumentatie.
in lijn en het laatstedeel("vanafletgemakkelijktot intonatieproblemen s'amuse"van L. Delibes,werd met
In de twee andere werken oo het ter E") werd dan ook terecht gebisleiden.
veel inzet over het voetlicht se- programmawarensolostukkenvoor seerd.

