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Anna Stegmann, Georg Fritz, Ensemble Odyssee Pan

Classics 7619990103863

WOODCOCK, DIEUPART, SAMMARTINI

VKZ.NL/18310

€ 22,99

Het Londense muziekleven was in de achttiende eeuw

bijzonder rijk. Gek dus dat we zo weinig Engelse

componisten uit die periode kennen.

Händel was in Londen de bekendste musicus, geen

Engelsman natuur

EN EEN VLEUGJE PURCELL

lijk, en er waren ook veel Franse en Italiaanse musici actief

zoals Dieupart en Sammartini. Maar er werd wel degelijk

ook door Engelsen gecomponeerd. Neem Robert

Woodcock. We kennen hem als schilder, met schepen als

specialiteit, maar hij was ook een bevlogen

amateurmusicus. Hij speelde blok"uit en hobo en

componeerde een twaalftal concertjes voor deze

instrumenten. De blok"uit die we horen is een sixth "ute,

een iets kleinere sopraanblok"uit. Dit was geen muziek

voor de concertzaal of voor het theater maar uitsluitend

bedoeld om met een klein gezelschap thuis te spelen. Die

intimiteit horen we ook in deze uitvoeringen van het

Ensemble Odyssee, dat vaker een lans breekt voor

vergeten barokrepertoire. In de muziek van Woodcock

horen we zowel Händel als Vivaldi en hier en daar nog een

vleugje Purcell doorklinken. 

Nee, dit is geen wereldschokkende muziek, maar gewoon

allerplezierigst om naar te luisteren. Het ensemble maakt
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deze muziek gelukkig niet groter dan ze is en speelt

gewoon lekker.

Ook lezen...

+ KLINKENDE BIOGRAFIE VAN BEETHOVEN

+ KLASSIEKEZAKEN SPECIALISTEN

+ PRIJSWINNAARS

+ OPSTUREN NAAR

+ DEBUSSYPUZZEL

+ MET KORTING NAAR VERDI’S UN BALLO IN

MASCHERA

+ Maak dan kans op een gratis

+ Met 25% korting naar het Aurora Orchestra met

Beethovens Vijfde symfonie

+ Maak kans op een hotelarrangement van 29 juni t/m

-1 juli en beleef -CityProms2018 in -Leeuwarden
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