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Concertko ot, Brahms en
Puccini in N icolaaskerk
Concertkoor Baarn verzorgde vrij-
dagavond 15 april een bijzonder con-
cert in de Nicolaaskerk aan de Kerk-
straat, Voor de pauze stond Brahms
geprogrammeerd. Qua publiek was

de kerk behoorlijk gevuld met en-

thousiaste luisteraars.

Voorzitter Yvonne van Bommel heette

het publiek welkom en meldde tevens

dat de bariton Mariijn Zwitserlood
door ziekte helaas verhinderd was en

dat deze werd vervangen door bariton
FraLrs Fi>elier.

Voor het concertkoor zijn Bach en

Brahms geen onbekenden meer. Vele

werken van beide componisten zijn
in de loop der tijd uitgevoerd. Deze

avond opende het koor tezamen met
Vocaal Ensemble Fioretto met Brahms

Schicksalslied, oftewel een lotsgezang.

Allereerst aandacht voor dirigent Thijs
Kramer. Onder applaus kwam hij de

kerk in. Een markante persoonlijkheid
zonder enige twijfel.

Aan de vleugel werd het koor begeleid

door Wybe Kooijmans, niet a11een pia-
nist en organist maar ook de repetitor
van het Concertkoor.

Brahms had een positieve behoudende

levensinstelling. Dat is op dit moment
een prettige levensstijl. Ais dat in de

muziek tot uiting komt, word ie er blii
van. Dat klopte.
Het koor had alles goed in de vin-
gers. Wanneer het woord Schicksal in
je hoofd zit en je ziet ook nog aan het

begin van avond de prachtige glas-in-

lood ramen goed uitgelicht, dan valt
alles op z'n plaats. Prachtig. Het 1ot

kun je dan vangen op je eigen wijze.

Het lied Nànie van Brahms werd in het
programrnaboekje aangeduid als een

treurdicht. Eerlijk gezegd, zo klonk het
niet. Het werd gewoon met de juisie

intentie gezongen en dan kan eenieder

daar zi)n of haar eigen gevoel bii heb-

ben. Thijs Kramer en Wybe Kooijmans
ontvingen na dit lied als dank een bos

bloemen uit handen van de voorzitter
van het koor.

In de pauze die volgde kon men kof-
fr'e drinken 'aan de overkant' in het
Poorthuis. In de kerk werd alles in ge-

reedheid gebracht om het orkest Fie-

hite Sinfonietta te installeren voor na

de pauze.. Toen was het ook de beurt
aan dirigent Aii Groen. Vast en zeker,

zeer enerverend aan hei werk. Begon-

nen werd met de Tragische Ouverttire
van Brahms, gecomponeerd na zijn
Akademische Festouvertiire. E1k kerk-
gebouw heeft een eigen akoestiek, ei-

gen ga1m.

Dat was even wennen. Het was een
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enorme muzikale waterval. Tot slot
was gekozen voor dè Messa di Gloria
van Giacomo Puccini. Ook nu, koor en

orkest oncler leiding van clirigent AJi

Groen.

Het koor beet zich vast in Puccini's
meesterwerk. Met verve. Het orkest

was echter zeer luid, waardoor' het
koor soms minder goed te horen was.
-De beide solisten, Aart Mateboer tenoÍ
en Frans Fiselier bariton, vertoikten
hun muzikale noten uitstekend. Kort-l
om, deze avond heeft het publiek kun-
nen genieten van muziek. Uiteraard

waren er ook bloemen voor solisten

en dirigent Ali Groen na afloop van dit
concert.

Het Concertkoor en Vocaal Ensemble

Fioretto verdienen een pluim. Met veel
plezíer kan verder worden gewerkt
aan het concert op 18 november 201,6,

de Messiah van Hàndel.
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