Drie jonge solisten excelleren in Beethoven’s Tripelconcert
’s-HERTOGENBOSCH - Het Filharmonisch Orkest ’s- Hertogenbosch (FOH) begint
het nieuwe jaar met een optreden in de Bossche Verkadefabriek. Op donderdag 13
januari 2005 wordt daar een concert gegeven onder leiding van de jonge Griekse dirigent
Yiorgos Moutsiaras.
De programmering is zeer fantasievol: via het Noorwegen
van Grieg en de ouverture Finlandia van Sibelius naar de
eigentijdse Griekse Dansen van Skalkottas. Het hoogtepunt
van het concert is ongetwijfeld het Tripelconcert van
Ludwig van Beethoven met drie jonge solisten: Cindy en
Jascha Albracht en Laura de Lange. Alle drie solisten zijn
nog geen dertig en staan aan het begin van hun carrière.
Cindy Albracht, de zus van de cellist, is eerste violiste van
het Romeo Kwartet, won vele prijzen en onderscheidingen
en speelt regelmatig in het Concertgebouworkest. Als broer
en zus hebben Jascha en Cindy gedurende hun hele jeugd
veel samengespeeld. Vaak gebeurde dat in pianotrioverband, met hun vader Joop aan de piano. Jascha won in
1999 de eerste prijs op het kamermuziekconcours
Zonnewende met het Siddharta kwartet en nam hij deel aan
diverse festivals, waaronder het Orlando festival.
Momenteel remplaceert hij bij verschillende orkesten,
waaronder het Brabants Orkest, het Limburgs Symfonie
Orkest en het Metropole Orkest. Laura de Lange, pianiste,
kreeg haar opleiding aan het Brabants Conservatorium bij
Joop Albracht. Zij is zeer actief op het gebied van de
kamermuziek en vormt samen met Jascha Albracht een
duo. Ook begeleidt zij regelmatig zangers.
Samenspel
“Beethoven’s tripelconcert is een eigenlijk pianotrio met orkestrale begeleiding,” aldus Cindy en
Jascha Albracht. “De combinatie van kamermuziekbezetting samen met een groot orkest stelt
bijzondere eisen aan het onderlinge samenspel. Doordat we als solisten elkaar zeer goed kennen
hebben we zogezegd aan een half woord genoeg. Je voelt elkaar goed aan. De combinatie met het
orkest is echter niet eenvoudig. De cellopartij is zeer lastig en nogal ‘hoog’ geschreven. De Cello
zet steeds als eerste in, na orkestrale passages en vormt daarmee een brug naar de viool en de
piano. “Kamermuziek trekt me enorm aan,” aldus Laura de Lange. “Het tripelconcert is evenwel
een groot concert dat vlot 35 minuten duurt. Voor mij is het dan ook voor het eerst dat ik het
tripelconcert uitvoer voor publiek, in complete bezetting. Dat geldt ook voor het samenspelen
met het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch. De ambiance van de Verkadefabriek is voor
ons geheel nieuw. Het is dan ook een grote uitdaging, die vooral gelegen is in het coördineren van
ons muzikale spel.”
Het FOH bestaat uit 70 amateurmusici, een zeer divers gezelschap van jong tot oud, uit de hele
regio van 's-Hertogenbosch, die met elkaar het enthousiasme voor de muziek delen. Wekelijks
wordt er onder leiding van de jonge Griekse dirigent, Yiorgos Moutsiaras, hard gerepeteerd om
enkele malen per jaar een concert te kunnen geven. Het laatste concert was in september tijdens
de Landesgartenschau in Trier.

Podium
Met dit concert realiseert het Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch één van haar
doelstellingen: het geven van een podium aan jonge musici. Dit keer zelfs aan drie tegelijk. Het
Tripelconcert van Beethoven stelde al de componist voor een bijzondere uitdaging, de
combinatie van kamermuziek met een symfonieorkest. Zowel de "solisten" als de orkestleden en
de dirigent verheugen zich op de samenwerking én op hun eerste optreden in de Verkadefabriek.
Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen bij de Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, telefoon
073-6818160 en via Rens Doms De Brillenshop, Stationstraat 5, telefoon 0411- 672033 te koop.
Voor meer informatie kunt u ook de website van het Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch
bezoeken: www.fohsite.nl. De optredens zijn op 13 januari 2005 in de Verkadefabriek in ’sHertogenbosch, aanvang 20.30 uur en op 15 januari 2005 in het Jacob Roelandslyceum in Boxtel,
aanvang 20.30 uur.

