
. Er uas goede belangstelling uoor het concert.

Gapella brengt gedurfd
programma in Kruiskerk
DELFZUL - Capella Oecumeni-
ca heeft zondagin de Kruiskerk
in DelÍzijl een bijzonder pro
gramma met muziek uit de ro-
mantiek voor de passietijd ten
gehore gebracht.

Al vele jaren brengt het koor een
of tqee keer per jaar muziek geba-
seerd op diverse thema's. Naast uit-
stapjes naar mruiek uit de 20e en
21e eeuw was er op dit concert mu-
ziek rondom Fr arn Liszt.
Talrijke componisten hebben een
Stabat Mater geschreven. Het be-
kendste is die van Pergolesi. Maar
Rheinberger schreef- ook een
prachtige versie in romantische
stijl die het koor bijzonder sfeervol
vertolkte. Voor de pauze was er
ook gen speciale rol voor de pianis-
te Ellen Dijkhuizen. Uiterst gecon-
cenffeerd speelde zij met verve en
veel kleur een drietal solowerken
van Liszt. Vooral in het werk La Lu-
gubre Gondola wist zij met de ver-
stillende, onopgeloste intervallen
en onafgemaakte lijnen een
treffend en oneindig klankenspec-
trum te bereiken.
De dirigent Ties Molenhuis heeft
het zijn koor niet gemakkelijk ge-
maakt. Een motet als "Warum is
ías Licht gegeben" van Brahms op
het programrpa te zetten vergt durf
en veel moed, Zeker voor een ama-

teurkoor is dit werk bepaald niet
eenvoudig. Toch wist Molenhuis
het motet zeer muzikaal ne er te ze:-
ten.
Na de pauze stond Via Crucis van
Liszt op het programma. Een werk
dat tijdens liszt ziin leven nooit is
uitgevoerd. Met deze latere werken
heeft Liszt een weg voorbereid
voor de hedendaagse muziek. Het
werk gebaseerd óp de veertien
Kruiswegstaties die met een be-
amer werden vertoond is een com-
positie die veel eist van de uiwoe-

renden, maar ook van de luisteraar.
Deze serene en verstilde muziek
vol met contrasten, vertwijfeling,
wanhoop en verdriet werden ui-
terst sfeervol vertolkt door het
koor. De vele pianistische solopas-
sages werden beeldend vertolkt
door de pianiste Ellen Dijkhuizen.
Ook de bariton Elbert de Jong
bracht met veel overruiging zijn be-
scheiden solistische biJdrágíi aan
dit werk. Capella óecuáenica
heeft met dit gedurfd prograrnma
weer een prachtige toon gezet.


