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Pianist Pier Paolo Vincenzi speelt het Lied ohne
Worte met zoveel italianita dat Richard Wagner bijna

de laatste componist is aan wie je zou denken als je
het hoort: een van de verrassingen op een nieuwe
dubbel-cd, geheel gewijd aan de complete

pianomuziek van de componist van grote opera’s als

Parsifal en Tristan und Isolde. De Wagner die we

hier tegenkomen is een man die als attentie of uit

gevoelens van dankbaarheid korte stukken schrijft
voor bevriende dames en heren, en die in een aantal

sonates afwisselend worstelt en danst met de

schaduw van Ludwig van Beethoven. En dan zijn er

nog de titels voor ‘Frau M.W.’, de geliefde Mathilde

Wesendonck, waar de Tristanmuziek doorheen
schemert. Verwacht echter ook een lekker korte –

een woord dat niet vaak in dezelfde zin voorkomt als

de naam Wagner – en charmante Züricher

Vielliebchen- Walzer. Vincenzi laat zich niet afleiden

door Wagners reputatie voor bombast: hij vindt een
lichte toets voor de lichtere stukken en veel

tederheid en verstilling in de serieuze werken. We

herkennen de Wagner van de opera’s, we leren de

Wagner kennen die bepaalde voorgangers hoog in

het vaandel droeg en we horen een man die iets
kleinschaligs en intiems kon opbouwen op

kamermuziekniveau. Een essentiële kennismaking

voor dit Wagnerjaar.
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Benjamin Britten
Cello Symphony, Cello Sonata & Cello Suites Alban Gerhardt, BBC

Scottish Symphony Orchestra o.l.v. Andrew Manze

recensie | bestellen

Franz Schubert
Winterreise Christoph Prégardien, Michael Gees

recensie | bestellen

Frédéric Chopin
Piano Sonata No. 3, Études, Op. 10 Misha Fomin

recensie | bestellen
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Max Richter
Recomposed by Max Richter / Vivaldi- The Four Seasons Daniel Hope, Konzerthaus Kammerorchester Berlin o.l.v. André de Ridder

recensie | bestellen

Diverse Componisten
Spheres Daniel Hope, Jacques Ammon e.a., Deutsches Kammerochester Berlin, Rundfunkchor Berlin o.l.v. Simon Halsey

recensie | bestellen

J.S. Bach, J.C. Bach, C.Ph.E. Bach
Keyboard Concertos Anastasia Injushina, Hamberger Camerata o.l.v. Ralf Gothóni

recensie | bestellen

Sergej Rachmaninov
The Piano Concertos, Paganini Rhapsody Valentina Lisitsa, London Symphony Orchestra o.l.v. Michael Francis

recensie | bestellen

Igor Stravinsky
100Th Anniversary Collection - 10 Reference Recordings Diverse orkesten o.l.v. diverse dirigenten

recensie | bestellen
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