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grenzeloos mooi!
Itltaaaaaaaaaaltla

door Maarten-Jan Dongelmans

De Rus Sergej Soevorov speelt voor het eerst in Nederland. foto Do Visser

'Verh aal achter de noten
maakt de muziek levend'

et het naar Nederland
halen van Sergej Soe-
vorov (1984) komt
voor vocaal ensemble

PANiek een droom uit. Vorig jaar
maakte het koor in de Nijmeegse
zusterstad Pskov tijdens het Cres-
cendo Festival kennis met deze bij-
zondere cellist. En het raakte, luis-
terend naar zijn vertolking danig
onder de indruk van zoveel emo-
tie in het Eerste celloconcert van
Sjostakovitsj. Meteen werden de
stoute schoenen aangetrokken. Op
de nazit stortten koorleden zich
als goupies op de solist en maak-
ten hem warm voor een optreden
in Nijmegen.
Zondag wordt de belofte ingelost.
In de Titus Brandsma Gedachtenis-
kerk, tijdens een muziekmiddag
voor cello en zang. Het koor be-
weegt zich dan in renaissance-sfe-
ren (Morales en Palestrina); Sergej
Soevorov profileert zich in de eer-
ste plaats met twintigste-eeu\Mse
muziek. Dat alles onder het motto
Grenzeloos mooí!
Soevorov: ,,Op mijn programma
staan de Sonate uoor cello-solo van
Ligery en de Eerste suífe van Brit-
ten. Daarnaast breng ik een pre-
mière: een eigen bewerking van
de Ballade uit de Derde solosonate
uoor uíool van Ysaye."

Dat bewerken doet de cellist wel
vaker. ,,Er is gewoon meer viool-
dan cellomuziek", weet Soevorov.
,,De viool werd eerder ontdekt en
en ontwikkeld als concertinstru-
rnent dan de cello. Transcriberen
is een interessante klus, prima om
je gevoel voor goede smaak scherp
te houden."
Ysaye speelt hij zondag partituur-
getrouw maar wel een oktaaf lager.
In welke ligging de Rus ook speelt:
hij onderschrijft zijn verantwoor-
delijkheid als interpreet. ,,Het ver-
haal achter de noten maakt de mu-
ziek levend", aldus Soevorov die in-
middels een exdusief concertcon-
tract met de Stote PhíIharmoníc So-
ciety in Moskou op zak heeft.
De Russische cellist komt ook met
PANiek in actie. Samen voeren ze
motetten ::it lsraels Bríinnlein van
Schein uit. Sergej Soevorov speelt
hierin de continuopartij.
Hoe het concert zondag ook uit-
pakt, de Russische cellist is nu al
enthousiast. ,,De lucht in Neder-
land is helder en fris. Een musicus
kan hier ademen. Letterlijk en fi-
guurlijk. Ik kom dan ook zeker te-
rug."
Sergej Soevoron cello, en vocaal en-
semble PANiek, Grenzeloos mooi!, 19
september, Titus Brandsma Gedachte-
niskerk Nijmegen, 15.00 uur.


