
Uitbundig slot

• Concerten door Sotto Voce en Clemens Schröner, 20 en 22 april 2012

Zondag 22 april om 5 uur kwam er een uitbundig einde aan het concert door Clemens
Schröner en Sotto Voce. En bedrieglijk was het einde. De laatste zin van Schuberts Deutsche
Messe – Sei ein Frommer Lobgesang –  vroeg al om een nadrukkelijke herhaling en
bevestiging. Bij het Te Deum van Mozart hield het publiek de adem in voor de inzet van de
tenoren: In U, Heer, hebben wij vertrouwen, wij zullen voor eeuwig niet beschaamd worden.
Na een heldere fuga komen de vier stemmen en het orkest opnieuw tot stilstand – In
Aeternum. En dan barst het triomfantelijke einde los, waarin eerst de tenoren en bassen en dan
de sopranen en alten in een noot van tien tellen lang boven de rest uit juichen. Naar de
stralende slottonen toe: In Aeternum, met paukenroffel.

Zo eindigden de concerten op vrijdag 20 april in de Helperkerk, Groningen en op zondag 22
april in de Ontmoetingskerk, Zuidlaren. Het waren de eerste samenwerkingsconcerten tussen
het Gronings Kamerorkest Clemens Schröner en Gemengd koor Sotto Voce Zuidlaren onder
de bezielende leiding van Harko Smidt en Wim Opgelder. In november vond de eerste
kennismaking tussen de besturen plaats. Van Sotto Voce dachten we: och, dat wordt
voorzichtig kennismaken, aftasten. Gelukkig zijn ze bij Clemens Schröner van aanpakken.
Nadat de voordelen van samenwerking (1 tm 5) vlot en zakelijk de revue gepasseerd waren:
zo, laten we dan nu maar een datum prikken. Dat werd 20 en 22 april. De eerste gezamenlijke
repetities vonden plaats op 16 en 18 april, een drukke week! Daar bleek dat het programma al
zodanig ingestudeerd was, dat de afstemming van een leien dakje ging.

Clemens Schröner opende de concerten met het eerste deel uit de eerste symfonie van
Kalliwoda. Uit een gedragen begin door de cello’s stijgt een levendige melodie op. Na de
dromerige Chanson de Nuit en Chanson de Matin van Elgar sloot Sotto Voce aan met twee
versies van het Ave Verum. Zowel bij Elgar als bij Mozart horen we pure hemelse klanken
van de sopranen met in de lagere stemmen toch ook onrust over de onvermijdelijke dood. Het
koor en orkest hieven daarna op volle kracht de lofzang op Maria aan, Sancta Maria van
Mozart – met een puntig Amen. Clemens Schröner sloot het gedeelte voor de pauze feestelijk
af met drie Dansen van Benjamin Godard. We gingen klompendansend de pauze in, tja da da
tja da da TJOM ta da.

Na de pauze begon het koor onbegeleid met de romantische Deutsche Messe van Schubert.
De acht liederen geven de door Schubert bedoelde vroomheid op bijzondere wijze weer. In
het tweede deel met “Ere zij God in den Hoge”, zingen de Engelen, die vertegenwoordigd
worden door het koor, voluit. In deze Messe geeft Schubert aan dat hij zich in deze
verwondering verheugt en dit wordt door het koor op prachtige wijze gezongen. Het orkest
vervolgde met Pelléas et Mélisande van Fauré. In de kennismaking met Mélisande horen we
een prachtige hobo-solo. De zeer bekende liefelijke melodie van de Sicilienne wordt gemengd
met donkere dreigende ondertonen. Het laatste deel, Mélisande’s dood, opent met pakkende
samenklanken van de blazers. En dan tot slot het Te Deum. Kon na de paukenroffel dan het
applaus ingezet worden? Ja, dat kon het!


