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Muziek van Johann Sebastian Bach
Ouverture nr. 2 in b, BWV 1067
Cantate BWV.211, “Schweigt stille, plaudert nicht” (Kaffee-Kantate)
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DE MUSICI

Speciaal voor deze Oude Kerk
editie heeft Marco Bons dit orkest
samengesteld met leden van het
Residentie Orkest. Deze zondag
staat de muziek van Johan Sebastian Bach centraal. Titia van Heyst
vervult de functie van sopraan.
Jan Willem van der Hagen bas .
Titia van Heyst is een allround sopraan en veelgevraagd soliste. Met
haar heldere, flexibele stem brengt
ze een variëteit aan oude muziek
tot leven. Van Bach tot Brahms.
Grote oratoriumwerken die Titia
geregeld uitvoert, zijn onder andere de Mattheus Passion van Bach,
de Messiah van Haendel, Ein Deutsches Requiem van Brahms, Petite
Messe Solennelle van Rossini en het
Gloria van Poulenc.

Op het concertpodium is Jan
Willem van der Hagen zeer actief
en regelmatig te horen in werken
zoals het Requiem Fauré, Carmina
Burana (Orff), Mattheuspassie,
Johannespassie, Hohe Messe en
Weihnachtsoratorium (Bach). Zijn
laatste engagement was de
prachtige rol Ping in Turandot van
Puccini. Bij het Koor van de
Nationale Opera zingt Jan Willem
al een tijd in allerlei producties.
Bij Cappella Amsterdam is Jan
Willem een aantal jaren actief
geweest en onlangs werd hij ook bij
Het Vlaams Radiokoor uitgenodigd.
De Japanse tenor Satoshi Mizukoshi
studeerde aan de Tokyo National
University of fine arts and music.
Sinds zijn verblijf in Nederland zingt
Satoshi bij ensembles als het
Nederlands Kamerkoor, Capella
Amsterdam en Vox Luminis.

HET VERHAAL ACHTER DE MUZIEK:
Ouverture nr. 2 - OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN
Een dwarsdoorsnede van de Europese Barok voor een virtuoos fluitist.
Vanaf de eerste pompeuze maten tot aan de frivole uitsmijter is Bachs
tweede suite een brok muziek om je vingers bij af te likken. En dat niet in
de laatste plaats voor de fluitist, die zonder onderbreking mag laten horen
wat hij waard is. De reeks hofdansen – rondeau, sarabande, bourrée, polonaise en menuet – voorafgegaan door een ouverture met typische, trage
gepunteerde figuren, lijkt volkomen doordesemd van de Franse ‘esprit’.
Maar de briljante fluitpartij bestempelt het stuk als niets minder dan een
weelderig Italiaans soloconcert, waaronder Bach een degelijk Duits fundament heeft gelegd. Het stuk is ook een reis door de tijd, beginnend bij
de nog zeventiende-eeuwse Lully-stijl en eindigend met het über-galante
slotdeel. Of Bach ook werkelijk de bedoeling heeft gehad om met deze
letterlijk badinerende afsluiter de draak te steken met het voorafgaande,
kun je je afvragen. Maar zeker is dat de fluitist – naar alle waarschijnlijkheid de Franse virtuoos Pierre-Gabriel Buffardin – zich er kostelijk mee zal
hebben vermaakt. Had de beroemde fluitist Johann Joachim Quantz, die
kortstondig bij hem in de leer was, immers niet ietwat malicieus beweerd
dat Buffardin vooral een ster was in snelle stukken?
Koffiecantate - O WAT SMAAKT DIE KOFFIE HEERLIJK!
De cultuur van het koffie drinken, oorspronkelijk een Arabisch gebruik, verspreidde zich vanaf het begin van de achttiende eeuw over heel Europa en
vervolgens van de adellijke elites naar de burgerij. Overal kwamen koffiehuizen. In Leipzig waren er meer dan tien. Dat van Gottfried Zimmermann
was sinds de 1723 de vaste speelplek van het beste amateurmuziekensemble van de stad. In 1729 nam Bach de leiding van dit Collegium musicum
op zich. De koffiecantate ontstond rond 1734 voor de concerten in het Café
van Zimmermann.
Koffie drinken was in Bachs tijd zeker niet onomstreden. De effecten van
de drank waren nog onbekend. De tekst van Bachs librettist Picander gaat
over een verslaafd meisje, over vrouwen die weten wat ze willen, en seksuele toespelingen zijn niet ver weg. Hoofdpersoon Liesje is bereid feesten en
modieuze kleding op te geven om koffie te mogen blijven drinken, maar als
haar vader dreigt dat ze nooit een man krijgt lijkt ze toe te geven. “Ach een
man!”, zwijmelt ze, “dat ik eindelijk, nog voordat ik naar bed ga een flinke geliefde krijg”. Maar in werkelijkheid zorgt ze natuurlijk dat ze allebei
krijgt: een vrijer en koffie.

