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Mooi concert Gemengd Zangkoor Oosterheide
Afgelopen zondag gaf het Gemengd Zangkoor Oosterheide haar jaarlijkse concert, ditmaal in de Bussel. Op het programma romantische
muziek van Elgar en Vaughan Williams. Begeleiding door het Möbius
Ensemble Tilburg, Ben Martin Weijland op vleugel, Niek Baar op viool. Algehele leiding: Herman Komard.
'

Het is natuurlijk een uitdaging om eens iets heel anders
te doen. pie uitdaging is het
GZO aangegaan en met succes.
Als gasten hadden ze een jonge violist uitgenodigd, die de
sterren van de hemel spe'elde,
een begeleidingsorkest wat zijn
taak voortreffelijk uitvoerde én
een dirigent die in staat was om
koor en orkest tot één geheel te
maken. Het koor wist zich uitstekend te profileren met muziek,
die wel makkelijk in het gehoor
ligt, maar redelijk moeilijk is om
goed uit' te \, voeren. Het vraagt
veel aandacht en precisie bij de
inzetten. Dat viel niet altijd mee,
maar kwam nagenoeg volledig
. op het conto van de Bussel: het
podium van' de Bussel is niet de

plaats om een dergelijk concert
goed uit de verf te laten komen.
De dirigent heeft zich - samen
met de alle uitvoerenden - meer
dan volledig ingezet om een
mooi concert te geven, maar de
-geluidsinstallatie van de Bussel
en de bedienaren daarvan zijn
niet in staat om de energie van
koor en orkest over te brengen
naar de zaal, waardoor er een
zeer onnatuurlijk geluid ontstaat: een.-deel van het orkest is
"normaal" te horen, een ander
deel versterkt en het koor volledig versterkt. Jektijgt dan niet
alleen een vertekend klankbeeld,
maar de verhoudingen zijn volledig zoek. Knap dat een dirigent
dan nog in staat is om het geheel
goed te beheersen en het koor tot

grote hoogte te brengen. Als ik de
Bussel een advies mag geven: het
zou heel verstandig zijn om eindeljjk eens goed naar het geluid
te kijk~n, want dit was een wanprestatie, die ernstig te kort doet
aan de enorme inzet van koor en
musici en geen recht doet aan de
verwachting van de vele bezoekers aan dit concert. En om discussie te voorkomen: ik heb een
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groot aantal bezoekers gesproken en hun gevraagd naar hun
mening. Zij kwamen allemaal
tot dezelfde conclusie als die ik
zelf getrokken had. Des te meer
dus een compliment voor de optredenden, die erin geslaagd zijn
het publiek te laten genieten van .
prachtige muziek.

Theo Michielsen.

