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AMSTERDAM. - In het Nederlandse
muziekleven is de componist Gesa Frid
een ·naam van betekenis. Zonder. gefor-
ceerd mieuw of modieus te willen doen,
v,ol~#le hij-- de ontwlkkelingen van zijn
tH«J: op de voet en dat -maa;ktezijn-
niu.ii~k altijd levènd en nieuw: Hij 'staat
niet vreemd of - seeptiseh ten opzichte

. . van' de seriële muziek, verdiende ook
d.aarin . zijn s,polen, maar de 'sPQntane
ins.î>iJ:atleblijft bij hem primair. Hij zit

. altijd vol ideeën en deze -zijn vaak zeer
verrassend. Bet is nog' niet voorgekomen
. dat een compontst een Concert voor vier
k:Jarhietten schreef, waarvan een solis"t
itlJe vier Instrumenten bespeelt. Dit ge-
beurde zaterdagavond in de Grote .Zaal
. te, Amsterdam op bet concert van het
Nederlands Kamerorkest onder Îeiding
van David ~in:man in het Concert voor
'kJarinetten 'en .stl"ijkorkest van Geza
F:,rid, met George Pieterson als solist aan
wie het. wenk is opgedragen.. -. I

\

Van de omvang en timbres van dit
klarinettenkwartet (a~bes-es- en..baskla-
rinet) maakt 'Geza Frtd produktief ge-
bruik in een compositie; -die sprankelt
van ·fantasie. Gewapend met dr.ie klari-
netten in de hand - de grote basklari-
-net 'stond al klaar' op het podrum c--
verscheen Pieterson ten .tonele. De hel-

.dere a-klarinet liet zich het meest en in
grote veelzijdigheid horen, het hele eer-
ste deel en in het tweede tot aan het
eind, waar dan de basklarinet de melo-
die van de stri]kers transponeert in het
donker fonq van zijn sonoor timbre. In
het derde deel vindt de ontmoeting der
vier klarinetten plaats. Geza Frid geeft
de soI.islt in een rijke variatie van korte
'én lange motieven ruime kans tot' 'Virtu-
oze sehrttering, maar in de cadens gaat
Pietersen nog een. stapje verder met
exp~im~Jatele snufjes van eigen vinding.

.~t, solist, ditrigenlt en strijtk-

ensemble ~erd. dDt op~aal goed ~tge-
voerde werk een spontaan succes.
De grote zaal was volledig bezet en

het .Nederlands Kamerorkest beant-
woordde de publieke "belangstelling met

, .een uitstekend gepland en zeer verzorgd
. programma. De ;,Siht Martin in:' ·tbe
.Fields", .kortgeleden gastensemble .van
.het. -N.edetlandsKamererkest kan, er een
voorbeeld aan nemen. De Symfonie. no.
46, .niet de meest bekende uit de- sèliat-
karnet van Haydn maar daardooè 'wel-
licht zo vol charme en frisheid, werd
door Zinmanen zijn ensemble ~t;lb~iel
van klank en met delicaat gevoèl voor
t.rase~jng aIs -in kristal gegraveeI"<LDe
ingetogen mineu.r·-inzetvan'Momrts Pia-
noconcert in d. opus 466 votmdedaar-
'mee een frappant contrast. Met minder
charme maar diepere expressie onder-
scheidt Mozàrt zich hierin van collega
Haydn, Pianist' Nikitá Magaloff plaatste
het in een helder licht met de juiste
accenten, zuiver pianistisch van stijlen
opvatting, zorgvuldig in balans met het
orkest dat expressier werd. geleid door
Zinman. . _ I _ I

Het veelzijdig talent van d~ ·d.iiigent
g$lf ook aan. "Le tombeau de Couperln"
van. Rave! de vonk van een spirituele
.benadering. Ravel schreef het .oorsprqn-
kelljk als een' zes-delige suite voor pia-
no. Elk deel is opgedragen aan een In de
eerste wereldoorlog .gesneuvelde .yriel1d.
Maar Ravele hee~t het zich ·ookorkès-
traal ing~leefd en schiep met de.mstru-
mentatie van vier delen eruit eennieu-
we creatie. In deze periode is. Ravel
.wegg~tapt uit het impressionisme. Mu-
ziek is modelleren met klank en vooral
in het orkestrale was Ravel een meester.
Ravel ervaart in zijn leven de dinge
heel intens en. gaf daar conereet '9'0
aam in. een wereld van exclusieve kIf
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