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Via Musica 2020: ‘Zomergasten’ met Goethe
Op reis met onbekende bestemming…
Zo begon ons plan in januari 2020. Een schitterend plan met een festival editie rond
Goethe:
“In 2020 maken we een wel zeer speciale aflevering van ‘zomergasten’: een
vierdaagse ontmoeting en gesprek met Goethe. We vragen hem naar de verhalen
die hij in zijn jeugd hoorde, welke invloed dat op hem gehad heeft. We vragen hem
naar zijn bewondering voor Beethoven en waarom hij Schubert zo negeerde, die toch
vele gedichten van hem zo fraai op muziek zette. We vragen hem naar zijn speciale
band met Italië, naar de Sturm und Drang beweging en uiteindelijk ook naar de
toekomst. Wat zou er na driehonderd jaar nog over hem bekend zijn, welke invloed
heeft hij gehad op de generaties na hem……..En aan de hand van deze gesprekken
ontstaat er een programma, een festival, overal in Flevoland.”
En toen kwam Corona
In maart werden we verrast door de lockdown. Het leek ons iets dat wel eens lang
zou kunnen gaan duren. Misschien wel tot in mei ….
Gelukkig leek er vanaf 1 juni 2020 weer wat ruimte te komen.
Naar aanleiding van alle ontwikkelingen hebben we onszelf de vraag gesteld of we
onze plannen zo zouden kunnen bijstellen dat we met behoud van de kwaliteit en het
karakter van ons unieke festival een editie zouden kunnen maken die voldoet aan de
huidige corona samenleving. Het antwoord was een volmondig ja. Er ontstond een
aangepast plan.
• De programmering van de concerten bleef (nagenoeg) in tact.
• De concerten in grote bezetting werden verplaatst naar het najaar van 2020
en het voorjaar van 2021
• In augustus werd een tweedaags festival gehouden, dat fysiek bezocht kon
worden (beperkt aantal mensen in het publiek) maar ook ge-livestreamd werd.
• De kick-off is verplaatst naar 21 juni, met twee concerten in Zeewolde.
Tevens waren er extra kleine concerten in juli.
• De randprogrammering zoals paardentram, busreis moest helaas vervallen.
• Het festival werd gepresenteerd door een bekende radiomaker van radio 4,
Sander Zwiep.
• Er kwam belangstelling van Musico – culturele reizen, die graag
Dit plan is gecommuniceerd met betrokkenen (musici, fondsen, overheden) en
uiteindelijk met veel succes doorgevoerd.
Zowel bij de kick-off in Zeewolde, als bij de dag in Almere en in de Noordoostpolder
was pers aanwezig. Dat resulteerde in drie fraaie recensies in Zeewolde Actueel,
NRC en De Noordoostpolder. Deze zijn aan dit verslag toegevoegd
De kick-off in Zeewolde
De concerten in De Beleving waren snel uitverkocht (2 x 25 personen). Thema was
Sturm und Drang. Er was een concert met een aangeklede borrel en een concert met
diner.
Journalist Jelle Stellingerwerf van Zeewolde Actueel schreef hierover de volgende
recensie:
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Apollo Ensemble maakt ‘De Beleving’ tot belevenis

Redactie: Jelle Stellingwerf
Datum: maandag 22 juni 2020 12:42

ZEEWOLDE — Voor alle betrokkenen was het even afwachten. Gaat het weer
lukken om, zoals dat ooit zo gewoon was, een culturele gebeurtenis bij te
wonen met aansluitend culinair genot, of stuit dat in coronatijd toch nog op
teveel praktische bezwaren? Event-locatie ‘De Beleving’ durfde het aan en ging
zondagmiddag 21 juni welgemoed in zee met het Apollo Ensemble in
bescheiden samenstelling: een pianotrio. Na afloop was men het eens: het
smaakte naar meer. In alle opzichten!
Voorafgaand aan de culinaire kunsten van chef-kok Erik Vos nam het Apollo
Ensemble het publiek voor zich in met een boeiend uurtje kamermuziek. Het
ensemble musiceert doorgaans in zeer wisselende samenstelling, en voor deze
gelegenheid was ‘klein’ de juiste kwalificatie. David Rabinovich (viool), Cassandra
Luckhardt (cello) en Marion Boshuizen (fortepiano) brachten muziek voor pianotrio,
viool/piano en pianosolo van de hand van achtereenvolgens C. Ph. Em. Bach (zoon
van de ‘grote’ Bach), Mozart en Haydn. ‘Klein’ mocht overigens ook gelden voor
concertzaal en publiek, want meer dan 25 gasten kwamen er niet in, althans niet
tegelijkertijd. De reden daarvan kennen we allemaal, maar het bleek voor de
musiceervreugde van zowel de concertgevers als de gasten geen enkel bezwaar.
Integendeel.
Thema van de middag én de aansluitende gastronomische avond was ‘Sturm und
Drang’, een aanvankelijk literaire stroming in de tweede helft van de 18 e eeuw, die
ook in de muziek van die tijd doorklonk. Kenmerkend zijn de eruptieve
stemmingswisselingen die de luisteraar soms heftig kunnen raken en uit z’n
comfortzone kunnen halen. “Precies de bedoeling!“, zeggen musici dan, en dat effect
is dan ook met orkestmuziek uit deze stijlperiode (pauken…!) heerlijk uit te buiten.
Maar met een bescheiden pianoforte (de kleinere voorloper van de moderne piano),
één viool en één cello datzelfde effect weten te bereiken, dát is wel een uitdaging.
Daar moet de muziek zélf zich ook bij uitstek toe lenen, en in dat opzicht was het
laatste programmaonderdeel de beste keuze. Haydns pianotrio in d-klein uit 1794
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(voor de kenners: Hoboken XV:23), en met name het afsluitend Vivace daarvan, is
een heerlijk Sturm und Drang-stuk met alles erop en eraan. Met vuur en verve
gebracht, nagenoeg perfect getimed, en beloond met dankbaar applaus.
Met Sturm und Drang was het daarna nog niet gedaan, want de chef had het thema,
van amuse tot en met dessert, vervlochten in het culinaire geheel dat vervolgens
werd geserveerd. Althans, zo deed hij het voorkomen, maar het had er alle schijn van
dat de smeuïge Sturm und Drang-details waarvan de kok verrassend goed op de
hoogte was, tamelijk willekeurig en met een kwinkslag aan een bepaald gerecht
werden gekoppeld. Hij wist het fraai op te dissen, die Erik, en had daarmee natuurlijk
de lachers op zijn hand. Vermakelijk dus, deze ‘Belevenis’. “Mag blijven!”, liet iemand
bij vertrek weten. Daar zal niemand het mee oneens geweest zijn.
(Zeewolde Actueel)

In juli volgden nog enkele concerten in kleine bezetting, met een bijzondere Goethe
programmering, zoals het programma Goethe en de Natuur in de Hofzaal van de
Warmonderhof Dronten, waar Allison Smith niet alleen hobo en fluit speelde, maar
ook allerlei vogelgezang ten gehore bracht.

Hofzaal Warmonderhof

Het festival in augustus
• Vrijdag 7 augustus: Goethe in Lelystad (Agora): werd Goethe in Almere
Deze dag vond nu plaats in kerkcentrum Goede Rede in Almere-Haven. De
oorspronkelijk geplande zomermarkt kon helaas geen doorgang vinden. Maar er
waren wel drie bijzondere concerten, live en met livestream te beluisteren,
gepresenteerd door Sander Zwiep.
14:00 – 15:00 Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano
16:30 – 17:30 Tobias Borsboom, piano
20:00 – 21:00 Goethes Vrouwen
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Joost Galema van NRC was aanwezig bij concert 2 en 3 . Hij gaf vier sterren voor het
festival en de uitvoering en schreef dit:
Recensie Muziek
Muzikale roadtrip door de polder met Goethe als leidraad
Klassiek Het werk van de dichter Goethe is een inspiratiebron die eeuwig mee kan,
bewijzen musici tijdens het Festival Via Musica. Door hem geïnspireerde noten
weerklonken door de Flevopolder

.

Karin Strobos tijdens het ‘Festival Via Musica’.Gerda Roelofs
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Via Musica: Goethes vrouwen. Door Karin Strobos, Ernst Munneke en Tobias
Borsboom. Met onder meer Liszt, Schubert en Brahms. Gehoord: 7/8, Goede Rede
Kerk, Almere Haven. Inl: festivalviamusica.nl
●●●●●
„Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt”, schreef de Duitse dichter Johann Wolfgang
von Goethe. Of dit bevrijdende inzicht van de literaire reus zich uitstrekte tot de
muziek is niet duidelijk, maar hij hield van de klankkunst. Componisten en musici op
hun beurt verafgoden hem. En daarom koos het Festival Via Musica Goethe tot
leidraad: de door hem geïnspireerde noten weerklonken dezer dagen over het vlakke
polderland, van Emmeloord tot Almere.
Zo stelde dramaturg Klaus Bertisch een prachtige voorstelling samen rond Goethes
vrouwen – die uit zijn literatuur welteverstaan – voor mezzo Karin Strobos en pianist
Ernst Munneke. Een bos rozen en een verhuisdoos met wat kledingstukken en
rekwisieten volstaan voor het verhaal van een vrouw die zichzelf zoekt.
Strobos zuigt het publiek elke paar minuten mee in een gedaanteverwisseling, of het
nu de vrome en verlaten Gretchen is uit Faust, de dappere maar ook angstige
Klärchen uit Egmont, of de wrede en gewetenloze titelheld uit het gedicht De
rattenvanger – feitelijk een man, maar who cares.
Vergezicht
Bertisch’ aanpak verrijkt het traditioneel statische liedrecital, waarin gevoelens vrijwel
uitsluitend met de stem worden opgeroepen. Strobos daarentegen krijgt de kans om
de personages uit de liederen daadwerkelijk uit te beelden, met het ‘Wanderers
Nachtlied’ (Über allen Gipfeln) – getoonzet door Liszt, Medtner, Ives en Schumann –
viermaal als een meditatief refrein: een vergezicht waar de mens rust kan vinden in
en bij zichzelf. In de paar korte discussies tussen Strobos en Munneke schemert
Goethes filosofie door dat het theater – en kunst in het algemeen – ons helpt onze
ziel te ontdekken.
Enkele uren voor het optreden van Strobos en Munneke liet een weergaloze Tobias
Borsboom op de vleugel horen dat het gedachtegoed van Goethe ook bestaat
zonder woorden. Hij nam de luisteraars mee op een muzikale roadtrip: imaginaire
landschappen en anekdotes kwamen langs. Zoals meestervertellers eigen riep
Borsboom de ware spanning op door het jongleren met sprekende stiltes. Want daar
schuilt een wezenlijk deel van de magie.
Zo kwamen alle personages tot leven in Liszts instrumentale bewerking van
Schuberts lied ‘Erlkönig’: in het zadel boven roffelde paardenhoeven spoedt een
vader zich naar een dokter met een doodzieke en bange zoon, die in zijn
koortsdromen belaagd wordt door de elfenkoning. Ze vloeiden allemaal uit de vingers
van Borsboom. Hoe het gebeurt, hoe dat kan, is deels een mysterie. Of zoals Goethe
het treffend formuleerde: „Men moet van de grondstelling uitgaan, dat weten en
geloven er niet zijn om elkaar uit te sluiten, maar om elkaar aan te vullen.”
• Zaterdag 8 augustus: Met Goethe door de Noordoostpolder
Deze dag werd helemaal conform het allereerste plan uitgevoerd, echter, met minder
publiek en wel met livestream. Het startpunt was de Hoeksteen in Emmeloord,
daarna ging het publiek uiteen voor concerten in Marknesse, Ens en Kraggenburg.
Het was prachtig weer en veel bezoekers kwamen op de fiets. Musico reizen kwam
met een bustour (waar 15 bezoekers in mochten) langs . Sander Zwiep verzorgde
wederom de presentatie.
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22 november 2020: Agora Lelystad
Dit was een verplaatsing van het concert op 9 augustus in de Ludgeruskerk in
Dronten. Het bleef tot op het laatste moment spannend of er gespeeld mocht
worden, maar uiteindelijk speelde het Apollo Ensemble op 22 november twee keer
het volledige programma met de 40e symfonie van Mozart, de 5e symfonie van
Schubert en het 11e pianoconcert van Haydn. Per concert mocht een publiek van 30
personen aanwezig zijn.
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Wat nog komt eind april/ begin mei 2021: Dronten, Almere
( verplaatsing van het openingsconcert ) Twee van Goethes topstukken: Egmont
(Beethoven) en Die erste Walpurgisnacht (Mendelssohn). Twee werken die
geschreven zijn voor een grote, symfonische bezetting, maar die – speciaal voor het
Apollo Ensemble – worden bewerkt voor vijf strijkers en vijf blazers door arrangeur
Henk de Vlieger. Van Beethovens Egmont wordt tegenwoordig alleen nog maar de
ouverture uitgevoerd, maar het is complete muziek voor bij het treurspel. Al tijdens
Goethes leven werd er ook een versie gemaakt waarbij het toneelspel vervangen
werd door enkele zinnen uit het werk. Als opening voeren wij de complete muziek uit,
met verteller. Marleen Prins (dramaturg) bewerkt de teksten van Goethe voor het
hedendaags publiek, Greet Egbers (GreatGraphics) maakt grote illustraties die op
het toneel in een frame hangen en die het verhaal weergeven. Die erste
Walpurgisnacht gaat over een (heidens) lentefeest. Ook dit werk wordt nauwelijks
uitgevoerd. Het is een koorballade. Tien instrumentalisten en acht zangers zullen dit
bijzondere werk ten gehore brengen, in het originele Duits, maar ook weer met
illustraties van Greet Egbers. Dit programma staat in de startblokken.
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Conclusie
Ondanks alle perikelen heeft stichting internationaal zomerfestival een mooi festival
neergezet. Dit is zowel bij de bezoekers als de pers als zeer positief ervaren.
Voor 2021 is bij de opzet van het plan rekening gehouden met beperkende factoren
i.v.m Covid-19. Bestuur en directie hebben alle vertrouwen in de toekomst van Festival
Via Musica.
Stichting internationaal Zomerfestival Flevoland - Festival Via Musica
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