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Ouwe krakers in huiskamerOuwe krak
RECENSIE
TE GAST IN GARNWERD

Gebeurtenis: Te gast in Garnwerd,
huiskamerfestival. Met: Beatrice van
der Poel, Inge van Calkar, Vaivaivai
e.a. Gezien 7/6 in en rond kerk Garn-
werd. Publiek: ca. 350.
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Ook dat is een huiskamer-
concert: de vier muzi-
kanten van het hobo-
strijkkwartet Driekwart-

plus spelen binnen, met de terras-
deuren open. Wij zitten buiten in de
tuin te genieten van de muziek, de
zon en al wat er om ons heen leeft.
Tijdens het ‘Divertimento’ van
Joseph Haydn kwetteren een par-
kiet en de mussen vrolijk mee. In
Phantasy van Benjamin Britten
wordt het gezoem op de cello ver-
sterkt door bijen die vlakbij van
bloem tot bloem gaan. Een haan
kraait, een kikker kwaakt en een
kraai krast ‘kraah-kraah!’ In dit stuk
van Britten komt de combinatie
van hobo en strijkers mooi naar
voren, waarbij de schalmei-achtige
klank van de hobo Oosterse sferen

akers in huiskamer
lijkt op te zoeken.

Exotische sferen kwamen vaker
voor op deze vijftiende editie van
Te gast in Garnwerd. Dit huiska-
merfestival begon met een solocon-
cert voor alle bezoekers van fla-
mencogitarist Eric Vaarzon Morel
in de kerk. Daar vertelde hij over de
geschiedenis van de Spaanse mu-
ziek met wortels in India, Perzië en
Afrika. Hij liet vooral zijn gitaar
spreken vanuit ijle flageoletten-
klanken naar vurig raspende ak-
koorden. Het in golven bewegende
Amigos klonk als een goed gesprek
met zijn vrienden. In de vurige
finale van Recuerdo hield hij de
lippen verbeten op elkaar, maar liet
hij zijn gitaar het uitschreeuwen. In
verstilde nummers kon je heerlijk
wegdromen, maar in gejaagde
gedeeltes sleurde Vaarzon Morel je
mee.

Even later deed tangotrio Cor-
rientes hetzelfde, bijvoorbeeld in
het melancholische Milonga del
Angel of juist het onstuimige Escu-
alo (haai), beide van Astor Piazzolla.
Het Groningse drietal speelde ook
in de kerk en wist de fraaie akoes-
tiek daarvan uitstekend te benut-
ten. Met name de viool van Christel

huiskamer
Postma klonk lekker vol, alsof er
meerdere instrumenten zaten te
spelen. Het kleine ensemble klonk
daardoor soms geweldig orkestraal,
waarbij de bandoneón van Harry
Dijkstra een mooie brug vormde
tussen de gedragen melodieën van
de viool en de huppelende piano.

Van flamenco en tango ging het
naar jazz van gitarist Winfred Bu-
ma en zangeres Hanneke Kappen.
Intieme jazz, op huiskamersterkte,
van twee musici die ‘al honderd
jaar’ samenspelen. Ze brachten
‘ouwe krakers’ (‘dat zijn we zelf ook
bijna’, grapte Kappen), zoals Lullaby
of Birdland en Moon River. Gewel-
dig op elkaar ingespeeld ademde
hun muziek rust en kalmte. Met
een perfect gevoel voor timing
kreeg hun muziek een menselijke
hartslag. Hanneke Kappen vertelde
verhalen met haar ‘lekkere liedjes’
en legde haar woorden bij wijze van
spreken bij ons op schoot. Winfred
Buma serveerde daar minimale
begeleiding bij. Geen noot te veel,
maar toch met een enorme swing
en een warme sound. Een klein,
kort en krachtig concert.
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