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Concert Cappella Amsterdam een groot succes! 

De uitvoering van Pärt’s Kanon Pokajanen op zondag 6 november door Cappella Amsterdam 

onder leiding van Daniel Reuss in de Grote of Sint-Gudulakerk werd gegeven was een groot 

succes. Meer dan vijfhonderd bezoekers genoten van de ingetogen muziek van de grote 

componist uit Estland. Het was opvallend hoe stil zoveel mensen kunnen zijn als er 

geconcentreerd geluisterd wordt. 

De klarinetsolowerken die Arjan Woudenberg speelde van Stravinsky en Messiaen zorgden 

tijdens het concert voor de nodige variatie naast het grote koorwerk van Pärt.  

De sfeer tijdens het concert werd nog eens extra verhoogd door de mysterieuze papieren 

objecten van beeldend kunstenaar Peter Gentenaar die door de hele kerk waren 

opgehangen. 

 
 



Ook recensenten die een van de concerten door Cappella Amsterdam uitvoeringen met de 

Kanon hadden bezocht waren heel enthousiast. Helaas is er geen recensie geschreven over 

de uitvoering van de Kanon Pokajanen in Lochem op 6 november. De uitvoering twee dagen 

eerder in Kampen is een van de concerten die wel gerecenseerd werd. In het plaatselijke 

weekblad De Brug schreef recensent Fred Sollie het onderstaande artikel. 

 

‘Betoverende koorzang door Cappella Amsterdam’ 
Met zijn indringende ‘Kanon Pokajanen’ dompelt de Estse componist Arvo Pärt de luisteraars onder in 
een serene en archaïsche klankwereld. Pärt baseerde dit werk op boetepsalmen uit Slavisch-
Christelijke manuscripten uit de zesde eeuw na Christus. Vrijdagavond gaf kamerkoor Cappella 
Amsterdam in de Broederkerk een onvergetelijke uitvoering van dit monumentale meesterwerk. 
Lange, laag neuriënde tonen en stemmen die om elkaar heen zweven schiepen een bezwerende sfeer 
van bidden, klagen en smeken, afgewisseld met exclamaties van een om vergiffenis smekende 
gevallene die met al zijn kracht overeind tracht te komen. Krachtige tuttipassages rezen als granieten 
pilaren op uit verstilde momenten. Aangrijpend! 
Het gehele werk wordt beheerst door één grondtoon, waar andere, nauw verwante tonen omheen 
cirkelden als meeuwen op thermiek. Sopranen reikten toonvast ver in de hoogte en typisch Slavische 
bassen legden daaronder een zwaar fundament. Een magisch moment was er toen de bassen 
minutenlang een lage toon op constante sterkte aanhielden en enkele sopranen daarboven een 
engelachtige, ingehouden partij zongen. De tijd leek leek stil te staan. Je kon een speld horen vallen in 
de kerk. 
Onder leiding van de vermaarde dirigent Daniel Reuss gaf het koor een uiterst intense vertolking van 
dit werk. De expressie waarmee werd gezongen maakte duidelijk dat de zangers tot in de kleinste 
details waren doordrongen van de betekenis van de tekst. Het talrijke publiek volgde het van begin 
tot eind ademloos en bedankte na afloop koor en dirigent met een staande ovatie. 
Onbegrijpelijk dat dit koor, dat tot de internationale top behoort, geen subsidie meer krijgt van het 
Fonds Podiumkunsten. 

 

CD Kanon Pokajanen heel snel uitverkocht 
Cappella Amsterdam bleek veel te weinig van de een paar dagen daarvoor verschenen cd 
van de Kanon Pokajanen meegebracht te hebben naar Lochem. Al in de eerste pauze waren 
de cd’s, die is verschenen op het Franse label Harmonia Mundi, al heel snel niet meer te 
krijgen. Vele bezoekers moesten daarom hun cd bestellen op de website van Cappella 
Amsterdam of bij boekhandel Lovink. De uitvoering van de Kanon op de cd, die ruim een jaar 
is opgenomen, werd al net zo enthousiast beoordeeld als het Lochemse concert. 
Onder andere in de Gelderlander en in de Volkskrant verschenen lovende verhalen. 
In de Gelderlander schreef recensent Maarten-Jan Dongelmans het volgende over de cd.  
 

‘Ontmoeting met de eeuwigheid duurt een uur’ 
… 
Beklemmende muziek 
Volgens Reuss valt het publiek tijdens de live uitvoeringen van de Kanon Pokajanen helemaal stil. Ik 
kan me dat na het beluisteren van de cd goed voorstellen. Dit is beklemmende muziek die je in deze 
uitvoering meteen bij de strot grijpt. De met zonden beladen mens staat centraal met zijn 
boetedoening in woorden en klanken uit de Slavische traditie. En dan is daar als afsluiting van de 
aanroepingen ook telkens weer het bidden om de voorspraak van de Heilige Maagd Maria (‘Meest 
pure Moeder van God’). 
Doortocht 



Ook de tijd staat stil bij zoveel serene gezang. Knap zoals Cappella Amsterdam schijnbaar zonder 
moeite een spanningsboog van een uur weet op te bouwen. Een boog die begint met de doortocht 
van de Israëlieten door de Rode Zee, terwijl de farao van Egypte hen op de hielen zit (Ode I), en die 
eindigt met een uitgebreid slotgebed. 
Deze fascinerende, een uur durende ontmoeting met de eeuwigheid is trouwens ruim een jaar 
geleden al vastgelegd. Met gelukkig net niet teveel galm. Waar? In een midden in de onrustige 
Amsterdamse uitgaansscene op de Wallen gelegen oaseplek: de Waalse Kerk (in het boekje 
abusievelijk Vaalse Kerk genoemd). 
 

Het meesterwerk van Arvo Pärt kreeg ook een juichende recensie in De Volkskrant. 
Recensent Guido van Oorschot kwam in zijn oordeel tot de hoogst haalbare score: vijf 
sterren. 
‘Kanon Pokajanen is een betoverend prachtwerk’ 
Arvo Pärts koorwerk Kanon Pokajanen is geen muzikale canon zoals Vader Jacob. De titel verwijst 
naar oude kerkteksten over boetedoening, die Pärt in 1997 omsmeedde tot een overpeinzing bij de 
750ste verjaardag van de Dom in Keulen. ‘Heb meelij’ en ‘Loof de Heer’ luiden de refreinen van het 
stuk, dat uitblinkt in eenvoud en strenge concentratie. 
Pärt zit de boeteteksten in het Kerkslavisch dicht op de huid. Lange, laag neuriënde tonen scheppen 
een bezwerende sfeer. Met korte stiltes zet hij meditatieve punten en komma’s. Betoverend is het 
gloeieffect van stemmen die om elkaar heen zweven. 
De Amsterdamse Waalse Kerk levert een gedroomde akoestiek. Maar het zijn Cappella Amsterdam en 
dirigent Daniel Reuss die Kanon Pokajanen verheffen tot een kluisterende affaire. Serene stemmen, 
peinzende stemmen, bedreigde stemmen: tot en met 11 november reizen ze met dit prachtwerk door 
het land. 

 

Honderden bezoekers bekijken de kunst van Peter Gentenaar 

De expositie in de Grote of Sint-Gudulakerk van de kunstwerken van Peter Gentenaar die 

sinds het Requiemconcert drie dagen per week is opengesteld is een groot succes. Vele 

mensen weten de weg naar de kerk te vinden waar de objecten van Gentenaar op een heel 



bijzonder locatie zijn de zien. De combinatie van de eeuwenoude kerk met de spectaculaire 

papiersculpturen van de kunstenaar levert een geweldige combinatie op. 

 

De kunst van Gentenaar sprookjesachtig uitgelicht op 2 december a.s. 

Op vrijdagavond van zeven uur tot acht uur krijgt u de kans de kunstwerken van Peter 

Gentenaar te bewonderen bij kunstlicht. Door de lampen in de Grote of Sint-Gudulakerk 

zullen de papieren objecten van Gentenaar een heel andere dimensie krijgen. Een compleet 

andere ervaring dan tijdens daglicht. Laat die kans niet lopen! Kom kijken. 

Ook krijgt u de komende weken nog de kans om drie dagen per week te komen kijken.  

De kerk is opengesteld op de volgende dagen: 

- woensdag van 10.00 tot 13.00 uur; 

- zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur en 

- zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
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