
Trio voor het eerst bijeen 

Uitstekend concert 
in het Oude Kerkje 

KORTENHOKF — De enthou-
siaste organisatoren van de Stich-
ting Kunst aan de Dijk weten voor 
hun zondagavondconeerten meest-
al het neusje van de zalm te enga-
geren. Zo ook gisteravond toen 
een drietal uitstekende kamermu-
sici acte de présenee gaven in het 
Oude Kerkje aan de Kortenhoefse-
dijk. 

In deze intieme omgeving kon het 
talrijke publiek genieten van Abbie 
de Quant - fluit, Elizabeth van Mal-
de - piano en Jean Decroos - violon-
cello. De leden van dit trio komt 
men regelmatig tegen in verschil-
lende kamermuziek-formaties, maar 
in de huidige samenstelling zijn zij 
nog niet te horen geweest. Het werd 
een leuke ervaring, zowel voor de 
uitvoerenden als het publiek. 

De spontaniteit van de musici 
straalde eraf. Het betekende echter 
ook dat de balans nu en dan niet 
optimaal was en de fluitiste wat 
werd overspeeld door de pianiste en 
de cellist, bijvoorbeeld in de trio's 
van Joseph Haydn en Carl Maria  

von Weber. In de „Passacaille op. 
35" van Rhene-Baton echter kwa-
men de talenten van Abbie de Quant 
volledig tot hun recht mede door de 
mooi aangepaste pianobegeleiding 
van Elizabeth van Malde. 

De ,Trois Aquarellee van de 
Franse toondichter Philippe Gau-
bert in een licht impressionistische 
stijl werden door het drietal sfeer-
vol getekend. 

Het concert werd besloten met een 
in 1968 geschreven trio van Josef 
Diehler; een compositie die zich be-
vindt op de grens van moderne 
klassieke muziek en jazz. Het bleek 
een heel boeiend stuk met een on-
verwachte wending aan het slot, 
waardoor de componist als het ware 
het publiek een voortijdig applaus 
ontlokt (en het liep inderdaad in de 
val). Het drietal herhaalde als toe-
gift het laatste deel, waardoor het 
nu zonder onderbreking helemaal 
uitgespeeld kon worden. Wat een 
vuurwerk aan het eind van de 
avond! 

ELS BOER 


