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5. Prokofiev / B. Bartók

Sonata #9 / Sonata ,out of Doors'

Daniël van der Hoeven, piano

Opname oktober 2012, Frits Philips

Eindhoven

Le Classique c'est chic CCC002

PCM 2.0

"Mag ik ie de cd toesturen?"

Tuurlijk, ben benieuwd naar je

verrichtingen Frerik! Wie? Ja, van

hem heb ik eerder CD's onwan-

gen; Frerik de Iong ken ik uit ziln

36 hvt-januati2014

tiid dat hii nog aan het Koninklifk
Conservatorium muziekregistratie

studeerde - dat is de opleiding tot
klankregisseur of 'toonmeester' -
en seden enkele iaren een eigen

bedrijf heeft (Kleinman Audio).
We hebben samen met Cees van

der Gragt meerkanaalsopnames

gemaal« in de Crote Zaal van de

Doeien in Rotterdam in20O7.
Van deze CD rolde ik bijna van

m'n stoei... wat een dy,namiek

en passie. De bevlogenheid spat

er van af! Hoewel de werken

niet meteen lekker in het gehoor

liggen, is de uitgave meer dan de

moeite waard. Niet alleen qua

opnametechniek, maar ook qua

interpretatie (hoewel ik mij op

dit punt zeker geen expert wil noe-

men...). Van der Hoeven lijkt mii
ook,iuist een representant van de

generatie die ookvooral zijnleef-

tijdgenoten aan zal spreken. Wat

ik daarmee bedoel? Luister maar

eens. Zie ook www.dalielvander-
hoeven.nl / wr,r.w.ledassiquecest-

chic.com

Strauss

Don Juan / Tot und Verkliirung / Till

EulenspieEels Lustige Streiche

Pittsburgh Symphony Orchestra /
Manfred Honeclc dirigent

Opname juni 2012, Heinz Hall,

Pittsburgh

Reference Recordings FR-707SACD

DSD 2.0 en 5.0, PCM 2.0

Een live-opname van de drie

bekende'Tondichtungen' r,an

de Beierse componist Rióard
Strauss; altiid goed voor een breed

palla aan klarkJ<Jeuren in zijn
orkestraties. Opmerkeliik dat

voor de opname Sound Mirror,

in de persoon van Iohn Newton
(voormalig Philips Classics en veel

hoogwaardig opnamewerk voor
derden), tekende; dat is bii dit
label toch meestal Keith Iohnson,
en dít hoor ie vaak ook meteen.

Veel luót, soms meer dan er in de

akoestiek past. Op mijn lS50-ies

van KEF ldink de opname eóter
[antastisch: groot, breed, diep en

maiestueus. Maar dat mag dan

ookwel bii Strauss! Een SuperAu-

dio-demo pas excellence. (Th.W.)
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