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Adembenemend pianospel in Dorpleinse
Cantine

 

BUDEL-DORPLEIN – Woorden schieten tekort om te beschrijven wat vier
toppianisten afgelopen zondag in de Cantine klaarspeelden. In de theaterzaal in
Budel-Dorplein speelden drie uiterst begaafde leerlingen en Eliane Rodrigues, hun
geroemde hoogleraar van het Antwerpse Conservatorium, de sterren van de hemel. 

Door Bert Slenders
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Jef Mennen, de Budelse gitarist die op hetzelfde conservatorium studeert,  verdient
veel lof omdat hij Eliane benaderde. Zijn voorstel aan de hoogleraar was een
beneXetconcert, om geld in te zamelen voor de restauratie van de antieke Ibach
kamervleugel van de Cantine. Rodriguez zag dit als een mooie gelegenheid ter
voorbereiding van een belangrijk optreden voor haar studenten: het eindexamen van
hun masterexamen (dat deze maand nog plaatsvindt). En zo geschiedde. Tachtig
mensen in de zaal konden zich opmaken voor twee bijzondere uren, die werden
vastgelegd door een driekoppige cameraploeg. Na de leuke aankondiging van Teun
Ras nam Daniel Valkenborgh, de eerste leerling, plaats achter de piano. Er volgde
een adembenemende en lange piano sonate van Beethoven en indrukwekkende
preludes van Rachmaninov. De gemiddelde muziekliefhebber van klassieke muziek
werd waarschijnlijk overrompeld: al dit moois speelde Daniel uit zijn hoofd. Babette
Craens, dochter van Belgische componist Alain Craens, speelde eerst het
angstaanjagende ‘Static Movement’ van haar vader, die overigens ook meeluisterde.
Hierna volgde nog een klinkende partita van Bach, een virtuoze etude van Debussy
met een haast onmogelijke vingerzetting en het ontroerende Klavierstücke D.946 van
Schubert. Een duidelijk 

opgeluchte Babette kreeg een welverdiend hard applaus. In de pauze sprak ik haar
kortstondig, want hoe lang oefent iemand zoals zij eigenlijk? “Nu mijn
schoolprogramma klaar is oefen ik ongeveer drie uur per dag. Maar anders speel ik
toch wel 6 tot 8 uur per dag, naast de studie.”

Hierna volgde Ivo Piscevic met Sonate 24 van Beethoven, gevolgd door twee werken
van Poulenc. Ook Ivo imponeerde wederom. Last but not least volgde de
charismatische Eliane Rodrigues. De goedlachse virtuoze was zichtbaar
gecharmeerd van het spel van haar studenten. “Ik wilde vandaag mijn leerlingen wat
dingen meegeven. Het is belangrijk om te ontspannen, want dan komt je spel ook
meer los. Durf te improviseren omdat je niet wilt klinken als een robot en ervaar hoe
een onbekende piano reageert op volume en speelbaarheid. Boven in de hemel
zullen er altijd kleine Mozartjes en engeltjes meeluisteren, dus ontspan!” 

Eliane toonde vervolgens met haar vingerkunsten dat zelfs de oude Ibach piano
prachtig klinkt. Ze nam daarna plaats achter de andere vleugel, beschikbaar gesteld
door de Xrma Reijnen uit Roermond, om daar enkele verzoekjes uit de zaal te spelen.
Bijvoorbeeld de ‘Regendruppel’ etude van Chopin en een stuk van Bach. Eliane
speelde schitterend, al was het wel een beetje jammer dat ze maar zo kort te horen
was. Maar persoonlijk maakte de bijna onmenselijke vingervlugheid tijdens het
slotstuk dan weer veel goed. Wat voelde het bijzonder om in de Cantine dit unieke
concert mee te maken. Chapeau voor de organisatie!

Fotos onder meer met Eliane Rodrigues er op – Foto Ernest Smeets 


