
Hoopvolle harmonieën 
 
Het Ariosto Ensemble onder leiding van dirigente Renée Kartodirdjo en sopraan Tanja Obalki 
vulden afgelopen zaterdag de Sint-Petrus Basiliek met de prachtig ingetogen klanken van 
paasmuziek uit de Renaissance. De klaagzangen van Jeremia, op muziek gezet door Emilio 
de’Cavalieri, stonden centraal. Dit werk werd passend omlijst door gezongen psalmen, 
verzen en instrumentale ricercares, waar net als bij de gekozen koorwerken verschillende 
muzikale thema’s werden geïntroduceerd en geïmiteerd door de musici.  
 
Het publiek kon de voortgang van het programma volgen aan de hand van het aantal 
kaarsen dat nog brandde: na ieder deel werd een kaars gedoofd. Zo hoefde de bijna 
meditatieve sfeer niet met gesproken toelichting onderbroken te worden. Afwisselend klonk 
het volledige ensemble, werken voor kleinere bezetting en twee instrumentale werken op 
blokfluiten, orgel en viola da gamba. Soliste Tanja Obalki bracht met verve de in de muziek 
verwerkte emoties of affecten die de Renaissance muziek kenmerken. Het drama van de 
Paasboodschap was dan ook vooral te horen in wringende dissonanten, die toch steeds weer 
oplosten naar hoopvolle harmonie.  
 
De musici gunden elkaar veel ruimte, waardoor de luisteraar telkens een ander element van 
de muziek kon volgen binnen het grotere geheel. Bij het laatste programma-onderdeel 
stelden een klein aantal zangers zich apart op van de rest en nam een van de tenoren plaats 
op de kansel. Zijn solo weerklonk door heel de basiliek, waarmee het nut van zo’n 
spreekgestoelte weer eens in herinnering werd gebracht.  
 
Renée Kartodirdjo heeft met haar ensemble een weldoordacht en muzikaal sterk concert 
neergezet in de zeer toepasselijke setting van de Sint Petrusbasiliek. Het was een sfeervol 
slot van dit seizoen, mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds.  
 
Het volgende concert in de serie Klassiek in de kerken is door The Gents, op zaterdag 24 
september. Het programma voor het nieuwe seizoen zal binnenkort worden 
bekendgemaakt, zie www.klassiekindekerken.nl en  www.facebook.com/klassiekindekerken 
 
 
 


