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Deze Vivaldi is nét even anders. De panfluit werd eind jaren zeventig van de vorige eeuw ineens hip en mag zich sindsdien

in een grote belangstelling verheugen. Het instrument leent zich eigenlijk prima voor de hier opgenomen fluitconcerten.

Vooral het openingsstuk van de cd, La notte, werkt geweldig. In dit concert beschrijft Vivaldi een nacht met halfslaapjes,

doorwaakte perioden en bange dromen. Het mysterieuze van Vivaldi’s muziek past heel goed bij de omfloerste klank van

de panfluit. Maar in Il gardellino, de distelvink, kwinkeleert de Zwiterse panfluitvirtuoos Hanspeter Oggier er vrolijk op los.

Het probleem dat je op een panfluit geen trillers kunt spelen, iedere toon komt uit een ander pijpje, lost hij heel handig op.

Je zou hem de Erik Bosgraaf van de panfluit kunnen noemen, want net als blokfluitist Bosgraaf zet ook panfluitist Oggier

zijn instrument in in een veelheid aan muziekstijlen. Zijn spel is subtieler dan we op de panfluit meestal horen, en gelukkig

zonder dat irritante vibrato. Het barokensemble Fratres munt uit in ritmische precisie, de accenten zitten vaak net waar je

ze niet verwacht. Naast drie fluitconcerten zijn ook twee vioolconcerten en een sinfonia opgenomen. Een leuke Vivaldi-cd

met verrassende klankkleuren.

Marcel Bijlo (4-2015)
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