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Composities en arrangementen voor de joodse feestdagen

Details

woensdag 17 april 2019 08:42

Voor een groot aantal joodse feestdagen, zoals het Joods
Nieuwjaar (Rosh al Shana), Grote Verzoendag (Yom Kipur), het
Loofhuttenfeest (Sukkot) en Vreugde der Wet (Simchat Torah),
heeft componist en beiaardier Mathieu Daniël Polak enkele
composities geschreven en ook bestaande muziek voor beiaard
gearrangeerd.
Alle composities en arrangementen zijn verzameld in een boek
met de titel “Chag Sameach”, hetgeen in het Hebreeuws “Fijne
Feestdag” betekent. Het boek telt ongeveer 115 pagina’s muziek,
een beschrijving van de joodse feestdagen en een biografie van
alle componisten van wie hij een werk arrangeerde. Voor dit
project was een stipendium beschikbaar gesteld door het Fonds
Podiumkunsten en de stichting Music of many Cultures (MomC).
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Voor het schrijven van de composities zocht Mathieu originele
muziek en traditionele liederen die goed pasten bij de intentie
van de verschillende feestdagen. Tijdens de analyse daarvan
probeerde hij telkens vast te stellen welke elementen typerend
zijn voor het joodse karakter van de muziek. Deze
karakteristieken gebruikte hij vervolgens in een eigen nieuwe
compositie.
Op dinsdag 7 mei zal Boudewijn Zwart tussen 19.00 en 20.00
uur op de beiaard van de Westertoren in Amsterdam een concert
geven. Voor deze première wordt een selectie uit het boek
gemaakt. Bij twee quatre-mains stukken zal Mathieu zelf
meespelen.

Op zaterdag 28 september sluit Henk Verhoef het project “Chag
Sameach” af met een concert op de beiaard van de Petrustoren te
Woerden. Het boek zal dan ook officieel worden gepresenteerd.
Vanaf dan is het ook te koop bij Beiaardcentrum Nederland.
Beluister als voorproefje op YouTube het door Boudewijn Zwart
gespeelde arrangement van “Ballo di Mantova”, een werk
waarop het volkslied van Israël gebaseerd is:
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