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Magisch concert violist Jeroen Dupont en pianiste
Dina Ivanova in Grote Kerk in Beverwijk doet
coronacrisis even vergeten
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BEVERWIJK

Klassieke muziek kan magisch zijn en doet de coronacrisis even vergeten. Dit
was te constateren tijdens een uniek concert van twee bevlogen musici: de
Russische pianiste Dina Ivanova en de Nederlandse violist Jeroen Dupont,
dinsdagavond in de Grote Kerk in Beverwijk.

De sfeer bij een concert is momenteel anders dan voor de coronaperiode. Bezoekers
zitten verspreid en waar eerst honderden toeschouwers present zijn, waren er nu zestig.
Niettemin heeft het geselecteerde repertoire muzikale nadruk achtergelaten door
virtuoos spel en de overtuigende dialogen tussen viool en piano.

Enerverend samenspel werd ruimschoots gepresenteerd zoals bij het eerste werk, de
befaamde vioolsonate no. 8 van Beethoven. In dit Beethovenjaar zeker een ’must’.
Opvallend waren de dynamische contrasten en het niveau van beide musici. Jeroen
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Dupont liet zijn viool prachtig klinken waarbij de piano-ondersteuning een extra
dimensie gaf.

Naast de bezielende vertolking van de twee hoekdelen, ’Allegro assai’ en ’Allegro vivace’,
ontving het tweede deel, ’Tempo di Menuetto’, een stijlvolle interpretatie. De
vioolsonate no. 2 (opus 100) van Brahms is technisch veeleisend. Subtiel klonk het
tweede deel, een werk met fraaie melodielijnen, en uitbundig het slotdeel.

Akoestiek

Beide music zijn uitnemend op elkaar ingespeeld en naast technisch kunnen etaleerden
zij eveneens een grote dosis muzikaliteit. Wellicht door de royale akoestiek van de kerk
overschaduwde het pianospel incidenteel de viool, hoewel dit zeker geen afbreuk deed
aan de uitvoering.

De finale bestond uit de vertolking van vioolsonate in c-mineur no. 3 van Grieg. Een
betoverend hoogtepunt, vooral door de bezielende uitvoering van het tweede deel en de
krachtige benadering en het onstuimige samenspel van het laatste deel.

Dina Ivanova beschikt over een fraai ’toucher’ en beheerst het klavier optimaal waarbij
het spel van Jeroen Dupont als glanzend kan worden omschreven met attentie voor
details.

beverwijk
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FNV ziet steeds meer banen en winst van Tata Steel IJmuiden naar
het buitenland verdwijnen
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Toon meer

Velsense burgemeester verontrust over coronabesmettingen:
klachten over afstand houden in supermarkten, ook kritiek op
gang van zaken in lokale horeca [video]
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Verdenking van ondergrondse bankieren: de vier panden op Midi
Center in Beverwijk blijven zes maanden dicht

Premium

Bijeenkomst van de PvdA over spoorwegellende in Castricum

VVD in Velsen krijgt het deksel op de neus: geen kerkenvisie, er
zijn al genoeg onderzoeken

Premium

Havo-leerling eindexamenklas Kennemer College Beverwijk
besmet met corona, negen andere leerlingen uit voorzorg naar
huis
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1.
Grote uitslaande brand in leegstaand restaurant in Heerhugowaard

2.
Quadbestuurder bewusteloos gevonden in Beets; ter plekke gereanimeerd

3.
Accountants: Tata Steel is in nood, er is een miljardenschuld, en publicatie van de
jaarcijfers blijft uit Premium

4.
Regiogenoten op Griekse eilanden: ’Het is hier veel veiliger dan thuis!’
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5.
Vrachtwagen botst tegen auto op N208 in Haarlem, die meters verder pas tot
stilstand komt

6.
Bibi de Graaf (30) trouwt vijftig kilo lichter en in witte jurk na deelname aan tv-
programma ’Obese’: ’Ik stond volledig aan de zijlijn van mijn eigen leven’ Premium
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7.
Afgebrand wokrestaurant is nu nog slechts een verkoolde, verwrongen hoop staal
en puin Premium

8.
Niemand ligt wakker van de ’wok’, het totaal afgebrande restaurant stond al jaren
leeg. Er moet een woontoren komen van twintig etages Premium

9.
Ravage in IJmuiden, auto komt via geparkeerde auto en bloembak ondersteboven tot
stilstand

10.
Beschonken Amsterdammer crasht in Venhuizen tijdens politie-achtervolging;
auto was gestolen in Purmerend [video]
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Buurman en Buurman van bouwbedrijf Van der Plas hebben de
honderd gehaald. Van de ...

Zo klinkt het spuien door de noodpompen in IJmuiden [video]
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