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trio gustavo beytelmann
L’Autre Visage

Je hoort de ademhaling van de 
klarinettist, het openen en sluiten van 
de kleppen van zijn instrument, een 
strijk stok die over viool snaren glijdt en 
een vleugel die klinkt alsof je er vlak 
naast staat. De opname van L’Autre 
Visage doet je bijna deel uitmaken van 
het ensemble, je lijkt midden tussen de 
muzikanten te staan. Maar deze nieuwe 
cd van de sinds 1976 in Parijs wonende 
componist/pianist Gustavo Beytelmann 
blinkt niet alleen uit door de fabu leuze 
opname techniek. 
De dertien stukken zijn vrijwel allemaal 
composities van Beytelmann zelf, op een 
paar zwaar gearrangeerde klassiekers 
na. Inspiratiebronnen variëren van het 
overlijden van Piazzolla en schilderijen 
van Ingres en Rubens, tot muziek van 
Stravinsky en Duke Ellington aan toe. 
Dat klinkt misschien pretentieus als je het 
in het cd-boekje leest, maar pakt in de 
praktijk wonderschoon uit. De klarinet en 
basklarinet van Rémi Lemer en de viool 
van Cyril Garac harmoniëren perfect bij 
het bevlogen pianospel van Beytelmann: 
fluweel als het kan en power als het 
moet. De composities volgen weliswaar 
regelmatig het ‘Piazzolla-idioom’, maar 
klinken toch origineel en nieuw door 
het invoegen van solo’s, variaties in 
tempo en dynamiek, en het gebruik 
van thema’s uit de jazz en de klassieke 
muziek. Deze objectieve observaties zijn 
natuurlijk noodzakelijk in een serieuze 
recensie, maar bovenal is de muziek op 
deze cd gewoon overweldigend mooi! 
Het raakt je recht in je hart. Ondans-
baar? Ja, dat wel, maar daarentegen 
uitstekend geschikt om een open haard 
te vervangen als er weer eens een 
winterstorm langs je huis jaagt...

trio tangata
Historias del Sur

De muziek op deze cd heb ik een paar 
weken beluisterd zonder dat ik enig idee 
had wie of wat Trio Tangata voorstelde. 
Niet omdat ik het effect van de omgedraai-
de stoelen bij The Voice of Holland eens 
wilde imiteren, maar domweg omdat het 
downloaden van het cd-booklet niet gelukt 
was. Volkomen onbevangen en zonder pre-
mature vooroordelen bereikten de klanken 
van dit trio dus mijn oren. Hoewel trio? Ik 
hoorde duidelijk piano, bas en bandoneon, 
maar ook een zanger en een zangeres. Ik 
hoorde ook Michelangelo en Oblivion van 
Astor Piazzolla bijvoorbeeld en A Fuego 
Lento van Horacio Salgán, overbekende 
‘krakers’ dus, maar wel op een aansteke-
lijke, eigen manier uitgevoerd. 
Het warme, latino stemgeluid op enkele 
nummers van zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke vocalist kroop onder mijn huid. 
Ik hoorde mij onbekende nummers, maar 
meende ook een compositie van Carel 
Kraayenhof te herkennen, Desconcierto? 
Zou het daarom misschien toch om een 
trio van Nederlandse bodem gaan? Ik kon 
het me bijna niet voorstellen: Wat een 
lekker, gloedvol geluid! Toen ik uiteindelijk 
het pdf’je met de tekst open kreeg, bleek 
het te gaan om Margreet Markerink op 
piano, Jacqueline Edeling op bandoneon 
en Suze Stiphout op bas, op enkele stukken 
bijgestaan door Maaike Wierda en Adinda 
Meertins op bas en door José Rivero en 
Lilian Vieira vocaal. Ik ben achteraf blij 
dat ik Historias del Sur van Trio Tangata zo 
volkomen zonder achtergrondinformatie 
moest beluisteren. Anders had ik ‘m mis-
schien te snel routineus bovenop het 
- al hoge - stapeltje ‘Piazzollakloon’cd’s 
gedeponeerd. En dat zou Margreet en 
consorte schromelijk te kort hebben 
gedaan. Goeie formule, met die stoelen! 

Tangoweek op het Duitse Waddeneiland Spiekeroog

Hartje winter, de kerstkransjes en oliebollen net achter de kiezen 

en dan op 4 januari naar het Duitse Waddeneiland Spiekeroog. 

Waanzin? 250 voornamelijk Duitse, tangodansers zijn het hier niet 

mee eens. Tango auf der Winterinsel is een volgeboekte tangoweek 

- hoezo recessie? - die alweer voor de tiende keer in goede harmonie 

wordt georganiseerd door tangoscholen Tango Fuego uit Osnabrück 

en Con Corazon uit Münster. Een interview met organisatoren Ralf 

Brand en Tom Berghoff. 

Tom Berghoff valt meteen met de deur 
in huis: “Ruim tien jaar geleden waren 
we vanuit Con Corazon in Münster op 
zoek naar een eiland waar we samen 
een tango week konden organiseren. Ralf 
Brand van tangoschool Tango Fuego 
kende Spiekeroog nog van familie-
vakanties. Toen hij daar de kogge, de 
dans zaal, zag, was hij verkocht. Een win-
winsituatie: economische stimu lans voor 
het eiland én een prachtige, betaal bare 
locatie voor een tangoweek met work-
shops, tangosalons en twee concerten.”

De tangoweek is economisch slim van 
opzet. Net na de piekperiode van kerst 
en de jaarwisseling liggen de verblijfs-
kosten voor de gasten wat lager. Tegelijk 
wordt het winterseizoen met een week 
verlengd. Een goed werkende formule dus. 
Tom: “We begonnen in 2003 met circa 
zestig dansers; nu komen er 250 naar het 
Waddeneiland. Hiervan volgen 190 dan-
sers de workshops; zestig dansers komen 
voor de avondsalons en concerten.”

Veel bekende orkesten hebben er de afge-
lopen jaren opgetreden, zoals Cuarteto 
Silencio, Puro Apronte, Cuarteto Stazo 
Mayor, Quinteto Angel en - dit jaar - 
Cuarteto Soltango. Verder kiezen ze vaak 
voor regionale docenten. Ralf Brand: 
“Docenten die we uitnodigen moeten in 
het team passen en flexibel zijn: af en toe 
meehelpen met domme klusjes en derge-
lijke. We hebben geen zin in maestro’s met 
kapsones. Vaak zijn dit bovendien dege-
nen die te zwaar drukken op het budget.”

Wat bij Spiekeroog opvalt, is dat het al 
tien jaar lang door de twee scholen samen 
wordt georganiseerd. Dat is uniek in de 
tangowereld, waar concurrerende dans-
scholen elkaar vaak het licht in de ogen 
niet gunnen. Ralf: “Al heel lang trokken 

Tango auf der Winterinsel

Biki & Muzo tijdens hun demo met 
mix van tango, ballet en acrobatiek. De docenten nemen na het optreden hun applaus in ontvangst

dansers uit Osnabrück naar Münster 
en vice versa. Er heeft altijd een 
bepaalde verwantschap tussen onze 
twee steden bestaan, waardoor een 
samenwerking een logisch gevolg 
was. Bovendien ken ik Tom en 
Barbara al lang; ik kan op ze reke-
nen. Het is een kwestie van geven en 
nemen.”

Samenwerken in de tango is vaak 
ook profijtelijk. Gelukkig zien we het 
de laatste jaren steeds meer. Denk 
bijvoor beeld aan Utrecht met het 
Tango Touch festival, en Summerdaze 
in de regio Arnhem/Nijmegen. En 
wie profiteren er van dergelijke 
samenwerkingsverbanden? Juist ja, 
de dansers. U en ik dus. 
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