PERSBERICHT

Winnaar beste Bach CD 2016 uitgeroepen door de Concertzender
Apituley nam de CD geheel in haar eentje op in een kapelletje in Spanje

Geachte pers,
Altvioliste Esther Apituley is met haar CD Stirring Stills winnaar van de Beste Bach CD 2016 van
de Concertzender. Uit het juryrapport: “Origineel, innoverend, haar spel is erg mooi diep warm
en ontroerend.” En: “De CD combineert originaliteit, durf en grote muzikaliteit.”
De nominatie
De Concertzender: 'Per jaar worden er zo'n 40 Bach cd's opgenomen. Opmerkelijk in een tijd dat
de CD op zijn retour is door download en youtube en zelfs het vinyl terugkeert. Het meerendeel
van die opnames is van hoge kwaliteit. Veel werken zijn al vele malen eerder opgenomen, de
vioolconcerten, de cellosuites, de Passionen. Wij zoeken daarom voor de nominaties voor de

Beste Bach CD naar CD's die hoge kwaliteit paren aan originaliteit. Dat waren dit jaar
bijvoorbeeld de opnames van de Johannes Passion door Rene Jacobs waarin hij de enkelvoudige
bezetting van 4 zangers creatief afwisselde met een dubbele bezetting. Hij zorgde ook voor de
aanvullende stikken van de andere versies van Bachs eerste passion. Zo ook het
Weihnachtsoratorium met John Butt, die ook met de concertistenbezetting speelde en daarom
een heel barokke sfeer wist op te roepen. De chorale klinken bij hem verrassend nieuw.
Eén CD sprong eruit qua originaliteit: Stirring stills van Esther Apituley. Zij speelt daarop
solostukken voor viool en cello op de altviool. Het effect is opmerkelijk mooi. Het roept zelfs de
vraag op waarom Bach die zowel klavecimbel als cello voor het eerst als soloinstrumenten
inzette niet voor alt heeft gecomponeerd. Hij bespeelde het instrument soms ook zelf.
‘Wat tenslotte nog opvalt aan deze CD is de prachtige programmopbouw waardoor deze
solowerken van Bach als een veelkleurige Chinese waaier worden opengevouwen'
Een zeer terechte winnaar van de Beste Bach CD 2016 van de Concertzender.’
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