Historie Groot Omroepkoor
Deel 20 - Geluidsdragers
- Ria Raven Het Groot Omroepkoor heeft in het verleden veelvuldig medewerking verleend aan het tot stand komen van
geluidsdragers zoals LP's in het verleden, daarna natuurlijk de CD's en ook (alweer enige tijd) aan DVD's.
Eén van die eerste LP's is nog bij ons in de kast te vinden. Het betreft hier een LP van Dutch Choral Music,
uitgebracht door Donemus met daarop o.a. opnamen van Heppener's Nachtklänge onder leiding van Frans Müller
met het Radio Kamerkoor.

Op het internet zijn ook nog wel LP's te vinden met historische opnamen zoals deze van Donizetti met het Omroep
Orkest en Groot Omroepkoor in een uitvoering van La Favorita.

Later in de tijd begonnen de KRO Zondagmiddagconcerten (waarvan Dick van der Meer de programmeur was), met
het aanbieden van LP's met daarop concerten uit die bewuste serie aan personen die een abonnement namen op
genoemde serie. Het betrof niet-commerciële uitgaves met een oplage van 1000 exemplaren.
Onder meer verschenen toen opnamen van Les Dialogues des Carmélites van Poulenc met het Radio Filharmonisch
Orkest, solisten en Groot Omroepkoor o.l.v. Jean Fournet en Chérubin van Massenet met het Radio Filharmonisch
Orkest, solisten en Groot Omroepkoor o.l.v. Henry Lewis. Ook de Vespers van Rachmaninov (o.l.v. Kenneth
Montgomery met solisten Frank Hameleers, tenor en Wil Boekel, alt) verschijnen in deze serie en later op CD (wat

toentertijd iets geweldigs was) Marialegenden van Martinu, met het Radio Symfonie Orkest, Groot Omroepkoor,
Jongens van de Kathedrale Koorschool St. Bavo en solisten o.l.v. Kenneth Montgomery.

Ook verschenen er commerciële uitgaven van opera's uit deze concertserie zoals Il piccolot Marat van Mascagni met
het Radio Symfonie Orkest, Groot Omroepkoor en solisten o.l.v. Kees Bakels.

In 1982 werd er een LP uitgebracht van De Schipbreuk van Wagenaar, uitgevoerd door het Omroepkoor met als
bijzondere soliste Nelly Wagenaar op piano, en daarnaast Maja Schermerhorn, sopraan, Chris van Woerkom, tenor,
Guus Hoekman, bas en Cees van Steyn en Nick Woud op slagwerk. Een werk dat nog veelvuldig wordt uitgevoerd
door amateurgezelschappen, althans dat blijkt uit mijn zoektocht op internet.

Het koor verleende ook zijn medewerking aan opnamen met orkesten van buiten de omroep, zoals het
Concertgebouworkest en met het Orchestre Symphonique de Radio Bale met een werk van Norbert Moret
"Mendiant du Ciel Bleu". Dit werk werd uitgevoerd in Fribourg op 26 juni 1981 in de l'Eglise du College Saint-Michel.

Recent uitgebrachte CD's zoals Mahler 2 met het Koninklijk Concertgebouworkest en Sun-Dogs voor koor a capella
van James MacMillan krijgen geweldige recensies. Hieronder wat perskritieken over Sun-Dogs:
Luister juli/augustus 2010 Siebe Riedstra:
"Maar eigenlijk is deze CD een schitterende etalage voor het Groot Omroepkoor, dat zich hier manifesteert in twee
forse werken. Het GOK is een van de best bewaarde geheimen van muziekland Nederland: beroepskoren van deze
omvang zijn zo langzamerhand wereldwijd een vrijwel uitgestorven fenomeen. ....... In het a cappella werk Sun-Dogs
laten componist en koor horen waartoe ze in staat zijn en dat is niet gering."
Grammophone juli 2010 Edward Greenfield:
"It is remarkable that a Dutch choir can offer such strong and polished performances of these two choral works by
James MacMillan, readily surmounting any problems over singing the English text of the a cappella writing in SunDogs. Visitatio Sepulchri on the other hand has a Latin text with powerful instrumental accompaniment. ...
Altogether a fine coupling of two superb works, a credit to performers and to the BIS recording engineers, who offer
sound both clear and atmospheric."
BBC Music september 2010 David Nice: - beoordeling 5 sterren
"The more recent, shorter and purely a cappella work on this disc, Sun-Dogs, struck me as a masterpiece on first
hearing. A tour de force of choral writing, in which MacMillan is always assured and in the layered execution of
which the Dutch professional choir excels, it sets texts by Michael Symmons Roberts - MacMillan's long-term
collaborator who is also a first-rate poet - with memorable results."
Inmiddels bevat de discografie van het Groot Omroepkoor een groot aantal opnamen uitgebracht op LP, CD en DVD.
Voor een compleet overzicht: raadpleeg de cd-rubriek op www.grootomroepkoor.nl

