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Na het succes van hun poëtische West-Vlaamse versie van
Schubertliederen, duiken Wannes Cappelle, frontman van Het Zesde
Metaal, en pianist Nicolas Callot verder de Weense geschiedenis in. Dit
keer pakken ze Wolfgang Amadeus Mozart aan. Zoals Mozart de teksten
van grote dichters als Goethe durfde aanpassen aan de muziek, zet
Wannes de liederen waar nodig naar zijn hand voor de luisteraar van nu.
In een intieme setting begeleidt Nicolas Callot Wannes meesterlijk op een
pianoforte uit zijn eigen collectie.

In het West-Vlaams komt Mozart dichter bij ons

Gewoon is het niet, liederen van Mozart horen in het West-Vlaamse
dialect. Nog minder wanneer Wannes Cappelle over een viooltje zingt dat
ervan droomt dat een herdersdochter het ‘tegen heuren boesem drukt’.
Of dat hij in de huid van een vogelvanger kruipt, die ‘de meiskes pakt per
dozin’. De genderverhoudingen lagen duidelijk anders in de late 18de
eeuw. 
Cappelle weet van aanpakken. Hij belooft de mensen een collectief
orgasme wanneer hij An Chloé inzet – een lied dat bijna 250 jaar oud,
maar nog steeds botergeil is – en legt uit dat de titel van het nieuwe
album Verslegen nevest gie niet alleen een postcoïtale rust aangeeft, maar
ook het gevoel dat elke componist zich naast Mozart al bij voorbaat
verslagen weet. Cappelle kadert de oude liederen in met veel humor en
wat zelfspot.

Callot en Cappelle zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2020 toerden ze
met Kom benevelt mie, waarin ze liederen van Schubert eigentijds
bewerkten. De vroeg-romanticus Franz Schubert (1797 - 1828) hield de
tekst en muziek graag samen, wat meer emotionele zwaarte geeft. De
classicist Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) had er geen nood aan
de tekst te versterken: hij leverde als het ware commentaar met zijn
muziek. Dat maakt zijn liederen gelaagder.



"Mozart lijkt me meer een muzikant die een tekst op muziek zet, terwijl ik bij
Schubert een natuurlijker gevoel had", aldus Cappelle. Maar Mozart daagt
hem meer uit, zegt hij: "Ik heb geen geschoolde stem en Mozarts liederen zijn
erg gevarieerd. En er zit veel humor in, je kan er al eens mee lachen."
Daar tegenover staan pakkende liederen als Das lied der trennung,
moeiteloos het hoogtepunt van de avond, omdat Cappelle een oude
liefdespijn in zijn eigen leven eerlijk deelt en de woorden van Klamer
Schmidt daar over de eeuwen heen intens bij aansluiten. "Ik voele nog de
wonden/ want hechten deeje nie", zingt hij.

Peter Vantyghem, De Standaard, 12/12/2022

Een van de aantrekkelijkste kenmerken van de avond is dat er niets
verborgen wordt: het instrument én de zanger zijn beperkt, maar ze zijn blij
klein en mooi dat te kunnen zijn. De teksten hertaald te zien, is de
bijkomende lokvogel. Het maakt de impressie nog archaïscher, maar
Wannes Cappelle heeft zijn best gedaan om de teksten eigentijdser te
maken, en moest soms liederen laten vallen wanneer dat niet lukte. In
Komm, liebe zither veranderde hij het object van adoratie van een citer naar
een lied, om te vertellen dat hij daarin veel emotioneler durft te zijn dan in
het gewone leven. Dan doen stijl en taal er minder toe dan de gemeende
expressie, en die zit in dit ongewone, fijne programma helemaal goed.



misschien ook iets voor jou?

zo 12 feb 2023 om 14u
Goeyvaerts String Trio e.a. - 
Passages X

www.ccsint-niklaas.be

za 18 feb 2023 om 20u
Oester & Muziektheater transparant
met Astrid Stockman & Colin h. van
Eeckhout - dance of the seven veils

zo 26 feb 2023 om 20u
Ryelandt Trio - 
Franz Schubert // Joseph Ryelandt

tickets & meer info

vr 10 feb 2023 om 20u
Revue blanche -
a page of madness
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