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Hannes Minnaar speelt Fauré in 
Westvest90-kerk Schiedam 
Concert als ode aan Franse componist 
 
SCHIEDAM 15/1/2016 - Pianist Hannes Minnaar brengt vrijdagavond 29 januari in de 
Westvest90-kerk in Schiedam een hommage aan Gabriel Fauré. Zo’n tien jaar geleden 
ontdekte Minnaar de muziek van de Franse componist en sindsdien is hij groot fan, 
zoals hij het zelf zegt. “Zijn Requiem is natuurlijk overbekend, de liederen iets minder, 
zijn kamermuziek nog minder en de pianostukken hoor je bijna nooit. Daar gaat in 
Schiedam verandering in komen!” De week voorafgaand aan het concert neemt 
Hannes Minnaar in de kerk het Fauré-programma op voor een cd die in het najaar 
verschijnt. 
 
De stijl van Fauré is van de eerste tot de laatste noot hoogst persoonlijk. Met name zijn 
latere werken zijn met niets te vergelijken. Minnaar: “Het is muziek die van hart tot hart 
spreekt, altijd emotioneel, hoewel er ook een gepaste reserve in zit, waar je even doorheen 
moet prikken, maar dan…” Het programma is chronologisch opgebouwd zodat het publiek de 
ontwikkeling van de componist kan volgen. Wat begint als gevoelige salonmuziek verandert 
in desolate, pure, bijna abstracte klanken. “Het bijzondere is dat die zaken eigenlijk 
verbonden zijn – het desolate en pure zit bij nader inzien ook al in de vroege stukken en de 
elegantie en lichtheid blijven behouden in de latere. Ik heb voor het concert gezocht naar een 
zo groot mogelijke afwisseling, zodoende staan naast Nocturnes, Barcarolles en een vrolijke 
Impromptu, met een spoortje venijn, ook de 9 Preludes en een set van Variaties op een 
eigen thema op het programma.” 
 
Gewaagd 
“Het is best wel gewaagd, zo’n tout-Fauré concert, maar ik geloof dat het heel goed gaat 
werken. Het wordt een reis waarin ik met het publiek steeds dieper afdaal in het innerlijk van 
de Franse meester.”  
 
Pianist Hannes Minnaar | Hommage à Fauré 
Vrijdag 29 januari 2016, aanvang 20.15 uur 
Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam 
Tickets & Info: www.westvest90.nl en 010-4260756. Voorafgaand aan het concert zijn 
er vanaf 19.30 uur ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.  
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52626907, email 
info@nieuwsmakelaar.nl. 
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