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Ekaterina Levental en Frank Peters ontdekken 
107 sublieme liederen van Nikolai Medtner  
“Hij was een romantische architect” 
 
14/4/2020 | Zijn vriend en zielsverwant Sergei Rachmaninoff noemde hem ‘de grootste 
levende componist van zijn tijd’. Zijn tot voor kort onbekende pianowerken nemen de 
laatste jaren een steeds grotere plaats in op de concertpodia. Dat hij ook 107 liederen 
schreef, is misschien wel het best bewaarde geheim in de wereld van de klassieke 
muziek. Tot vandaag. Mezzosopraan Ekaterina Levental en pianist Frank Peters 
presenteren Incantation, de eerste van een serie van vijf cd’s, waarop zij alle 107 liederen 
van de Russische componist en pianist Nikolai Medtner (1880-1951) zullen vastleggen. 
“Deze bovenaardse en onwaarschijnlijk mooie liederen zijn nog nooit eerder integraal 
opgenomen”, zegt Ekaterina Levental. “Dat is onbestaanbaar. Deze muziek moet 
gedocumenteerd worden en beschikbaar zijn. Daar maken wij ons levenswerk van.” De 
cd verschijnt op zondag 10 mei 2020 in Nederland en na de zomer wereldwijd. Het 
releaseconcert vindt zondagmiddag 10 mei plaats in de Westvest90-kerk in Schiedam. 
 
“Medtner was een romantische architect”, vervolgt Frank Peters. “Zijn werken doen me vaak 
denken aan de gebouwen van Berlage: alles klopt. Composities van Medtner zijn ingenieuze 
bouwwerken, de constructie staat echter altijd in dienst van de muziek. Hij gaat minutieus te 
werk, op de vierkante millimeter. Voor sommige liederen moet je de tijd nemen om het 
fundament te doorgronden. Andere liederen palmen je onmiddellijk in. Eigenlijk was Medtner 
een betere bouwmeester dan Rachmaninoff. Die kun je nog wel eens betrappen op een 
constructiefoutje. Medtner componeerde feilloos.” 
 
Vleugels 
Ekaterina Levental: “Hij is in staat gevoelens te verklanken die je niet kunt beschrijven: ons 
tobben, ons malen, onze slapeloosheid. Maar ook onze hunkering, verliefdheid en 
gelukzaligheid. Zijn liederen staan voor herkenning, erkenning en troost. En ook bevrijding. Hij 
geeft je vleugels om het aardse te ontstijgen. Ook dwingt hij ons als musici groot te denken, 
soms letterlijk. Wees niet bang, lees je tussen de notenbalken door. Hij vraagt alles maar geeft 
nog veel meer terug.” Medtner dacht en schreef vanuit de piano, orkestraal. Zijn liederen zijn 
feitelijk duetten: pianoconcerten met een zanglijn. Het grootste deel van de liederen is gezet op 
teksten van grote Russische dichters als Pushkin, Fet en Tyutchev. De liederen op deze eerste 
cd zijn geschreven tussen 1903 en 1914. 
 
Missie 
Ekaterina Levental en Frank Peters zijn nu zo’n drie jaar bezig met hun Medtner-missie en 
trekken regelmatig met zijn liederen het land in. Ze verwachten elk jaar een nieuw album uit te 
brengen en ook daarna zullen zij Medtner niet meer loslaten. “Hij is een deel van ons leven 
geworden.” 
 
Over Nicolai Medtner 
“We create nothing, everything is already there. We only discover.” Dit was het credo van 
Nikolai Medtner. Hij zag zichzelf als medium, als doorgeefluik van waarheid die op ontdekking 
wacht. Hij geloofde sterk in de autonomie van de muziek als kanaal om deze waarheid te 



vertellen. Maar tegelijkertijd was Medtner een ambachtsman, toegewijd, eerlijk, 
verantwoordelijk, slijpend en werkend aan zijn meesterwerken. Zijn leven kan opgedeeld 
worden in drie periodes: de Russische periode (1880-1921), de jaren van omzwervingen, 
waarin hij zowel in Duitsland als in Frankrijk leefde (1921-1935) en zijn Engelse periode (1935-
1951). Engeland zou het land worden waar hij na Rusland de meeste erkenning kreeg.  
 
Lees meer op www.nikolaimedtner.com. 
 
Incantation | Ekaterina Levental en Frank Peters 
De cd verschijnt bij Brilliant Classics: op zondag 10 mei 2020 in Nederland en na de 
zomer wereldwijd. De cd is vanaf 10 mei verkrijgbaar via www.klassiek.nl en 
www.nikolaimedtner.com. 
 
Het online-releaseconcert vindt plaats op zondag 10 mei 2020 om 15.00 uur in de 
Westvest90-kerk in Schiedam, de plek waar de cd is opgenomen. Het concert is live te 
volgen via de website. 
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer 
van De Nieuwsmakelaar (06-52 626 907, johan@nieuwsmakelaar.nl).  
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