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Ontdek magnifieke muziek van Fernand de La Tombelle
op Bru Zane, en op de cd, “Ravel & La Tombelle”, door
het Mandelring Quartett, op het label audite. Subliem !

Het nieuw tweedelige opnameproject van het Mandelring Quartett is gewijd aan het
Frans repertoire. Dit deel 1 presenteert het Strijkkwartet van Maurice Ravel, een
geniale bijdrage van een 27-jarige componist aan de Franse kamermuziek, en
Fernand de La Tombelle’s bijna gelijktijdig gecomponeerd, uiterst verfijnd en kleurrijk
Strijkkwartet op. 36, een echte ontdekking!
Een grote onbekende en zeker een van de meest fascinerende hoofdrolspelers van
het Frans muziekleven in de late 19de en vroege 20ste eeuw was Fernand de La
Tombelle, pianist, organist, schrijver, astronoom, beeldend kunstenaar, auteur van
een gids over een traditioneel recept met foie gras en truffels, gepassioneerd
wielrenner – en productief componist. Zijn oeuvre omvat meer dan 500 werken.
Antoine Louis Joseph Gueyrand Fernand Fouant de La Tombelle (1854-1928)
maakte kennis met de muziek door zijn moeder, Louise Gueyraud, een briljante
leerlinge van Liszt en Thalberg. In 1872 besloot hij zich aan muziek te wijden. Hij
kreeg privélessen piano, orgel en harmonie van Alexandre Guilmant en werd
toegelaten tot het Conservatorium van Parijs en volgde harmonie, contrapunt, fuga
en compositie o.a. bij Théodore Dubois. Op 12 juli 1880 trouwde hij in Parijs met de
zangeres en schrijfster, Henriette Delacoux de Marivault, (pseudoniem Camille
Bruno), met wie hij twee kinderen kreeg, Henry en Denise. Ze schreef gedichten die
op muziek gezet werden door haar man of door Jules Massenet, die ze ook vertolkte
omdat ze een mooie stem had.
De Fantaisie voor piano en orkest (1888) en zijn Quartet in E minor (1894) leverden
hem tweemaal de gouden medaille van de Grand Prix Pleyel op. Als organist
bundelde hij zijn krachten met Guilmant voor de Trocadéro-recitals in 1878. Hij werd
nooit titularis, maar van 1885 tot 1898, was hij wel de assistent en de vervanger van
Théodore Dubois aan het Cavaillé-Coll-orgel van de kerk van de Madeleine in Parijs
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en verving hij vaak Guilmant voor recitals op het orgel église de la Sainte-Trinité.
Daarnaast gaf hij regelmatig orgelconcerten in heel Frankrijk.
Hij nam in 1894 deel aan de oprichting van de Schola Cantorum in 1894, met
Charles Bordes, Vincent d’Indy en Alexandre Guilmant, die voornamelijk aan
programma’s en het repertoire voor orgel werkten. Hij doceerde er van 1896 tot 1904
harmonie, droeg bij aan de moderne, religieuze muziek en schreef artikelen in La
Tribune de Saint-Gervais, het blad van de Schola Cantorum. In 1896 won hij de
Chartierprijs van de Académie des beaux-arts voor de kwaliteit van zijn productie op
het gebied van kamermuziek. Naast zijn muzikale bezigheden was hij actief
geïnteresseerd in poëzie, folklore, beeldhouwkunst, fotografie en astronomie. De
laatste jaren van zijn leven bracht La Tombelle door op het kasteel dat hij erfde van
zijn grootvader langs moeders kant, het Château de Fayrac in de Dordogne. Hij werd
begraven op de begraafplaats van Montparnasse in Parijs en een weg in het 17e
arrondissement in Parijs, het Fernand-de-la-Tombelle-plein, draagt zijn naam als
eerbetoon.
Fernand de La Tombelle componeerde weinig kamermuziek. We kennen van hem
een Suite pour trois Violoncelles, uit 1921, een Berceuse pour violon et piano, uit
1895, een Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 35 (1894), het hier opgenomen
Quatuor en mi mineur uit 1894), médaille d’or du Prix Pleyel, en een Sonate pour
piano et violon en ré mineur op. 40, uit 1898. Zijn in 1895 geschreven strijkkwartet
met een magnifiek adagio, is geworteld in de Weense klassieke traditie en toch
onmiskenbaar Frans, zeer expressief, harmonisch kleurrijk, verfijnd en uiterst
elegant.
Het schitterend, in 1983 opgericht, Duits Mandelring Quartett, oprichter en artistiek
leider van het Hambacher Musikfest in Hambach an der Weinstraße, bestaat uit
Sebastian Schmidt en Nanette Schmidt, viool, Andreas Willwohl, altviool en Bernhard
Schmidt, cello. Twee aanraders.
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