
vrijdag 11 maart 2022, 20.15 uur 
serie AVROTROS Klassiek 2
TivoliVredenburg, Utrecht

Radio Filharmonisch Orkest 
Vasily Petrenko, dirigent 
Alban Gerhardt, cello 

Frank Martin 1890-1974
Les quatre Éléments (1963-1964)
La terre: Molto lento 
L’eau: Allegro moderato 
L’air: Allegretto leggiero 
Le feu: Allegro agitato 

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840-1893
Variaties over een rococo-thema in A opus 33 (1876) voor cello en orkest

pauze

PETRENKO 
DIRIGEERT 

DE SACRE  
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Igor Stravinsky 1882-1971
Le sacre du printemps (versie 1947) 
Het lente-offer, taferelen uit het heidense Rusland
Deel 1: Een kus van de aarde
Introductie 
De voorspellers van de lente - Dans van de meisjes 
Het ritueel van de ontvoering 
Lente rondedansen 
Ritueel van de rivaliserende stammen 
Optocht van de oudste en wijste - de kus van de aarde 
Dans van de aarde 

Deel 2: Het verheven offer 
Introductie 
Mystieke kring van meisjes 
Het uitroepen en eren van de uitverkorene 
Oproepen van de voorvaderen 
Rituele handeling van de voorvaderen 
Sacrale dans van de uitverkorene 

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, zie  www.nporadio4.nl
Presentatie: Hans van den Boom.

Dit programma wordt deels herhaald in Het Zondagochtend Concert in het Concert-
gebouw in Amsterdam op zondag 13 maart om 11 uur en is dan te horen en te zien op  
 www.nporadio4.nl

 

Ook Russen verbleven er nog steeds, dankzij de 
Ballets Russes die Sergej Diaghilev bleef 
produceren. Maar het waren niet de ouderwetse, 
Petersburger balletten van Tsjaikovksi die in 
deze decade werden bewierookt: een nieuwe, 
vrijere manier van dansen maakte zich meester 
van de elite en de massa.

Teveel domineeszoon stak er in de in Genève 
geboren Frank Martin om zich zomaar over te 
geven aan het wilde en het nieuwe. Zeker, hij 
stond open voor nieuwigheden - maar met mate 
en op zijn eigen manier. Als componist was hij 
autodidact en hij gaf zijn studie wis- en natuur-

Martins seizoenen van het 
leven
Toen Frank Martin (1890-1974) in de eerste 
helft van de jaren twintig in Parijs arriveerde om 
er zijn muziekstudies voort te zetten, was de 
grote schokgolf van de première van Stravinsky’s 
‘barbaarse’ Le Sacre du Printemps wel voorbij. 
Ook herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog 
liet men liever snel achter zich. De wereld had 
een ander aanzien gekregen. Het tijdperk van de 
‘roaring twenties’ was aangebroken: componis-
ten als Milhaud en Ravel, maar ook Stravinsky 
zelf, flirtten met jazz-muziek en George Gersh-
win bracht vanuit de VS een bezoek aan Parijs. 

‘De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, is nu al een van de grootste  
morele mislukkingen en humanitaire rampen van onze eeuw. De  
historische en culturele banden tussen het Russische en het Oekraïense 
volk, waar ik trots op ben, kunnen nooit worden gebruikt om de invasie 
van Rusland te rechtvaardigen. In reactie op deze verschrikkelijke  
gebeurtenissen heb ik besloten mijn werk in Rusland op te schorten, met 
inbegrip van alle toekomstige verplichtingen als artistiek directeur van 
het Staatsacademisch Symfonieorkest van Rusland.’ 

 Vasily Petrenko

MARTIN – 
TSJAIKOVSKI – 
STRAVINSKY 

Voorinschrijving nieuw seizoen

De voorinschrijving van het concert seizoen 2022-2023 van het 
AVROTROS Vrijdagconcert is begonnen. U kunt met voorrang en 
korting uw plaatsen voor het nieuwe seizoen reserveren.

In de pauze en na het concert bent u voor info en inschrijving welkom 
bij de stand in de foyer.

Online zijn alle series te zien en te bestellen op  
  www.tivolivredenburg.nl/voorinschrijving 
  (wachtwoord ATVC2223).

http://www.nporadio4.nl
http://www.nporadio4.nl
http://www.tivolivredenburg.nl/voorinschrijving


Omspelingen worden gevolgd door razendsnelle 
toonladderfiguren, zangerige passages op de lage 
snaren brengen rust tot ijle trillers doen op-
schrikken. Smeltende tonen, dubbelgrepen en 
verschillende solistische cadensen bekronen het 
geheel met tal van wervelende passage van laag 
naar hoog en vice versa. Deze Rococo-variates 
zijn hèt visitekaartje van de virtuoze cellist.  

Stravinsky’s Lente-offer 
Ravel en Debussy, de Franse componisten die 
Frank Martin het meest  bewonderde, waren er 
bij, tijdens die beruchte première van Le Sacre 
du printemps van Igor Stravinsky (1882-1971) op 
29 mei 1913 in Parijs. Eigenlijk leek de hele 
Franse hoge cultuur vertegenwoordigd en ook 
een kleine hoedenmaakster, die al gauw  
Stravinsky’s geliefde zou worden: Coco Chanel. 
Tot op de maat nauwkeurig had Stravinsky 
voorspeld, waar het grootste tumult zou 
uitbreken. Oog- en oorgetuigen spreken van 
gefluit en geroep, van kreten als ‘génial’ van de 
kant van Ravel, van licht dat uit- en aanging en 
van de choreograaf die luid meetikt om de 
dansers in de maat te houden. Èn van de 
onverstoorbaarheid van dirigent Pierre Monteux, 
die ondanks alles de eindstreep zou halen. Niet 
in de lente, maar een half jaar later in de herfst, 
zou de grootsheid van dit unieke werk ruiterlijk 
erkend worden, maar meer als concertstuk dan 
als ballet - tot op de dag van vandaag klinkt de 
‘Sacre’ vooral in de concertzaal en slechts zelden 
in het theater. 

Met een ijle, verbazingwekkend hoge fagotsolo 
ontleend aan een Litouws volksliedje, opent het 
‘werk van de eeuw’ dat de muziekgeschiedenis 
voor decades de weg zou wijzen. Niet meer in de 
nette afgemeten periodes van de Mozart-tijd, 
maar in schokkerige telkens wisselende maat-

Moskous conservatorium - iets voor cello te 
schrijven. Het werden de Rococo-variaties, op 
een thema dat Tsjaikovski zelf voor de vuist weg 
bedacht in de stijl van zijn afgod Mozart. Heel 
klassiek dus, met een nette indeling in periodes 
van vier en acht maten, maar o zo gevaarlijk: het 
nestelt zich in je brein en het wil er niet meer 
uit. De acht variaties die Tsjaikovski er op entte, 
vormen een grote uitdaging voor elke cellist. 
Om zeker te zijn dat ze ook wel technisch 
uitvoerbaar zouden zijn, kreeg de cellist ze voor 
publicatie toegestuurd. Helaas ging Fitzenhagen 
er mee aan de haal en pas rond het midden van 
de vorige eeuw kennen we de partituur zoals 
Tsjaikovski die aanvankelijk in gedachten had: 
met bijvoorbeeld acht variaties in plaats van 
zeven. 
Met een regelmatig terugkerend segment voor 
de houtblazers zoomt Tsjaikovski de variaties af, 
waarin de cello zich van alle kanten laat horen. 

door de houtblazers geproduceerde woelingen en 
soms afgezoomd met milde harpklanken. De 
lucht klinkt speels en bijna frivool met de hobo 
in de hoofdrol. Het vuur tenslotte, likt omhoog, 
neemt gestadig toe en een reeks van climaxen 
leidt naar het slot waarin de noodklokken 
beginnen te luiden.  

Tsjaikovski’s groet aan  
Mozart
Veel had Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) niet 
op met de vijf componisten van het zogenaamde 
‘Machtige Hoopje’ die de Russische kunstmuziek 
met het karakter van de eigen volksmuziek 
wilden aanlengen. De grote spraakmakende 
balletten van Stravinsky en Prokofjev
kwamen rechtstreeks uit deze beweging met als 
kopman Modest Moesorgski voort. Nee, 
Tsjaikovski bleef liever een negentiende-eeuwse 
academicus met een nette conservatoriumoplei-
ding en een oor dat hij vooral naar de verfijnde 
Parijse cultuur liet hangen. 

Vlak voor hij zijn beroemde Vioolconcert schreef, 
dat volgens de Weense criticus Eduard Hanslick 
overigens ‘stonk’, gaf de componist in 1876 
gehoor aan het verzoek van Wilhelm Fitzenha-
gen - een virtuoos cellist en zijn collega aan het 

4 5

kunde eraan om zijn pad als componist te 
volgen, waarbij hij altijd een typische Zwitser 
bleef: 50 % Duits en 50% Frans. Met aan de 
ene kant zowel invloeden van de intellectuele 
twaalftoonspraktijk zoals Schönberg die 
ontwikkelde als de degelijke muziek van Bach 
- het beluisteren van de Matthëus-Passion had 
hem als tienjarige overdonderd. Aan de andere 
kant liet hij zich ook meeslepen en betoveren 
door de kleurige klankwereld van Ravel en 
Debussy. 

Halverwege de jaren twintig keerde Martin 
terug naar Zwitserland, waar hij zeer goede 
betrekkingen had opgebouwd met de grote 
Ernest Ansermet, dirigent van het Orchestre de 
la Suisse Romande en vooraanstaand voor-
vechter van de nieuwe muziek. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam Frank Martin in Neder-
land wonen, maar zijn verbinding met Zwitser-
land bleef sterk. Het was de tijd dat Martin als 
componist doorbrak met zijn Petite symphonie 
concertante. Martin schreef traag en bedacht-
zaam en vandaar dat het cadeautje voor  
Ansermets tachtigste verjaardag niet op tijd af 
was. Pas in oktober 1964 klonken Les quatre 
Éléments  voor het eerst onder Ansermets bâton, 
een jaar te laat. Het bleken vier korte karakter-
stukken voor orkest, heel illustratief gepenseeld: 
de aarde log en traag met bazuinen en afgeme-
ten paukenslagen, het water beweeglijk met veel 

Frank Martin

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

John Adams

Dit werk van Frank Martin 
is gekozen vanwege het 
centrale seizoensthema 
De Elementen
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patronen beweegt zich de muziek. Niet meer in 
vertrouwde majeur- en mineurdrieklanken 
komen de instrumenten samen, maar met 
agressieve, dissonante  ‘slagklanken’ stoffeert 
Stravinsky zijn soms kinderlijk eenvoudige 
melodieën. Niet meer een duidelijke reis van A 
naar B zoals bij Beethoven, is de missie van de 
dirigent, maar eerder het rondzwabberen in een 
soort ‘oersoep’  is nu zijn lot, dankzij de vele 
heen- en weergaande pendelbewegingen in de 
partituur. 
Inderdaad, een oerbeleving breekt hier door. 
Stravinsky kreeg visioenen van dit werk dankzij 
zijn jeugdherinneringen aan de Russische lente, 
die met kosmisch geweld in een half uur leek uit 
te breken. Het verhaal van druïden en mensen-
offers dat eromheen gedrapeerd werd, doet er 
eigenlijk niet toe: hier wordt de eeuwige hartslag 
van het universum voelbaar. 

Kees Arntzen

Igor Stravinsky

AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 
van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download). 

Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

podium door met hen professionele opnames 

radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 

10,- per jaar

Het verhaal van druïden 
en mensenoffers dat er-
omheen gedrapeerd 
werd, doet er eigenlijk 
niet toe: hier wordt de 
eeuwige hartslag van het 
universum voelbaar. 

Igor Stravinsky getekend door Pablo Picasso



Alban Gerhardt, cello 
• Alban Gerhardt studeerde bij onder anderen Götz 
 Teutsch en Boris Pergamenschikow
• de Berlijnse cellist maakte zijn solodebuut in 1987 

met het Tweede celloconcert van Haydn en soleerde 
vier jaar later voor het eerst bij de Berliner Philhar-
moniker, waarmee zijn internationale carrière op 
gang kwam

• hij speelde in Het Concertgebouw in Amsterdam 
met het Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Nederlands Philharmonisch Orkest en het Radio 
Filharmonisch Orkest

• hij bracht nieuwe muziek van Brett Dean in 
première met het Sydney Symphony Orchestra en de Berliner Philharmoniker

• hij soleerde bij het Hong Kong Philharmonic Orchestra, London Philharmonic, alle Britse en Duitse 
radio-orkesten, de Berliner Philharmoniker, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre National de 
France en de symfonieorkesten van Cleveland, Philadelphia, Boston en Chicago, onder dirigenten 
als Kurt Masur, Christoph von Dohnányi, Christian Thielemann, Christoph Eschenbach, Michael 
Tilson Thomas, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, Kirill Petrenko en Andris Nelsons en nam 
met het WDR Sinfonieorchester Köln beide celloconcerten van Sjostakovitsj op

• Alban Gerhardt geeft solorecitals en speelt kamermuziek met collega’s als Steven Osborne en Baiba 
 Skride
• met een violiste, een choreograaf en een beeldhouwer bracht hij de voorstelling Love in Fragments
• Alban Gerhardt bracht onlangs een nieuw celloconcert van Julian Anderson in première met het 
 Orchestre National du France

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest is opgericht in 1945 en is een onmisbare schakel in het 

Nederlandse muziekleven
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert en 
 NTR ZaterdagMatinee
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, de eerste 
 vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
 www.radiofilharmonischorkest.nl 

Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie:
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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Vasily Petrenko, dirigent 
• Vasily Petrenko studeerde aan het Conservatorium 

van St. Petersburg en nam deel aan masterclasses 
met Ilya Musin, Mariss Jansons, Yuri Temirka-
nov en Esa-Pekka Salonen

• na prijzen bij competities in St. Petersburg en 
Spanje van 2004 tot 2007 chef-dirigent van het 
Staatsacademie Symfonieorkest van St. Peters-
burg

• sinds 2013 is hij chef-dirigent Filharmonisch 
Orkest van Oslo, en sinds 2009 chef-dirigent 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

• Principal Conductor van het National Youth 
Orchestra of Great Britain
• eerste gastdirigent van het ensemble van het 
 Mikhailovsky Theater in St. Petersburg
• Vasily Petrenko dirigeerde voorbije seizoenen 
 orkesten in Europa, Rusland en de VS
• in 2010 debuut bij de Glyndebourne Festival 

Opera (Macbeth) en bij de Opéra de Paris (Jevgeni 
Onegin)

• dirigeerde Schoppenvrouw bij de Hamburgse 
Staatsoper, Boris Godoenov bij de Nationale 
Reisopera, La bohème en Carmen bij het Mik-
hailovsky Theater en Parsifal bij het Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra

• sinds 2015 is Vasily Petrenko chef-dirigent van 
het European Union Youth Orchestra, sinds 2016 eerste gastdirigent van het Academisch Staatsor-
kest van Rusland

• 2016 debuut bij de Bayerische Staatsoper met Boris Godoenov
• in het AVROTROS Vrijdagconcert van 18 december 2020 dirigeerde Vasily Petrenko solisten, het 

RFO en GOK in de Tweede Mis van Schubert en Oratorio de Noël van Saint-Saëns
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Vasily Petrenko © Mark McNulty

Alban Gerhardt© Kaupo Kikkas
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vrijdag 18 maart 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Noord 
Nederlands 
Orkest 
speelt Skrjabin en 
Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas piano 

Orthel Tre movimenti ostinati
Skrjabin Pianoconcert
Franck Symfonie 

vrijdag 1 april 2022 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Milstein 
solist in Ravel en 
Knigge
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent 
Maria Milstein viool

Ravel Tzigane 
Knigge Vioolconcert ‘Planète verte,  
planète bleue’  (wereld première, opdracht-
werk AVROTROS Vrijdagconcert) 
Skrjabin Derde symfonie ‘Le divin poème’ *

* vooruitblik op dit concert donderdag 31 
maart 2022 in Pieces of Tomorrow in 
TivoliVredenburg

VOLGENDE
 CONCERTEN


