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Three Studies from Couperin  2006
Les Amusemens - Les Tours de Passe-passe - L’Âme-en-Peine
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Celloconcert in e opus 85  1919
Adagio–Moderato 
Lento–Allegro molto 
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Felix Mendelssohn  1809-1847
Symfonie nr. 3 in a opus 56 ‘Schotse’  1842
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Allegro vivacissimo. Allegro maestoso assai 
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zoals vroeger tegen muziek aan. Ik kan niet 
geloven dat ik nog een nieuw werk zal voltooien 
– ik schets nog wel maar er is geen neiging iets af 
te maken – ambitie heb ik niet meer…’ In een 
overzicht neemt hij het Celloconcert op als Op. 
85: FINIS R.I.P. 

Mendelssohn in Schotland
Het Duitse wonderkind Felix Mendelssohn 
toont al op jonge leeftijd tal van talenten. Hij 
schrijft gedichten, heeft schilderles van Johann 
Gottlob Samuel Rosel en verrast zijn omgeving 
met een twaalftal strijkerssinfonia’s – de eerste 
daarvan stammen van als hij nog maar twaalf is. 

kaleidoscoop kijkt’, schreef The Financial Times. 
François Couperin (1668-1733), ‘Le grand’ zoals 
deze beroemdste representant van een roemruch-
te Franse musici-dynastie bekend stond, liet 
meer dan tweehonderd klavecimbelstukken na. 
Adès zag het als een uitdaging om Couperins 
muziek weliswaar als streng uitgangspunt te 
nemen (hij houdt hetzelfde aantal maten aan, en 
dezelfde harmonieën en ritmes), maar er zijn 
eigen ‘commentaar’ aan toe te voegen. Dat 
commentaar kan zich richten op de uitbouw van 
de kleuren (door ingenieus gebruik van de 
mogelijkheden die de twee orkesten bieden), 
maar ook op het overgaan van de melodie van 
het ene instrument naar het andere, zoals van de 
basfluit naar de fagot in Les Tours de passe-passe. 

Melancholiek celloconcert
Ook Edward Elgar staat voor het orkest als zijn 
Celloconcert zijn vuurdoop beleeft. Maar de 
première op die 27e oktober 1919 verloopt wel 
uiterst ongelukkig. Het is het allereerste concert 
van het London Symphony Orchestra na de 
Eerste Wereldoorlog en vaste dirigent Albert 
Coates besteedt het leeuwendeel van de repetitie-
tijd aan de andere composities voor die avond 
- die zal hij zelf dirigeren. Elgars concert raakt zó 
in de verdrukking dat de componist zelfs 
overweegt het terug te trekken – uit piëteit met 
de solist laat hij de première toch maar door-
gaan. 

De eerste schets voor het Celloconcert dateert 
van kort na Elgars opname voor ontstoken 
amandelen, een ingreep die in die dagen voor 
een zestiger niet zonder risico is. Maar hij 
herstelt voorspoedig; de dag dat hij wordt 
ontslagen vraagt Elgar een verpleegkundige om 
papier en noteert het openingsthema. Tijdens 
zijn revalidatie in Sussex werkt hij verder en in 
juni speelt hij een gedeelte voor aan vrienden. 
Hij lijkt weer plezier te krijgen in het compone-
ren en neemt zijn oude gewoonte weer op om 
elke ochtend om vier, vijf uur te beginnen. Met 
resultaat, want op 26 juni laat hij zijn vriend 
Sidney Colvin weten: ‘Ik schrijf koortsachtig en 
heb bijna een celloconcert af – een echt groot 
werk. Ik denk dat het goed is en levensvatbaar.’ 
Maar zoals gezegd: de eerste uitvoering verloopt 
desastreus. ‘Een belediging voor E. van die botte, 
egoïstische en ongemanierde proleet A. Coates’, 
in de woorden van Elgars vrouw. Het publiek 
reageert lauw en de kritiek is niet mals. Ernest 
Newman klaagt erover dat hij het orkest nauwe-
lijks kan horen, en dat het een rommeltje is: 
‘Niemand leek enig idee te hebben van wat de 
componist gewild had.’ Om eraan toe te voegen 
dat ‘naar alle waarschijnlijkheid nooit een zo 
belangrijk orkest zichzelf publiekelijk zó tentoon-
gesteld heeft.’ Maar de kwaliteiten van het 
Celloconcert zelf worden wel degelijk onderkend. 
Dezelfde Newman: ‘Het werk zelf is heerlijk  
materiaal, heel eenvoudig – van een doordrin-
gende eenvoud die Elgars muziek de laatste 
jaren doortrekt, maar met daaronder diepe 
wijsheid en schoonheid.’ 
Kort na de première gaat het bergafwaarts met 
de gezondheidstoestand van Mrs. Elgar. Hij 
schrijft dat ze voor zijn ogen lijkt te vervagen - 
ze overlijdt een half jaar later. Haar dood heeft 
grote gevolgen, uit het veld geslagen trekt Elgar 
zich terug: ‘Ik ben nu eenzaam en kijk niet meer 

Commentaar op Couperin
Werken die stuk voor stuk in première zijn 
gebracht door de componist zelf, dat zie of hoor 
je niet elke dag. Om te beginnen de Three 
Studies from Couperin. De Britse componist 
Thomas Adès dirigeerde ze voor het eerst op 21 
april 2006, in de Bazelse Martinskirche. Het 
was een opdracht van de Paul Sacher Stiftung 
voor het Basler Kammerorchester. Twee 
strijkorkesten treden aan, aangevuld met een 
zevental blazers en percussie. De Three Studies 
from Couperin heten terecht zo, gebaseerd als ze 
zijn op materiaal van deze beroemde Fransman. 
Je hoort de Franse barokstijl ‘alsof je door een 

Thomas Adès © Marco Borggreve

Edward Elgar © Hutton-Deutsch Collection / 
CORBIS
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John Adams

Op vijftienjarige leeftijd voltooit hij zijn Eerste 
symfonie – er zullen er nog vier volgen. Zij het 
niet in de nummervolgorde die we nu hanteren: 
want na deze eersteling schrijft hij eerst de 
Reformations-Symphonie die we nu beschouwen 
als zijn Vijfde. Zijn Italiaanse symfonie die volgt 
kennen we nu als Vierde, terwijl de volgende, 
Lobgesang, nu bekend staat als nummer Twee. 
En de zogenaamde Schotse, voltooid in 1842, zal 
de boekjes in gaan als de Derde.
De eerste schetsen voor deze Schotse symfonie 
dateren echter al uit de zomer van 1829. Na 
succesvolle concerten in Londen besluit Men-
delssohn een reis naar Schotland te maken, 
samen met een vriend, de Duitse diplomaat Karl 
Klingemann. Hij ontmoet er Sir Walter Scott 
wiens romans hij gelezen heeft. En in juli gaat 
het richting Edinburgh. De reis laat een diepe 
indruk achter op de twintigjarige. Over het 
bezoek aan het Palace of Holyrood bericht Men-
delssohn als volgt: 

‘In de avondschemering gingen we naar het 
paleis waar Queen Mary had gewoond en 
bemind, er is een kleine kamer met een wentel-
trap naar de deur. […] De kapel dicht daarbij is 
nu zonder dak; gras en klimop tieren er welig en 
aan een verbrokkeld altaar werd Mary gekroond 
tot Koningin van Schotland. Alles eromheen is 
ingestort en vergaan, en de heldere hemel is er te 
zien. Ik geloof dat ik vandaag in die oude kapel 
het begin van mijn Schotse symfonie gevonden 
heb.’ 

Ook bezoekt hij andere plaatsen, waaronder 
Fingall’s Cave in de Hebriden, dat hij zal 
vereeuwigen in zijn ouverture met die naam. 
Maar het werk aan de symfonie stokt. Als 
Mendelssohn tijdens een volgende reis Italië 
bezoekt en daar inspiratie opdoet voor de 

Italiaanse symfonie, raakt het Schotse werk in de 
verdrukking: ‘Wie kan het me kwalijk nemen 
dat ik me niet opnieuw kan verplaatsen in de 
mistige sfeer van Schotland? Ik heb de symfonie 
daarom voor nu even terzijde moeten leggen’, 
klinkt het in maart 1831. ‘Even’? Het zal tot in 
de jaren veertig duren voordat Mendelssohn de 
laatste hand legt aan wat zijn laatste symfonie 
wordt. In hoeverre het Schotse karakter dan nog 
een rol speelt staat te bezien; hij zal de bijnaam 
‘Schotse’ zelf niet gebruiken. Het werk beleeft 
uiteindelijk zijn première op 3 maart 1842 in 
Leipzig, onder leiding van de componist. 
Zónder de bijnaam ‘Schotse’. Terecht misschien, 
want als Robert Schumann het werk later 
recenseert, duidt die het abusievelijk aan als ‘de 
Italiaanse’…

Frits de Haen

Felix Mendelssohn
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Lorenzo Viotti, dirigent 
• de Zwitsers-Franse dirigent Lorenzo Viotti (Lausanne, 

1990) studeerde piano, zangkunst en slagwerk aan het 
Conservatoire de Lyon, en orkestdirectie bij Georg 
Mark aan de Universität für Musik und darstellende 
Kunst in Wenen, waar hij als slagwerker speelde in 
onder meer de Wiener Philharmoniker

• hij nam deel aan een dirigentencursus van Bernard 
Haitink in Luzern en rondde zijn studie in 2015 af bij 
Nicholás Pasquet aan de Hochschule für Musik ‘Franz 
Liszt’ in Weimar

• als dirigent won Lorenzo Viotti onder meer de Nestlé 
Young Conductors Award bij de Salzburger Festspiele 
2012, in 2016 eerste prijs bij de dirigentenwedstrijd van het MDR Sinfonieorchester en in 2019 de 
Österreichischer Musiktheaterpreis in de categorie ‘Beste muzikale leiding’; en in 2017 was hij de 
‘nieuwkomer van het jaar’ bij de International Opera Awards

• sinds zijn dirigeerdebuut in 2013 in Wenen bouwde hij een internationale carrière op bij vele 
symfonieorkesten en operahuizen, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest en de Milanese 
Scala, en in 2018 werd hij voor drie jaar chef-dirigent van het Orquestra Gulbenkian in Lissabon

• na zijn debuut bij het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) in 2018 met Stravinsky’s 
Petroesjka in het Amsterdamse Concertgebouw werd hij chef-dirigent van het NedPhO en De 
Nationale Opera (DNO) in Amsterdam vanaf seizoen 2021-2022, als opvolger van Marc Albrecht

• in september 2021 stond Viotti voor het eerst als chef-dirigent van NedPhO op de bok voor de 
 opera Der Zwerg van Alexander Zemlinsky

Gautier Capuçon, cello 
• de Franse cellist Gautier Capuçon (1981) studeerde aan de conservatoria van Chambéry en Parijs en 
 vervolmaakte zich bij Heinrich Schiff aan de Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
• hij speelde in het European Community Youth Orchestra en het Gustav Mahler Jeugdorkest met 
 dirigenten als Bernard Haitink, Pierre Boulez en Claudio Abbado
• hij brengt elk seizoen nieuwe opdrachtwerken in première, zoals van Lera Auerbach, Richard  
Dubugnon, Danny Elfman en Thierry Escaich

• tijdens de pandemie ondernam Gautier Capuçon 
een tournee door Frankrijk om muziek rechtstreeks bij 
mensen thuis te brengen, waarbij hij 27 studenten 
meenam voor 19 concerten in verschillende steden, 
waarbij zowel jonge muzikanten als jonge dansers aan 
bod kwamen tijdens zijn concertpresentaties 

• pianisten met wie hij regelmatig samenspeelt zijn 
onder meer Nicholas Angelich, Martha Argerich, 
Daniel Barenboim, Stephen Kovacevich, Frank Braley, 
Hélène Grimaud, Jean-Yves Thibaudet en Lisa 
Batiashvili; kamermuziekpartners zijn onder meer 
Leonidas Kavakos, Andreas Ottensamer, Daniil 
Trifonov, de gezusters Labèque en het Artemis-, 
Ébène- en Hagen-kwartet

• Gautier Capuçon speelde en speelt geregeld met zijn oudere broer, de violist Renaud Capuçon
• zijn meest gebruikte instrument is een cello gemaakt in 1701 door Matteo Goffriller, die hij in 
 bruikleen heeft

Nederlands Philharmonisch Orkest 
• het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit het Utrechts Symfonie Orkest, het 

Nederlands Kamerorkest en het Amsterdams Philharmonisch Orkest; dat laatste orkest werd in 
1953 opgericht door dirigent Anton Kersjes, die een nieuw publiek naar de concertzalen wist te 
trekken via de wekelijkse TV-uitzendingen van de KRO, waardoor het een orkest van iedereen werd

• van 2011 tot september 2021 was Marc Albrecht chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
 Orkest|Nederlands Kamerorkest en De Nationale Opera
• met zijn komst verhuisde het orkest voor repetities van de Beurs van Berlage naar de NedPhO-

Koepel in Amsterdam-Oost, waar de concerten worden voorbereid in Het Koninklijk Concert-
gebouw, Muziekgebouw aan ’t IJ, De Nationale Opera en andere grote podia in binnen- en  
buitenland

• sinds de oprichting in 1985 is het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest de 
vaste orkestpartner van De Nationale Opera, met Hartmut Haenchen als eerste chef-dirigent in 
deze dubbelrol

• het orkest met Marc Albrecht maakte diepe indruk met de opera’s Der Schatzgräber van Franz 
Schreker – in december 2014 onderscheiden met een Edison Klassiek – en Der Rosenkavalier, die in 
2015 door zowel de Volkskrant als Trouw met vijf sterren werd beloond

• het orkest vestigde in de loop der jaren een echte Mahlertraditie, naast laatromantisch repertoire 
 van Brahms en Bruckner op het concertpodium en Strauss en Wagner in de opera
• vanaf seizoen 2021-2022 is Lorenzo Viotti chef-dirigent van het NedPhO en De Nationale Opera 
 (DNO) in Amsterdam

UITVOERENDEN

Lorenzo Viotti © Melle Meivogel

Gautier Capuçon © Michael Sharkey
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vrijdag 5 november 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Carel  
Kraayenhof 
viert Astor  
Piazzolla
Residentie Orkest
Vincent de Kort dirigent
Carel Kraayenhof bandoneon

Skalkottas 5 Griekse dansen
Piazzolla Aconcagua (Concierto para 
bandoneón)
Mahler Adagietto uit Vijfde symfonie
Piazzolla Milonga del Ángel (arr. Bob 
Zimmerman)
Bacalov Il Postino
Gershwin Lullaby
Bartók Roemeense volksdansen
Piazzolla Otoño porteño; Oblivion (arr. 
Bob Zimmerman); Libertango (arr. Carel 
Kraayenhof)

Tango Salon
Na afloop van dit concert is er gelegen-
heid om te dansen 

vrijdag 12 november 2021
TivoliVredenburg, Utrecht (met webcast)

Licht op  
Skrjabin
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Hannu Lintu dirigent
Benjamin Goodson koordirigent

VJ Noralie lichtorgel
Marina Prudenskaya mezzosopraan
Alexander Toradze piano 

Sibelius Nachtelijke rit en zonsopgang
Prokofjev Alexander Nevski
Skrjabin Prométhée, le poème du feu 
(clavier à lumières)

Festival Le Guess Who? 
Herhaling Skrjabin Prométhée, le poème du 
feu in Festival Le Guess Who in  
TivoliVredenburg om 23.00 uur

Herhaling Sibelius en Skrjabin op zondag 
14 november 2021 11.00 uur in het Zondag-
ochtend Concert in het Concertgebouw 
Amsterdam


