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LEWIS EN CANELLAKIS:  
GEVECHT MET DE ELEMENTEN

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent

Paul Lewis piano

Thomas Larcher 1963
Derde symfonie ‘A line above the Sky’ 2018-2019 - Nederlandse première
opdrachtwerk Concertgebouw Fonds voor NTR ZaterdagMatinee en Radio Filharmonisch 
Orkest, Symphonieorchester Vorarlberg, Sveriges Radios Symfoniorkester, Filharmonie Brno, 
City of Birmingham Symphony Orchestra en Orquesta Sinfónica y León
I
II Slow

pauze

Johannes Brahms 1833-1897
Eerste pianoconcert in d opus 15 1856-1857
Maestoso
Adagio
Rondo. Allegro non troppo
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Bij het verschijnen van de abonnementenbrochure besloot de Matinee voor 
de concerten tot eind december uitsluitend losse kaarten te verkopen. U 
kunt nu extra losse kaarten bestellen! Zie pagina 2.
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luiste-
ren is voor de meeste 
Matinee bezoekers de 
ideale manier om van mu-
ziek te genieten. Daarom 
vragen wij u zoveel mo-
gelijk met elkaar rekening 
te houden, de telefoon op 

‘stil’ te schakelen en geen 
foto’s te maken voordat de 
muziek is uitgeklonken.

Karina Canellakis en Radio Filharmonisch 
Orkest verlengen samenwerking

Na twee succesvolle gezamenlijke con-
certseizoenen hebben het Radio Filhar-
monisch Orkest en chef-dirigent Karina 
Canellakis besloten hun succesvolle 
samenwerking voort te zetten. Canellakis, 

die sinds september 2019 chef-dirigent is 
van het RFO, verbindt zich daarmee tot en 

met juli 2027 aan het orkest; zij zal minstens 
tien weken per jaar het orkest leiden in producties voor 
de publieke omroep. Ook staan voor Canellakis en het 
RFO meerdere cd-opnames gepland. 
Canellakis: “Sinds onze eerste repetitie samen in 2018 
heb ik een speciale muzikale band met dit orkest (…). Ik 
ben ongelofelijk trots op de mooie klank van het orkest 
en op de manier waarop zij met passie muziek zijn 
blijven maken, ondanks de enorme uitdagingen die de 
pandemie de afgelopen achttien maanden bracht.”

Bestel nu extra kaarten met korting!
Dit voorjaar werd rekening gehouden met een 
maximaal aantal van 450 plaatsen per concert. 
Voor onze series worden traditioneel zo veel 
abonnementen en passe-partouts verkocht, dat wij 
daarom moesten besluiten voor de concerten tot en 
met december uitsluitend losse kaarten te verkopen. 
De anticoronamaat regelen zijn inmiddels versoepeld. 
Er zijn daardoor meer kaarten beschikbaar gekomen.

U kunt uw ‘concertagenda’ dus aanvullen met extra 
Matinees! Als u kaarten voor vier of meer concerten  
bestelt, krijgt u bij afrekening 15% korting op de 
totaalprijs.
 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

Of bestel uw abonnementen en passe-partouts voor 
de tweede helft van het seizoen:
 CONCERTGEBOUW.NL/NTR-ZATERDAGMATINEE

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Wenen heeft een roemrijk muzikaal verleden dat verbonden is 
met componisten als Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mahler, Schönberg. In dit rijtje hoort ook de in Hamburg 
geboren Johannes Brahms, die zich in Wenen vestigde en aldaar 
carrière maakte. De Oostenrijkse componist en pianist Thomas 
Larcher voelt zich nog altijd schatplichtig aan de Weense 
traditie. In zijn Derde symfonie, die vandaag haar eerste uitvoe-
ring beleeft, botsen twee muzikale werelden op elkaar, de 
klassiek-romantische en de moderne. Wanneer men Larchers 
overige composities beschouwt, mag je bij hem ondanks nieu-
we klanken een zekere ‘Sehnsucht’ naar het verleden veronder-
stellen. Uit zijn Derde symfonie met de ondertitel ‘A line above 
the sky’ blijkt bovendien een sterke band met de natuur en de 
bergen van zijn vaderland Oostenrijk. Johannes Brahms’ gepas-
sioneerde en dramatische Eerste pianoconcert is nog in zijn 
geboorteland Duitsland ontstaan. Het werk is afkomstig uit zijn 
jeugdige Sturm-und-Drang-periode en staat in het teken van de 
liefde voor een onbereikbare vrouw: Clara Schumann.

Grenstoestanden – Larcher Derde symfonie
De Oostenrijker Thomas Larcher studeerde piano en compositie 
in Wenen en werd eerst bekend als vertolker van klassieke en 
eigentijdse pianowerken; hij speelde in concerten onder leiding 
van beroemde dirigenten onder wie Claudio Abbado en Pierre 
Boulez. Zijn vroege composities houden dan ook verband met 
zijn activiteiten als pianist en kamermusicus. Sindsdien heeft 
Larcher zich tot een veelzijdig kunstenaar ontwikkeld. Hij zoekt 
contact met musici van diverse pluimage, treedt op in perfor-
mances, werkt samen met acteurs, dansers en componisten met 
een affiniteit voor theater, zoals Isabel Mundry en Olga Neu-
wirth. In 2020 stond in Amsterdam zijn opera Das Jagdgewehr 
gepland; in 2019 werd zijn liederencyclus Padmore Cycle op 
teksten van de Oostenrijkse schrijvers Hans Aschenwald en 

TUSSEN ROMANTIEK EN MODERNISME
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4 5Ballard (…) Het is lastig een verklaring ervoor te vinden dat 
sommige mensen zulke extreme ervaringen opzoeken, risico’s 
nemen als Tom Ballard die midden in de winter de Nanga 
Parbat beklom en aldaar zijn dood vond. Zelf ben ik meerdere 
malen in de bergen aan de dood ontsnapt (…) Dit zijn enkele 
gedachten die tijdens het componeren van deze symfonie door 
mijn hoofd heen gingen. Op deze wijze is ze een ‘testimony of 
the intensity of life’ geworden – in het eerste deel; en een 
‘Trauermusik’ in het tweede.”
Ook in zijn Derde symfonie zijn Larchers muzikale wortels 
onmiskenbaar. Het werk is opgebouwd als een confrontatie 
tussen twee tegenovergestelde thematische groepen. De ene 
refereert met haar lyrisch-melodieuze motieven aan het Ween-
se verleden, de andere met haar pulserende ritmes aan de 
moderne tijd. Beide groepen wisselen elkaar af. Harmonie en 
melodie versus motorisch-lawaaierige activiteit (in de partituur 
deels grafisch en met onbestemde toonhoogtes genoteerd). De 
bedaarde romantische traditie versus de hectische moderne 
tijd. De symfonie verbluft door felle contrasten, romantiseren-
de en modernistische episoden staan pal tegenover elkaar. Dit 

Alois Hotschnigg uitgevoerd. Voorts werd afgelopen mei in de 
ZaterdagMatinee (zonder publiek) zijn Pianoconcert uitgevoerd. 
Al schrijft Larcher niet voor toneel: zijn composities zijn toch 
bijna allemaal gebaseerd op programmatische onderwerpen, 
literaire teksten en buitenmuzikale voorstellingen, en bezitten 
een theatrale inslag. Bovenal getuigen ze, zo ook zijn Derde 
symfonie, van zijn Oostenrijkse DNA en zijn liefde voor de 
muziek en cultuur van zijn vaderland.

En voor zijn natuur. In zijn Derde symfonie ‘A line above the sky’ 
heeft de in Innsbruck geboren componist impressies van een 
bergbeklimming in de Tiroolse Alpen gevangen. Larcher stond 
het beeld van een tussen hemel en aarde zwevende bergbeklim-
mer voor ogen. Hij schreef een uitgebreide toelichting over het 
werk. Daarin zegt hij onder meer: “‘A line above the sky’ refe-
reert aan een klimroute dichtbij de Marmolada in de Dolomie-
ten en is in 2015 bedacht door de Engelse extreem-alpinist Tom 
Ballard. Toen behoorde deze route tot de moeilijkste ter wereld. 
(…) De klimroute is niet meer dan 40 meter, ze start verticaal, 
maar al snel bevindt de klimmer zich onder een ‘plafond’, 
quasi horizontaal. (…) Voor mij schuilt achter de uitdrukking 
‘A line above the sky’ ook het verlangen naar de droom van een 
verlicht leven, een leven in het licht. Een leven dat de bergen 
omarmt, deze stille giganten die ons bij tijden observeren en 
begrijpelijkerwijs geen begrip hebben voor onze gekke acties. 
(…) Ik zelf heb de beste uren in mijn leven op en naast de bergen 
doorgebracht. Hun bestaan heeft me geïnspireerd, verlicht en 
getroost. Ze hielpen mij mijn ‘andere zelf’ te ontdekken, even-
als de muziek. Ik voel me erg verwant aan iemand als Tom 

“Er valt veel te zeggen over dit werk. Maar het is 
beter om naar de muziek te luisteren en – vanaf dit 
uitgangspunt – de bergen te blijven bewonderen.”

Thomas Larcher
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6 7vorm van een pianoconcert te gieten. Brahms sloeg daarmee 
twee vliegen in een klap: hij kon zich als pianovirtuoos profile-
ren en tegelijkertijd ervaring opdoen in de omgang met het 
orkest. 
Brahms’ Eerste pianoconcert bezit veel eigenschappen van een 
jeugdwerk. De solist speelt de hoofdrol en verbluft door pianis-
tische hoogstandjes, terwijl het orkest veelal een begeleidende 
functie heeft. Toch is het muzikale ontwerp gewaagd. Al in het 
eerste deel ‘Maestoso’ ensceneert de componist een groots 
drama, de imposante orkestinleiding refereert aan Beethovens 
Negende. In het ontroerende Adagio met de subtitel ‘Benedictus 
qui venit in nomine domini’ (Gezegend is hij die komt in de 
naam van de Heer) stond Brahms het beeld van Clara voor ogen. 
De wervelende rondo-finale bevat een ambitieuze fuga, geïnspi-
reerd door de laatste werken 
van Brahms’ held Beethoven. De 
onzekere componist schreef in 
een vroeg stadium van het werk 
in een van zijn vele advies 
vragende brieven aan de violist 
Joseph Joachim: “Of het (…) aan 
je eisen zal voldoen ? Ik heb 
grote twijfels (…) Scheld me niet 
uit, streep weg wat je niet 
bevalt...” Na de mislukte premiè-
res liet de componist zich niet 
ontmoedigen. Brahms aan 
Joachim: “Ik geloof dat dit het 
beste is wat je kan overkomen: 
het dwingt je je gedachten te 
ordenen en verhoogt je moed. 
Immers, ik ben nog aan het 
zoeken en rondtasten...” Het 
zou slechts een ‘experiment’ 
geweest zijn. Wel een grandioos 
experiment dat de tijd glansrijk 
heeft doorstaan.

Christiane Schima

dialogische concept valt reeds in Larchers vroegere composities 
op. De musicoloog Daniel Enders in Komponisten der Gegenwart: 
“In Larchers composities concurreren rustige tonaal geconcipi-
eerde gedeeltes met agressieve atonale passages.” In zijn Derde 
symfonie ‘A line above the sky’ heeft dit nog een andere dimen-
sie: het verkennen van grenstoestanden in verband met een 
alpinistisch avontuur. Illustratieve, soundscape-achtige elemen-
ten, een windmachine en een kleurrijk palet aan percussie-
instrumenten spreken tot de verbeelding. De symfonie eindigt 
stil en melancholiek in een ‘Trauermusik’ die aan de grote 
adagio’s van Mahler herinnert. De componist: “Er valt veel te 
zeggen over dit werk. Maar het is beter om naar de muziek te 
luisteren en – vanaf dit uitgangspunt – de bergen te blijven 
bewonderen.”

Groots drama – Brahms’ Eerste pianoconcert
In de ontstaanstijd van zijn Eerste pianoconcert timmerde de 
jonge Johannes Brahms nog aan de weg en voorzag als koor-
dirigent in Detmold en zijn vaderstad Hamburg in zijn levens-
onderhoud. Het aanstormende talent verkeerde in huize 

Schumann, eerst in Leipzig, daarna in 
Düsseldorf. Het waren turbulente jaren. 
Daar was zijn uitzichtloze liefde voor 
Clara Schumann en dan nog Schumanns 
sprong in de Rijn, diens verstandsverbijs-
tering en dood in de psychiatrische 
inrichting Bonn-Endenich. Dit allemaal 
heeft een stempel gedrukt op Brahms’ 
van een tragische stemming vervulde 
pianoconcert. Brahms heeft het latere 
succes van zijn concert niet voorzien, 
temeer daar de eerste uitvoeringen in 
1858 in Hannover en daarna in Leipzig 
een flop waren. Toen de componist de 
eerste schetsen van het werk maakte, 
wist hij nog niet precies wat het moest 

worden. Een sonate voor twee piano’s? Een symfonie? De weg 
naar de definitieve versie was een moeilijk en jarenlang proces. 
Brahms voelde zich voor een symfonie nog niet rijp genoeg en 
besloot uiteindelijk na vier jaar bedenktijd zijn ideeën in de 

Johannes Brahms 
(zittend) en Joseph 
Joachim, ca. 1855

“Ik heb grote twijfels. Scheld 
me niet uit, streep weg 
wat je niet bevalt...”
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Karina Canellakis
Karina Canellakis, geboren en opge-
groeid in New York City en chef-diri-
gent van het Radio Filharmonisch 
Orkest sinds seizoen 2019-2020, is ook 
vaste gastdirigent van het Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin. In het huidige 
seizoen maakt zij haar debuut bij het 
Gewandhausorchester Leipzig, het 
Chicago Symphony Orchestra en het 
HR-Sinfonieorchester (Frankfurt), en 
keert terug bij het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, het Los 
Angeles Philharmonic, San Francisco 
Symphony en het Orchestre de Paris. In 
de zomer van 2021 debuteerde zij bij 
het Boston Symphony in Tanglewood, 
het Cleveland Orchestra (Blossom 
Festival) en het Orchestre National de 
France (Festival de Saint-Denis) en 
dirigeerde Beethovens Negende symfonie 
bij de Wiener Symphoniker, een uitvoe-
ring in de reeks ‘negen Beethovensym-
foniëen uit negen Europese steden’, live 
op on ARTE. Zij dirigeert Tsjaikovski’s 

Jevgeni Onegin in het Théâtre des 
Champs-Élysées (Orchestre National de 
France), Janáčeks Kát’a Kabanová in de 
NTR ZaterdagMatinee, het tweede 
bedrijf uit Wagners Tristan und Isolde 
met het Koninklijk Orkest van Stock-
holm en de derde akte uit Siegfried bij 
de Bregenzer Festspiele (Wiener Sym-
phoniker). Sinds het winnen van de Sir 
Georg Solti Conducting Award in 2016 
was Canellakis te gast bij orkesten als 
het London Symphony Orchestra, het 
Philadelphia Orchestra, het NDR Elb-
philharmonie Orchester, het Orchestre 
Symphonique de Montréal en de symfo-
nieorkesten van Melbourne, Sydney, 
Toronto, Cincinnati, Minnesota en 
Detroit. In 2019 was zij de eerste vrou-
welijke dirigent die de First Night of the 
BBC Proms dirigeerde, voor het BBC 
Symphony Orchestra. In 2018 was zij 
ook de eerste vrouw die het Nobelprijs-
concert dirigeerde bij het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Stockholm. 
Het was Sir Simon Rattle, die haar 

kende van haar optredens als violist in 
de Berliner Philharmoniker (als lid van 
de Orchester-Akademie aldaar), die 
Karina Canellakis tot een dirigentencar-
rière aanzette. Vele jaren trad zij al op 
als vioolsolist, gastaanvoerder en 
kamermusicus. Zij bracht haar zomers 
musicerend door bij het Marlboro 
Music Festival, totdat dirigeren de 
centrale plaats in haar carrière innam.

KARINA CANELLAKIS IN DE MATINEE
zaterdag 18 december 2021, 14.15 uur
Radio Filharmonisch Orkest
m.m.v. Patricia Kopatchinskaja viool
Bartók Vier stukken voor orkest opus 12
Coll Vioolconcert (Nederlandse première)
Dvořák Zevende symfonie

zaterdag 12 februari 2022, 14.15 uur
Radio Filharmonisch Orkest
m.m.v. Barbara Hannigan sopraan
Wagner Ouverture Parsifal
Abrahamsen Let me tell you
Sibelius Lemminkaïnen-suite

zaterdag 26 maart 2022, 13.30 uur
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
m.m.v. o.a. Amanda Majeski (Kát’a)
Katarina Dalayman (Kabanicha)
Janáček Kát’a Kabanová

zaterdag 23 april 2022, 14.15 uur
Radio Filharmonisch Orkest
m.m.v. Ralph van Raat piano
Verduin MASS (wereldpremière)
Bruckner Vierde symfonie 

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

Paul Lewis
Met zijn affiniteit voor het Midden-
Europese pianorepertoire wordt de 
Engelse pianist Paul Lewis uitgenodigd 
door de grote orkesten van de wereld, 
waaronder de Berliner Philharmoniker, 
Chicago Symphony, London Symphony, 
het Philharmonia, het Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, 
het NHK Symfonieorkest, het New York 
Philharmonic, LA Philharmonic, Het 
Koninklijk Concertgebouworkest en het 
Gewandhausorchester Leipzig. Hij 
werkt nauw samen met tenor Mark 
Padmore, speelt veel met het Boston 
Symphony Orchestra en was Kousse-
vitzky Artist in Tanglewood in 2020. In 
dat Beethovenjaar speelde hij over de 
hele wereld de vijf pianoconcerten van 
Beethoven (hij was in 2010 al de eerste 
pianist geweest die de complete reeks 
speelde tijdens één BBC Proms-seizoen). 
In Wigmore Hall gaf hij ruim honderd 
kamermuziekrecitals. Hij geeft master-
classes, en studeerde zelf bij Joan Havill 
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1110 BESCHERMHEER
Bernard Haitink

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY  
CHIEF CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen

 EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Eveline Trap
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde
Iina Laasio

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries

CELLO
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard
Veerle Schutjens

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus

FLUIT
Ingrid Geerlings
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink
Jennifer Heins

HARP
Marianne Smit

PIANO
Stephan Kiefer

CELESTA
Pauline Post

CIMBALOM
Dani Luca
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TZij is daarmee de eerste vrouwelijke 

chef-dirigent van een Nederlands 
symfonieorkest. Canellakis heeft 
illustere voorgangers als Bernard 
Haitink (beschermheer), Jean Fournet, 
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), 
Jaap van Zweden (honorary chief 
conductor) en Markus Stenz. Het Radio 
Filharmonisch Orkest werkte samen 
met gastdirigenten als Pablo Heras-
Casado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael 
Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery 
Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin 
en Leopold Stokowski. De Amerikaan 
James Gaffigan is vaste gastdirigent 
sinds 2011.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor 
het Nederlandse muziekleven, in 2017 
de Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL
Wordt u ook vriend van het Radio 
Filharmonisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

(Guildhall, Londen) en privé bij Alfred 
Brendel. Paul Lewis, in 2016 benoemd 
tot Commander of the Order of the 
British Empire (CBE), werd in 2021 Iers 
staatsburger.

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziekle-
ven. Behalve het grote symfonische 
repertoire speelt het orkest, meer dan 
welk ander Nederlands symfonie orkest, 
muziek van dit moment. Het betreft 
vaak premières van werk dat in op-
dracht van de omroep series NTR Zater-
dagMatinee en AVROTROS Vrijdagcon-
cert wordt geschreven. Vernieuwende 
concertformats als Pieces of Tomorrow 
en In the Living Room bereiken een 
opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitge-
zonden op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
Orkest optreedt voor een live-publiek 
dat vele tientallen malen groter is dan 
een concertzaal ooit zou kunnen 
herbergen. Het orkest wordt sinds 1 
september 2019 geleid door de Ameri-
kaanse chef-dirigent Karina Canellakis. 
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zaterdag 2 oktober 2021, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

YUJA WANG EN DE 
ONDRAAGLIJKE LICHTHEID 
VAN SJOSTAKOVITSJ 

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Lahav Shani dirigent

Yuja Wang piano

Wantenaar Meander (wereldpremière)
Sjostakovitsj Tweede pianoconcert
Rachmaninov Symfonische dansen

Het laatste werk van Rachmaninov, de 
ondraaglijke lichtheid van Sjostakovitsj’ 
Tweede pianoconcert en de betoverende 
wereld van Mathilde Wantenaar. Het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 
brengt het moeiteloos bij elkaar.

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

Rachmaninovs klinkende biografie
Met zijn Symfonische dansen uit 1940 
schreef Sergej Rachmaninov niet alleen 
een klinkende biografie, maar ook een 
even bezorgd als zorgeloos laatste werk. 
Dies irae staat naast jazzinvloeden, 
citaten uit eigen werk klinken naast 
wonderschone nieuwe orkestraties. Een 
nieuw werk van Mathilde Wantenaar 
vormt de perfecte inleiding op dit 
wonderschone werk van de getourmen-
teerde Rus.

De jazzy swing van Sjostakovitsj
Ook Dmitri Sjostakovitsj volgt in zijn 
Tweede pianoconcert uit 1957 mildere en 
lichtvoetigere wegen dan we van de 
componist gewend zijn. Slechts in het 
meesterlijke Andante slaat hij een 
serieuzere toon aan. Sjostakovitsj 
componeerde het werk als een afstu-
deerproject voor zijn zoon, die het 
tijdens zijn eindexamen piano speelde. 
Vooral de hoekdelen, die op het lijf 
geschreven lijken van pianofenomeen 
Yuja Wang, vereisen een welhaast jazzy 
swing van het symfonieorkest.
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