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PORTRET VAN PATRICIA KOPATCHINSKAJA

Radio Filharmonisch Orkest

Karina Canellakis dirigent

Patricia Kopatchinskaja viool

Béla Bartók 1881-1945
Vier stukken voor orkest opus 12 1912/1921
Preludio
Scherzo
Intermezzo
Marcia funebre

Francisco Coll 1985
Vioolconcert 2019
opdrachtwerk Orchestre Philharmonique de Luxembourg, London Symphony 
Orchestra, Seattle Symphony, Bamberger Symphoniker en NTR Zaterdag-
Matinee - Nederlandse première, mede mogelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee
Atomised
Hyperhymnia
Phase

pauze

Antonín Dvořák 1841-1904
Zevende symfonie 1884-1885
Allegro maestoso
Poco adagio
Scherzo. Vivace – Poco meno mosso
Finale. Allegro
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.BENT U AL 

VRIEND?

WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL

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

Jan Beuving in Podium Witteman
Cabaretier Jan Beuving is groot liefhebber van koormuziek. 
Het eerste koorwerk dat hij zelf ooit zong was het uiterst 
romantische Wandrers Nachtlied van Alphons Diepenbrock. 
Cappella Amsterdam zingt het speciaal voor hem.
zondag 19 december 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

“Ik ben niet geïnteresseerd in de viool. Ik ben niet echt een 
violist.” Het lijkt een atypische uitspraak voor een van dé 
sterviolisten van dit moment, maar in feite benoemt Patricia 
Kopatchinskaja hier precies waar ze voor staat: een musicus die 
haar eigen weg gaat, de marges opzoekt en onbekend repertoire 
nooit schuwt. Dit prikkelde de Spaanse componist Francisco 
Coll (1985), net zo eigenzinnig, om een muzikaal portret van 
haar te componeren: zijn Vioolconcert. Zoals de viool naar eigen 
zeggen niet kenmerkend is voor Kopatchinskaja, zo zijn de Vier 
stukken voor orkest van Béla Bartók (1881-1945) en de Zevende 
symfonie van Antonín Dvořák (1841-1904) geen ‘standaardwer-
ken’ binnen hun oeuvre. Waar deze componisten bekendstaan 
om het verwerken van volksmuziekinvloeden in hun werk, 
slaan ze met deze stukken een zijweg in omdat ze, net als Coll, 
geïnspireerd werden door anderen. Bartók volgde de schilder-
achtige voetsporen van Debussy, en Dvořák componeerde in 
navolging van Brahms een symfonie die één van de hoogst 
geachte uit de muziekgeschiedenis moest worden – en ook 
werd.

Bartók buiten de gebaande paden
Toen de Hongaarse componist Zoltán Kodály in 1907 naar Parijs 
ging, kon zijn landgenoot, vriend en collega Béla Bartók niet 
vermoeden hoe bepalend die reis zou worden. Kodály keerde 
namelijk terug met in zijn koffer de partituren van La mer en 
Images van Debussy. De kennismaking met deze toen gloednieu-
we muziek was een openbaring voor Bartók; hij vergeleek het 
moment zelfs met zijn ontdekking van volksmuziek. Zijn 
beroemde etnomusicologische onderzoek bevrijdde hem van de 
“tirannieke heerschappij van mineur- en majeurtoonsoorten”, 
maar ook Debussy liet zien wat er buiten de conventies alle-
maal mogelijk was. “Debussy’s grote verdienste voor de muziek 
was dat hij bij alle musici een bewustzijn van harmonie en haar 
mogelijkheden deed ontwaken”, zei Bartók daar later over. 
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Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL

Nieuwe podcast:  
Sterren van de Matinee
Een nieuwe podcast! In de 
eerste aflevering aandacht 
voor Kent Nagano, die in 
de ZaterdagMatinee van 
20 november jl. Wagners 
Rheingold ‘authentiek’ uit-
voerde. Maandelijks volgt 
een nieuwe aflevering.
 NPORADIO4.NL/PODCASTS

Podcast: Hilversumse 
muziekschatten
NTR, NPO Radio 4 en 
Stichting Omroep Muziek  
presenteren verhalen 
achter 18 vergeten 
muzikale parels uit het 
omroep archief. Een 
selectie composities die 
ooit op de radio hebben 
geklonken, maar waarvan 
de opnames verloren zijn 
gegaan. De partituren 
zijn gelukkig zorgvuldig 
bewaard gebleven in de 
collectie Muziekschatten, 
en vormen het vertrekpunt 
van elke aflevering.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

VERHAAL

De Tijd - documentaire
In Podium Witteman Extra 
op NPO 2 Extra: een docu-
mentaire over Louis An-
driessens 40 jaar geleden 
geschreven compositie De 
Tijd. zondag 19 december, 
NPO 2 Extra, 19.15 uur; 
daarna ook op NPOStart.
 NPOSTART.NL



4 5door grillige, snijdende samenklanken – met diezelfde zoek-
tocht naar dissonantie was Bartók in deze jaren bezig in zijn 
opera Blauwbaards burcht. In het dreigend klinkende tweede 
deel, Scherzo, schildert de componist met de klank van de 
instrumenten. Wilde donderklappen door slagwerk; schette-
rend koper en razende strijkers wisselt hij af met onrustige 
lichtheid vol eigenaardige klankeffecten van de snaarinstru-
menten. Zo transformeert Bartók de doorgaans humoristische 
scherzovorm tot iets griezeligs. In het Intermezzo, het derde 
deel, trakteert de componist ons op zijn zogenoemde ‘nachtmu-
ziek’-stijl, vol fluisterende glissando’s, mysterieuze tremolo’s en 
lage tonen, tevens te horen in Bartóks De wonderbaarlijke Manda-
rijn. Geen conventionele, dromerige nocturne dus, maar een 
verklanking van het geheimzinnige van de nacht, door de 
beroemde musicoloog Richard Taruskin treffend beschreven als 
“een nacht buiten kamperen, in de nabijheid van raadselach-
tige, ondefinieerbare geluiden van de natuur.” In het laatste 
deel geeft Bartók ook aan de dodenmarsmuziek een draai. In 
dit Marcia funebre roept hij met het typische, gepunteerde ritme 
geen sobere sfeer van een begrafenisstoet op, maar creëert hij 
een angstaanjagend thema, als ware het een verklanking van 
het onontkoombare lot. De laatste noot van het thema, ge-
speeld op volle orkeststerkte, verlengt hij, als een langgerekte 
schreeuw. Geheel in stijl van dit werk bestaat het slot uit tonen 
met een eigenaardig klankeffect: de strijkers spelen een variatie 
op het ritme col legno, met het hout van de strijkstok – een 
laatste statement van Bartóks debussyaanse experiment.

De toonschilder Francisco Coll
Zoals schilders hun doeken met verfkleuren bestrijken, zo 
bouwen componisten als Bartók en Debussy hun muzikale 
schilderij op uit de klankkleuren en texturen van het orkest. 
Maar in het geval van de Spaanse componist en schilder Fran-
cisco Coll gaat deze vergelijking nog veel verder. Of hij nu een 
schilderij of een muziekstuk creëert, voor hem zijn schilderen 
en componeren één en hetzelfde proces. “Mijn eerste ideeën, 
voordat ik de noten opschrijf, zijn visueel”, legt Coll uit. “Ik zíe 
de muziek zelfs voordat ik haar hoor. Dat helpt me een context 
te creëren en daarna vloeiende muziek te ontwikkelen met 
gebruikmaking van de texturen en de kleuren.”

Het bleek een vruchtbare voedingsbodem voor Bartóks eigen 
verkenning buiten de reeds bewandelde muzikale paden. De 
rijke klankkleuren uit Debussy’s werken sloten aan bij de 
nieuwe stijl die Bartók aan het vormen was. De componist 
luisterde naar volksmuziek en maakte er geluidsregistraties 
van, en kwam toonladders en samenklanken tegen die niet 
gangbaar waren in de westerse kunstmuziek. Die gebruikte hij 
als ingrediënten voor zijn eigen stijl. Zo smolt Bartók in 1912 op 
31-jarige leeftijd zijn twee inspiratiebronnen in zijn Vier stukken 
voor twee piano’s, die hij 1921 orkestreerde, samen tot een nieuw 
kleurenpalet 
En wat een orkestrale rijkdom bleek er in die zwart-witte 
pianotoetsen te zitten: elk van de vier orkeststukken is een 
experiment met klankkleur en vormconventies. Meteen vanaf 
het begin van het eerste deel, Preludio, hoor je dat Bartók 
gegrepen was door de muziek van Debussy; je waant je direct 
in een sprookjesachtig klankschilderij dat sterk herinnert aan 
La mer. Maar al snel verlegt Bartók de grenzen van het timbre 
en neemt de muziek het karakter van een onheilspellende 
diepzee aan; de ietwat Franse elegantie krijgt scherpe randjes Béla Bartók, ca. 1918
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6 7Ook al was het van meet af aan duidelijk dat het Vioolconcert 
een portret van violist Patricia Kopatchinskaja zou worden, de 
razende virtuositeit en bijna onbegrensde vrijheid kenmerken 
ook Coll. “Zoals bij elk portret zitten er sporen van zijn schep-
per in, onlosmakelijk vermengd met unieke persoonlijke 
reflecties op het onderwerp”, legt Coll uit. Het wekt geen 
verbazing dat de twee elkaar vonden voor het Vioolconcert. “Ik 
denk dat we elkaar gekozen hebben”, zegt Coll. “Nadat ze mijn 
Hyperlude IV voor soloviool had gespeeld, vroeg zij om een viool-
concert – en zo’n verzoek had ik gewoon nodig.” Een meer in 
het oor springend portret van Kopatchinskaja had niemand 
anders dan Coll kunnen maken.

Een symfonie op een voetstuk
“Mijn nieuwe symfonie moet de wereld opschudden, en God 
geve dat dit zo zal zijn!” Antonín Dvořák had duidelijk grootse 
plannen met zijn Zevende symfonie. Het werk moest niet alleen 
internationaal aanslaan, maar ook een prominente plaats in de 
muziekgeschiedenis innemen; hij wilde een symfonie compo-
neren die niet onderdeed voor de monumentale zusterstukken 
van Beethoven en Brahms.
Een flinke opdracht, die een niet vaak geziene kant van Dvořák 
toont: in plaats van de rol van ambassadeur van Tsjechische 
muziek in te nemen – daarmee had hij zichzelf reeds op de 
kaart gezet – zien we hier een Dvořák die zijn meesterschap 
puur op de symfonische vorm en zijn thematische materiaal 
richt. Het was de Derde symfonie van Brahms die in hem het vuur 
ontbrandde om een soortgelijke meestersymfonie te scheppen. 
Daar kwam bij dat Brahms zijn mentor was, degene die hem 
had ‘ontdekt’ en zeer te spreken was over zijn muziek. Brahms 
reageerde enthousiast op de plannen van zijn Tsjechische 
collega: “Ik kan me voorstellen dat je symfonie heel anders zal 
zijn dan je vorige”, spoorde hij hem aan in een brief. Toevalli-
gerwijs ontving Dvořák ook een uitnodiging een symfonie te 
componeren van de London Philharmonic Society – hetzelfde 
instituut dat Beethoven opdracht had gegeven voor zijn legen-
darische Negende. Dvořák had in Londen succes geoogst met zijn 
Stabat Mater en greep deze gelegenheid met beide handen aan 
om te laten zien dat hij ook een symfonicus kon zijn. De puzzel-
stukjes pasten ineen, en hij ging aan de slag. Dat Dvořák zich 

Dat is duidelijk te horen in Colls Vioolconcert, dat op 10 februari 
2020 in Luxemburg zijn wereldpremière beleefde. Ernaar 
luisteren is een tegelijkertijd visuele en auditieve ervaring. Coll 
laat het orkest een metamorfose ondergaan. De groep lijkt niet 
meer uit individuele instrumenten of combinaties daarvan te 
bestaan, maar puur uit de eigenschappen en effecten van die 
instrumenten. Je identificeert hetgeen je hoort niet meer met 
strijkers of een trombone, maar met ideeën als donker, zwaar, 
ijl, vloeiend of fel.
In de drie jaar die het creatieproces van het Vioolconcert in 
beslag heeft genomen, zijn er veel onderwerpen, thema’s en 
gedachtes in het werk terecht gekomen, vertelt Coll. “Sommige 
zijn zelfs tegengesteld aan elkaar.” Maar het met elkaar verbin-
den van tegenpolen beschouwt hij juist als een belangrijk 
aspect van zijn recente muzikale composities. Dat blijkt niet 
alleen uit de tegengestelde thema’s als humor, het groteske en 
schoonheid die hun weg in het Vioolconcert hebben gevonden, 
maar ook in de contrastrijke muziek die het oplevert. Het eerste 
deel, Atomised (verneveld), bijvoorbeeld, draait om instabiliteit. 
Het zit vol abrupte afwisselingen. De muziek lijkt alle kanten 
op te schieten en met zichzelf te botsen in stijgende loopjes, 
glissandi, plotselinge klappen van het slagwerk en een solo-
vioolpartij die voortdurend van hoog naar laag springt. Ineens 
ontstaan er vloeiende, transparante klanken, die als het ware 

rondvliegende verfspetters in slow 
motion weergeven. Soms is de muziek 
zelfs opvallend clair-obscur: de solovi-
ool laat haar hoogste klanken horen 
terwijl het orkest zijn laagste en 
donkerste geluid produceert. Het 
tweede deel, Hyperhymnia, beeldt juist 
uiterst breekbare schoonheid uit. 
Erotiek heeft er een plaats in gekre-
gen met een citaat van de Venusberg 
uit Wagners Tannhäuser. Het derde 
deel, Phase, zit weer vol ritmiek. Zo 
zoekt het onbegrensde Vioolconcert de 
uitersten op. Het doet klanken ont-
staan die je nog nooit in een orkest 
hebt gehoord.

Francisco Coll
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98 Karina Canellakis
Karina Canellakis, geboren en opge-
groeid in New York City en chef-dirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest 
sinds seizoen 2019-2020, is ook vaste 
gastdirigent van het Rundfunk-Sinfo-
nieorchester 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 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 

bewust was van de status van het symfonische genre blijkt wel 
uit het feit dat hij zijn eerste vier symfonieën helemaal niet 
publiceerde tijdens zijn leven – de Zevende symfonie kwam 
aanvankelijk als zijn Tweede ter wereld, nadat hij zijn Zesde als 
zijn Eerste had gepubliceerd en later zijn Vijfde als Derde. 
Dvořák kon aan niets anders denken dan aan zijn nieuwe 
symfonie. Hij voltooide de schetsen van de eerste twee delen 
binnen tien dagen. Het eerste thema arriveerde in zijn gedach-
ten met een voor de componist vaak langskomende inspiratie-
brenger: de trein. Hij was een echte treinfanaat en wandelde 
zelfs dagelijks naar het station van Praag om inspiratie op te 
doen. Zoals een stoomlocomotief langzaam maar zeker zijn 
mechanische beweging in gang zet, zo begon Dvořák uit dit 
eerste thema zijn symfonie op te bouwen, net als Beethoven en 
Brahms dat hadden gedaan. De voor hem ‘kenmerkende’ 
Slavische toon liet hij grotendeels varen. 
Het eerste thema zet de donkere toon van de symfonie, die net 
als Beethovens Negende in de toonsoort d mineur staat. Het 
thema bestaat uit een walsachtige melodie, gecontrasteerd met 
een puntig, dreigend ritme. Dit worden twee motieven, die 
voortdurend in allerlei gedaantes terugkeren. Ook transforme-
ren ze tot nieuwe thema’s, al blijft het oorspronkelijke materi-
aal herkenbaar. Het tweede deel is een weldadig en lieflijk Poco 
adagio waarin het karakter van Beethovens Pastorale en het 
langzame deel uit Brahms’ Vioolconcert lijkt door te schemeren. 
In het derde deel, Scherzo, verandert het puntige motief in een 
dans met opvallende accenten – is dit dan toch een knipoog 
naar zijn Slavische stijl? Dvořáks melodieuze gave uit zich hier 
in de vorm van een lyrische tegenmelodie. De Finale zet het 
krachtige karakter nog eens op zelfverzekerde wijze neer, om 
vervolgens in een triomfantelijk D majeur te eindigen.
De poging van Dvořák met zijn symfonie plaats te nemen op 
het voetstuk tussen de titanen Beethoven en Brahms lukte. Een 
Britse criticus schreef na de première op 22 april 1885 dat de 
symfonie “zelfs boven die van Brahms geplaatst kan worden, 
omdat hij zijn vakmanschap en de voortreffelijke instrumenta-
tie evenaart, terwijl hij hem in vindingrijkheid overtreft.” 
Dvořáks internationale doorbraak was een feit.

Simone Leuven

UI
TV

OE
RE

N
DE

N

Antonín Dvořák
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10 11dat vele tientallen malen groter is dan 
een concertzaal ooit zou kunnen 
herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september 
2019 geleid door de Amerikaanse 
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is 
daarmee de eerste vrouwelijke chef-
dirigent van een Nederlands symfonie-
orkest. Canellakis heeft illustere voor-
gangers als Bernard Haitink, Jean 
Fournet, Hans Vonk, Edo de Waart 
(eredirigent), Jaap van Zweden (hono-
rary 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

ten als Luca Francesconi, Michael 
Hersch, György Kurtág en Márton Illés, 
en legde Kurt Schwitters’ dadaïstische 
gedicht Ursonate onder andere op video 
vast en trad in Glasgow, tijdens de 
COP26-top, op met het Royal Scottisch 
National Orchestra met het programma 
‘Dies Irae’, een muzikale beschouwing 
over de groeiende milieucrisis. De in 
Moldova geboren Kopatchinskaja was 
Artistic Partner of the Saint Paul Cham-
ber Orchestra (2014-2018) en is ambas-
sadeur voor Terre des Hommes. Zij 
ontving de Schweizer Grand Prix Musik 
2017.

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 

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.

Patricia Kopatchinskaja
In het vorige seizoen resideerde de 
violiste Patricia Kopatchinskaja bij het 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France, waar zij Sjostakovitsj speelde 
met dirigent Mirga Gražinytė-Tyla, trad 
op bij het Festival d’Aix-en-Provence en 
de Bamberger Symphoniker, en debu-
teerde bij de BBC Proms met Bartók. Zij 
gaf recitals in het Wiener Konzerthaus, 
het DR Koncerthuset in Kopenhagen en 
de Doelen in Rotterdam met haar vaste 
muzikale partners Joonas Ahonen, 
Polina Leschenko and Fazil Say. In het 
huidige seizoen is zij artist in residence 
bij de Berliner Philharmoniker en het 
City of Birmingham Symphony Orches-
tra, gaat op tournee met het Budapest 
Festival Orchestra en musiceert met het 
Toronto Symphony onder Gustavo 
Gimeno. Zij speelt werk van componis-
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13CHEF-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
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Iina Laasio
Anna Sophie Torn

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Carien de Bakker
Anna Steenhuis

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

CELLO
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard
Veerle Schutjens
Renee Timmer

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Servaas Jessen
Joseph Prindl

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Margreet Mulder

TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij
Anneke Romeijn

TROMBONE
Herman Nass
Rommert Groenhof
Dominic Sierat
Lucas Tiefenthaler

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Jennifer Heins

HARP
Ellen Versney
Kerstin Scholten

PIANO/CELESTA
Pauline Post
Ana Maria Sanchez Donate
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Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends I

VIKTOR ULLMANN EN 
SJOSTAKOVITSJ’ EERSTE 
REVOLUTIESYMFONIE

Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffigan dirigent

Hannes Minnaar piano

Sjostakovitsj Prelude en fuga opus 87 nr. 
12 in gis
Ullmann Pianoconcert
Sjostakovitsj Elfde symfonie ‘Het jaar 
1905’

De effecten van oorlog en conflict in 
een notendop. Viktor Ullmanns Piano-
concert wacht nog steeds op herontdek-
king, en Sjostakovitsj gaf de pijn van 
onrecht en geweld een klank.

Hannes Minnaar speelt  
Viktor Ullmann
Viktor Ullmann stond gedurende het 
interbellum in hoog aanzien. Hij 
verkeerde in de Weense kringen rond 
Schönberg, maar verdween naar de 
achtergrond vanwege zijn joodse 
wortels. Als ‘entartete’ componist vond 
hij in 1944, via Theresienstadt, in 
Auschwitz zijn einde. Hoewel de opera 
Der Kaiser von Atlantis, die in 1975 in 
Amsterdam zijn première beleefde, 
enige bekendheid geniet, is het grootste 
deel van zijn oeuvre nog nauwelijks 
ontgonnen. Hannes Minnaar breekt een 
lans voor het dynamische Pianoconcert 
uit 1939.

Requiem voor een generatie
Hoewel Sjostakovitsj zijn Elfde symfonie 
(1955-1957) officieel schreef ter herden-
king van de vijftigste verjaardag van de 
eerste Russische Revolutie, sluit deze 
‘filmscore zonder film’ naadloos aan bij 
de emoties die Ullmanns Pianoconcert 
oproept. “Een requiem voor een hele 
generatie” noemden critici de symfo-
nie, waarvan het adembenemende 
derde deel volgens de componist óók 
verwees naar de Hongaarse opstand van 
1956. Het succes van een van zijn meest 
toegankelijke symfonieën leidde, 
ondanks of dankzij de anti-oorlogsreto-
riek, tot de rehabilitatie van Sjostako-
vitsj in Sovjet-Rusland én daarbuiten.

 ZATERDAGMATINEE.NL

SIM
O

N
 VAN

 BO
XTEL



14 15zaterdag 29 januari 2022, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie GOK & Friends

SLOBODENIOUK: 
PREMIÈRES UIT ZWEDEN 
EN DENEMARKEN

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Dima Slobodeniouk dirigent
Gijs Leenaars koordirigent

Stefan Dohr hoorn
Ewa Tracz sopraan
Aigul Akhmetshina alt
Kostas Smoriginas bariton

Rehnqvist Silent earth 
opdrachtwerk Eduard van Beinum Stich-
ting voor NTR ZaterdagMatinee en Sveri-
ges Radios Symfoniorkester - wereldpre-
mière
Abrahamsen Hoornconcert 
opdrachtwerk Berliner Philharmoniker, 
NHK Symphony Orchestra Tokyo, Seattle 
Symphony, Auckland Philharmonic Or-
chestra en NTR ZaterdagMatinee - Neder-
landse première, mede mogelijk gemaakt 
door de Stichting Vrienden van de Matinee
Szymanowski Stabat Mater

De Scandinaviërs Hans Abrahamsen en 
Karin Rehnqvist scheppen ongekende 
werelden. Dima Slobodeniouk dirigeert 
twee premières die we al eerder hadden 
willen horen.

Reiziger in een vreemd land
Van een componist met een verleden 
als hoornist verwacht je een hoorncon-
cert. Maar Hans Abrahamsens Hoorncon-
cert is geen stuk waarin virtuositeit en 
lyriek elkaar keurig in balans houden. 
De hoornist verhoudt zich tot het 
orkest aanvankelijk als een reiziger tot 
een vreemd land waarvan hij de taal 
niet machtig lijkt te zijn. In het tweede 
deel, ‘stormachtig en onrustig’, hoor je 
hoe hij ongedurig maar steeds indrin-
gender contact probeert te maken. Dat 
lukt pas in het derde deel, waar de 
partijen ‘plötzlich freundlich fließend’ 
met elkaar beginnen te communiceren. 
Door de geraffineerde transformatie 
van gespeelde verstrooidheid naar 
intense concentratie is het stuk met 
niets te vergelijken. Solist is Stefan 
Dohr, solohoornist van de Berliner 
Philharmoniker, die het stuk in januari 
2020 in Berlijn ten doop hield.

De wereld na de catastrofe
Voorafgaand dirigeert Dima Slobo-
deniouk de (eveneens wegens corona) 
uitgestelde wereldpremière van Karin 
Rehn qvists Silent Earth voor koor en 
orkest op teksten van Kerstin Perski, 
een visioen van de wereld na de kli-
maatcatastrofe; daarna het wonder-
schone, bijna onwereldlijk-mooie Stabat 
Mater (1926) van de Pool Karol Szyma-
nowski.
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zaterdag 5 februari 2022, 13.00 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Oude muziek

GIACOMELLI’S MEROPE – 
OPERA VOOR FARINELLI 
EN CAFFARELLI

La Cetra Barockorchester Basel

Andrea Marcon dirigent

Merope Magdalena Kožená mezzosopraan 
Epitide Kangmin Justin Kim countertenor 
Licisco Carlo Vistoli countertenor 
Argia Beth Taylor mezzosopraan 
Trasimede Vasilisa Berzhanskaya mezzo-
sopraan 
Polifonte Emiliano Gonzalez Toro tenor 
Anassanddro Rachele Raggiotti mezzo-
sopraan 

Giacomelli Merope 
Nederlandse première

Andrea Marcon dirigeerde menige 
Vivaldi- opera in de Matinee. Nu keren 
hij en zijn La Cetra terug met Merope, de 
opera die zijn iets jongere tijdgenoot 
Giacomelli schreef voor de grootste 
castraten van zijn tijd.

Uiterst virtuoze Italiaanse laatbarok 
In 1732 schreef de Napolitaanse compo-
nist Riccardo Broschi de opera Merope, 
vooral bedoeld als paradepaardje voor 
zijn broer, de sopraan- castraatzanger 
Carlo Broschi, die beter bekend was en 
is onder de naam Farinelli. Nog geen 
twee jaar later doet de Noord-Italiaanse 
componist Geminiano Giacomelli daar 
nog een schepje bovenop. Ook hij 
schrijft een vocaal virtuoze Merope, met 
twéé beroemde castraatzangers in de 
hoofdrollen: Farinelli én de mezzoso-
praancastraat Gaetano Majorano, vooral 
bekend onder de naam Caffarelli. 
Beiden zouden in die periode ook 
figureren in de Londense operascene 
rondom Händel en Porpora.

‘De nachtegaal’ uit Merope stemde 
de koning goedgemutst
Giacomelli, componist van geestelijke 
muziek, oratoria en opera’s, werd 
hooglijk gewaardeerd door Benedetto 
Marcello, wat hem waarschijnlijk de 
opdracht opleverde om Merope voor het 
befaamde Teatro San Giovanni Gris-
tostomo in Venetië te schrijven. Toen 
Farinelli in zijn nadagen aan het 
Spaanse hof werkzaam was, schijnt hij 
de aria ‘Quell’usignolo...’ (Die nachte-
gaal) uit Merope steeds te hebben gezon-
gen om de depressieve koning op te 
monteren.
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
Vrienden van de Matinee op te nemen in uw  
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