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VIKTOR ULLMANN EN DMITRI SJOSTAKOVITSJ 

Radio Filharmonisch Orkest

James Gaffigan dirigent

Hannes Minnaar piano

Dmitri Sjostakovitsj 1906-1975
Prelude en fuga in gis opus 87 nr. 12 

aansluitend:

Viktor Ullmann 1898-1944
Pianoconcert opus 25 1939
Allegro con fuoco
Andante tranquillo
Allegro
Allegro molto

pauze

Dmitri Sjostakovitsj
Negende symfonie in Es opus 70* 1945
Allegro
Moderato
Presto –
Largo –
Allegretto – Allegro

*  in verband met de huidige corona-omstandigheden klinkt vandaag de Negende  
symfonie van Sjostakovitsj in plaats van de oorspronkelijk geplande Elfde
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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!

Kan een compositie los worden gezien van de politieke en 
sociale omstandigheden waarin zij is ontstaan? Deze vraag is 
bijzonder gerechtvaardigd bij Dmitri Sjostakovitsj en Viktor 
Ullmann. De eerste worstelde bijna zijn leven lang met de druk 
die het Sovjetbewind op hem en zijn medekunstenaars 
uitoefen de. De tweede beleefde verschillende crises van per-
soonlijke aard, werd in september 1942 in concentratiekamp 
Theresienstadt geïnterneerd en ruim twee jaar later in vernieti-
gingskamp Auschwitz-Birkenau vergast. Hij bleef tot het bittere 
einde componeren.
Zelfs in een concertprogramma dat nauw aansluit bij afschuwe-
lijke tragediën van de twintigste eeuw is er volop ruimte voor 
schoonheid. Een uit de hand gelopen oefening in de stijl van 
Bach, een verrassend stijlvol pianoconcert en een ogenschijnlijk 
lichtvoetige symfonie bieden tegelijkertijd zintuiglijk genoegen 
en ruimte voor reflectie.

Sjostakovitsj’ Prelude en fuga
Als jonge pianist nam Dmitri Sjostakovitsj in 1927 deel aan het 
eerste Chopin-concours in Warschau, de stad waar Chopin 
opgroeide. Zijn landgenoot Lev Oborin won de eerste prijs, 
hijzelf kreeg een eervolle vermelding. Bijna een kwarteeuw 
later reisde hij op verzoek van Stalins regime naar een soortge-
lijke competitie in de satellietstaat DDR: hij trad als juryvoorzit-
ter op tijdens het eerste Bach-concours in Leipzig, de stad waar 
Johann Sebastian Bach zijn laatste en belangrijkste aanstelling 
had. Het was weer de Sovjet-Unie die de winnaar opleverde in 
de persoon van de 26-jarige Tatjana Nikolajeva. Sjostakovitsj 
raakte diep onder de indruk van haar spel in de preludes en 
fuga’s uit het Wohltemperierte Klavier, repertoire dat hij zelf sinds 
zijn kinderjaren door en door kende. Tussen componist en 
pianiste ontstond een muzikale vriendschap voor het leven.
Eenmaal thuis in Moskou besloot Sjostakovitsj enige polyfone 
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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/

MARKANTE-MAESTROS

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

Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert – wegens de 
huidige coronamaatrege-
len zonder publiek – 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

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5Teschen, ligt met de huidige landsgrenzen aan de Pools-Tsjechi-
sche grens (als dubbelstad Cieszyn / Český Tĕšín). In de rijks-
hoofdstad Wenen meldde Ullmann zich in 1918 aan bij de 
compositieklas van Schönberg. Later zou hij uitgebreid corres-
ponderen met diens sterstudent Berg. In 1919 verhuisde hij op 
21-jarige leeftijd naar de andere hoofdstad Praag, waar hij als 
protegé van Zemlinsky een fijne carrière opbouwde als repeti-
tor aan de opera, en later als dirigent. Een engagement als 
Kapellmeister (dirigent) in Zürich volgde. In de jaren dertig 
keerde hij terug naar Praag, waar hij zich naast werk om rond 
te komen vooral aan het componeren wijdde totdat de komst 
van de nazi’s zijn beroepskansen en vervolgens zijn vrijheid 
steeds meer inperkte.
Ullmanns levensloop leest ook als een lange spirituele zoek-
tocht. Zijn ouders waren van joodse afkomst, maar hadden zich 
twee jaar voor zijn geboorte tot het rooms-katholicisme be-
keerd. In het sleuteljaar 1919 verliet Viktor het katholieke 
geloof. In de jaren twintig omarmde hij eerst de vrijmetselarij, 
vervolgens de antroposofie. Hij nam in 1931 tijdelijk afstand 
van de muziekwereld om een antroposofische boekhandel in 
Stuttgart te gaan beheren. Helaas had het bedrijf al vóór zijn 
komst te veel schulden opgebouwd. In 1933 vluchtte hij terug 
naar Praag om aan zijn schuldeisers te ontsnappen. 
Daar componeerde hij in 1939 het Pianoconcert, dat hij zoals 
voor zijn doen gebruikelijk in eigen beheer uitgaf. Hij nam de 
partituur mee naar Theresienstadt, maar slaagde er tot zijn 
grote spijt niet in een uitvoering te laten plaatsvinden. Vlak 
vóór zijn transport naar Auschwitz bracht hij een herziene 
partituur in ‘veiligheid’ bij de bevriende kampbibliothecaris 
Emil Utitz, die deze definitieve versie aan musicoloog H. G. 
Adler doorgaf. Deze Holocaustoverlevende was de sleutelfiguur 
in het bewaren van Ullmanns muzikale erfgoed.
Het Pianoconcert is verrassend toegankelijk, zeker vergeleken 
met eerdere werken waarop de strenge compositorische geest 
van Schönberg zijn stempel drukte. Het mild-moderne idioom 
doet soms bijna eclectisch aan, met een opeenvolging van 
filmische momenten (zoals het gespannen begin), haast jazzy 
ritmes en zelfs een laat-romantische cantilene in het langzame 
tweede deel. Het kwieke slotdeel in een hinkend 5/4-metrum is 
heel kort.

oefeningen te schrijven in de stijl van Bach. Dit bescheiden 
project liep gigantisch uit de hand en resulteerde in twee cycli 
van telkens twaalf preludes en fuga’s voor piano solo, geordend 
volgens de kwintencirkel (en niet chromatisch zoals bij Bach). 
‘The 24’ van Sjostakovitsj worden beschouwd als een moderne 
tegenhanger van ‘the 48’ waarmee Bach een standaard in het 
repertoire voor toetsinstrument zette. Volgens dirigent Kurt 
Sanderling, geciteerd door Tatjana Nikolajeva in een interview, 
vormen deze preludes en fuga’s “een intiem dagboek van 
Sjostakovitsj, voor hemzelf bewaard, dat ons allen geluk 
brengt”.
Vanmiddag speelt Hannes Minnaar de prelude en fuga in 
gis-klein op. 87 nr. 12 waarmee Sjostakovitsj de eerste cyclus 
afsluit. Dit paar neemt een bijzondere plaats in binnen het 
gehele project, ten eerste omdat de prelude als enige opge-
bouwd is uit variaties op een gedragen passacaglia (terugke-
rende baslijn) van twaalf maten, ten tweede omdat het contras-
terende en hyperenergieke fugathema juist alle kanten 
uitschiet: een prachtige uitdaging voor de pianist. 

Het pianoconcert van Viktor Ullmann
Decennialang werd Viktor Ullmann vooral herdacht als slacht-
offer van de Holocaust en als lid van de veelbelovende generatie 
componisten uit Midden-Europa wier carrière ruw onderbroken 
werd na Hitlers machtsovername in 1933. Sinds het eind van de 
vorige eeuw komt daarbij steeds meer waardering voor Ull-
manns individuele stem als componist. Een mijlpaal in dat 
opzicht was de verlate wereldpremière in 1975 van zijn opera 
Der Kaiser von Atlantis. Deze partituur, geschreven in ‘model-
kamp’ Theresienstadt, werd door dirigent Kerry Woodward voor 
het toneel gereedgemaakt en in Amsterdam opgevoerd. In 1992 
volgde de eerste uitvoering van het Pianoconcert in Stuttgart 
door solist Konrad Richter. De afgelopen jaren vinden ook 
Ullmanns zeven pianosonates steeds vaker hun weg naar het 
concertpodium. Veel van zijn overige partituren zijn verloren 
gegaan. 
De Duitstalige Viktor Ullmann was een typisch product van het 
multiculturele Habsburgse rijk. Net als Gustav Mahler een gene-
ratie eerder kwam hij vroeg in aanraking met de militaire 
concertmuziek. Zijn geboortestad, de Silezische garnizoensstad 

Viktor Ullmann, 1924



6 7tweede gedeelte, met een kozakkengalop die je alleen in een 
film verwacht, alwéér militaristisch. De dreigende koperblazers 
van het – extra ingeschoven – vierde deel lijken afkomstig uit 
de duistere catacomben van Moesorgski’s Schilderijen van een 
tentoonstelling. Vooral de befaamde orkestratie van Ravel klinkt 
hier door. 
Een langgerekt lamento van de fagot gaat bijna ongemerkt over 
in het eerste gegeven van de finale. Banaliteiten bepalen steeds 
meer de sfeer. De violisten beginnen zelfs te tokkelen, als 
vormden ze even een Sovjet-folkloristisch balalaikaorkest. Wat 
vervolgens volgens de wetten van de officiële cultuur een grande 
apothéose had moeten worden, loopt uit op een frenetieke galop. 
Elke grandioze climax wordt uitgesteld of tenietgedaan, iedere 
inzet tot megalomanie in de kiem gesmoord. Een tongue-in-cheek 
eerbetoon aan de alomtegenwoordige Sovjetleider en zijn 
‘wijze’ oorlogs- en cultuurbeleid? En weer: vrijwel iedere melo-
die wordt óók ondersteboven gespeeld. Leek het eerste deel al 
een ontkenning van het militarisme uit de Zevende symfonie, dit 
deel kun je, desgewenst, als een ‘aanklacht’ bestempelen.
Sjostakovitsj’ veelgeplaagde collega Gavriil Popov probeerde de 
boel nog de redden: “de finale is fantastisch, met zijn joie de 
vivre, vrolijkheid, helderheid en scherpzinnigheid!” Maar dat de 
partijbonzen van een dergelijke humor niet gediend waren, is 
geen geheim. De symfonie doodzwijgen en de uitvoering ervan 
verhinderen was op dat moment echter onmogelijk. Vooral 
sinds het internationale succes van de Zevende was Sjostakovitsj 
voorlopig onaantastbaar geworden. Omdat de culturele appara-
tsjiki uit eerdere uitspraken van de componist hadden afgeleid 
dat er een grootste Negende zou komen – een symfonie die net 
als de Negende van Beethoven met koor en solisten het grote 
humanistische vrijheidsideaal zou verkondigen (niet, dus) – 
hadden ze het werk al aangekondigd als het slotstuk van een 
imposante ‘oorlogstrilogie’. De autoriteiten hielden het gezicht 
daarom in de plooi. Maar de muziek kwam wel snel na de 
première op de lijst van ‘voor uitvoering niet aanbevolen 
werken’ te staan. De eerste plaatopname verscheen pas in 1956, 
drie jaar na het aantreden van Nikita Chroesjtsjov.

Onno Schoonderwoerd
met dank aan Preludium

Ullmann schreef dit pianoconcert voor de jonge Hongaarse 
pianiste en Mozart-specialiste Juliette Arányi. Zijn opdracht aan 
haar luidt: “Aan de eerbiedwaardige meesteres van het apollini-
sche pianospel – een dionysisch werk!” Nietzsche zou vast blij 
hebben gereageerd op zo’n formulering, maar de grootste 
vreugde is waarschijnlijk voor de luisteraar.

Michel Khalifa

Sjostakovitsj: Negende symfonie
Tussen de kolossale Tiende symfonie (1953) en de nog minstens zo 
verpletterende Achtste (1943) lijkt Sjostakovitsj’ humorvolle 
Negende symfonie, voltooid in 1945, een merkwaardige stap opzij. 
Het hele werk is na zo’n 25 minuten voorbij – het eerste deel 
van de Achtste duurt al langer. 
Het stuk begint rechttoe, rechtaan. Een sonatevorm, met zelfs 
een herhaling van de expositie in het openingsdeel – net als in 
de dagen van de ‘klassieken’ Haydn en Mozart. Er is een lekker 
voortmarcherend eerste thema, en een ferme kwartsprong op 
de trombone kondigt het tweede thema aan, precies ‘zoals het 
hoort’ op de dominant, een kwint hoger. Grapje: in plaats van 
een meer gebruikelijk instrument is dit thema de ‘militaire’ 

piccolo toebedeeld. Ook de tromslagen 
hebben iets soldatesks. In de bruisende 
doorwerking worden opvallend veel the-
ma’s ondersteboven gekeerd. Nóg een 
grapje: op de meest onmogelijke momen-
ten blijft die trombone proberen het 
verhaal in de richting van heroïek (Es-
groot, immers...) te sturen. 
Na deze energieke opening (hoewel: afhan-
kelijk van de insteek die de dirigent kiest) 
klinkt de inzet van het Moderato afschuwe-
lijk desolaat. De strijkers nemen het van de 
houtblazers over, maar het wrange gevoel 
van verlorenheid blijft. Daarna gaan de 
laatste drie delen zonder onderbreking in 
elkaar over. In het centraal geplaatste 
Scherzo overheerst aanvankelijk goede 
luim, zo schijnt het, al klinkt vooral het 

Dmitri Sjostakovitsj



8 9James Gaffigan
De Amerikaan James Gaffigan wordt 
vanaf seizoen 2023-2024 de chef-dirigent 
van de Komische Oper Berlin. Tot die tijd 
blijft hij vaste gastdirigent van het Radio 
Filharmonisch Orkest. Hij is ook chef-
dirigent in het Palau de les Arts Reina 
Sofía in Valencia, vaste gastdirigent van 
het Symfonie- en operaorkest van Trond-
heim en muziekdirecteur van het 
Verbier Festival Junior Orchestra. Tien 
jaar lang, tot in juni 2021, was hij 
chef-dirigent van het Luzerner Sinfonie-
orchester. Dit seizoen staat hij geboekt 
voor producties van Manon in de Opéra 
National de Paris, Jevgeni Onegin en Le 
nozze di Figaro in de Metropolitan Opera, 
Wozzeck in Valencia en Tristan und Isolde 
in Santa Fe Opera. Hij treedt bovendien 
op bij het Chicago Symphony Orchestra, 
Cincinnati Symphony en het Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin. Recentelijk 
dirigeerde hij het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, de Münch-
ner Philharmonier, de Staatskapelle 

Dresden, het London Symphony Orches-
tra, het London Philharmonic Orchestra, 
Het Koninklijk Concertgebouworkest, 
het Orchestre de Paris, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, de Wiener 
Symphoniker, het Mozarteum Orchester 
Salzburg, het Orchestra of the Age of 
Enlightenment, het Tonhalle-Orchester 
Zürich, het Tokyo Metropolitan en het 
Seoul Philharmonic. In Amerika werkt 
hij verder samen met het New York 
Philharmonic, het Cleveland Orchestra, 
het Philadelphia Orchestra, San Fran-
cisco Symphony, het National Symphony 
Orchestra, Pittsburgh Symphony, Atlanta 
Symphony, Toronto Symphony, het 
Orchestre Symphonique de Montréal en 
het Los Angeles Philharmonic. Opera 
dirigeert hij met regelmaat in de Metro-
politan Opera en de Bayerische Staats-
oper, en verder in Zürich, de Staatsoper 
Wien, de Staatsoper Hamburg, De 
Nationale Opera in Amsterdam, bij het 
Glyndebourne Festival en de Lyric Opera 
of Chicago. James Gaffigan won de Eerste 
Prijs bij de Sir Georg Solti International 
Conducting Competition van 2004. In 
2009 voltooide hij een driejarige termijn 
als Associate Conductor van de San 
Francisco Sym phony, een positie die voor 
hem werd gecreëerd door Michael Tilson 
Thomas. Daarvoor was hij assistent-diri-
gent van het Cleveland Orchestra, waar 
hij samenwerkte met Franz Welser-Möst.
Eerder in de Matinee (o.a.): Dvořák Rusalka 
(2014), Verdi Rigoletto (2015), Verdi Simon 
Boccanegra (2017), Schubert Zevende 
symfonie, Zuidam Hercules & Hindemith 
Symfonie Mathis der Maler (2019), Ligeti 
Le Grand Macabre (2021)
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dans van Simeon Ten Holt. In de zomer-
lockdown van 2020 startte hij een reeks 
recitals in tien steden met de Goldberg-
variaties van Bach, die werd afgesloten 
met een cd-uitgave in de herfst van 
2021. Eerder verscheen het album ‘Nox’, 
met door de nacht geïnspireerde 
composities van Schumann, Ravel en 
Zuidam. Zijn debuutalbum met Ravel 
en Rachmaninov werd in 2012 be-
kroond met een Edison Award. Vroeg in 
het jaar 2022 staan nog optredens 
gepland met het Residentie Orkest en 
Anja Bihlmaier, en een tournee door 
het Verenigd Koninkrijk met het Van 
Baerle Trio.
Eerder in de Matinee: Zuidam Tanglewood 
Concerto & Liszt Totentanz (2016), Foulds 
Dynamic Triptych (2018)

Hannes Minnaar
Gedurende de wereldwijde pandemie 
die een ongewone pauze in de ‘gewone’ 
concertschema’s bepaalde, bleef de 
Nederlandse pianist Hannes Minnaar 
optreden. Er waren gestreamde uitvoe-
ringen vanuit Het Concertgebouw van 
Beethovens Vierde pianoconcert met het 
Dudok Quartet, hij trad op als lid van 
het Van Baerle Trio en gaf een Schubert-
recital. Hij trad op met het Residentie 
Orkest en Jun Märkl, het Symfonie-
orkest Vlaanderen en David Riland en 
met philharmonie zuidnederland en 
Duncan Ward, en ondernam een 
tournee met violiste Anthony Marwood 
en Amsterdam Sinfonietta. Tijdens de 
Internationale Pianobiënnale in Arn-
hem en Nijmegen speelde hij Duivels-
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1110 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 seizoen 2023-2024 wordt 
hij opgevolgd door Stéphane Denève.
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

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 Amerikaanse 
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is 
daarmee de eerste vrouwelijke chef-
dirigent van een Nederlands symfonie-
orkest. Canellakis heeft illustere voor-

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF  
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen 
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Josje ter Haar
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Anna Sophie Torn
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Annemarie Konijnenburg
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CELLO
Michael Müller
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FLUIT
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Gerard van Andel
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Frank van den Brink
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FAGOT
Jos Lammerse
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Birgit Strahl

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
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Sander van Dijk

TROMPET
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Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Tim Ouwejan
Rommert Groenhof
Arno Schipdam

TUBA
Bernard Beniers
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HARP
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TENOR-BANJO
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12 zaterdag 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 
Stichting  voor NTR ZaterdagMatinee 
en Sveriges Radios Symfoniorkester - 
wereld première
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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