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Klangforum Wien

Sylvain Cambreling dirigent

Iannis Xenakis 1922-2001

Kraanerg 1969

voor ensemble en vierkanaalssoundtrack
integrale balletmuziek - Nederlandse première

klankregie Peter Böhm, Florian Bogner
stagemanager Alexander Steininger
geluidstechniek Koen Keevel - PME-tècnica Group

er is geen pauze

de buffetten blijven na het concert open

SERIE HEDENDAAGS 3



2 3

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.

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!

Iannis Xenakis, honderd jaar geleden geboren in het Roemeen-
se plaatsje Brăila, vlak bij de Zwarte Zee, verhuisde al op jonge 
leeftijd naar Griekenland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam 
hij deel aan het verzet tegen de nazi’s – een granaatscherf 
verminkte zijn gezicht, waardoor hij een oog verloor en zijn 
gezicht voor altijd werd getekend. Toen Xenakis in 1947 als 
vluchteling in Parijs landde – in Griekenland was inmiddels 
een burgeroorlog uitgebroken – begon zijn leven eigenlijk 
opnieuw. Met zijn ingenieursdiploma kon hij aan de slag als 
assistent-architect bij Le Corbusier, nummer één onder de 
architecten in zijn tijd. En ook zijn oude passie, de muziek, 
vond in Parijs haar bestemming: zonder enige formele training 
als musicus meldde hij zich in 1951 aan bij de compositieklas 
van Olivier Messiaen, nummer één onder de componisten in 
zijn tijd. Messiaen raadde hem aan de gebruikelijke scholing 
over te slaan en zijn kennis van de architectuur en de wiskunde 
te verbinden met de muziek. Dat was waarschijnlijk voor 
Xenakis de best denkbare compositieles, want hij zou zijn leven 
aan de raakvlakken tussen wiskunde, ruimte en muziek wijden. 

Muziek en architectuur
In 1958 ontwierp de componist het zwierige Philipspaviljoen 
voor de Wereldtentoonstelling in Brussel. Hij baseerde het 
gebouw op de schetsen die hij maakte voor Metastasis, zijn 
opus 1: rechte lijnen die al uitwaaierend gegolfde vlakken 
vormen. In de muziek is dat wiskundige principe hoorbaar 
gemaakt door massa’s glijdende tonen in de strijkers. Zelf verge-
leek Xenakis die onregelmatig klinkende punten liever met een 
veld vol cicades of de massale politieke demonstraties uit de 
oorlog: “Ik hoorde het geluid van de massa’s die naar het 
centrum van Athene marcheerden, het gescandeer van slogans 
en – toen ze op de nazi-tanks stuitten – het onregelmatige 
geschiet van machinegeweren, de chaos. Ik zal nooit vergeten 
hoe het regelmatige, ritmische geluid van honderdduizenden 
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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

Robert Holl 75!
Docu en pocast
De NTR maakte een docu-
mentaire en een podcast-
reeks over de bas-bariton 
Robert Holl. Over tekst en 
muziek, Schubert, wijn-
drinker Mozart en meer. 
  NPORADIO4.NL/ 

ROBERTHOLL

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

Bestel of verleng nu 
uw abonnement
De nieuwe Matinee-
brochure is verschenen! 
Na twee lastige jaren is 
2022-2023 hopelijk weer 
een ‘gewoon’ seizoen. 
Vanzelfsprekend op het 
buitengewone niveau dat 
u van de Matinee gewend 
bent, en natuurlijk weer 
met volle zalen. 
De duizelingwekkende 
muziek van de alleskun-
ner Jörg Widmann staat 
in de schijnwerpers. Hij is 
een van de opmerkelijk-
ste componisten van dit 
moment, die ook nog een 
wereldberoemd klari-
nettist is én als dirigent 
optreedt. Als iemand het 
verdient ‘de Mozart van nu’ 
te worden genoemd, dan 
is hij het wel... 
We hebben weer de 
mooiste namen naar de 
Matinee kunnen halen. 
Van Pierre-Laurent Aimard, 
Asko|Schönberg, William 
Christie, Lise Davidsen 
en Ensemble Modern tot 
Franco Fagioli, Venera 
Gimadieva, Hilary Hahn, 
Barbara Hannigan, Leila 
Josefowicz, La Cetra, Julia 
Lezhneva, Vox Luminis en 
Eric Whitacre.
  CONCERTGEBOUW.NL/ 

NTR-ZATERDAGMATINEE 

VRIEND WORDEN?
WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5componist de afzonderlijke musici tussen het publiek, zodat 
elke luisteraar een unieke positie heeft in een veld van klank.
In 1966 kreeg Xenakis de prestigieuze opdracht voor een multi-
mediawerk voor het Franse paviljoen op de wereldtentoonstel-
ling van 1967 in Montréal. Hij had graag het paviljoen ook nog 
zelf ontworpen, maar die opdracht werd gegund aan de archi-
tect Jean Faugeron. Voor de grote centrale ruimte van het 
paviljoen, die zich over verschillende verdiepingen uitstrekt en 
vanuit alle verdiepingen toegankelijk is, construeerde Xenakis 
vijf netwerken van elkaar kruisende staalkabels in gebogen 
geometrische vormen. Aan deze kabels werden 1.200 flitslam-
pen bevestigd (800 witte en 400 gekleurde), geactiveerd door 
een besturingssysteem met een geperforeerde tape en lichtge-
voelige cellen. De Polytope de Montréal bestond uit een opeenvol-
ging van visuele configuraties, met als doel “het creëren van 
een lichtstroom, analoog aan die van muziek.” Xenakis gebruik-
te technieken om de muziek en dit ‘gedicht van lichten’ onder-
ling te verbinden.
De muziek voor Polytope de Montréal is gemaakt voor vier iden-
tieke instrumentale ensembles, elk in een van de vier windrich-
tingen opgesteld, met het publiek in de tussenliggende kwa-
dranten. Hoewel de partituur klaarblijkelijk nooit live werd 
uitgevoerd (ze werd vooraf opgenomen en afgespeeld over 
luidsprekers), maakte de Polytope de Montréal nogal indruk. Het 
was dus niet verwonderlijk dat Xenakis’ naam een jaar later 
opdook toen het National Ballet of Canada een componist zocht 
voor een nieuw, modernistisch danswerk voor de gala-inhuldi-
ging van het National Arts Centre in Ottawa. 
De Franse choreograaf Roland Petit kreeg de opdracht de 
dansbewegingen te creëren. Xenakis kreeg volledige vrijheid 
voor zijn muziek. De voorwaarde: het moest tenminste 75 
minuten lang zijn. En het moest een werk worden voor kamer-
orkest en elektronica – dat laatste om het geavanceerde geluids-
systeem in het nieuwe gebouw over het voetlicht te brengen. 

Kraanerg: dystopie met lange stiltes
Kraanerg (Grieks voor ‘perfectioneren, volbrengen’; ‘[cerebrale] 
energie’) gaat volgens de componist over “de overweldigende 
strijd tussen het brein van de mens en de oneindige obstakels 
die bestaan of die hij zelf creëert.” Xenakis dacht ook aan de 

mensen transformeerde tot een soort fantastische chaos.”
Door die elementen van (natuur)geweld en klank als architecto-
nische ruimte is de muziek van Xenakis het tegenovergestelde 
van een droge wiskundige exercitie. Zijn archaïsch ruige, 
ongehoorde muziek grijpt je nog steeds bij de lurven. Shake-
speare schreef ooit dat architectuur gestolde muziek is. Prima, 
maar dan is Xenakis’ muziek niets minder dan klinkende 
architectuur.
Niet voor niets werd de ruimtelijke presentatie van zijn muziek 
een van de belangrijkste onderwerpen waar de componist zich 
in de jaren zestig op stortte. Na het Philipspaviljoen compo-
neerde Xenakis in 1962 bijvoorbeeld het werk Bohor, een 8-ka-
naals surround-compositie. Hij paste die ruimtelijkheid ook toe 
op zijn instrumentale werk en toneelmuziek. In Eonta (1963) 
voor koperkwintet en piano bewegen de koperblazers zich over 
het podium en richten de bekers van hun instrument in ver-
schillende richtingen. In Oresteia (1966) wordt de koorleden 
gevraagd wolken van stochastische geluiden te creëren (dat zijn 
geluiden waarin het toeval een rol speelt) door kleine percussie-
instrumenten en sirenes te bespelen terwijl ze zich over het 
toneel bewegen. In Terretektorh (1966) voor orkest plaatst de 

vanaf linksboven met de 
klok mee: Xenakis’ 
Philipspaviljoen 
(1956-1958); 
de openingspagina 
van Metastasis (1954); 
Xenakis (rechts) met Le 
Corbusier (1958), coll. 
Les amis de Xenakis; en  
het paviljoen van Jean 
Faugeron (1966-1967), 
coll. Centre Canadien 
d’Architecture
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6 7ensemble. In het derde deel (vanaf 52 minuten) ten slotte krijgt 
de soundtrack de volle aandacht. De laatste 6 minuten zijn zelfs 
volledig voor de soundtrack. 
Binnen die blokken speelt Xenakis de orkestrale groepen 
(houtblazers, koperblazers en strijkers) tegen elkaar uit: soms in 
afzonderlijke lagen, soms naast elkaar. De 
muziek is vaak opgebouwd uit globale 
timbres en texturen, maar er zijn ook mo-
menten met solomelodieën en uitgebeende 
kamermuzikale combinaties.
In zijn oorspronkelijke choreografie besteed-
de Petit nauwelijks aandacht aan de struc-
tuur van de muziek. Hij creëerde een ballet 
van elf delen met een pauze en voegde zelfs 
ouvertures toe. De critici waren niet enthou-
siast over zijn ballet; na een tour door Noord-
Amerika en Europa verdween het werk van 
de danspodia. Xenakis’ muziek werd in de tussentijd nog 
weleens concertant uitgevoerd, maar zag pas in 1988 een 
nieuwe choreo grafie door Graeme Murphy van de Sydney Dance 
Company. De critici waren nu veel positiever en vonden dat de 
continuïteit van de dans veel beter paste bij de enorme draag-
wijdte van de muziek. Een criticus vroeg zich naar aanleiding 
van het ballet van Murphy af: “Hoe choreografeer je deze 
apocalyptische muziek? Het eenvoudige antwoord is dat dat 
niet kan. Petit probeerde het in 1969 en raakte overweldigd. […] 
Murphy daarentegen beschouwt de muziek als een groot 
gebouw, een gigantisch powerhouse dat betreden moet worden 
met een choreografie van complementaire energie. [….] Parallel 
uitgevoerd (de dans geïnspireerd door de muziek en toch totaal 
verschillend) raken de twee stromen elkaar, maar smelten nooit 
samen. Op die manier wordt het een verbazingwekkende 
demonstratie van de creatieve processen die aan het werk zijn.”

Anthony Fiumara

Ik heb voor deze toelichting dankbaar gebruik gemaakt van de teksten 
en kennis van Xenakiskenner James Harley. Wie meer wil weten over de 
componist, moet beslist zijn biografie Xenakis: His Life in Music 
(Routledge 2004) lezen.

studentendemonstraties die in Parijs en elders plaatsvonden in 
de periode dat hij aan dit stuk werkte en breidde het thema uit 
van een sociaal conflict tot een mondiale dystopie: “Over 
nauwelijks drie generaties zal de wereldbevolking de 24 miljard 
hebben overschreden. 80% van de wereldbevolking zal jonger 
zijn dan 25 jaar. Het resultaat: fantastische transformaties op 
elk gebied. Een biologische strijd tussen generaties die zich over 
de hele planeet zal ontplooien en de bestaande politieke, 
sociale, stedelijke, wetenschappelijke, artistieke en ideologische 
raamwerken zal vernietigen op een schaal die de mensheid 
nooit eerder heeft meegemaakt en die niet te voorzien is. De 
huidige jeugdbewegingen in de hele wereld gaan vooraf aan 
deze buitengewone vermenigvuldiging van conflicten.”
De muziek van Kraanerg is voornamelijk instrumentaal van 
opzet, qua textuur vergelijkbaar met de orkestpartituur Nomos 
gamma die datzelfde jaar werd voltooid. De vierkanaalssound-
track bestaat uit bewerkte instrumentale geluiden, waarschijn-
lijk op basis van opnames van hetzelfde 23-koppige kameror-
kest dat bij de eerste uitvoering de livedelen speelde.
Het werk is opgebouwd in blokken: afwisselend hoor je de 
soundtrack en het liveorkest spelen. Een voor de hand liggende 
associatie is die met Déserts (1954) van Edgard Varèse, maar 
Kraanerg heeft veeleer een niet-lineaire, mozaïekachtige vorm. 
De soundtrack overlapt vaak met de livedelen en creëert zo een 
gevoel van continuïteit dat groter is dan in Déserts. Die overlap-
ping kan klein zijn, of uitgebreider. De continuïteit van het 
werk wordt gewaarborgd door de gelijkenis tussen de tape- en 
livematerialen. Ook is er nooit sprake van verwarring tussen de 
geluidsbronnen, omdat de tapegeluiden altijd zijn bewerkt. 
Soms zelfs behoorlijk ingrijpend – voornamelijk door filtering, 
om gradaties van vervorming te krijgen. 
Stilte is een belangrijk element in Kraanerg: er zijn maar liefst 
21 stiltepassages, met een duur van van 2 tot 28 seconden. Deze 
gedeeltes komen vooral voor in het middendeel van het werk 
– ze lijken dus niet bedoeld om scheidslijnen te markeren 
tussen de grote delen. De verhouding tape/ensemble verschuift 
geleidelijk: je kunt in Kraanerg spreken van een driedelige 
vorm. In het eerste deel krijgen de twee geluidsentiteiten min 
of meer gelijke aandacht (ieder acht blokken). In het tweede 
deel (vanaf 23 minuten) verschuift de aandacht naar het live 

Iannis Xenakis in zijn 
atelier, ca. 1970 
coll. Les amis de Xenakis
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Stilte is een belangrijk element 
in Kraanerg: er zijn maar liefst 
21 stiltepassages, met een 
duur van van 2 tot 28 seconden.
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Sylvain Cambreling
De in Frankrijk geboren Sylvain Cam-
breling is chef-dirigent van het SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden und 
Freiburg en was vaste gastdirigent van 
Klangforum Wien. Sinds seizoen 2018-
2019 is hij chef-dirigent van de Sympho-
niker Hamburg. Daarvoor was hij eerste 
dirigent van het Yomiuri Nippon 
Symphony Orchestra in Tokyo (2010-
2019; nu Conductor Laureate), General-
musikdirektor van de Staastsoper 
Stuttgart (2012-2018), en chef-dirigent 
bij La Monnaie en Oper Frankfurt. Hij 
leidde operaproducties als Pelléas et 
Mélisande en Les Troyens bij de Salzburger 
Festspiele, en Wozzeck, Fidelio en een 
Ring-cyclus in Frankfurt. Onder zijn vele 

optredens bij de Opéra National de 
Paris waren opvoeringen van Saint 
François d’Assise, Pelléas, Kát’a Kabanová, 
La clemenza di Tito, De liefde voor drie 
sinaasapppels, Don Giovanni, Le nozze di 
Figaro, Simon Boccanegra, Les Troyens, 
Louise, La traviata, Ariane et Barbe-Bleue en 
Wozzeck. Ook staat hij voor orkesten als 
de Wiener en Berliner Philharmoniker, 
het Tonhalle-Orchester Zürich, radio-
orkesten van Frankfurt, Hamburg en 
Berlijn tot Londen, het Philharmonia 
Orchestra, het Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, het Orchestre de Paris, 
het Los Angeles Philharmonic, San 
Francisco Symphony en het Orchestre 
symphonique de Montréal. 
Eerder in de Matinee: werken van Schu-
bert, Messiaen, Kyburz & Debussy (2001), 
werken van Berlioz, Grisey & Scelsi (2003)

Klangforum Wien
Het internationaal vermaarde nieuwe-
muziekensemble Klangforum Wien 
werd in 1985 door Beat Furrer opge-
richt. Het bracht zo’n 600 wereldpre-
mières van componisten van vier 
continenten, de discografie omvat ruim 
90 uitgaven, en het treedt op in de 
grote concertzalen en operatheaters en 
bij de grote muziekfestivals van Europa, 
Amerika en Azië, maar werkt ook mee 
aan jonge initiatieven. Klangforum 
Wien onderhoudt wederzijds belang-
rijke vriendschappen met componisten 
wereldwijd. Sinds 2009 ondersteunen 
de musici van het ensemble, in een 
collectief docentschap aan de Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst 
in Graz, nieuwe generaties bij het onder 

de knie krijgen van speltechnieken en 
expressievormen. Klangforum Wien 
bestaat uit 23 musici uit Australië, 
Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Oostenrijk, Zweden, 
Zwitserland en de Verenigde Staten. 

Sinds het begin van seizoen 2018-2019 
is Bas Wiegers eerste gastdirigent, als 
opvolger van Sylvain Cambreling (die 
nu eerst gastdirigent emeritus is). Peter 
Paul Kainrath is sinds 1 januari 2020 
artistiek leider.
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Vera Fischer
HOBO

Markus Deuter
KLARINET

Bernhard Zachhuber
Olivier Vivarés

FAGOT/CONTRAFAGOT
Edurne Santos

HOORN
Christoph Walder
Julia Pesendorfer

TROMPET
Anders Nyqvist
Ales Klancar

TROMBONE
Mikael Rudolfsson
Stefan Obmann

VIOOL
Gunde Jäch-Micko
Annette Bik
Olivia de Prato
Judith Fliedl
Jacobo Hernandez Enriquez
Paolo Vuono

ALTVIOOL
Julia Purgina
Rafal Zalech

CELLO
Benedikt Leitner
Manuel Schager

CONTRABAS
Javad Javadzade
Aleksi Ruonavaara

KLANKREGIE
Peter Böhm
Florian Bogner

STAGEMANAGER
Alexander Steininger
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S zaterdag 23 april, 14.15-ca 16.20 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends I 6

BRUCKNERS 
‘ROMANTISCHE’ EN EEN 
EERBETOON AAN XENAKIS

Radio Filharmonisch Orkest

Karina Canellakis dirigent

Ralph van Raat piano

Verduin MASS  
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee - 
wereldpremière
Bruckner Vierde symfonie

zaterdag 9 april, 14.15-ca 16.30 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends II 5

DE IMAGINAIRE 
WERELDREIZEN VAN 
RIJNVOS EN DVOŘÁK

Radio Filharmonisch Orkest

Pablo Heras-Casado dirigent

Bertrand Chamayou piano

Rijnvos Amérique du Sud 
opdrachtwerk NTR Zaterdag Matinee - 
wereldpremière, mede mogelijk gemaakt 
door het Fonds Podiumkunsten
Falla Noches en los jardines de España
Dvořák Negende symfonie ‘Uit de nieuwe 
wereld’

Karina Canellakis dirigeert een nieuw 
werk van Janco Verduin, dat is bedacht 
als een eerbetoon aan Bruckner én 
Xenakis. Van Bruckner klinkt de Vierde 
symfonie.

Premièrewerk voor orkest en  
Ralph van Raat
De constante van Boltzman (K) voor 
Kyrie. De lichtsnelheid (c) voor Credo. 
Entropie (S) voor Sanctus. In zijn pre-
mièrewerk MASS, voor orkest en pianist 
Ralph van Raat, koppelt de Nederlandse 
componist Janco Verduin de vaste 
misgezangen aan natuurkundige 
rekeneenheden. De fysica-verwijzingen 
zijn een knipoog naar de Griekse 
componist en wiskundige Iannis Xena-
kis, die in 2022 honderd jaar zou zijn 
geworden. De misreferenties een 
eerbetoon aan de klankkathedralen van 
Anton Bruckner, wiens Vierde symfonie 
na de pauze klinkt.

Bruckners bijna beeldende  
Vierde symfonie
Bruckner zelf betitelde zijn Vierde als 
zijn ‘Romantische’ symfonie. Je zou ook 
kunnen zeggen dat het werk potentie 
heeft als soundtrack bij een epische fan-
tasyfilm. In het Scherzo klinkt een in 
koper geklonken jachttafereel, waarbij 
de trombones grommen als een roedel 
schuimbekkende jachthonden. Maar 
Bruckner verzweeg uiteindelijk zijn 
programmatische opzet.

 ZATERDAGMATINEE.NL

Het zesde deel van de cyclus Grand Atlas 
van Richard Rijnvos evoceert, naast de 
fameuze werken van Falla en Dvořák, een 
opzwepende imaginaire wereldreis.

Zuid-Amerika in klank gevat
Hoewel coronatijden wereldreizen 
vrijwel onmogelijk maakten, trekt 
Richard Rijnvos – in gedachten – al 
sinds 2011 de wereld rond om alle 
werelddelen muzikaal in kaart te 
brengen voor zijn cyclus Grand Atlas. In 
2016 dirigeerde Pablo Heras-Casado al 
het derde deel Asie tijdens de Zaterdag-
Matinee. Nu keert de Spaanse dirigent 
terug voor de aanvankelijk voor 2020 
geplande première van het zesde deel: 
Amérique du Sud. Vogels uit Brazilië 
mengen zich met de muziektradities 
van de Mapuche uit Patagonië, en met 
de Argentijnse tango.

De volksmuziek volgens  
Falla en Dvořák
Rijnvos laat volksmuziek in zijn werk 
toe. Veel eerder al was de folklore voor 
Manuel de Falla en Antonín Dvořák een 
belangrijke inspiratiebron. In Noches 
en los jardines de España ving de eerste 
de Spaanse sfeer die de Latijns-Ameri-
kaanse cultuur mee-bepaalde. En met 
zijn beroemde Negende symfonie zette 
Dvořák het Noord-Amerikaanse conti-
nent ertoe aan te rade te gaan bij de 
eigen cultuur, zelfs al verklankte de 
componist in dit werk eigenlijk vooral 
zijn heimwee naar zijn oude Tsjechi-
sche vaderland.

 ZATERDAGMATINEE.NL
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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  
testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

en de 
hoge 

karakter

van onze
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