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DE IMAGINAIRE WERELDREIZEN 
VAN RIJNVOS EN DVOŘÁK

Radio Filharmonisch Orkest

Pablo Heras-Casado dirigent

Bertrand Chamayou piano

Richard Rijnvos 1964
Amérique du Sud 2017-2019
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee; wereldpremière,  
mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten
Brasil: Amazônia – Cataratas do Iguaçu – Parque das Aves
Argentina: Tango callejero
Chile: Danza ceremonial (after Longko Meu)

Manuel de Falla 1876-1946
Noches en los jardines de España 1909-1915
voor piano en orkest
En el Generalife (In het Generalife)
Danza lejana (Dans in de verte) – 
En los jardines de la Sierra de Córdoba (In de tuinen van de Sierra de Córdoba)

pauze

Antonín Dvořák 1841-1904
Negende symfonie in e opus 95 ‘Uit de nieuwe wereld’ 1893
Adagio. Allegro molto
Largo
Scherzo. Molto vivace
Allegro con fuoco
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Spiegelzaal 13.40-14.05 uur:  
Frederike Berntsen in gesprek met Richard Rijnvos
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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.

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!

Amérique du Sud
Er zijn grofweg twee soorten componisten, zegt Richard Rijn-
vos: degenen die hetzelfde op diverse manieren zeggen en 
degenen die onophoudelijk zoeken naar iets nieuws. Zelf 
rekent hij zich tot de tweede categorie. Meer dan eens maakte 
hij mee dat zijn publiek verbaasd of zelfs schamper reageert 
wanneer er een nieuw stuk van hem klinkt: het lijkt niet op 
wat men eerder van hem had gehoord. Voor Rijnvos bewijst het 
weer eens hoezeer het muziekleven door een hokjesgeest wordt 
gegijzeld.
Zijn stilistische onafhankelijkheid heeft hij moeten winnen. 
“Als compositiestudent aan het conservatorium deed ik wat ik 
dacht te moeten doen: ik probeerde mijn eigen stem te vinden, 
mijn techniek te verbeteren en in mezelf te geloven. Van de 
dogma’s die je ondertussen meekrijgt ben je je niet bewust: je 
verschanst je in een zelfgebouwde kerk. Toen kwam John Cage 
op bezoek – één van de groten der aarde die destijds naar het 
Koninklijk Conservatorium werden gehaald. Cage brak mijn 
kerk af en veegde alles wat ik relevant had gevonden van tafel. 
Dat was confronterend, maar ik leerde ervan dat aangenomen 
waarheden een façade zijn.”
Na de componeercrisis die volgde, maakte Rijnvos een frisse 
start. “Wat me op weg hielp, was de overtuiging van Morton 
Feldman, een geestverwant van Cage. De meeste kunstenaars 
ontwikkelen een stijl en houden zich daaraan. Maar Feldman 
zei: als stijl geen uitgangspunt is, waar begin je dan? Dat is een 
fascinerende vraag, die mijn huidige werkwijze legitimeert. Elk 
stuk dat ik schrijf is totaal anders dan het vorige. Kameleon-
tisch, ja – en sommige mensen hebben daar moeite mee. Ze 
willen houvast hebben. Maar ik voel me sindsdien van een last 
bevrijd. Mijn eigen leerlingen bind ik dan ook op het hart dat er 
voor een componist geen regels zijn. Nou ja, ééntje: schrijf geen 
noten die jij niet wilt horen.”

EEN IMAGINAIRE WERELDREIS

61e seizoen 9 april 2022

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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, wijndrin-
ker 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 nu uw abonne-
ment voor 2022-2023
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 

Muziekschatten
In de podcastreeks ‘Het 
verhaal’ dit seizoen: de 
18-delige serie ‘Hilver-
sumse muziekschatten’. 
Met veel vergeten parels 
uit het omroeparchief.
  NPORADIO4.NL/ 

PODCASTS/VERHAAL

VRIEND WORDEN?
WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5insecten, brulapen en vogels waarvan Rijnvos de geluiden met 
een computer analyseerde en naar een orkestbezetting vertaal-
de. Daarin gaat hij strikter te werk dan zijn voorganger Olivier 
Messiaen: die transcribeerde eveneens vogelgeluiden naar een 
partituur, maar deed dat op zijn gehoor en permitteerde zich 
daarbij aanzienlijke vrijheden en romantiseringen. Vanuit het 
oerwoud gidst Rijnvos de luisteraar naar de overdonderende 
watervallen van Iguaçu, om te eindigen bij een vogeldierentuin.
Zonder onderbreking gaat het werk verder in Argentinië, waar 
de tango een onontkoombaar fenomeen is. Rijnvos’ model is 
hier de authentieke straattango – en dus niet de vercommercia-
liseerde tango’s uit toeristenshows, of de crossoverstijl van 
Astor Piazzolla.
De reis eindigt in zuidelijk Chili, het territorium van het 
Mapuchevolk. Rijnvos baseert zich hier op een traditioneel 
liedje en op een inheemse dans die de bewegingen imiteert van 
de choique, een struisvogelachtige vogel.
Zo’n reeks exotische impressies is in aanleg negentiende-eeuws, 
maar Rijnvos hoeft niet op romantische inspiratie te vertrou-
wen. Als hoogleraar en onderzoeker aan de Universiteit van 
Durham kan hij ‘geïnformeerd componeren’, zoals hij het 
noemt; de vogelgeluiden en tango’s in Amérique du Sud kregen 
een stevig wetenschappelijk fundament mee. Tegelijkertijd 
greep hij de kans om zich (niet voor het eerst) als klankmagiër 
te bewijzen. “In deze cyclus wil ik steeds de mahleriaanse 
orkestklank ombuigen tot een die bij de betreffende cultuur 
aansluit. Grand Atlas is ook een performance-uitdaging: het 
moet niet klinken als een westers symfonieorkest, maar als 
volksmuziek of een groep straatmuzikanten.”

Noches en los jardines de España
Muzikaal toerisme floreerde toen Manuel de Falla aantrad, zo’n 
honderd jaar geleden. Franse componisten schreven ‘Spaanse’ 
muziek en Spaanse componisten zochten inspiratie in Parijs. 
Het leverde veel hybride muziek op, waarin de grens tussen 
imitatie en authentiek niet altijd duidelijk was. Dat kon het 
Franse publiek weinig schelen; exotiek was daar en vogue. Maar 
in het buurland lag het flirten met buitenlandse trends gevoeli-
ger. Zeker na het verlies van de belangrijkste koloniën hadden 
veel Spanjaarden het gevoel dat hun cultuur in de uitverkoop 

Grand Atlas
Een blik op Rijnvos’ oeuvrelijst toont geen spoor van writers 
block. Componeren is voor hem ‘een overlopend vat’: elk recent 
werk is onderdeel van een cyclus; losse stukken componeert hij 
al 27 jaar niet meer. Tussen die bundels en cycli tekent zich 
inmiddels één magnum opus af: de serie orkestwerken getiteld 
Grand Atlas – répresentation du monde universel en sept tableaux 
musicaux, waarin elk van de zeven wereldcontinenten afzonder-
lijk wordt verbeeld. Na Antarctica, Azië (eveneens voor de 
Matinee gecomponeerd) en Noord-Amerika is hij in 2019 in 
Zuid-Amerika beland (en sindsdien ook in Europa en Afrika). 
Van de ironie die zo’n project in zich draagt is hij zich terdege 
bewust: allesomvattende muziek kan nooit volledig zijn. 
“Antarctica was relatief gemakkelijk naar muziek te vertalen: 
geen mensen, geen cultuur, geen bomen, alleen ijs. Maar de 
andere werelddelen zijn zó complex en divers dat je alleen een 
paar representatieve onderwerpen kunt selecteren. In Asie ging 
ik uit van traditionele muziek uit diverse landen, in Amérique 
du Nord lag de focus op filmmuziek.”
Voor Amérique du Sud, zijn opdrachtwerk voor de ZaterdagMati-
nee waarvan de première door de coronamaatregelen moest 
worden uitgesteld, koos hij wederom een andere invalshoek. 
Hier ‘bezondigt’ – “want volgens sommige critici mag zoiets 
tegenwoordig niet meer” – Rijnvos zich aan natuurschildering. 
In het begindeel ontwaakt het Braziliaanse Amazonewoud, vol 

“Mijn leerlingen bind ik op 
het hart dat er voor een 
componist geen regels zijn. 
Nou ja, één: schrijf geen 
noten die jij niet wilt horen.”

Richard Rijnvos

Manuel de Falla
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6 7kant die op een gammele viool voortdurend hetzelfde deuntje 
speelde. Blijkbaar hadden die paar noten zich diep in hun 
onderbewustzijn genesteld.
De sobere thema’s, het flamenco-achtige coloriet en de quasi-
Arabische ornamentiek verankeren het stuk diep in de Spaanse 
traditie. ‘En el Generalife’ verwijst naar het Alhambra in Gra-
nada, een paleizencomplex uit Spanjes Arabische verleden. De 
muziek klinkt behalve sierlijk en zwoel bij vlagen ook dreigend 
en sinister – wat suggereert dat deze lusthof destijds ook het 
toneel was van bloedig machtsvertoon. Lichter en transparanter 
is de daaropvolgende ‘Dans in de verte’ die soepel overgaat in 
een weelderige schildering van de heuvels rond Córdoba, ook 
zo’n toonbeeld van vroegere ‘Moorse’ glorie.
Madrileense critici deden het werk bij de première af als een 
koekoeksei: zulke Franse muziek hoorde niet op Spaanse podia 
thuis. Inmiddels geldt Noches als een monument van de Spaanse 
muziek, zelfs in Spanje.

Symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’
Ook Antonín Dvořák laafde zich aan andere muziekculturen, 
maar hij beschikte niet over Falla’s grondige volksmuziekexper-
tise, en al helemaal niet over de wetenschappersfocus waarmee 
Rijnvos zijn materiaal scant. De Negende symfonie is de vrucht 
van zijn gastdocentschap in Amerika, en waar de muziek 
‘Amerikaans’ klinkt is dat een soort bijvangst: Dvořák, de 
Tsjech, deed een romantische gooi naar de inheemse muziek 
die hij in New York hoorde. Wie in een kermistent een grote bal 
naar een stapel blikjes werpt raakt altijd wel iets.
In eigen land – en spoedig ook elders in Europa – had Dvořák 
een solide reputatie opgebouwd met composities waarin 
Tsjechische volksmuziek doorklonk. Op zijn vijftigste kreeg hij 
plots gelegenheid zijn muzikale palet te verrijken: de New 
Yorkse conservatoriumdirectrice Jeanette Thurber nodigde hem 
uit om jonge componisten te helpen hun muzikale identiteit te 
vinden. Dvořák, zo redeneerde zij, wist hoe je inheemse volks-
muziek kon verzilveren tot ‘hogere kunst’; Amerikanen zouden 
van hem kunnen leren hoe ze typisch Amerikaanse muziek 
moesten schrijven.
Aldaar raakte Dvořák gefascineerd door ‘Indianenmuziek’ die 
hij hoorde tijdens een Wild West Show waar leden van een 

was beland. De kunsten drukten de hang naar zelfbevestiging 
nadrukkelijk uit, soms op het karikaturale af. Vooral het mu-
ziektheater reduceerde Spanje veelal tot een nostalgisch dorp 
waarin het leven draait om stierengevechten, dansen en folklo-
ristische hoeperdepoep.
Ook Falla leverde bijdragen aan dat romantische imago, maar 
Spaanse clichés liet hij spoedig achter zich – mede door de 
blikverruiming die een zevenjarig verblijf in Parijs hem bood. 
Hij raakte vertrouwd met het dromerige, suggestieve ‘impres-
sionisme’ van Debussy – een klankbenadering die uitstekend 
toepasbaar was op Spaanse materie. Ook ontmoette hij Igor 
Stravinsky, wiens latere neoclassicisme een belangrijk ijkpunt 
zou worden.
Dergelijke invloeden maakten dat Falla niet minder Spaans, 
maar wel ánders Spaans ging klinken. Zijn Spanje is niet braaf 
en provinciaal, maar contrastrijk, grillig en vaak confronte-

rend. Aan volksdansen gaf hij een duister, 
ritueel randje, en de religiositeit van zijn 
(onvoltooide) mega-oratorium Atlantida is 
bijna intimiderend. En de natuur is bij Falla 
betoverend, maar ook onverbiddelijk – zelfs 
als het om de gecultiveerde natuur van 
Spaanse tuinen gaat.
Noches en los jardines de España is Falla’s meest 
‘debussyaanse’ werk, alleen al door de 
nadruk op klankkleur. Er zitten scherp gesne-
den melodieën in, maar het zijn de kaleidos-
copische orkestrale timbres die de show 
stelen. Ook het soloaandeel van de piano is 
nauw in de orkestpartij verweven; virtuoze 

krachtpatserij en effectbejag waren Falla vreemd, misschien 
omdat hij – anders dan zijn directe voorgangers Albéniz en 
Granados – geen podiumcarrière maakte. Daarnaast adopteert 
Falla hier Debussy’s favoriete compositiemethode door één 
simpel motief als basis voor het hele stuk te gebruiken. Dat 
motief – de eerste noten van deel één – bleek tot Falla’s verras-
sing overeen te komen met een thema uit een gelijktijdig 
gecomponeerd operaatje van zijn collega Amadeo Vives, en kijk: 
de twee componisten bleken jaren eerder in Madrid een kamer 
gedeeld te hebben boven de speelplek van een oude straatmuzi-

Madrileense critici deden 
de Noches bij de première 
af als een koekoeksei: zulke 
Franse muziek hoorde niet 
op Spaanse podia thuis. 
Inmiddels geldt het werk als 
een monument van de Spaanse 
muziek, zelfs in Spanje.

Antonín Dvořák



98 Pablo Heras-Casado
Het grote symfonische repertoire, 
opera, historisch geïnformeerde uitvoe-
ringen en eigentijdse partituren – de 
dirigent Pablo Heras-Casado is niet voor 
een gat te vangen. Als gastdirigent staat 
de Spanjaard met grote regelmaat voor 
het Philharmonia Orchestra en het 
London Symphony, het Orchestre de 
Paris, de Münchner Philharmoniker, 
het Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, de Staatskapelle 
Berlin, het Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, het 
Tonhalle -Orchester Zürich en het Israel 
Philharmonic Orchestra. Hij dirigeerde 
ook de Berliner en de Wiener Philhar-
moniker, het Mariinsky-orkest, en de 
orkesten van San Francisco, Chicago, 
Pittsburgh, Minnesota, Philadelphia, 
het Los Angeles Philharmonic en het 
Orchestre symphonique de Montréal. 
Heras-Casado was chef-dirigent van het 
Orchestra of St. Luke’s in New York 
tussen 2011 en 2017. In januari jl. sloot 
hij in het Madrileense Teatro Real, waar 
hij eerste gastdirigent is, zijn over vier 
seizoenen verdeelde Ring des Nibelungen 
af. Vorig seizoen debuteerde hij bij de 
Wiener Staatsoper met Monteverdi’s 
L’incoronazione di Poppea, dit seizoen 
herneemt hij die productie, en vervolgt 
met L’Orfeo. Eerder stond hij in de bak 
bij de Staatsoper Unter den Linden en 
de Deutsche Oper in Berlijn, The Metro-
politan Opera in New York, het Festival 
d’Aix-en-Provence en het Festspiel 
Baden-Baden. Hij werkt samen met het 
Freiburger Barockorchester, en was met 
dat ensemble in 2018-2019 ook te gast 

in de NTR ZaterdagMatinee, waar hij 
artist in residence was. Behalve met 
vele Spaanse prijzen werd Heras-Casado 
in 2018 geëerd met de titel Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres van de 
Franse Republiek.
Eerder in de Matinee: werken van Dal-
lapiccola, Maderna, Schönberg, Chauris & 
Mahler/Kloke (2014), Rijnvos Asie, Ravel 
Pianoconcert & Dvořák Zevende symfo-
nie (2016), Moesorgski Boris Godoenov 
(2018), Mendelssohn delen uit Een mid-
zomernachtsdroom, Eerste symfonie 
& Vioolconcert (2018), Nas A horseless 
car riage, Stravinsky suite Pulcinella, Beet-
hoven Eerste pianoconcert & Falla El amor 
brujo (2019)

Siouxstam min of meer authentieke dansen vertoonden. Nog 
indrukwekkender vond hij de zwarte muziek die hij hoorde; 
gospel en spirituals konden volgens hem de basis vormen van 
‘een grote, waardige Amerikaanse school’.
Uiteindelijk was Dvořák in Amerika evenzeer leerling als 
docent; de volksmuziek die hij er hoorde kleurde een aantal 
van zijn eigen composities uit die periode, de Negende symfonie 
voorop.
Diep gaat die Amerikaanse invloed niet; de vorm, het klank-
beeld en de muzikale zinsbouw van de Negende is nog altijd 
volop Europees. Zo begint het stuk met een pianissimo-inlei-
ding, gevolgd door een robuust thema en een teder antwoord 
daarop: sinds Beethoven een typisch Europees-romantische 
openingszet. Een opvallende nieuwigheid is evenwel het ge-
bruik van de pentatonische ladder (oftewel de toonreeks die de 
zwarte toetsen van de piano vormen): die komt overal ter 
wereld voor, maar kwam in Dvořáks toontaal terecht via de 
inheemse muziek die hij in Amerika had gehoord.
Nergens citeert hij bestaande volksdeuntjes, al klinken ze soms 
wel zo. Een fraai voorbeeld hoor je in deel twee, waar een 
althobo (die van componisten minder vaak soloruimte krijgt 
dan je van zo’n expressief instrument zou verwachten) een 
gospelachtige melodie speelt. Dvořáks leerling William Fisher 
schreef er een tekst bij, en onder de titel Going Home werd het 
een favoriet van religieus (zwart) Amerika.
Ook het derde deel is een hybride: het vinnige beginmotief is 
weer naar Beethoven gemodelleerd, maar de inspiratie kwam 
volgens Dvořák uit het ‘indianen-epos’ Song of Hiawatha van de 
Amerikaanse dichter Henry Longfellow. De beschrijving van een 
wilde indianendans prikkelde Dvořáks fantasie en met wat 
goede wil kun je er inderdaad een exotisch tafereel in horen. 
Toen de symfonie eenmaal ‘thuis’ in Tsjechië werd gespeeld, 
vonden zijn landgenoten dit deel vooral Slavisch klinken. Dat 
kan je ook van de Finale zeggen: hier komt Dvořáks expressie 
dicht bij Tsjaikovski op diens stormachtige momenten. On-
danks de prachtige indrukken die hij opdeed, werd Dvořák 
vanaf zijn eerste dag in New York geplaagd door heimwee; als je 
dat ergens hoort is het hier.

Michiel Cleij
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10 11Adams, 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 Filhar-
monisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

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-
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 

Quatuor Ébène, Antoine Tamestit en 
Sol Gabetta zijn partners. Zijn opname 
van Saint-Saëns’ Pianoconcerten 2 en 5 
werd bekroond met de Gramophone 
Recording of the Year Award 2019, en 
als enige won hij viermaal de Franse 
Victoires de la Musique.

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 

Bertrand Chamayou
De in Toulouse geboren Bertrand 
Chamayou is dikwijls te gast in het 
Théâtre des Champs-Elysées, het Lin-
coln Center, de Herkulessaal in Mün-
chen en Wigmore Hall in Londen, en 
trad op bij het Mostly Mozart Festival in 
New York, het Lucerne Festival, de 
Salzburger Festspiele, het Edinburgh 
International Festival, het Rheingau 
Musik Festival en het Beethovenfest 
Bonn. Dit seizoen staat hij op het 
podium met het Gewandhausorchester 
Leipzig (Lorenzo Viotti), het London 
Symphony Orchestra (François-Xavier 
Roth) en het SWR Symphonieorchester 
(Brad Lubman) en onderneemt hij een 
Europatournee met Roth en Les Siècles. 
Eerder trad hij op met het New York 
Philharmonic, Chicago Symphony 
Orchestra, het Orchestre Symphonique 
de Montréal, Pittsburgh Symphony en 
het Budapest Festival Orchestra. In 
kamermuziekbezetting zijn onder 
anderen Renaud en Gautier Capuçon, 
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ECHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF 
CONDUCTOR 

Jaap van Zweden
EREDIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Deniz Ispir
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
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Dana Mihailescu
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Frank Brakkee
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CELLO
Michael Müller
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Harm Bakker
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CONTRABAS
Wilmar de Visser
Stephan Wienjus
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Eduard Zlatkin
Larissa Klipp
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Bastiaan Vliegenthart

FLUIT
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Maike Grobbenhaar

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Arno Piters
Esther Misbeek
Diede Brantjes

FAGOT
Hajime Konoe
Thomas Dulfer
Marlene Schwärzler

HOORN
José Sogorb
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Sander van Dijk

TROMPET
Raymond Rook
Sven Berkelmans

TROMBONE
Rommert Groenhof
Dominique Capello
Hugo van der Wedden

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Vincent Cox
Esther Doornink
Jennifer Heins
Arjan Roos

HARP
Marianne Smit

PIANO
Stephan Kiefer
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Reinier van Houdt
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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

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.
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14 15zaterdag 30 april, 14.15-ca 16.30 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Oude Muziek 5

BAROKKE VIRTUOSITEIT 
MET JULIA LEZHNEVA
Julia Lezhneva sopraan
Mayumi Hirasaki viool
Emilio Percan viool & concertmeester 

Pisendel Vioolconcert in D
Vivaldi In furore giustissimae irae, RV 626
Händel/Pisendel Triosonate in F, HWV 392
Vivaldi Vioolconcert in D, RV 562a ‘di 
Amsterdam’
Zelenka Hypocondrie
Hasse  uit Irene: ‘Un si funesto addio’
Vivaldi Concert voor 2 violen in a, RV 523
Hasse uit Irene: Sinfonia & ‘Che d’un bene 
mi privi ... Si, di ferri mi cingete’

De oudemuziekspecialisten van Concerto 
Köln en de Russische stersopraan Julia 
Lezhneva nemen de meest kleurrijke 
barokmuziek mee naar Amsterdam: van 
Vivaldi – via Pisendel – tot Hasse.

Virtuoze aria’s door Julia Lezhneva
Was Vivaldi ooit in Amsterdam? En 
schreef hij het concerto ‘di Amsterdam’ 
voor het eeuwfeest van de Schouwburg? 
Vast staat dat ‘Il prete rosso’ in Neder-
land gold als keizer van de instrumen-
tale muziek. Vivaldi’s topleerling 
Pisendel ontketende in Dresden een 
ware Vivaldi-cultus. In de opera seria 
spande Johann Adolph Hasse daar de 
kroon. Concerto Köln en Julia Lezhneva 
laten proeven van Irene: een pikante 
saga over een Byzantijnse keizerin 
verstrikt in een web van intriges. Hasse 
schreef de titelrol voor zijn echtgenote 
Faustina Bordoni: prima donna aan de 
Saksische hofkapel en een van Händels 
stersopranen in Londen.

Expressieve, gedurfde barok
In Saksen verkeerden de Hasses ook in 
het gezelschap van Zelenka, de meest 
succesvolle exponent van de Tsjechi-
sche barok. Zelenka’s non-conformisti-
sche stijl komt uitstekend tot zijn recht 
in Hypocondrie: zeven concerterende 
instrumenten worstelen met pijntjes, 
appelflauwten en nerveuze crises in 
muziek die uit messcherp contrapunt 
haar energie put, en uit gedurfde 
harmonieën haar beeldende kracht.
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zaterdag 7 mei, 13.00-ca 16.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Opera 5

AL IN DE 17DE EEUW 
TOONAANGEVEND: 
LA FINTA PAZZA

Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón dirigent

Mariana Flores sopraan (Deidamia)
Filippo Mineccia countertenor (Achille)
Gabriel Jublin countertenor (Ulisse)
Valerio Contaldo tenor (Diomede)
Alejandro Meerapfel bas (Licomede)
Kacper Szelążek countertenor (Eunuco)
Mark Milhofer tenor (Nodrice)
Fiona McGown mezzosopraan (Tetide / 
Vittoria)
Alexander Miminoshvili bas-bariton (Vul-
cano / Giove / Capitano)
Norma Nahoun sopraan (Fama / Minerva)

Sacrati  La finta pazza 
Nederlandse première

Leonardo García Alarcón keert terug in 
de Matinee met een ooit trend settende 
opera : La finta pazza van Francesco 
Sacrati.

Populairste opera van de 17de eeuw
In 1637 werden in Venetië voor het 
eerst openbare operavoorstellingen 
gegeven – niet meer besloten voor adel 
en patriciërs, maar gewoon voor ieder-
een toegankelijk die een kaartje kon 
kopen. Na de eerste producties ontplof-
te het genre zowat en kwamen er steeds 
meer operatheaters bij. Het Teatro 
Novissimo (letterlijk: het allernieuwste 
theater) was het eerste dat speciaal voor 
opera werd gebouwd. Het werd vijf jaar 
later alweer gesloten, maar niet nadat 
het de allerpopulairste opera van de 
zeventiende eeuw onderdak had ver-
schaft: La finta pazza van componist 
Francesco Sacrati en librettist Giulio 
Strozzi.

Prachtige stijlvernieuwingen na 
Monteverdi
In het verhaal wordt Achilles naar het 
eiland Skyros gestuurd om te voorko-
men dat hij in de Trojaanse oorlog 
moet meevechten. Hij leeft daar ver-
momd als prinses. Maar Odysseus en 
Diomedes vinden hem, en als Achilles 
dan besluit mee te doen aan de oorlog, 
veinst zijn geliefde Deidamia waanzin 
om hem op het eiland te houden. Dat is 
de ‘finta pazza’, de geveinsde gekkin, in 
de titel. De opera had een enorme 
invloed op de ontwikkeling van het 
genre en is geschreven in een prachtige 
arioso-stijl, met veel vernieuwende 
aria-achtige passages.

 ZATERDAGMATINEE.NL

EM
IL M

ATVEEV



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
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