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BRUCKNERS ‘ROMANTISCHE’ EN 
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Ralph van Raat piano
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voor piano en orkest
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee - wereldpremière
Introïtus –
kB (the Boltzmann constant) –
G (the gravitational constant) –
c (the speed of light) –
S (entropy) –
Benedictus –
Critical Mass

pauze

Anton Bruckner 1824-1896
Vierde symfonie in Es, ‘Romantische’ 1874-1880
versie Leopold Nowak, 1953
Bewegt, nicht zu schnell
Andante, quasi allegretto
Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht zu schnell. Keinesfall schleppend
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell
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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!

Op het eerste gehoor heeft de muziek van de negentiende-
eeuwse Anton Bruckner weinig met die van de twintigste-
eeuwer  Iannis Xenakis van doen. Bruckner is de componist van 
de classicistische helderheid en schoonheid, terwijl Xenakis de 
chaos en het geweld van de natuur omarmt. Maar als je even 
uitzoomt, zie je twee componisten van sublieme, kathedrale 
werken waarin de natuur en haar fenomenen een grote rol 
spelen. Maar waar Xenakis zijn inspiratie haalde uit natuurkun-
dige formules die de bewegingen van gassen en massa’s be-
schrijven, zocht Bruckner het hogerop, bij een al dan niet 
denkbeeldige Schepper. 
De ZaterdagMatinee gaf Janco Verduin de pittige opdracht deze 
twee giganten met elkaar te verbinden in een pianoconcert dat 
geen pianoconcert mocht worden. De Nederlandse componist 
revancheerde zich met zijn monumentale MASS, waarin hij 
natuurkunde en religie met elkaar verbindt in een eredienst 
voor de wetenschap.

Bruckners Vierde symfonie
Rond de tijd dat Anton Bruckner zijn Vierde symfonie schreef, 
had hij voor zichzelf een plek in het Oostenrijkse muziekleven 
veroverd. Hij onderscheidde zich vooral als organist en was naar 
verluidt een fantastisch improvisator. Op persoonlijk vlak 
groeide Bruckner uit tot een excentriek figuur met een vreem-
de mengeling van naïviteit en politiek bewustzijn, een begaafde 
man die laveerde tussen absolute zelfovertuiging en -twijfel. 
Voor deze onzekere perfectionist was geen enkele compositie 
ooit echt af – van zijn negen symfonieën bestaan al met al 
tientallen versies. Misschien was dat niet zozeer omdat de 
componist zo besluiteloos was, maar veeleer omdat hij zijn 
muziek beschouwde als een work in progress dat in de loop der 
tijd aan verandering onderhevig was. Al ruim een eeuw twisten 
musicologen en Brucknerkenners over de authenticiteit van de 
verschillende edities van deze negen symfonieën. Die strijd is 

(NATUUR + RELIGIE)2

61e seizoen 23 april 2022

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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

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 abonnement  voor 2022-2023!
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 klarinettist 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 Ma-
tinee 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 

Podium Witteman
Arthur en Lucas Jussen 
spelen een deel uit Together 
van Theo Loevendie. En 
de Amsterdam Klezmer 
Band bewerkte het door 
o.a. Beethoven gebruikte 
Oekraïense liedje Ichav 
Kozak za Doenaj.
zondag 24 april, NPO 2, 
18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

VRIEND WORDEN?
WWW

VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5De ‘Romantische’
Bruckner moet zich hebben gerealiseerd dat de Vierde nog flink 
wat schaafwerk nodig had. De oorspronkelijke finale was erg 
lang en bij vlagen ritmisch extreem complex – te moeilijk voor 
zelfs de beste orkestmusici van die tijd. Bruckner kortte boven-
dien het eerste deel radicaal in en vereenvoudigde het ritme 
van het massieve derde unisonothema. 
Maar misschien paste het vereenvoudigen van dit soort details 
ook wel in zijn opvatting van de symfonie als geheel. Bruckners 
Vierde is namelijk de enige van zijn negen symfonieën waaraan 
hij een ondertitel gaf: ‘de Romantische’. Hoewel hij in wezen 
geen romantisch componist was (althans niet in de zin waarin 
de muziek van bijvoorbeeld Weber, Schumann, Mendelssohn en 
Wagner die idealen belichaamde), is zijn symfonie wel degelijk 
zo te noemen door de toespelingen op de jacht en door het 
spotlicht op het instrument dat er het meest mee wordt geasso-
cieerd, de hoorn. 
De Vierde lijkt Bruckners arcadische ervaringen met het Oosten-
rijkse platteland te weerspiegelen. Dat blijkt in ieder geval uit 
de beschrijvende titels die hij verschillende delen achteraf gaf, 
waaronder ‘Jachtscène’ voor het Scherzo, ‘Dansmelodie ge-
speeld tijdens de picknick’ voor het Trio en, natuurlijk, de 
overkoepelende titel ‘Romantische’ op de titelpagina van het 
manuscript. 
In een brief aan dirigent Hermann Levi van 8 december 1884 
gaf Bruckner een korte en levendige beschrijving van het 
programma voor de Vierde: “In het eerste deel wordt na een 
goede nachtrust de dag aangekondigd door de hoorn; tweede 
deel lied, derde deel jachttrio, muzikaal vermaak van de jagers 
in het bos.” Zes jaar later, opnieuw in een brief, weidde hij 
enigszins uit over dit achterliggende programma: “In het eerste 
deel van de ‘romantische’ Vierde symfonie is het de bedoeling de 
hoorn te verbeelden die vanuit het stadhuis de dag aankondigt! 
Daarna gaat het leven verder: in de Gesangsperiode [het tweede 
motief, AF] is het thema het lied van de koolmees Zizipe.” 
“Tweede deel: lied, gebed, serenade. Derde: jacht en in het Trio 
hoe een draaiorgel speelt tijdens de middagmaaltijd in het 
bos.” Maar toen Bruckner jaren later werd gevraagd naar het 
verhaal achter de finale, bekende hij: “Ik ben helemaal vergeten 
welk beeld ik daarvoor in gedachten had.”

zelfs bekend geworden als ‘het Brucknerprobleem’ – een mooie 
naam voor de moeizame debatten over de voor- en nadelen van 
de verschillende revisies. Sommige edities bevatten ‘correcties’ 
die Bruckner nooit heeft gezien, laat staan goedgekeurd. In 
andere edities zijn veranderingen opgenomen die de componist 
mogelijk aanbracht uit onzekerheid of ontvankelijkheid voor 
kritiek van anderen. 
Bruckner componeerde de oorspronkelijke versie van zijn Vierde 
symfonie tussen januari en november 1874, maar die versie werd 
tijdens zijn leven nooit uitgevoerd of gepubliceerd. Hij bleef er 
nog zeker veertien jaar aan sleutelen. Bruckneronderzoekers 
onderscheiden ten minste zeven authentieke versies en revisies 
van de Vierde. De uitvoering in de ZaterdagMatinee maakt 
gebruik van de versie uit 1878-1880, in een editie van musico-
loog Leopold Nowak. Deze wordt vandaag de dag het meest 
uitgevoerd en opgenomen.

Misschien dat Bruckner zijn Vierde nooit grondig zou hebben 
herzien als hij niet het trauma had hoeven te verwerken van de 
première van zijn Derde symfonie in Wenen in 1877. Hij was al 
teleurgesteld door de negatieve reactie op de Vierde van de 
Berlijnse criticus Wilhelm Tappert, maar in de Oostenrijkse 
hoofdstad leed hij een nog grotere nederlaag.
De toewijding van de Derde aan Wagner, Bruckners idool, 
landde waarschijnlijk verkeerd bij het grootste deel van het 
conservatieve Weense publiek en de pers, terwijl de complexi-
teit van de muziek het orkest deed steigeren. Toen de Bruckner-
dirigent Johann Herbeck plotseling stierf, moest Bruckner zelf 
in de bres springen, zonder veel orkestdirectie-ervaring. Tijdens 
de uitvoering liep de zaal langzaam leeg. Een paar trouwe 
vrienden, onder wie de zeventienjarige Gustav Mahler, probeer-
den hem achteraf te troosten, maar de verslagen Bruckner zou 
hebben geroepen: “Ach laat me met rust, ze willen niets van 
mij weten!”

“Ach laat me met rust, ze willen niets van mij weten!”

Anton Bruckner, 1868, 
coll. Stadtmuseum Linz 



6 7MASS begint zoals het een goede mis betaamt met een Introitus 
waarin, zoals de componist zegt, ‘de massa zich verzamelt.’ De 
titel Kyrie is vervangen door k

B
, de constante van Boltzmann die 

het verband tussen temperatuur en energie beschrijft. Gloria 
wordt in deze mis G, de gravitatieconstante. (Voor de liefheb-
bers: in de wetten van Newton is G de evenredigheidsconstante 
die de gravitatiekracht tussen twee lichamen verbindt met het 
product van hun massa en het omgekeerde kwadraat van hun 
afstand). C wordt de titel van het oude Credo, de letter die staat 
voor de lichtsnelheid. Verduin: “Het is de maximale snelheid 
waarmee informatie kan stromen, de oorsprong van causaliteit, 
beroemd gemaakt in E=mc2.”

De S van Sanctus staat voor entropie: volgens Boltzmann verkiest 
het universum chaos boven orde. Na een dichte passage vol 
kruisende glissandi die samen de X van Xenakis vormen, 
verschijnt daar ineens Bruckner in het marsachtige ritme van 
de strijkers. Verduin: “Ik ben een liefhebber van de late Xenakis, 
waar zijn muziek echt klinkt als langzaam langs elkaar schu-
rende betonblokken.” Verduin wilde uit de buurt blijven van de 
stijl van Xenakis, omdat die zo herkenbaar is. Maar hij refereert 
wel aan diens werk. Behalve de glissandipassage, de handteke-
ning van Xenakis, citeert Verduin de Griekse componist letter-
lijk in bijvoorbeeld het Benedictus. Daar brengt Verduin een 
passage uit Xenakis’ Eonta, tegelijk met Roáï in de strijkers. 
Voor de B van het Benedictus vond Verduin geen natuurkundige 
constante: dat misdeel vaart dus nog onder zijn oorspronkelijke 
titel. De beginletters van het Agnus Dei waren evenmin natuur-
kundig voorradig, aldus Verduin. “Aangezien we al enigszins 
van het pad afgeweken zijn, eindigen we met Critical Mass: voeg 
genoeg massa bij elkaar en die zal het weefsel van het univer-
sum uit elkaar scheuren.”

Janco Verduin: MASS
De NTR ZaterdagMatinee gaf Janco Verduin de opdracht een 
werk te maken voor orkest en piano obbligato – de piano is een 
instrumentale solopartij die opvalt, maar niet zo prominent als 
in een soloconcert. Verduin werd bovendien gevraagd een 
tegenwicht bij Anton Bruckner en Iannis Xenakis te maken. Op 
zoek naar manieren om de klankmassa’s van Xenakis te verbin-
den met de religieuze Bruckner, kwam de oplossing in de titel: 
Het Engelse ‘Mass’ betekent zowel ‘massa’ als ‘(heilige) mis.’ 
Hoewel MASS doorgecomponeerd is en geen losse delen kent, 
gaf Verduin het werk de structuur en de delen van een miscom-
positie. Verduin: “Natuurkunde is de vervanging voor religie 
geworden. Als een echte atheïst besloot ik de vorm van een mis 
te gebruiken, maar de titels van de delen door fundamentele 
natuurkundige constanten te vervangen. Om in die xenakiaan-
se vibe te komen, en om te zien of ik die natuurkundige concep-
ten in muziek kon vertalen. Om het geheel wat persoonlijker te 
maken, kan de muziek ook beluisterd worden als de portretten 
van Bruckner, Boltzmann en Xenakis.” Boltzmann is de negen-
tiende-eeuwse Oostenrijkse natuurkundige Ludwig Boltzmann, 
grootvader van de moderne atoomtheorie en, zo ontdekte 
Verduin tot zijn verrassing, een voormalig pianoleerling van 
Bruckner. De cirkel was rond.
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Janco Verduin In zijn monumentale MASS verbindt Janco Verduin natuurkunde 
en religie met elkaar in een eredienst voor de wetenschap.
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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-Sinfonie-
orchester Berlin. In het huidige seizoen 
maakt zij haar debuut bij het Gewand-
hausorchester Leipzig, het Chicago 
Symphony Orchestra en het HR-Sinfonie-
orchester (Frankfurt), en keert terug bij 
het Symphonieorchester des Bayeri-
schen 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 Cleve-
land Orchestra (Blossom Festival) en het 
Orchestre National de France (Festival 
de Saint-Denis) en dirigeerde Beetho-
vens Negende symfonie bij de Wiener 
Symphoniker, een uitvoering in de reeks 
‘negen Beethovensymfoniëen uit negen 
Europese steden’, live op ARTE. Zij 
dirigeerde Tsjaikovski’s Jevgeni Onegin in 
het Théâtre des Champs-Élysées (Or-
chestre National de France), het tweede 
bedrijf uit Wagners Tristan und Isolde 
met het Koninklijk Orkest van Stock-

holm en de derde akte uit Siegfried bij de 
Bregenzer Festspiele (Wiener Sym-
phoniker). Sinds het winnen van de Sir 
Georg Solti Conducting Award in 2016 
was Canellakis te gast bij orkesten als 
het London Symphony Orchestra, het 
Philadelphia Orchestra, het NDR Elb-
philharmonie Orchester, het Orchestre 
Symphonique de Montréal en de symfo-
nieorkesten van Melbourne, Sydney, 
Toronto, Cincinnati, Minnesota en 
Detroit. In 2019 was zij de eerste vrou-
welijke dirigent die de First Night of the 
BBC Proms dirigeerde, voor het BBC 
Symphony Orchestra. In 2018 was zij 
ook de eerste vrouw die het Nobelprijs-
concert dirigeerde bij het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Stockholm. 
Het was Sir Simon Rattle, die haar 
kende van haar optredens als violist in 
de Berliner Philharmoniker (als lid van 
de Orchester-Akademie aldaar), die 
Karina Canellakis tot een dirigentencar-
rière aanzette. Vele jaren trad zij al op 
als vioolsolist, gastaanvoerder en 
kamermusicus. Zij bracht haar zomers 
musicerend door bij het Marlboro Music 
Festival, totdat dirigeren de centrale 
plaats in haar carrière innam.

Het doorgecomponeerde MASS zou je ook kunnen horen als een 
klassiek pianoconcert in drie delen met de delen G en C als 
middendeel, aldus Verduin. Om de obbligato pianopartij voor 
solist Ralph van Raat uitdagend te houden, legde Verduin een 
groot deel van de complexiteit bij hem neer en ontlastte hij het 
orkest daarmee. En hoewel de piano geen echte cadensen heeft, 
tilt de componist het instrument herhaaldelijk uit het geheel 
door te variëren in de massa van de orkestklank.
Volgens de componist kan je ten slotte ook naar MASS luisteren 
als een vierdelige symfonie, compleet met sonatevorm (Introitus 
en k

B
), G en C als rustig deel, S als scherzo en grofweg het 

Benedictus en Agnus Dei als finale. Verduin koos voor een verwij-
zing naar die klassieke vormen om het menselijke drama van 
de buitenstaander Bruckner en de depressieve Boltzmann (die 
uiteindelijk zelfmoord pleegde) in zijn stuk te verwerken. Voor 
alle niet-bèta’s, zeg maar. Verduin: “Ik had natuurlijk een heel 
Xenakisachtig stuk kunnen maken, maar ik wilde het publiek 
niet murw beuken met 25 minuten complex geram. Ik vind dat 
luisteraars mijn betoog moeten kunnen volgen. Ik neem ze 
daarin bij de hand en trek ze af en toe mee de diepte in. Maar je 
moet je publiek niet de diepte in duwen.”

Anthony Fiumara
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10 11concerten 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-
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 Filhar-
monisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

Raat werkte samen met componisten als 
John Adams, Louis Andriessen, Gavin 
Bryars, Joep Franssens, Arvo Pärt, Tan 
Dun en John Tavener. Een groot aantal 
componisten heeft werk aan hem 
opgedragen. In 2003 is hij benoemd tot 
Steinway Artist. Hij is als docent heden-
daagse pianomuziek verbonden aan het 
Conservatorium van Amsterdam en de 
postgraduate opleiding van de Accade-
mia di Musica di Pinerolo (Turijn, Italië). 
In zijn vrije tijd vliegt Ralph graag; hij is 
sinds 2022 in het bezit van een Com-
mercial Pilot Licence met een Enroute 
Instrument Rating en een Complex 
Aircraft Endorsement.
Eerder in de Matinee: De Leeuw: Dances 
sacrées (2006), Adams Phrygian Gates 
(2006), Tiensuu Mind (2007), Carter 
Double Concerto (2008), Vleggaar Piano-
concert (2009), Loevendie Pianoconcert 
(2009), Roukens Concerto Hypnagogique 
(2012), Van Rossum “a young woman 
came up to me” (2014)

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 

kers Concours, de Elisabeth Everts Prijs, 
een internationale Borletti-Buitoni 
Fellowship, de Philip Morris Kunstprijs, 
de VSCD Klassieke Muziekprijs, de Prijs 
Klassiek van de NTR en De Ovatie 2019. 
Ralph van Raat geeft solorecitals en 
concerten met orkest in Europa, het 
Midden-Oosten, Azië en de Verenigde 
Staten. Hij soleerde bij onder andere Het 
Koninklijk Concertgebouworkest, de Los 
Angeles Philharmonic, het BBC Sym-
phony Orchestra, London Sinfonietta, 
DeFilharmonie in Antwerpen, Cape 
Town Philharmonic, China National 
Symphony Orchestra, Cairo Symphony 
Orchestra, Melbourne Symphony Or-
chestra en het Radio-Sinfonie-Orchester 
Frankfurt. Hij werkte daarbij met 
dirigenten als Valery Gergiev, David 
Robertson en Peter Eötvös. Ralph van 

Ralph van Raat
Pianist en musicoloog Ralph van Raat 
studeerde piano aan het Conservato-
rium van Amsterdam bij Ton Hartsuiker 
en Willem Brons, en muziekwetenschap 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
sloot beide studies cum laude af. In het 
kader van zijn pianostudie studeerde hij 
bij Claude Helffer in Parijs, Ursula 
Oppens in Chicago (Northwestern 
University) en Pierre-Laurent Aimard in 
Keulen (Hochschule für Musik Köln). 
Ralph van Raat behaalde prijzen bij 
diverse concoursen, zoals de tweede 
prijs en de Donemus-Prijs van het 
Prinses Christina Concours, de 
Stipendium prijs Darmstadt tijdens de 
Internationale Ferienkurse für Neue 
Musik te Darmstadt, de eerste prijs bij 
het Internationale Gaudeamus Vertol-
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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
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
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Deniz Ispir

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Ephraim Feves
Iina Laasio
Eva Traa
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Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
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Annemarie Konijnenburg
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Ewa Wagner
Joao Abreu

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
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Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Servaas Jessen
Alberto Monge Mansillla
Marc Terré

FLUIT
Francesco Gatti
Adeline Salles
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Marjolein Koning
Yvonne Wolters

KLARINET
Sergio Hamerslag
Esther Misbeek
Diede Brantjes

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Elias Agsteribbe

HOORN
Ivo Dudler
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Tim Ouwejan
Joao Guedes da Chuma

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney

CELESTA
Reinier van Houdt
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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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14 15zaterdag 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.

zaterdag 14 mei, 14.15-ca 16.20 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Hedendaags 4

DE IJZINGWEKKENDE 
NATUURBEELDEN VAN 
HANS ABRAHAMSEN

Asko|Schönberg

Brad Lubman dirigent

Abrahamsen Winternacht
Abrahamsen Wald
Abrahamsen Schnee

Asko|Schönberg en Brad Lubman brengen 
drie magisch -romantische ‘natuurbeel-
den’ van Hans Abrahamsen: Winternacht, 
Schnee en Wald.

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.
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Ensemblewerken over ijs en woud
Abrahamsens ensemblewerken Winter-
nacht, Schnee en Wald kunnen met enig 
recht een trilogie worden genoemd. Ze 
gaan over winter, woud, ijs, nachtelijke 
sleeritten, romantische beelden. Zelf 
noemt de componist Wald de tweeling-
zuster van zowel Schnee als van zijn 
eerdere blaaskwintet Walden (1978). De 
titel voor Walden ontleende hij het 
gelijknamige boek uit 1854 van de 
Amerikaanse auteur Henry David 
Thoreau, dat zijn twee jarige verblijf 
beschrijft in een hut aan de oever van 
Walden Pond in Concord, Massachu-
setts.

Magie
Wald plaatst Thoreaus terug-naar-de-
natuurgedachte in een Duits-roman-
tisch kader. De titel slaat een brug naar 
de pianocyclus Waldszenen van Robert 
Schumann. Voor zowel Schumann als 
Thoreau, schrijft Abrahamsen, is het 
woud “de magische romantische plaats 
die de mens tot spiritueel inzicht 
brengt.” Het met Duitse voordrachts-
aanwijzingen doorspekte Wald bevat in 
negentiende-eeuwse geest een echte 
Nachtmusik en een jachtscène met 
galopperende paarden. De aan Walden 
ontleende jachthoornroep van een 
stijgende kwart zal de hoornist Abra-
hamsen uit het hart zijn gegrepen. Zelf 
toog hij ooit met een waldhoorn naar 
het bos om die magie aan den lijve te 
ervaren.
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
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