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BAROKKE VIRTUOSITEIT MET JULIA LEZHNEVA

Concerto Köln

Julia Lezhneva sopraan 
Mayumi Hirasaki viool
Emilio Percan viool en concertmeester

SERIE OUDE MUZIEK 5

Johann Georg Pisendel 1687-1755
Concerto in D, Jung P.l.7.c  
voor viool, twee hoorns, twee hobo’s, 
strijkers, fagot en basso continuo
Vivace – Andante – Allegro

Antonio Vivaldi 1678-1741 
In furore iustissimae irae, motetto a 
canto solo con stromenti, RV 626 
voor sopraan, strijkers en basso 
continuo 

Georg Friedrich Händel 1685-1759 / 
Johann Georg Pisendel  
Sonata per orchestra con 2 violini, 2 
oboi, basso ed organo 
naar Triosonate in F, HWV 392
Andante – Allegro – Adagio – Allegro

Antonio Vivaldi 
Concerto grosso in D a 10 stromenti, 
RV 562a ‘di Amsterdam’
Allegro – Grave sempre piano – 
Allegro 

pauze

Jan Dismas Zelenka 1679-1745 
Hipocondrie a 7 concertanti in A, 
ZWV 187
Grave – Allegro – Lentement

Johann Adolf Hasse 1699-1783 
uit Irene, dramma per musica: 

‘Un si funesto  addio’ (aria van Irene)

Antonio Vivaldi 
Concerto in a voor twee violen, strij-
kers en basso continuo, RV 523
Allegro molto – Largo – Allegro

Johann Adolf Hasse 
uit Irene, dramma per musica: 
Sinfonia

‘Che d’un bene io mi privi’ 
(accompagnato  van Irene)

‘Sì, di ferri mi cingete (aria van Irene)
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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!

Het is een mythe die je als Lage Lander niet graag ontkracht: 
die van de beroemdste aller Italiaanse barokkers die het feestje 
voor een Nederlands topmonument met muziek én een guest 
appearance zou hebben vereerd. Maar de feiten hebben de 
verhalen ingehaald. Wat rest is een koosnaampje in de lijst 
concerto’s van de man die het genre zowat heeft uitgevonden.

Concerto di Amsterdam
Zo wil het de overlevering: op 7 januari 1738 bezocht Antonio 
Vivaldi de Stadsschouwburg aan de Keizersgracht 384 om er 
met de Amsterdamse nobilia het eeuwfeest van het theater te 
vieren. Waar het honderd jaar eerder Vondels Gijsbrecht van 
Aemstel was dat de opening kracht moest bijzetten, zou de 
Venetiaanse eminentie persoonlijk de uitvoering bijwonen van 
een nieuw gelegenheidswerk van eigen hand: het vioolconcerto 
in D, RV 562a, bijgenaamd ‘Concerto di Amsterdam’. 
“Voor, tusschen en na het spel hoorde men een heerlijk Concert 
van Muzijk gecomponeerd door den vermaarde Antonii Vivaldi, 
’t welk treffelijk uit gevoerd wierd,” meldt een bron uit die tijd. 
En er lijkt inderdaad weinig discussie over het feit dat er die 
dag Vivaldiaanse melodieën boven de grachten zweefden. Maar 
dan beginnen de problemen. Musicologen 
achten het inmiddels vrij onwaarschijn-
lijk dat Vivaldi, dan bijna zestig en ge-
plaagd door een longaandoening, de 
Alpen zou zijn overgetrokken. In hartje 
winter, nota bene. De Utrechtse muziek-
wetenschapper Rudolf Rasch ontkrachtte 
finaal de legende, die wortelt in een foute 
interpretatie van contemporaine beschrij-
vingen van de feestelijkheden. Sinds 
midden jaren negentig is het Vivaldi-
hoofdstuk niet meer dan een hikje in de 
Schouwburgkroniek. 

VENETIË AAN DE ELBE: BAROK IN DRESDEN
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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

Uitzending 
NPO Radio 4 
De Matinee wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt ook luisteren 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
Remy van Kesteren is te 
gast; op zijn festival zal de 
Oekraïense zangeres/har-
piste Maryna Krut optre-
den. Camerata RCO speelt 
Glucks Dans van de zalige 
geesten. Niki Jacobs zingt ’n 
Jiddisch liedje. Jonge held is 
de pianiste Nour Ayadi.
zondag 1 mei, NPO 2, 
18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

VRIEND WORDEN?
WWW

VRIENDENVANDEMATINEE.NL

Zaal van de Amster-
damse Schouwburg 
aan de Keizersgracht 
te Amsterdam (1637; 

‘vertimmerd’ in 1665)



4 5werk toe aan Pisendel, waaronder een pak partituren die de vio-
list mee naar huis mocht nemen. 
Bij zijn terugkeer naar Dresden in september 1717 had Pisendel 
dan ook een aanzienlijke hoeveelheid muziek van Vivaldi’s 
hand op zak, genoteerd op papier van extra kleine afmetingen 
om gewicht en ruimte te sparen. Die partituren kregen hun 
eigen genreaanduiding in de muziekwetenschappelijke litera-
tuur: ‘Reisepartitur’. Pisendel ging in Dresden gewoon door 
met het spijzen van zijn Vivaldi-collectie en bleef werk van Il 
prete rosso verzamelen tot diens dood in 1741. Die directe link 
tussen Dresden en Venetië, belichaamd door het partnerschap 
tussen de twee vrienden, is de bron van de schat aan Italiaanse 
manuscripten die tot op vandaag in de Sächsische Landesbiblio-
thek worden bewaard. 

De Dresden-concerti
Diverse in Dresden bewaarde werken schreef Vivaldi voor het 
hoforkest, dat zich met veertig musici tot de grootste van 
Europa mocht rekenen. Alle musici waren van topkwaliteit, en 
dat spiegelt ook in de schriftuur van de concerti in de Dresde-
ner collectie. Basisplan was een drieledige structuur met twee 
snelle delen en een langzaam deel middenin. De interactie 
tussen een of meerdere solisten en de orkestgroep in de Dresde-
ner concerti is gevarieerd: nu eens krijgt de solist slechts korte 
interventies voor de kiezen, dan weer is er ruimte voor bijdra-
gen met een grotere amplitude en cadenza’s die de solist alle 
hoeken van de kamer laten zien. 
Onder de vele concerti zijn er heel wat die de viool op de 
voorgrond voeren, maar ook diverse ‘con molto istromenti’, 
waarin blaasinstrumenten zich bij de solistengroep aansluiten. 
Concerti grossi in de strikte zin van het woord zijn dit niet: de 
solisten krijgen geen gelijke aandelen in de actie, maar staan in 
een strikte hiërarchie tegenover elkaar. Opnieuw heeft door-
gaans de viool het voor het zeggen, met houtblazers (hoorns, 
hobo’s, fagotten) in een secundaire rol, met een kleiner aantal 
interventies die meestal ook van kortere duur zijn. Hoewel niet 
altijd specifiek toegedicht aan het Dresdener hoforkest, is deze 
bezetting meestal een goede aanwijzing dat Vivaldi bij het 
componeren het machtige hoopje van Pisendel in gedachten 
had. 

Toch stopt het daar niet, want ook met het ‘Concerto di Amster-
dam’ is er wat aan de hand. Onder het nummer 562 zitten 
immers twee composities in de Ryom-Verzeichnis (RV). De 
oudste: een concerto in D voor viool, twee hobo’s, fagot en twee 
jachthoorns uit ca. 1710-1717 dat werd gecomponeerd en/of 
gebruikt voor het feest van San Lorenzo (10 augustus) in Vene-
tië, mogelijk in het gelijknamige benedictijnerklooster. De 
tweede partituur, gecatalogeerd als RV 562a, is het Concerto 
grosso à 10 stromenti dat in 1738 in Amsterdam heeft geklonken. 
Er zijn opvallende verschillen met het origineel: de toevoeging 
van pauken, die altijd samenspelen met de hoorns, en de 
vervanging van het instrumentale recitatief door een meer 
conventioneel langzaam deel met lyrische solopartij. Voorts 
ontbreekt de uitgebreide cadens van het derde deel. Kortom, 
RV 562a lijkt (door iemand uit de entourage van de Nederland-
se spelersgroep?) te zijn aangepast voor een solist die net iets 
minder virtuositeit in de vingers had dan degene waarvoor 
RV 562 was bedoeld. Een blamage is dat niet, want slechts één 
violist had de oorspronkelijke partituur kunnen spelen: Pisen-
del, de man die het grachtendelirium compleet zou hebben 
gemaakt. 

Pisendel – tussen Venetië en Dresden
Johann Georg Pisendel (1687-1755) genoot zijn muzikale oplei-

ding in Ansbach en Leipzig maar vond in 1712 de job 
van zijn leven als musicus aan het keurvorstelijke hof 
van Dresden. Nog voor hij er kapelmeester werd in 
1730, maakte hij al diverse reizen in de entourage van 
zijn broodheer, Frederik August I van Saksen. Hun 
bezoek aan Italië in 1716-1717 zou een blijvende 
invloed hebben op de dan dertigjarige musicus. 
Pisendel maakte in Venetië namelijk kennis met Vival-
di, die niet enkel zijn leraar viool en compositie maar 
ook een goede vriend werd. 
Vivaldi droeg diverse sonates en concerti op aan de 
violist, die tot de meest uitmuntende van zijn tijd 
behoorde. Hij zou de jongeman ook de kans hebben 
gegeven zijn plaats in te nemen als solist om de pauze 
tussen opera-akten met een sonate of concerto op te 
vullen. De meester vertrouwde ook heel wat kopieer-

Frederik August I van 
Saksen in gala-uniform

Johann Georg Pisendel



6 7periode net voor het kapelmeesterschap van Pisendel.
Een van de meest eminente internationale musici was Jan 
Dismas Zelenka, een contrabassist uit Bohemen die in 1711 
werd ingelijfd. Toen hij na een studieperiode bij Johann Joseph 
Fux in Wenen religieuze muziek begon te componeren, ontbol-
sterde hij ook tot een van de meest onorthodoxe creatievelin-
gen in het gezelschap. Zelenka, die in 1735 werd bedacht met 
de titel ‘Kirchen-Compositeur’ schreef daarnaast ook instru-
mentaal werk dat uitblinkt in originaliteit en contrapuntische 
kwaliteit: een talent dat hem de bewondering opleverde van 
Telemann en Bach. 
Tussen de sonates, canons en capriccio’s in zijn oeuvrecataloog 
verschijnt Hipocondrie als de ultieme bizarrerie. Geschreven in 
Praag in 1723 – zowat de meest productieve periode van Zelen-
ka’s carrière – is deze quasi-ouverture bestemd voor een ensem-
ble van hobo’s, fagot, violen, altviool en continuo. De al dan 
niet ingebeelde kwaaltjes en pijntjes van het ‘hypochonder’ dat 
de componist als protagonist koos, vertalen zich naar een 
drieledige opzet met statige intro in gepunte ritmiek, een 
snelle middensectie vol contrapuntische steekspelletjes en een 
gedragen, akkoordische sectie tot slot. Zweten en kreunen is 
het doorheen de afwisseling van majeur en mineur toonsferen, 
de nerveuze elaboratie en uitwisseling van motieven, de mislei-
dende hint naar een voorbarig einde, en de verminderde 
akkoorden in de slotpassage: muziek die wandelt op het scherp 
van de snee, tussen barok en preklassiek, met een knipoog naar 
de neuroses en excessen van het (vroeg)moderne leven.

Hasse en Bordoni
Met Johann Adolph Hasse werd ook de liefde van de Dresdener 
keurvorsten voor opera tot een majestueus zenit gevoerd. Hasse, 
die als twintiger in Venetië en Napels het vak had geleerd, be-
landde in 1731 aan het hof van Saksen waar hij kapelmeester 
werd. Ook zijn echtgenote, de illustere diva Faustina Bordoni, 
trad er overigens toe tot de muzikale hofhouding, nadat ze eerder 
overigens een favoriet van Händel was geweest. Ze waren niet de 
eerste Italianen die in het hoftheater het mooie weer zouden 
maken: al na zijn terugkeer van de Italiëreis van 1717 had de 
keurvorst de weg vrij gemaakt voor een Italiaans operagezelschap 
aan het hof, met sterkhouders als de gevierde castrato Senesino. 

Pure passie
Pisendels ontmoeting met Vivaldi was een keerpunt. Voor de 
man zelf, uiteraard, die het levende uithangbord werd voor 
Vivaldi’s muziek aan de overzijde van de Alpen, en overigens 
ook zelf een (klein maar briljant) oeuvre componeerde dat 
basiskenmerken van de Venetiaanse barok mixt met Franse 
galanterie. 
De Pisendel-episode zou daarnaast cruciaal blijken voor de 
positie van Italiaanse muziek aan het Saksische hof en de 
uitstraling van het repertoire naar de rest van Duitsland: 
Dresden werd de buitenlandse hoofdzetel van de Vivaldi-
verering . De concertatostijl naar Vivaldiaans recept beleefde er 
ware hoogdagen in het tweede kwart van de achttiende eeuw. 
Toeval was dat niet: onder keurvorst Friedrich August I was 
rond het begin van de eeuw een muzikale hoogconjunctuur 
aangebroken die met zijn opvolgers Friedrich August II en 
Friedrich Christian zowat zeventig jaar zou duren. Architec-
tuur, beeldende kunsten en muziek werden aan het hof geculti-
veerd met een intensiteit die suggereert dat kunst – veel meer 
nog dan een publieke representatie van wereldlijk gezag – een 
persoonlijke passie van de keurvorstelijke familie was.
Het muziekleven aan het hof stutte op de bedrijvigheden van 
de Evangelische Hofkirchenmusik – een ensemble dat de religieuze 
muziek voor protestantse aangelegenheden voor zijn rekening 
nam – en de Churfürstlich Sächsische Capell- und Cammer-Musique 
die de katholieke erediensten, officiële ontvangsten, feesten en 
privé-concerten verzorgde. Niet enkel was het hoforkest stevig 
bezet, het kon ook rekenen op de beste en meest geavanceerde 
instrumenten van die tijd. Vaste kompanen in de spelersgroep 
waren de fluit, hobo, fagot en hoorn, en vaak werden zelfs 
trompetten en pauken, blokfluit, chalumeau, hobo d’amore, 
viola d’amore en pantaleon* aan het ensemble toegevoegd. In 
tegenstelling tot de meeste hoforkesten kregen musici er 
voldoende tijd, ruimte en loon om zich in één instrument te 
specialiseren en zo het hoogste niveau te bereiken. De muzikan-
ten vormden bovendien een internationaal gezelschap, met 
onder meer Franse fluitisten en een Vlaamse orkestleider in de 

*  Of ‘hakkebord’: een type citer, waarvan de snaren niet met toetsen werden 

aangespeeld maar met in de hand gehouden hamertjes of een plectrum.

Johann Adolph Hasse 
en Faustina Bordoni; 
karikatuur door Pier 
Leone Ghezzi, 1739



98 Vivaldi: In furore iustissimae irae

Aria
In furore iustissimae irae

Tu divinitus facis potentem.
Quando potes me reum punire

Ipsum crimen te gerit clementem.

Recitativo
Miserationum Pater piissime
Parce mihi dolenti 
peccatori languenti,
O Jesu dulcissime. 

Aria
Tunc meus fletus 
evadet laetus
Dum pro te meum 
languescit cor

Fac me plorare
Mi Iesu care
Et fletus laetum 
fovebit cor.

Alleluia
Alleluia.

Hasse was ten tijde van zijn komst naar Dresden al een van de 
meest gevierde opera-seriacomponisten van zijn tijd, die aan 
beide zijden van de Alpen knap geproduceerde werken naar 
een succesvol recept presenteerde. Hasse zou naast zijn werk 
aan het hof ook blijven toeren, onder meer in Italië. Of hij 
daarbij ooit Vivaldi heeft ontmoet, is onduidelijk. Wel weten we 
dat Vivaldi het werk van Hasse moet hebben gekend en bewon-
derd, getuige het gebruik van diverse van zijn aria’s in opera’s 
en pastiches als La Dorilla en Il Bajazet. 

Parelduiken
Met fragmenten uit Hasses drieakter Irene wordt de cirkel van 
dit verhaal gerond. Op 6 februari 1738 – één maand na het 
Concerto di Amsterdam – vond de première plaats van deze 
saga over een Byzantijnse keizerin, haar allesverzengende 
ambitie en scandaleuze liefdes. Faustina Bordoni kreeg de 
hoofdrol in het werk dat werd opgedragen aan Tsarina Anna ter 
gelegenheid van haar verjaardag. De opera kende in totaal vijf 
opvoeringen maar verdween daarna in de Saksische archieven, 
waar de partituur terechtkwam tussen tientallen werken van 
Vivaldiaanse signatuur. 
Tot op vandaag worden er uit die collectie nog pareltjes opgedo-
ken die tot dusver onder de radar bleven. Zo ontdekte een 
IJslandse onderzoeker er in 2012 nog een onbekend vioolcon-
certo. Het gaat vermoedelijk om een werk gecomponeerd voor 
Pisendel – zo doen de extreem hoge moeilijkheidsgraad en de 
benutting van een ultrahoog register althans vermoeden. En 
dus, lieve lezer, is het toegestaan te zuchten en te dromen: 
ergens op een plank, in een achterafhoekje, slingert er in 
Dresden misschien toch nog een écht Concerto di Amsterdam. 

Sofie Taes

Meer?
partituren van Hasses Irene: 
http://en.opera-scores.com/D/FullScore/4868/284065.html & 
http://en.opera-scores.com/D/FullScore/4868/68317.html 

Hofmusik in Dresden: digitaliseringen en duiding bij het 
hofrepertoire: https://hofmusik.slub-dresden.de

In de razernij van Uw geheel terechte 
toorn,
Toont U Uw goddelijke macht.
Wanneer U mij, schuldige, zou kunnen 
bestraffen,
Stemt de wandaad zelf u mild.

Allerheiligste Vader van barmhartigheid
Vergeef mij mijn weeklacht
van een zondaar
O, zoetste Jezus.

Dan zal mijn wenen 
in blijdschap verkeren
Terwijl mijn hart 
naar U hunkert.

Laat mij huilen
Mijn dierbare Jezus
En het wenen 
mijn hart verblijden.

Alleluja.
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10 11Maar ik laat het gebeuren en laat hem 
met mijn schande op het slagveld mee 
de dood in slepen: 
Het was zijn misdaad, de liefde van zijn 
keizerin te wekken.
Daar komt hij, en ik wordt week. Angst 
en tederheid overvallen mij.

Vervloekt zij het onvergeeflijke plan, 
hem weg te voeren.

Ik verscheur het funeste vel.

Ja, keten mij vast,
Schuw niet de handen van Irene te 
ontwijden:
Moge het rinkelen van de ketens
De toorn van de hemel doen bewapenen.

De diepste kerker en de hel 
zullen mij in hun schoot verbergen,
opdat ik jou,
eerloos monster,
niet meer hoef te zien.

Pur facciasi: colui vada: sen porti
il mio rossore, e rischio incontri, e 
morte:
il piacer ad Augusta, è il suo delitto.

Su la vicina soglia, lassa!
I veggo: o qual affanno,
o quele tenerezzza m’assale!
Ah pera, pera d’allonanarlo il reo 
disegno;

e questo cada lacero al suol foglio 
funesto.

Hasse: ‘Sì, di ferri mi cingete’

Sì, di ferri mi cingete, 
non temete profanar le man d’Irene: 

desto al suon di mie catene, 
s’armerà de Ciel lo sdegno

Non che arcere profonda,
me L’Inferno in grembo asconda, 
purchè aver innanzi agli occhi 
non mi tocchi
la tua faccia, o mostro indegno.  

Hasse: ‘Un sì funesto addio’

IRENE
Un sì funesto addio
più amaro a me non far;
se accresce il dolor mio
col dirmi di partir,
tu mi dai morte o Dio,
col dirmi non più amar.

Partir, morir saprò,
ma quest’oblio, nò, nò,
da me non lo sperar.

Hasse: ‘Che d’un bene io mi privi’

IRENE in atto d scrivere
Che d’un bene io mi privi
Così caro al mio cor?
Che da quest’occhi Niceforo allontani?

Irene, sì, con generoso sforzo
rompi tua vil catena; 
ed un fatale mal concepito adore,

che sopito finora in sen chiudesti,
pria che inalzi la fiamma estino resti.

Crudo onor, virtù tiranna,
vostra legge ubbdirò.
Scriverò di mia man la morte mia.

Dunque di marte ai rischi Niceforos 
esporrò? 
Sovra quel capo voterà le faretre il Perso 
infido?
Trema la destra, e col mio nome abborre
d’aggiunger forza a sì crudel rescritto.

Een zo droevig afscheid
maak het niet nog bitterder voor mij;
Mijn leed wordt groter,
Als u mij vraagt, u te verlaten,
U geeft mij de dood, o God,
Als u mij vraagt, niet meer lief te 
hebben.
Vertrekken zal ik, weten te sterven,
maar u te vergeten, nee, nee,
dat kunt U niet van mij verwachten.

IRENE, schrijvend
Moet ik mij van een schat beroven,
die mij zo na aan het hart ligt?
Moet ik Nikeforos echt mijn blik ontne-
men?
Ja, Irene, werp met grootmoedige kracht
de ketenen van je ondeugd af.
Maak een einde aan deze noodlottig-
fatale genegenheid.
Doof de vlam in de borst
voor verder opflakkert en je vernietigt.

Wrede eer, tirannieke deugd,
Ik zal uw wet naleven.
Ik zal mijn doodsvonnis ondertekenen.

Wilt u Nikeforos aan de gevaren van de 
oorlog blootstellen? 
Moet de goddeloze Pers met pijlen op 
zijn hoofd richten?
Mijn hand beeft, schrikt ervan terug 
het wrede bevel meer kracht te verle-
nen.
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Skopje. Onder de indruk van een 
masterclass van Leonid Kogans leerling 
Isabela Golovina besloot hij in 1999 bij 
haar in Moskou te gaan studeren. In 
2000 vervolgde hij zijn opleiding bij 
David Oistrachs pupil Dora Ivanova in 
Sofia. In 2001 belandde hij aan de 
Folkwang-Musikhochschule in Essen, 
waar hij viool studeerde bij Pieter 
Daniel (een leerling van Henryk 
Szeryng en Dorothy Delay), kamermu-
ziek bij Dirk Mommertz (Fauré Quar-
tett) en barokviool bij Stephan Schardt 
(Musica Antiqua Köln). Sinds 2006 is hij 
als solist en concertmeester te horen bij 
onder andere Concerto Köln, de Kölner 
Akademie en Compagnia di Punto. Hij 
werkte samen met musici als Daniel 
Hope, Daniel Müller-Schott, Xavier de 
Maistre, Michael Roll, Simone Kermes, 
Edita Gruberova, Ruth Ziesak, Chen 
Reiss en Viktoria Mullova. Samen met 
Oriol Aymat Fusté en Luca Quintavalle 
speelt hij in het G.A.P. Ensemble, dat 

-altviool aan de Universität Mozarteum 
Salzburg. Hirasaki won pijzen bij 
concoursen in Leipzig en Brugge. Sinds 
2011 is zij concertmeester bij Concerto 
Köln en regelmatig te gast bij barok-
ensembles als de Gaechinger Cantorey 
Stuttgart, het Freiburger Barockorches-
ter, de Akademie für Alte Musik Berlin, 
het Dresdner Festspielorchester, het 
Zürcher Kammerorchester, het Kam-
merorchester Basel, Neue Düsseldorfer 
Hofmusik en La Divina Armonia. Onder 
haar kamermuziekpartners zijn Chris-
tine Schornsheim, Lorenzo en Vittorio 
Ghielmi en Michael Freimuth. Mayumi 
Hirasaki bespeelt een instrument van 
Domenico Montagnana, dat haar door 
een Duitse stichting ter beschikking 
wordt gesteld.

Emilio Percan
Gegrepen door de klank van zijn vaders 
viool, kreeg Emilio Percan vanaf zijn 
zevende vioolles in het Macedonische 

Pesaro. In 2009 won zij de eerste prijs 
bij het Operaconcours in Parijs, en het 
tijdschrift Opernwelt benoemde haar in 
2011 voor haar debuut in de Brusselse 
Munt tot Jonge zangeres van het jaar. 
Haar docenten en mentoren zijn Den-
nis O’Neill, Yvonne Kenny, Elena Obraz-
tsova, Alberto Zedda, Richard Bonynge 
en Thomas Quasthoff.
Eerder in de Matinee: Händel Alessandro 
(Rossane, 2013), Hasse Siroe (Laodice, 
2015), aria’s van Graun en Vivaldi (2017)

Mayumi Hirasaki 
Mayumi Hirasaki studeerde viool in 
haar thuisstad Tokio en in Nürnberg, 
barokviool en klavecimbel in München 
en Luzern, en kerkmuziek in Bamberg/
Nürnberg. Onder haar docenten waren 
Daniel Gaede, Mary Utiger, Christine 
Schornsheim en Giuliano Carmignola. 
Zij geeft les aan de hogescholen van 
Nürnberg, Essen en Frankfurt. Sinds 
2017 is zij professor barokviool en 

Julia Lezhneva
Julia Lezhneva begon haar internatio-
nale loopbaan met een paukenslag, 
toen zij in 2010 op uitnodiging van 
Dame Kiri Te Kanawa Rossini’s ‘Fra il 
padre’ (La donna del lago) zong bij de Brit 
Awards in de Royal Albert Hall te 
Londen. In 2019 debuteerde zij bij de 
Berliner Philharmoniker en in de 
Weense Musikverein. Julia Lezhneva 
werkte samen met dirigenten als Ádám 
Fischer, Giovanni Antonini, Herbert 
Blomstedt, Paavo Järvi, Vladimir Jurow-
ski en Andrea Marcon. In 2019 was zij 
artist in residence bij de Kissinger 
Sommer. Zij was bovendien te gast bij 
de Salzburger Festspiele, het Schleswig-
Holstein Musik Festival en het Lucerne 
Festival. In het voorjaar van 2021 zong 
zij Poppea in Händels Agrippina bij 
Staatsoper Hamburg; verder zong zij 
Vivaldi’s Orlando furioso (Angelica), 
Porpora’s Polifemo (Galatea), Germanico in 
Germania (Ersinda) en Carlo il Calvo 
(Gildippe), Mozarts Le nozze di Figaro 
(Susanna, Barberina), en Händels 
Tamerlano en Oreste. Op liederenavonden 
in Moskou en elders in Europa zingt 
Julia Lezhneva Russisch, Engels en 
Duits repertoire. Lezhneva werd in 1989 
als dochter van twee geofysici op het 
Russische eiland Sachalin geboren, 
kreeg vanaf haar vijfde piano- en 
zangles, studeerde verder aan de 
Gretsjaninov-muziekschool en het 
Conservatorium te Moskou. Op haar 
zeventiende won zij het Elena Obraztso-
va-concours, en op haar achttiende 
opende zij, samen met Juan Diego 
Flórez, het Rossini-Operafestival in 

UI
TV

OE
RE

N
DE

N

KSEN
IA ZASETSKAYA

H
ARALD

 H
O

FFM
AN

N

M
AJA ARGAKIJEVA



14 15het zelfstandig opererende orkest. De 
discografie van Concerto Köln omvat 
meer dan 75 opnamen, die veelvuldig 
in de prijzen vielen. Zo zetten zij Bachs 
Brandenburgse concerten met Shunske 
Sato zonder verdere correcties direct op 
cd. Als cultuurambassadeur van de 
Europese Unie (2012) is het orkest een 
muzikaal uithangbord voor Keulen en 
Nordrhein-Westfalen. Het krijgt onder-
steuning van het Ministerie voor Cul-
tuur en Wetenschap van Nordrhein-
Westfalen, de Kunststiftung NRW en 
het Goethe-Institut. De RheinEnergie-
Stiftung Kultur en de Stichtingen van 
de Kreissparkasse Köln maken het 
omvangrijke muziekeducatieprogram-
ma ‘Die Hörpiraten’ mogelijk. 
Eerder in de Matinee: Händel Israel in 
Egypt (2007), werken van Händel, Rameau 
en Bach (2008), Vinci Artaserse (2014), 
werken van Vivaldi en Telemann (met 
Carlos Mena, 2017), werken van Pisen-
del, Graun en Vivaldi (met Julia Lezhneva, 
2017), Wagner Das Rheingold (2021)

vernoemd is naar de Italiaanse vioolvir-
tuoos Giovanni Antonio Piani. Emilio 
Percan is sinds 2012 gastdocent viool en 
kamermuziek aan de Staatsuniversiteit 
voor Kunst en Cultuur in Moskou. Sinds 
maart 2015 doceert hij bovendien viool 
aan de Kunstuniversität in Graz.

Concerto Köln
Al ruim dertig jaar richt Concerto Köln, 
sterk geworteld in het Keulse muziekle-
ven, zich op de historisch verantwoorde 
muziekpraktijk. Samen met Kent 
Nagano startte het in seizoen 2017-2018 
het meerjarige onderzoeksproject 
‘Wagner-Lesarten’, teneinde nieuw licht 
te werpen op Wagners tetralogie Der 
Ring des Nibelungen. Bij dit artistiek-
wetenschappelijke project wordt het 
ensemble ondersteund door de Kunst-
stiftung NRW, de Strecker-Stiftung, 
Nordrhein-Westfalen en MBL. Mayumi 
Hirasaki, Evgeny Sviridov en Shunske 
Sato staan als vaste concertmeesters, 
naast artistiek leider Alexander Scherf, 
voor de karakteristieke oriëntatie van 

EERSTE VIOOL
Emilio Percan
Markus Hoffmann
Stephan Sänger
Chiharu Abe
Maren Ries

TWEEDE VIOOL
Jörg Buschhaus
Frauke Pöhl
Wolfgang von Kessinger
Yukie Yamaguchi
Andreas Preuss

ALTVIOOL
Antje Sabinski
Aino Hildebrandt
Cosima Nieschlag

CELLO
Jan Kunkel
Alexander Scherf
Candela Gomez Bonet

CONTRABAS
Jean-Michel Forest
Raivis Misjuns

HOBO
Clara Blessing
Marie-Therese Reith
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Rebecca Mertens

HOORN
Christian Binde
Fabio Forgiarini
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Christoph Nünchert
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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)
Samuel Mariño countertenor (Achille)
Gabriel Jublin countertenor (Ulisse)
Valerio Contaldo tenor (Diomede)
Alejandro Meerapfel bas (Licomede)
Kacper Szelążek countertenor (Eunuco)
Marcel Beekman tenor (Nodrice)
Julie Roset sopraan Aurora / Giunone
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.
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16 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.

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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