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DE IJZINGWEKKENDE NATUURBEELDEN 
VAN HANS ABRAHAMSEN
Asko|Schönberg

Brad Lubman dirigent

Hans Abrahamsen 1952

Winternacht 1976-1978
voor zeven instrumenten
Moderato con precisione – Meno mosso (Tempo II): Calmo, con espressione
Tranquillo e con trasparenza
Vivo, energico ma ben ritmico
Lontanemente ma serioso

Wald 2008-2009
voor ensemble

pauze

Schnee 2006-2008
Tien canons voor negen instrumenten
Canon 1a Ruhig aber beweglich
Canon 1b Fast immer zart und still
Canon 2a Lustig spielend, aber nicht zu lustig, immer ein bisschen melancholisch
Intermezzo 1
Canon 2b Lustig spielend, aber nicht zu lustig, immer ein bisschen melancholisch
Canon 3a Sehr langsam, schleppend und mit Trübsinn (im Tempo des ”Tai Chi”)
Canon 3b Sehr langsam, schleppend und mit Trübsinn (im Tempo des ”Tai Chi”)
Intermezzo 2
Canon 4a (minore) (Hommage à WAM) Stürmich, unruhig und nervös
Canon 4b (maggiore) Sehr stürmich, unruhig und nervös
Intermezzo 3
Canon 5a (rectus) Einfach und kindlich
Canon 5b (inversus) Einfach und kindlich
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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!

Dit seizoen wijdt de NTR ZaterdagMatinee een meerdelig 
componistenportret aan de Deen Hans Abrahamsen, meester in 
het verklanken van sneeuw, ijs en andere noordelijke kouwig
heden. Klonk in januari al de Nederlandse première van zijn 
Hoornconcert, en in februari (opnieuw) de uitzonderlijke lied
cyclus Let me tell you door Barbara Hannigan, vandaag geeft 
Asko|Schönberg een kleurrijke staalkaart van Abrahamsens 
ensemblemuziek. Van het vroege Winternacht (19761978), via 
het sleutelwerk Schnee (2008) tot de mysterieuze bosmuziek van 
Wald (2009).

Winters stilleven
De openingsregels doen een herberg vermoeden. Een man, hij 
dronk meer wijn dan goed voor hem was, verlaat het knappen
de haardvuur en struikelt de nacht in. Er is sneeuw gevallen. 
IJzige wind. De aarde is hard van de vrieskou. Op verstarde 
benen bereikt hij op het nippertje zijn hut. Wanneer hij de 
volgende ochtend uit zijn ‘schwarzer Schlaf’ ontwaakt, klinkt 
in het dorp kil klokgelui.
Het moet gezegd: erg vrolijk gaat het er niet aan toe in Georg 
Trakls Winternacht. Niettemin (of juist daarom?) nam Abraham
sen Trakls beelden van eenzaamheid en natuurmelancholie in 
1976 als uitgangspunt voor zijn gelijknamige ensemblestuk. 
Meer specifiek voor het openingsdeel dat hij aan de Oostenrijk
se dichter opdroeg.
De muziek laat zich beluisteren als een winters stilleven. Hoge, 
staccato speldenprikjes van fluit, piano en viool dwarrelen als 
sneeuwvlokken naar beneden. Even later laat Abrahamsen het 
ensemble bevriezen in een roerloze ‘Calmo’passage. De viool 
(een belichaming van Trakls dolende dronkaard?) trekt klaag
lijke glissandolijnen tussen een g en de naastliggende as, tonen 
die later terugkeren in een langzaam wegstervende altfluitsolo.
Abrahamsens muzikale sfeerimpressies zijn het product van 
een strenge nauwkeurigheid en orde. “Bijna klassiek in termen 
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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

Losse kaarten 2022-
2023 vanaf 1 juni!
U kunt natuurlijk voor een 
abonnement kiezen, maar 
vanaf 1 juni kunt u ook 
kaarten voor afzonderlijke 
concerten bestellen.
De duizelingwekkende 
muziek van de alleskun-
ner Jörg Widmann staat 
komend seizoen in de 
schijnwerpers. Als iemand 
het verdient ‘de Mozart 
van nu’ te worden ge-
noemd, 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 

Méér Abramsen met Kent Nagano op 4 juni
Na Das Rheingold met Concerto Köln keert Kent Nagano 
op 4 juni terug met de Nederlandse première van Hans 
Abrahamsens The Snow Queen (2019). Een opera naar 
de klassieke vertelling van Andersen over de kinderen 
Kay en Gerda, die door de boze sneeuwkoningin van 

elkaar worden ge-
scheiden maar elkaar 
uiteindelijk zullen 
terugvinden. Bij Abra-
hamsen groeit dat 
uit tot een complex 
sprookje over liefde, 
het verlies van on-
schuld en de weg naar 
volwassenheid.
  ZATERDAGMATINEE .NL
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4 5Voor het slotdeel putte Abrahamsen andermaal inspiratie uit 
de poëzie van Trakl, nu uit diens gedicht Im Frühling. Oplet
tende oren herkennen wellicht materiaal dat ook in de slot
maten van het openingsdeel klonk. De serene volksmelodie in 
de viool en het militant tetterende trompetje doen een knipoog 
naar Mahler vermoeden, alvorens een vuige mars de droom van 
ontluikende lente aan gruzelementen stampt. 

Symmetrisch als een ijskristal
Het is de nachtmerrie van iedere componist: verzanden in een 
hardnekkig writer’s block. Het overkwam Hans Abrahamsen. 
Tussen 1990 en 1998 schreef hij vrijwel niets. Geen eigen noten 
althans. Wel bleef hij, om het contact met de componeerpen 
niet helemaal te verliezen, werk van bewonderde collega’s 
arrangeren. Van Schumann en landgenoot Nielsen tot Ravel en 
Schönberg.
In dezelfde periode bewerkte Abrahamsen een zevental Bach
canons (BWV 10721078). Op de internetsite van zijn uitgever 
Wise Music herinnert hij zich hoe het project tot een ware 
obsessie werd: “Ik raakte totaal in de ban van deze stukken en 
arrangeerde ze met het idee de canons steeds maar te herhalen, 
als een soort minimal music. Ik wist natuurlijk niet welke 
tijdsduren Bach oorspronkelijk in gedachten had, maar door op 
deze manier met het materiaal om te gaan, opende zich voor 
mij een nieuwe wereld van circulair verlopende tijd.”
Via Bachs noten begint uiteindelijk ook Abrahamsens eigen 
muzikale verbeelding weer te stromen. Sterker, in 2008 krijgen 
zijn Bachbewerkingen een staartje in een opdrachtwerk voor 
de Wittener Tage für Neue Kammermusik. Voor het Duitse 
ensemble recherche zet Abrahamsen zich aan een eigen canon
project: het ruim vijftig minuten durende Schnee. In de tien 
canons waaruit het werk bestaat, bedient Abrahamsen zich van 
technieken die terugvoeren tot de late middeleeuwen: strikte 
imitaties en stemparen die elkaar steeds sneller opvolgen.
En toch, verwacht geen contrapuntische pastiche. In Schnee 
tovert meesterorkestrator Abrahamsen zijn eigen koel schitte
rende klankwereld voor oren. Een trio van strijkers speelt 
extreem hoge flageoletten, “als een ijzige fluistering”, zo staat 
genoteerd in de partituur. De pianist imiteert het geluid van 
kale takken in de wind door met zijn nagels over de toetsen te 

van helderheid en discipline, zowel qua orkestratie als qua 
vorm,” zo noteert de componist in zijn toelichting. Over classi
cisme gesproken: het derde deeltje, ‘Septet’, droeg Abrahamsen 
op aan neoclassicist Igor Stravinsky. De dwarse ostinatopatro
nen spreken boekdelen, net als de uitgebeende instrumentatie 
en de pesterige hinkstapsprongaccenten. 
Het tweede deel is opgedragen aan M. C. Escher. De ondertitel, 
‘Drei Welten’, verwijst naar diens gelijknamige lithografie uit 
1955. De prent toont kale bomen die zich weerspiegelen in een 
vijver. Op het roerloze wateroppervlak drijven de gevallen 
bladeren. Eronder zwemt een vis. Boven, op en onder. Voor
grond en achtergrond. Even gelaagd is de klankwereld die 
Abrahamsen hier optrekt. Met liggende tonen schetst hij 
statische klankvelden, waaruit steeds andere instrumenten 
zich losmaken met wervelende motiefjes. In de krioelende 
klanknevels die zo in krap vier minuten voorbijtrekken weer
klinkt tevens de microtonaliteit van György Ligeti, de compo
nist bij wij Abrahamsen korte tijd studeerde in Hamburg.

Winternacht
Es ist Schnee gefallen. Nach Mitternacht verläßt du betrunken von purpurnem Wein den 

dunklen Bezirk der Menschen, die rote Flamme ihres Herdes. O die Finsternis!
Schwarzer Frost. Die Erde ist hart, nach Bitterem schmeckt die Luft. Deine Sterne schließen 

sich zu bösen Zeichen.
Mit versteinerten Schritten stampfst du am Bahndamm hin, mit runden Augen, wie ein 

Soldat, der eine schwarze Schanze stürmt. Avanti!
Bitterer Schnee und Mond!
Ein roter Wolf, den ein Engel würgt. Deine Beine klirren schreitend wie blaues Eis und ein 

Lächeln voll Trauer und Hochmut hat dein Antlitz versteinert und die Stirne erbleicht vor 
der Wollust des Frostes; 

oder sie neigt sich schweigend über den Schlaf eines Wächters, der in seiner hölzernen Hütte 
hinsank.

Frost und Rauch. Ein weißes Sternenhemd verbrennt die tragenden Schultern und Gottes 
Geier zerfleischen dein metallenes Herz.

O der steinerne Hügel. Stille schmilzt und vergessen der kühle Leib im silbernen Schnee hin.
Schwarz ist der Schlaf. Das Ohr folgt lange den Pfaden der Sterne im Eis.
Beim Erwachen klangen die Glocken im Dorf. Aus dem östlichen Tor trat silbern der rosige 

Tag.

Georg Trakl

M.C. Escher: Drie 
werelden (1955)

All M.C. Escher works © the M.C. 
Escher Company B.V. – Baarn 
the Netherlands. Used by 
permission. All rights reserved. 
www.mcescher.com



6 7sen in 2013 voor Barbara Hannigan schreef en die hem op slag 
wereldberoemd maakte. 
Explicieter zou materiaal uit Schnee weerklinken in Abraham
sens The Snow Queen, naar een sprookje van Hans Christiaan 
Andersen, de opera die in de Matinee van 4 juni aanstaande 
zijn Nederlandse première beleeft. De eerste canon uit Schnee 
vormt de basis van de openingsscène van de opera, terwijl de 
kolkende vierde het materiaal leverde voor de sledetocht van de 
sneeuwkoningin.

De magie van het woud
“Ik ben niet het type componist dat telkens weer een compleet 
nieuw stuk schrijft,” biechtte Abrahamsen eens op in een 
interview met The Guardian. Wat volgde, was een uiteenzetting 
over steeds nieuwe versies van reeds voltooide stukken, ingrij
pende herwerkingen van eerder materiaal en een immer 
uitdijend netwerk van al dan niet gevarieerde zelfcitaten. Je 
zou Abrahamsens oeuvre, met andere woorden, kunnen verge
lijken met een stamboom: elk stuk is in meer of mindere mate 
familie van een ander.
Illustratief is het ensemblewerk Wald, in 2009 geschreven voor 
– toen nog – het Schönberg Ensemble. Net als de liedcyclus Let 
me tell you is het stuk een nakomeling van Schnee (hoor de 
microtonaal verstemde violen in de openingsmaten). Tegelijker
tijd is Wald ook nauw verwant aan Abrahamsens vroege blaas
kwintet Walden, vernoemd naar het gelijknamige boek van 
Henry David Thoreau: de Amerikaanse schrijverfilosoofvrijbui
ter die in 1845 de bossen van New England in trok om er de 
volgende twee jaar in een primitieve hut te bivakkeren.
“Wald is in zekere zin een reeks variaties op het begin van mijn 
blaaskwintet Walden”, schrijft Abrahamsen in zijn toelichting. 
“Het idee is vrij eenvoudig. De roep van een stijgende kwart, 
aanvankelijk in de fluit, wordt beantwoord door de andere 
blaasinstrumenten. Dit gegeven wordt een aantal keer her
haald, maar omdat de roep trager is dan de antwoorden, 
veranderen ze langzaamaan van volgorde.”
Een andere inspiratiebron was de muziek van Robert Schu
mann. In 1849, niet lang na Thoreaus blokhutavontuur, vol
tooide de Duitse componist zijn Waldszenen, een pianoalbum 
bestaande uit negen idyllische natuurschilderingen. We horen 

ratelen. De slagwerker schuurt met vellen papier over een ruwe 
ondergrond: schuifelende voetstappen in knerpende sneeuw.
Net als in Winternacht gaan Abrahamsens evocatieve klank
mengsels ook hier hand in hand met een strikt denken over 
vorm en structuur. De tien canons van Schnee passeren de revue 
in vijf complementaire paren, waarbij de tweede canon steeds 
een verregaande herorkestratie van de eerste is. “Zoals een 
schilderij in twee versies, maar met verschillende kleuren,” 
aldus de componist in zijn toelichting. Zelfs de ensemblebezet
ting is symmetrisch van opzet. Links op het podium bevinden 
zich een piano, viool, altviool en cello. Rechts op het podium 
vinden we een tweede klavier, maar nu in het gezelschap van 
een fluit, hobo en klarinet. De percussiesectie bestrijkt het 
midden, bij wijze van spiegel.
Speciale vermelding verdienen de drie intermezzi die steeds na 
drie (of twee) canons zijn ingelast. Korte, statische klankwolkjes 
zijn het, waarin Abrahamsen de blazers en strijkers hun instru
ment steeds een zesde toon laat verstemmen. In combinatie 
met de twee ongewijzigde piano’s ontstaat zo een steeds micro
tonaler klankbeeld, met rijkere klankkleuren tot gevolg.
Net zoals Abrahamsens Bachbewerkingen hem inspireerden tot 
Schnee, zo bleek het werk zelf een belangrijke gateway naar 
latere composities. Zo is de fragiele, ijzige klankwereld nauw 
verwant aan die van Let me tell you, de liedcyclus die Abraham

Hans Abrahamsen
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er jagers rondsluipen in het struikgewas, houtvuren knappen 
in een herberg en bloemen wiegen op een lentebries. In het 
gekwetter van een vogel vermoedt de componist een mysteri
euze profetie.
Wat Schumann en Thoreau bindt, verduidelijkt Abrahamsen, is 
hun romantische natuuropvatting: “Voor beiden is het woud 
een plek die de mens spirituele inzichten verschaft. Voor mij 
heeft het bos nog altijd die magische kwaliteit.” Wald laat zich 
beluisteren als een poging die magie te verklanken. Daarbij 
gaat Abrahamsen al even schilderend te werk als Schumann. De 
blazers spelen om beurten voor jachthoorn. Vederlichte stacca
tomotiefjes verdichten zich tot een zonbeschenen bladerdek. In 
een ‘Vivo furioso’passage weerspiegelt zich een wild jachttafe
reel op de hoefslag van galopperende paarden.

Joep Christenhusz
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Brad Lubman
De Amerikaan Brad Lubman, dirigent en 
componist, heeft een drukke loopbaan 
in Duitsland (o.a. ElbPhilharmonie, 
hrSinfonieorchester Frankfurt en 
Deutsches SymphonieOrchester en 
RundfunkSinfonieorchester Berlin). Hij 
staat bovendien voor orkesten als het 
Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France, het Los Angeles Philharmonic, 
San Francisco Symphony, het Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, het BBC 
Symphony Orchestra, het Brussels 
Philharmonic Orchestra en de Filarmo
nica della Scala. Hij dirigeert eigentijdse
muziekensembles in Europa en Ame
rika, waaronder Ensemble Modern, 
London Sinfonietta, Klangforum Wien, 
Ensemble MusikFabrik, Ensemble 
Resonanz, Los Angeles Philharmonic 
New Music Group en Steve Reich and 
Musicians. Lubman is oprichter en 
medeartistiek directeur van het in New 
York gevestigde Ensemble Signal. Hij 
doceert directie en ensemblespel aan de 
Eastman School of Music in Rochester en 
bij het Bang on a Can Summer Institute. 
In 2017 was hij composer in residence bij 
het Grafenegg Festival. Zijn composities 
werden uitgevoerd door o.a. het Oosten
rijkse TonkünstlerOrchester en musici 
uit het Los Angeles Philharmonic. De 
pianist Rudolf Buchbinder speelde in 
2020 in het Weense Musikverein de 
première van zijn Rock it, Rudi!
Eerder in de Matinee: met Ensemble Mo-
dern (Reich, 1997), met London Sinfonietta 
(Stravinsky, Bach/Davies, Nancarrow/Mi-
khashoff, Reich, 2008), met Radio Kamer 
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Filharmonie en Groot Omroepkoor (Ives, 
Andriessen Dances & Vleggaar The Trees 
of Paradise – WP, 2013), met Residentie 
Orkest en Groot Omroepkoor (Stravinsky, 
Glass & Adams, 2014), met Ensemble 
Modern (Reich, Nas & Adams, 2017)

Asko|Schönberg
Asko|Schönberg: toonaangevend 
ensemble voor nieuwe muziek. Kwali
teit, experiment en vernieuwende 
programmering met oog voor actuali
teit zijn de belangrijkste pijlers. Met 
een rijk netwerk aan musici, dirigen
ten, componisten, veelzijdige jonge 
makers en partners uit verschillende 
kunstdisciplines, draagt 
Asko|Schönberg bij aan het ‘maken van 
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1110 nu’. Het ensemble fungeert als een 
toegankelijk platform dat met innova
tieve en energieke partners bouwt aan 
de voortdurende ontwikkeling van de 
eigentijdse gecomponeerde muziek in 
al haar verschillende vormen. Vanuit de 
Amsterdamse thuisbasis opereert het 
ensemble over de hele wereld. Zowel de 
topcollectie van de grote 20steeeuwse 
componisten als het allernieuwste 
21steeeuwse werk worden uitgevoerd 
op concertpodia, festivals en in interdis
ciplinaire voorstellingen.

zaterdag 21 mei, 14.15-ca 16.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie GOK & Friends 4

MICHELE MARIOTTI 
DIRIGEERT ROSSINI’S 
STABAT MATER

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Michele Mariotti dirigent
Michael Gläser koordirigent

Selene Zanetti sopraan
Cecilia Molinari mezzosopraan
Francesco Demuro tenor
Marko Mimica bas

Mozart Maurerische Trauermusik
Beethoven/Cooper Tiende symfonie 
(eerste deel)
Rossini Stabat Mater

zaterdag 28 mei, 14.15-ca. 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends II 6

TWEEMAAL BEETHOVEN 
OP FORTEPIANO
Orchestra of the Age of Enlightenment

András Schiff fortepiano & dirigent

Beethoven Derde pianoconcert
Haydn Symfonie nr. 99
Beethoven Vierde pianoconcert

De Hongaarse meesterpianist András 
Schiff speelt twee van Beethovens vijf 
pianoconcerten. Hij dirigeert óók – het 
Orchestra of the Age of Enlightenment.

Midden-Europese traditie
Meesterpianist András Schiff is altijd op 
zoek naar het naadje van de kous. De 
oorsprong van een partituur is voor 

Michele Mariotti maakte in Nederland de 
tongen los met zijn Matinee vertolking 
van Rossini’s Semiramide. In dit concert 
presenteert hij zijn geniale Stabat Mater.

Rossini ná de opera’s
Na 39 opera’s stopte Rossini (37) op het 
hoogtepunt van zijn roem, als vermo
gend man met ernstige gezondheids
problemen. Toch kwam tussen 1831 en 
1842 met vallen en opstaan een groot 
religieus werk uit zijn pen: het geniale 
Stabat Mater.

Beethovens Tiende symfonie
Beethovens vriend en duvelstoejager 
Karl Holz vertelt: “Beethoven heeft de 
volledige Tiende symfonie voorgespeeld”. 
Maar de schetsen waren door niemand 
te ontcijferen. De Britse musicoloog 
Barry Cooper probeerde het. In 1988 
kwam hij met een uitgewerkte versie 
van het eerste deel: “al was het alleen 
maar om te laten horen wat Beethoven 
in schets nagelaten heeft.” Spannend!

hem net zo intrigerend als de ontwikke
ling van zijn instrument. Schiff groeide 
op in de MiddenEuropese muziektradi
tie die gebouwd is op de pijlers Bach en 
Beethoven. Hij studeerde in Boedapest, 
de bakermat van grote dirigenten als 
Fritz Reiner, Eugene Ormandy en 
George Szell – net als hijzelf van Hon
gaarsJoodse komaf.

András Schiff speelt twee 
Beethoven -concerten
Voor Schiff zijn Bach en Beethoven het 
alfa en omega van de muziek, maar 
toch heeft hij zich pas na zijn vijftigste 
in het openbaar vertoond met de 
pianosonates van Beethoven – “Beetho
ven is niet voor kinderen”. De pianist 
dirigeert zelf, zal nooit de maestro 
willen uithangen, maar richtte ooit 
zelfs een orkest op “om niet altijd 
alleen op tournee te gaan”. In Haydn 
waardeert hij de sprankelende humor.
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ASKO|SCHÖNBERG
Ingrid Geerlings fluit, piccolo, altfluit, basfluit 
Evert Weidner hobo, althobo 
Anna voor de Wind klarinet, es-klarinet, basklarinet 
María Yáñez fagot 
Serguei Dovgaliouk hoorn 
Arthur Kerklaan trompet, cornet 
Koen Kaptijn trombone, bastrompet 
Pauline Post piano, celesta 
Kimball Huigens piano 
Joey Marijs slagwerk 
Astrid Haring harp 
Joseph Puglia viool 
Pieter van Loenen viool 
Liesbeth Steffens altviool 
Sebastiaan van Halsema cello 
Dominique Chabot contrabas
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