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EEN NIEUWE WANTENAAR 
VOOR SIMONE LAMSMA 

Radio Filharmonisch Orkest

Karina Canellakis dirigent

Simone Lamsma viool

Mathilde Wantenaar 1993
Vioolconcert 2022
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee - wereldpremière 
mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Matinee
met speciale dank aan mede-orkestrator Tijmen van Tol
Lento 
Lentissimo
Allegro

pauze

Anton Bruckner 1824-1896
Achtste symfonie in c 1884-1887/1887-1890
editie Nowak
Allegro moderato
Scherzo: Allegro moderato - Trio: Langsam
Adagio: Feierlich langsam, doch nicht schleppend
Finale: Feierlich, nicht schnell
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Spiegelzaal 13.40-14.05 uur:  
Frederike Berntsen in gesprek met Mathilde Wantenaar
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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!

Met een wereldpremière van Nederlandse bodem en een hoog-
tepunt uit het negentiende-eeuwse symfonische repertoire 
biedt dit Matineeprogramma prikkelende tegenstellingen. Om 
te beginnen is het schaalverschil aanzienlijk tussen het gloed-
nieuwe Vioolconcert van Mathilde Wantenaar en de monumen-
tale Achtste symfonie van Anton Bruckner: krap een halfuur 
tegenover vijf kwartier tot anderhalf uur, afhankelijk van de 
gekozen tempi. Bovendien is er sprake van uiteenlopende 
referentiekaders. Bruckner richtte zich bijna vanzelfsprekend 
op Beethoven, Schubert en later Wagner, terwijl Wantenaar 
vooral inspiratie vindt in de kleurrijke Franse muziek van 
Debussy en Ravel, de lyrische ontboezemingen van Tsjaikovski 
en de volksachtige ritmiek van Bartók.
Ook het carrièrepad van beide componisten loopt uiteen. 
Wantenaar is nog geen dertig, maar heeft al een overvol order-
boekje. Al snel na haar afstuderen aan het Conservatorium van 
Amsterdam kreeg ze veel lof toegezwaaid, onder meer van haar 
docent Willem Jeths die haar een groot en veelzijdig muzikaal 
talent noemde. Bruckner bleef juist tot zijn veertigste studeren 
en leverde pas daarna zijn eerste meesterwerken af. Vervolgens 
vocht hij decennialang tegen het Weense establishment, beli-
chaamd door de vijandige criticus Eduard Hanslick, en tegen 
zichzelf.
Het grootste contrast betreft misschien de persoonlijkheid van 
de makers. Tegenover de jeugdige onbevangenheid van Mathil-
de Wantenaar staat de neiging tot zelfkwelling van Anton 
Bruckner, die, verteerd door onzekerheid, gehoor gaf aan de 
soms goedbedoelde kritiek van collega-musici en al te vaak zijn 
composities herzag. Wantenaar zingt op hoog niveau en speelt 
cello, terwijl de vrome Bruckner als kerkorganist zijn artistieke 
stem ontwikkelde. Wantenaar trouwde begin van de zomer met 
de man van haar leven, Jonas, aan wie het Vioolconcert is opge-
dragen, terwijl de eeuwige vrijgezel Bruckner zijn leven lang 
bleef worstelen met de liefde. 

CONTRASTEN
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ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.
VRIENDENVANDEMATINEE.NL

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

Prijsverhoging
In verband met de sterk 
gestegen papierprijzen 
zijn we helaas genood
zaakt de prijs van de 
programmaboekjes te 
verhogen tot € 3,50.

Podcasts bij de NTR
Beluister ook de podcast 
Sterren  van de Zaterdag
Matinee. In de twee 
nieuwste afleveringen 
spreekt Hans Haffmans 
met dirigent Osmo Vänskä 
en dirigent en sopraan 
Barbara Hannigan.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/

MARKANTE-MAESTROS

Webcast
Een videoregistratie van 
dit concert wordt recht-
streeks uitgezonden via  
 NPORADIO4.NL/LIVE. 
Vanaf maandag 26 sep-
tember volgt een herha-
ling op NPOStart. Vanaf 
2 oktober 12.30 uur ook 
een aantal malen op het 
digitale themakanaal 
NPO2Extra.

Zeven vioolconcerten in dit Matineeseizoen
24 SEP Mathilde Wantenaar Vioolconcert 
(Simone Lamsma/RFO/Karina Canellakis)

1 OKT Antonín Dvořák Vioolconcert 
(Hilary Hahn/RPhO/Lahav Shani)

26 NOV Igor Stravinsky Vioolconcert 
(Ilya Gringolts/RFO/Hannu Lintu) 
14 JAN Helen Grime Vioolconcert 

(Leila Josefowicz/RFO/Karina Canellakis) 
11 MRT Mark Simpson Vioolconcert 

(Nicola Benedetti/RFO/Markus Stenz)
18 MRT Sergej Prokofjev Eerste vioolconcert 

(Kristóf Baráti/RPhO/Timur Zangiev)
29 APR Giovanni Battista Viotti 22ste vioolconcert

(Liya Petrova/RFO/Diego Fasolis)



4 5De componiste behandelde het orkest voorna-
melijk als een verlengstuk van de solopartij 
en laat de musici slechts af en toe uitpakken. 
In samenspraak met Tijmen van Tol koos ze 
op veel plekken voor een kamermuzikale 
benadering. Ze vond het lastig aan deze 
terughoudende aanpak vast te houden: “Het 
is net alsof je twee Ferrari’s hebt waar je heel 
graag in wilt rijden, maar je kan maar in een 
auto tegelijk, en de andere moet dan toch 
stilstaan.”  
Het Vioolconcert bestaat uit drie delen, waar-
van het tweede als rustpunt fungeert. Bepa-
lend bij het componeren was de combinatie 
van intuïtie en analyse die voor Mathilde 
Wantenaar kenmerkend is. Ze vertrouwt op 
haar intuïtie als ze aan de piano thema’s, akkoorden of ritmi-
sche contouren bedenkt. De analyse komt vervolgens van pas 
om het verzamelde materiaal richting te geven, spanningsbo-
gen te bepalen en de expressieve hoogtepunten op het juiste 
moment te laten plaatsvinden.  
“Het is fijn als ik al improviserend iets moois heb gevonden, 
maar ik moet er nog een heel stuk mee bouwen. Daarom 
onderzoek ik waarom ik het mooi vind, wat daar zo fascine-
rend aan is. Dat kan met een bepaalde kleur, sfeer of emotie te 
maken hebben. Ik probeer dit in woorden uit te drukken, om 
uit te vinden hoe mijn vondst zich verder wil ontwikkelen, in 
welke gedaantes die later terug kan komen en vooral wanneer. 
Muziek is voor mij een manier om een verhaal te vertellen, 
maar zonder programmatische intenties. Daarbij kan ik uren 
over twee maten piekeren, omdat echt alles moet kloppen. Uit 
respect voor musici en publiek wil ik altijd zeker zijn dat elke 
noot met liefde is gecomponeerd.”

Mathilde Wantenaar beschrijft haar werk zelf als volgt:

“Het openingsthema van het eerste deel is een langzame, 
vloeiende, best zwoele melodie die iets heel liefs en tegelijk iets 
dreigends heeft. In het begin klinken er in de orkestbegeleiding 
alleen maar open kwinten. Die hebben een stabiele klank, maar 

Tot slot waren de omstandigheden bij het componeren totaal 
verschillend. Bruckner, destijds docent harmonie en contra-
punt aan het conservatorium van Wenen, werkte bijna drie jaar 
aan de Achtste symfonie en voltooide de oorspronkelijke versie in 
de zomer van 1887. Zo veel ruimte had Wantenaar niet om haar 
Vioolconcert te schrijven, aangezien de datum van de eerste 
uitvoering al lang vaststond. Geplaagd door tijdnood vertrouw-
de ze de instrumentatie van het eerste en derde deel aan haar 
collega, vriend en sinds kort zwager Tijmen van Tol. Ook had ze 
geregeld contact over de solopartij met violiste Simone Lams-
ma, aanstichter van de Matinee-opdracht. Wat voor Bruckner 
een eenzame aangelegenheid moet zijn geweest, was voor 
Wantenaar teamwerk.

“Ik vind het ontroerend en mooi als de viool gewoon zingt”
“Het Vioolconcert is in feite een coproductie geworden,” zegt 
Mathilde Wantenaar. “Het was erg spannend voor mij om mijn 
‘kindje’ te delen, maar dat was door de omstandigheden nood-
zakelijk, en het heeft goed uitgepakt. Ik heb een nauwe artis-
tieke band met Tijmen en ik waardeer hem zeer als componist. 
Het is mooi dat uiteindelijk niet één, maar twee componisten 
hun ziel en zaligheid in dit werk gelegd hebben.”
Vijf jaar geleden componeerde Wantenaar al een Fantasie voor 
viool en orkest, destijds voor Merel Vercammen, met de afspraak 
dat de begeleiding goed uit te voeren moest zijn door een 
amateurorkest. Nu het Radio Filharmonisch Orkest in voltallige 
bezetting voor het Vioolconcert beschikbaar was, kon ze de 
moeilijkheid van de orkestpartijen opschroeven. Ze bleef wel 
worstelen met de moeilijkheidsgraad van de vioolpartij: moest 
ze rekening houden met de alom erkende virtuositeit van 
soliste Simon Lamsma?
Wantenaar: “Mijn grootste hoop is dat Simone blij is met het 
eindresultaat. Zij had van meet af aan gezegd dat ze graag aan 
het werk gezet wilde worden, in dienst van de muziek natuur-
lijk. Ik vraag me af of ik aan haar verwachtingen heb kunnen 
voldoen. Al eeuwenlang wordt er ongelofelijk virtuoze muziek 
voor de viool geschreven. Ik ben helemaal niet tegen virtuosi-
teit, maar ik vind het ontroerend en mooi als de viool gewoon 
zingt. Dat heeft iets breekbaars, zangerigs, en dat is iets waar ik 
van hou in muziek. Simone ook, trouwens.”

KAREN
 VAN

 GILST

Mathilde Wantenaar



6 7hier met Beethovens krachtige en dalende gebaar; verder zet 
Bruckner voor het eerst in zijn carrière het langzame deel 
(Adagio) achter het scherzo, iets wat Beethoven – ook voor het 
eerst – in zijn Negende had gewaagd.
Er zijn drie opmerkelijke aspecten in de manier waarop Bruck-
ner zijn Achtste symfonie vormgeeft. Ten eerste vallen de onder-
linge lengteverhoudingen op. Het werk begint met twee delen 
van gelijke en ‘gewone’ lengte, telkens een kwartier, gevolgd 
door een buitengewoon uitgestrekt langzaam deel van bijna 
een halfuur en een bijna even substantieel slotdeel van ruim 
twintig minuten. In eerste instantie lijkt het werk uit balans 
omdat de laatste twee delen zoveel ruimte in beslag nemen, 
maar dit komt de luisterervaring ten goede. In deze constellatie 
ontpopt het aangrijpende Adagio zich tot de emotionele kern 
van het gehele bouwwerk.
Ten tweede zet Bruckner nog meer dan anders in op forse 
contrasten. Dat deed hij altijd al op lokaal niveau door binnen 
een bepaald deel plotselinge verschillen in instrumentatie en 
dynamiek voor te schrijven die aan registerwisselingen op het 
orgel doen denken. In de Achtste vinden dynamische contrasten 
ook op een hoger niveau plaats. Zo eindigt het eerste deel tegen 
alle verwachtingen in fluisterzacht, althans in de door Bruck-
ner zelf herziene versie van 1890 die als basis dient voor veel 
latere versies van de partituur (ook de toonaangevende Nowak-
editie die vanmiddag wordt gebruikt). En de dynamische kloof 
tussen het verstilde einde van het Adagio en het stampende 
begin van de finale mist zijn uitwerking niet. Bruckner legde in 
een brief uit dat de openingsfanfare van dit slotdeel aan de 
Kozakken herinnert tijdens een bezoek van de tsaar aan de 
Oostenrijkse keizer. 
Ten derde vernieuwt Bruckner zichzelf door twee (of eventueel 
drie) harpen in te zetten. Deze voor zijn doen unieke toevoeging 
zorgt voor verrassende klankkleuren in het trio van het tweede 
deel en in het Adagio. Al met al biedt de Achtste symfonie met 
haar weelderige klankwereld een unieke ervaring voor ieder-
een, van de beginnende luisteraar tot de door de wol geverfde 
Bruckneriaan.

Michel Khalifa

ook open en wijds, en heel rustig. De solist is dan de enige die de 
terts aanraakt, wat mogelijkheden geeft om alles anders te 
kleuren door met majeur en mineur te spelen. Als contrast 
klinkt de tweede melodie licht en dansachtig, misschien ook een 
beetje naïef. Deze twee thema’s vormen de kern van het hele 
werk.
Aanvankelijk wilde ik het eerste thema naar een duistere climax 
ontwikkelen, vanwege de verwrongenheid die erin zit. Ik heb 
uiteindelijk iets verzonnen om dit verwachtingspatroon te 
doorbreken. De climax van het eerste deel is nu juist heel warm 
geworden, maar na de solocadens loopt de energie helemaal 
weg.
Het tweede deel is extreem statisch. In het begin zit de soloviool 
verstopt in een warm koperakkoord. De solopartij klinkt ver 
weg, introvert en emotieloos. De klanken van de soliste schuiven 
over die van de koperblazers heen of komen eruit voort. Er komt 
een strijkkwartet tevoorschijn, dat voor een intieme klank zorgt. 
Tot drie keer toe herhaalt de langzaam dalende en droevige 
melodie zich, waarna we terug bij af zijn.
Dat het derde deel het langste is geworden, komt doordat ik 
zoveel plezier had om eraan te werken. Nu is er een hoofdrol 
weggelegd voor het dansende tweede thema uit het openings-
deel. Het is alsof we ontwaken uit het waas van zwaarmoedig-
heid waarin we zaten. De solist speelt heel vrij. Na dit frisse 
begin ontstaat er even dreiging als ook het zwaarmoedige eerste 
thema even terugkeert, maar dan breekt de viool in en gaat het 
tempo omhoog. Het gehele orkest komt tot leven. Iedereen begint 
als het ware te zingen en te dansen in een pretentieloze stem-
ming. De fantasie slaat op hol en het dak gaat eraf.”

Bruckners verhoudingen
De Achtste is niet alleen de langste en meest ontzagwekkende 
symfonie van Anton Bruckner, maar ook degene waarin Bruck-
ner er het beste in slaagt de erfenis van de traditie (lees: Beetho-
ven) te combineren met een eigen visie op het inmiddels 
gevestigde genre van de symfonie. Het nauwe verband met 
Beethoven, en vooral met diens Negende symfonie uit 1824, blijkt 
uit twee kenmerken: het openingsthema van Bruckners Achtste 
volgt precies de ritmische contouren van zijn zestig jaar oudere 
evenknie, al contrasteert het aarzelende en stijgende verloop 

Anton Bruckner, 
portret door Hermann 
von Kaulbach (1885)
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Karina Canellakis
Sinds 2019 is de in New York City 
geboren Karina Canellakis chef-dirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest. 
Daarnaast werkt zij als vaste gastdiri-
gent van het London Philharmonic 
Orchestra en het Rundfunk-Sinfonie-
orchester Berlin. In seizoen 2022-2023 
debuteert zij bij het New York Philhar-
monic, het National Symphony Orches-
tra en Pittsburgh Symphony. Na haar 
optreden bij de BBC Proms keert zij ook 
terug bij het Orchestre de Paris, de 
symfonieorkesten van Boston en Dallas, 
het Philadelphia Orchestra, San Fran-
cisco Symphony en het Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks. 
Na Kat’a Kabová in maart 2022 vervolgt 

zij op 1 april haar Janáčekcyclus met 
Het sluwe vosje. Eerder dirigeerde zij 
opera’s als Jevgeni Onegin, Don Giovanni, 
Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, the loser 
van David Lang en The Hogboon van 
Peter Maxwell Davies. Na het winnen 
van de Sir Georg Solti Conducting 
Award in 2016 leidde Canellakis orkes-
ten als het Cleveland Orchestra, Chi-
cago Symphony, het Gewandhaus-
orchester Leipzig, het NDR 
Elb philharmonie Orchester, het Or-
chestre Symphonique de Montréal, de 
Münchner Philharmoniker en de 
symfonieorkesten van Melbourne, 
Sydney, Toronto, Cincinnati, Minnesota, 
Detroit en Wenen. In 2019 was zij de 
eerste vrouw ooit die de First Night of 

the BBC Proms dirigeerde, een jaar 
eerder de eerste die in Stockholm het 
Nobelprijsconcert dirigeerde. Het was 
Sir Simon Rattle, die haar kende van 
haar optredens als violist in de Berliner 
Philharmoniker (als lid van de Orches-
ter-Akademie aldaar), die Karina Canel-
lakis tot een dirigentencarrière aan-
zette. Vele jaren trad zij al op als 
vioolsolist, gastaanvoerder en kamer-
musicus. Zij bracht haar zomers musi-
cerend door bij het Marlboro Music 
Festival, totdat dirigeren de centrale 
plaats in haar carrière innam.

Simone Lamsma
Met een repertoire van ruim zestig 
vioolconcerten heeft de Nederlandse 
violiste Simone Lamsma de afgelopen 
jaren opgetreden bij de belangrijkste 
orkesten van de wereld. Zo speelde zij 
recentelijk bij het New York Philharmo-
nic en het Koninklijk Concertgebouw-
orkest onder Jaap van Zweden, en trad 
op met het Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia en Antonio 
Pappano, de Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen en Paavo Järvi in het 
Concertgebouw, het Gürzenich Orches-
ter en Duncan Ward, het Filharmonisch 
Orkest van Helsinki en Olari Elts, en het 
London Symphony Orchestra onder 
Gianandrea Noseda. Bovendien trad zij 
op met orkesten als het Chicago Sym-
phony Orchestra, Cleveland Orchestra, 
Seoul Philharmonic, San Francisco 
Symphony, Hong Kong Philharmonic, 
Koninklijk Filharmonisch Orkest van 
Stockholm, Les Siècles en het Orchestre 
Philharmonique de Radio France, met 

dirigenten als Vladimir Jurowski, Kent 
Nagano, Edward Gardner, François-
Xavier Roth, Gustavo Gimeno, James 
Gaffigan, Omer Meir Wellber, Elim 
Chan, Mark Wigglesworth, Robert 
Trevino, Stanislav Kochanovsky, Edo de 
Waart, Marc Albrecht, Jun Märkl, 
Yannick Nézet-Séguin, Hannu Lintu, 
Stéphane Denève, Andrés Orozco-Estra-
da en Jukka-Pekka Saraste. Lamsma 
ontving in 2010 de Klassieke Muziek-
prijs VSCD in de categorie ‘nieuwe gene-
ratie musici’. Zij begon haar vioolstudie 
op haar vijfde, en verhuisde op haar 
elfde naar het Verenigd Koninkrijk voor 
een studie aan de Yehudi Menuhin 
School bij Hu Kun. Toen zij veertien 
was, maakte zij haar professionele 
debuut bij het Noord Nederlands Orkest 
met Paganini’s Eerste vioolconcert. Zij 
vervolgde haar opleiding aan de Royal 
Academy of Music in Londen bij Hu Kun 
en Maurice Hasson; op haar negentien-
de zwaaide zij af met de hoogste onder-
scheiding. In 2019 werd zij Fellow of the 
Royal Academy of Music. Lamsma 
bespeelt de ‘Mlynarski’-Stradivarius 
(1718), haar vriendelijk ter beschikking 
gesteld door een anonieme weldoener.
Eerder in de Matinee: Britten Vioolcon-
cert (2010), Szymanowski Eerste viool-
concert (2010), Goebaidoelina Tweede 
vioolconcert ‘In tempus praesens’ (2011), 
Sjostakovitsj Tweede vioolconcert (2012), 
Martinů Tweede vioolconcert (2013), 
Brahms Viool concert (2015), Prokofjev 
Eerste vioolconcert (2017), Goebaidoelina 
Offertorium (2019), Hartmann Concerto 
funebre (2020), Roslavets Eerste vioolcon-
cert (2021), Sibelius Vioolconcert (2021)
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1110 CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF 
CONDUCTOR 

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT 

Chloe Rooke

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Philip P.E.J. Dingenen
Joao Filipe Farinha Fernandes
Danna Paternotte

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Nina de Waal
Casper Donker
Maija Reinikainen
Eva Traa

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Ruben Sanderse
Francesca Wiersma

CELLO
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Georgios Kotsiolis

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Ella Stenstedt
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Bastiaan Vliegenthart

FLUIT
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Diede Brantjes

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl
Marlene Schwärzler

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Margreet Mulder
Rebecca Grannetia
Pierre Buizer
Joost van der Elst
Luc van den Hove

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Johan Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Tim Ouwejan
Victor Belmonte Albert
Marijn Migchielsen

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney
Kerstin Scholten
Veronique Serpenti

de Waart (eredirigent), Jaap van Zweden 
(honorary 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. Chloe Rooke is voor 
het seizoen 2022-2023 aangesteld als 
assistent-dirigent. Daarmee is het eerste 
Edo de Waart Assistant Conductorship 
aan haar toegekend.
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

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 
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 
heeft illustere voorgangers als Bernard 
Haitink, Jean Fournet, Hans Vonk, Edo 
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12 zaterdag 1 oktober, 14.15-ca 16.10 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends II 1

Con brio: Widmann, Dvořák, Brahms

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Lahav Shani dirigent

Hilary Hahn viool

Widmann Con brio
Dvořák Vioolconcert
Brahms Eerste symfonie

Hilary Hahn speelt Dvořáks Vioolconcert. 
Het wordt omlijst door Brahms’ nog beet
hoveniaanser Eerste symfonie en een van 
Widmanns populairste werken: Con brio.

Con brio
De speelinstructie con brio, ‘met vuur 
en brille’, is het handelsmerk van 
Beethoven. Het staat voor ontembare 
energie, voor onbedwingbaar optimis-
me. In het Allegro con brio van het 
Eerste pianoconcert, de Waldsteinsonate, de 
Derde en Vijfde symfonie, de finale van de 
Zevende. Bij die natuurkracht knoopt 
Jörg Widmann aan in zijn concertou-
verture Con brio. Die is parafrase noch 
persiflage. De vage thematische verbin-
dingen met de Zevende en Achtste symfo-
nie zijn ondergeschikt aan een hoger 
doel. Wat Widmann wil aanboren is het 
‘vuur en de ritmische drang’ van de 
grote voorganger. Daarmee wordt Con 
brio een vertoog over de oerkracht van 
muziek.

Dvořák en Brahms
Daar past het muzikanteske gezelschap 
bij van een componist die met hetzelfde 
vuur ook negen symfonieën schreef en 
zich in zijn Vioolconcert onbekommerd 
laat meeslepen door zijn lyrisch-drama-
tische inborst: Dvořák. Maar bij het yin 
van Widmanns briljante spektakelstuk 
hoort natuurlijk het yang van de eerste 
componist die zijn worsteling met 
Beethovens intimiderende aanwezig-
heid pas na jaren strijd te boven kwam, 
en hoe; de Eerste symfonie van Brahms is 
niet voor niets getypeerd als Beethovens 
Tiende.
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