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CON BRIO: WIDMANN, DVOŘÁK, BRAHMS

Rotterdams Philharmonisch Orkest 

Lahav Shani dirigent

Hilary Hahn viool

Jörg Widmann 1973
Con brio 2008

Antonín Dvořák 1841-1904
Vioolconcert in a opus 53 1879/1883
Allegro ma non troppo –
Adagio ma non troppo 
Finale: Allegro giocoso ma non troppo

pauze

Johannes Brahms 1833-1897
Eerste symfonie in c opus 68 1862-1876
Un poco sostenuto – Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio 
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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!

Er klinkt deze middag geen noot van hem. Toch is Ludwig van 
Beethoven de rode draad in het programma. In de eerste decen-
nia van de negentiende eeuw zette hij de toon voor de status 
van de klassieke symfonie, het strijkkwartet en de kamermuzi-
kale sonate, en legde de lat meteen huizenhoog. Zo hoog dat 
Johannes Brahms, opgevoed in de traditie van Beethoven, lang 
aarzelde eer hij met zijn Eerste symfonie over de brug kwam. Ook 
Antonín Dvořák begon met zijn Eerste symfonie zo ongeveer waar 
Beethoven ophield. Hij zocht naar wegen om er wat Tsjechische 
folklore aan toe te voegen, maar ook in zijn Vioolconcert bleef 
hij, in de geest van Beethoven, de klassieke en vroegromanti-
sche traditie trouw. 
Alleen Jörg Widmann, de centrale componist tijdens dit Mati-
neeseizoen, beschouwt Beethovens ‘model’ niet als een last 
maar als een inspiratiebron waarmee hij vrijelijk kan omsprin-
gen. Dat deed hij de laatste jaren in zijn strijkkwartetten die 
onder de naam Beethoven Studies het levenslicht zagen. En al in 
2008 dook hij – met de opdracht van het Sinfonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks op zak om een ‘opmaat’ te componeren 
voor een Beethovenprogramma – in de karakteristieken van 
Beethovens oeuvre. Zonder diens noten letterlijk te citeren, 
schreef hij met Con brio een werk dat Beethoven geschreven had 
kunnen hebben als hij in deze eenentwintigste eeuw had 
geleefd en gewerkt. 

Widmann – Con brio
‘Post-ironische distantie’, zo karakteriseerde Bas van Putten in 
zijn essay over Jörg Widmann in de seizoensbrochure van de 
ZaterdagMatinee de manier waarop de componist met zijn 
voorganger Ludwig van Beethoven omging. Er zit iets in: in het 
werk van Widmann zijn ernst en humor, hommage en speelse 
kritiek, immer twee kanten van dezelfde medaille. Zo ook in 
Con brio, de concertouverture voor het Sinfonieorchester des 

CON BRIO – MET BEETHOVEN OP DE ACHTERGROND
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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.NLElektronische pioniers

Volg ook de podcastreeks 
Het Verhaal. Daarin nu: de 
serie Elektronische Muziek-
pioniers. Van Theremin tot 
Stockhausen en verder.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

VERHAAL

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

5x Jörg Widmann dit seizoen!
Dit is het eerste uit onze reeks concerten met werk van 
Jörg Widmann, dit seizoen. Klinkt Con brio naar meer? 
Kijk dan ook eens naar de volgende Matinees, mocht u 
dat nog niet gedaan hebben:
12 NOV Widmann ARCHE (Karina Canellakis)
10 DEC Widmann Liebeslied, Quintett, Air, nieuw werk 
& Freie Stücke (Ensemble Modern)
28 JAN Widmann Trauermarsch + Mahler Eerste sym-
fonie (Hannes Minnaar, James Gaffigan)
15 APR Widmann Versuch über die Fuge & Phantasie 
für Klarinette solo + Weber & Mendelssohn
 ZATERDAGMATINEE.NL

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.
VRIENDENVANDEMATINEE.NL

Podium Klassiek: winnaar Lisztconcours
Dieuwertje Blok en Floris Kortie, bijgestaan door huis-
pianist Mike Boddé, krijgen de kersverse winnaar van 
het Lisztconcours te gast, het Cello Biënnale Quintet, 
componist en pianist Julian Schneemann, de Griekse 
muzikantenbroers Adonis en Nikos Xylouris en de Ierse 
percussionist Joe Kelly.
zondag 2 oktober 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMKLASSIEK.NL

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



4 5daarop, compleet met moderne speeltechnieken en sissende 
orkestmusici. Het levert een briljant discours van herkenning 
en vervreemding op, dat vooral oogt als een studie naar de 
bouwstenen van een ouverture die een eenentwintigste-eeuwse 
Beethoven zou schrijven. Widmann gebruikt daarbij geen 
letterlijke citaten, maar in zijn ogenschijnlijk fragmentarische 
structuur, vol scherpe montages en abrupte overgangen, maakt 
hij wel toespelingen op elementen uit onder andere de Vijfde, 
Zevende, Achtste en Negende symfonie en de Leonore-ouverture. Wie 
wil, zal iets van een sonatevorm en een Beethoveniaans scherzo 
herkennen, maar de belangrijkste indruk blijft die van een 
intrigerend mozaïek vol brokstukken uit de schetsboeken van 
Beethoven en Widmann. 

Dvořák – Vioolconcert
Antonín Dvořák staat vooral bekend om zijn symfonieën. Of 
misschien moeten we zelfs zeggen: Antonín Dvořák staat vooral 
bekend om zijn Negende symfonie, de Symfonie ‘Uit de Nieuwe 
Wereld’, waarin hij zijn Amerikaanse vakbroeders een lesje geeft 
in het gebruik van volksmuziek of volksmuzikale thema’s in 
een serieus symfonisch werk. Ook in zijn andere symfonieën 
toon hij zich een waar symfonicus die in de voetsporen van 
Beethoven niet alleen de symfonische vorm verder aanscherpte 
en van alle mogelijke vrijheden voorzag, maar ook aantoonde 
dat het raamwerk van de symfonie en, in het verlengde daarvan 
onder andere het soloconcert, zich uitstekend leenden voor 
uitingen van nationalistische aard. Dvořák liet niet alleen de 
Tsjechische volksmuziek een woordje meespreken, maar 
vertaalde ook de Tsjechische tongval soms bijna letterlijk in 
muziek. Het maakte hem tot de grote wegbereider van de 
twintigste-eeuwse Tsjechische held Leoš Janáček, een status die 
hij niet zozeer aan de Negende symfonie dankt, maar meer aan 
zijn symfonische gedichten en zijn Vioolconcert uit 1879. 
Dvořák schreef dit concert, dat in 1883 na enkele revisies in 
première ging, na een ontmoeting met de Hongaarse virtuoos 
Joseph Joachim, voor wie ook Brahms en Bruch hun beroemde 
concerten componeerden. Wel ging Dvořák pas na enig aan-
dringen van zijn uitgever Simrock daadwerkelijk aan de slag. 
Joachim bleek vervolgens een buitengewoon lastige en veelei-
sende klant. Na twee revisies was de violist nog altijd niet 

Bayerischen Rundfunks, toen nog onder leiding van Mariss 
Jansons. Op 25 september 2008 verzorgde Jansons de première 
van wat zou uitgroeien tot Widmanns meest gespeelde werk. 
De Duitse componist, klarinettist en dirigent, een leerling van 
Hans Werner Henze en Wolfgang Rihm, kreeg de opdracht een 
werk te schrijven ter inleiding van een Beethovenprogramma, 
gevuld met de Zevende of Achtste symfonie. Widmann, inmiddels 
uitgegroeid tot een van de meest gespeelde hedendaagse 
componisten, besloot een werk te schrijven dat de ‘razernij en 
urgentie’ van onder andere het laatste deel van de Zevende 
symfonie (Allegro con brio), en het eerste deel van de Achtste 
(Allegro vivace e con brio), transformeert tot een hedendaagse 
concertouverture. Voor zijn Con brio (met vuur, met passie) 
gebruikte hij hetzelfde instrumentarium als Beethoven. De 
enige toevoeging is de piccolo, die gedubbeld wordt door de 
fluitist. Het zo’n twaalf minuten durende werk klinkt als een 
omgevallen platenkast vol uitvoeringen van Beethovensymfo-
nieën, maar Widmann geeft ook een hedendaags commentaar 

Jörg Widmann
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6 7nie te schrijven, en op 29-jarige leeftijd zette hij de eerste 
schetsen neer van wat zijn eersteling zou worden. Toch zou het 
nog veertien jaar duren, een tijd waarin hij meesterwerken 
schreef als Ein deutsches Requiem, het Schicksalslied en Variationen 
über ein Thema von Joseph Haydn, eer hij schuchter de laatste 
dubbele streep zette, om daarna met bezwaard gemoed de 
Eerste symfonie ten doop te houden. 
Op 4 september 1876 dirigeerde Otto Dessoff de eerste uitvoe-
ring in Karlsruhe, en drie dagen later stond Brahms zelf op de 
bok om zijn symfonie in Mannheim uit te voeren. Het publiek 
maakte kennis met een vierdelig werk waarin de geest van 
Beethoven onmiskenbaar rondwaart. Vooral in de finale, waarin 
Brahms duidelijk citeert uit Beethovens Negende symfonie. Dit 
citaat is wel opgevat als een indirecte kritiek op Beethoven, die 
in zijn laatste symfonie vocale middelen inzette, en tegelijker-
tijd als een elegante terechtwijzing aan het adres van Wagner, 
die meende dat Beethovens Negende het einde van het genre 
betekende en alleen maar kon leiden tot het gezongen muziek-
drama. 
In ieder geval leidden de verwijzingen naar Beethoven ertoe dat 
het werk door velen spottend ‘de Tiende van Beethoven’ werd 
genoemd. Hoewel Brahms geërgerd reageerde op deze ‘veroor-
deling’, erkende hij met “dat kan iedere ezel toch zien”, vol-
mondig het eerbetoon aan zijn voorganger en voorbeeld.
Ook de doorgaans gevreesde criticus Eduard Hanslick was de 
link met Beethoven niet ontgaan. Maar met een enthousiast 
“niemand heeft het werk van Beethoven zo dicht benaderd”, 
gaf hij genereus zijn goedkeuring. En meer dan dat. Hij noemde 
het symfonisch debuut van Brahms “een van de meest individu-
ele en magnifieke werken in de symfonische literatuur” en 
besloot zijn recensie met de woorden “de nieuwe symfonie van 
Brahms is een werk waarop het land trots kan zijn, het is een 
eindeloze fontein van diep plezier en vruchtbare studie.”
Voor Brahms was hiermee de ban van het juk van zijn grote 
voorbeeld gebroken. Hij wist zich over de ‘schaduw van Beetho-
ven’ gegroeid en in de zomer van 1877, het jaar na de verschij-
ning van zijn Eerste symfonie, schreef hij in slechts vier maanden 
tijd zijn Tweede. 

Paul Janssen

tevreden, en hoewel Dvořák het werk aan Joachim opdroeg, 
speelde die het nimmer. In 1883 ging het concert in Praag in 
première, met de jonge František Ondříček als solist. Deze 
violist was wel overtuigd en nam het concert mee naar onder 
andere Londen en Wenen. Hoewel het tegenwoordig niet tot de 
meest gehoorde vioolconcerten behoort, werd het in die tijd 
snel populair. Dat had ongetwijfeld te maken met vele oncon-
ventionele elementen, waaronder de directe introductie van de 
soloviool aan het begin, de lang uitgesponnen melodie in het 
middendeel en de kruidige klank van de Tsjechische volksmu-
ziek in de finale, waar Dvořák teruggrijpt op een nationale 
volksdans, de dumka.

Brahms – Eerste symfonie
Drieëntwintig jaar lang droeg Johannes Brahms het juk van de 
voorspelling van zijn grootste bewonderaar Robert Schumann. 
In opperste vervoering schreef die in 1853 in zijn Neue Zeitschrift 
für Musik dat de toen twintigjarige Brahms de man was die het 
muzikale estafettestokje van Beethoven zou overnemen. Het 
compliment werd een zware last voor Brahms, vooral als het op 
het genre van de symfonie aankomt. “Vandaag de dag valt met 
de symfonie niet te spotten, het is een zaak van leven en dood”, 
schreef Brahms ooit om te verklaren waarom zijn Eerste symfonie 
op zich liet wachten. De componist had het zichzelf ook niet 
gemakkelijk gemaakt. Terwijl componisten als Franz Liszt en 
Richard Wagner het einde van de absolute muziek predikten en 
meer heil zagen in het symfonisch gedicht en het muziekdra-
ma, bleef Brahms in het tijdperk na Beethoven overtuigd van de 
mogelijkheden van de vorm en de absolute muziek. Hij moest 
het alleen nog even waarmaken.
En dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Al in de jaren 
vijftig van de negentiende eeuw deed hij pogingen een symfo-

Johannes Brahms en 
Antonín Dvořák



8 9Lahav Shani
Lahav Shani is chef-dirigent van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij 
trad aan in september 2018, als opvol-
ger van Yannick Nézet-Séguin, en werd 
daarmee de jongste chef-dirigent in de 
honderdjarige geschiedenis van het 
orkest. In seizoen 2020-2021 volgde hij 
Zubin Mehta op als Music Director van 
het Israel Philharmonic Orchestra.
Recente en aankomende hoogtepunten 
in zijn concertagenda als gastdirigent 
omvatten optredens met de Wiener 
Philharmoniker, de Berliner Philharmo-
niker, het Gewandhaus Orchester, het 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, het London Symphony 
Orchestra, de Filarmonica della Scala, 
de Boston Symphony, het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Philadelphia 
Orchestra, het Budapest Festival Orches-
tra, het Orchestre de Paris en het 
Philharmonia Orchestra.
Lahav Shani (Tel Aviv, 1989) begon zijn 
op zesjarige leeftijd zijn pianostudie bij 
Hannah Shalgi en kreeg daarna les van 
Arie Vardi aan de Buchmann-Mehta 
Muziekschool in zijn geboortestad. Hij 
voltooide zijn pianostudie bij Fabio 
Bidini aan de Hochschule für Musik 
‘Hanns Eisler’ te Berlijn; aan hetzelfde 
instituut studeerde hij orkestdirectie 
bij Christian Ehwald. Tijdens zijn 
studiejaren was Daniel Barenboim zijn 
mentor. Lahav Shani maakte zijn 
doorbraak als dirigent toen hij in 2013 
het internationale Gustav Mahler 
dirigentenconcours te Bamberg won. In 
juni 2016 debuteerde Lahav Shani bij 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest 

als dirigent en pianosolist; twee maan-
den later volgde de aankondiging van 
zijn benoeming tot chef-dirigent met 
ingang van 2018.
Als pianosolist trad Lahav Shani op met 
dirigenten als Daniel Barenboim, Zubin 
Mehta, Gianandrea Noseda en Valery 
Gergiev. Bij veel orkesten dirigeerde hij 
al pianoconcerten van achter het 
klavier, onder meer bij de Wiener 
Philharmoniker, het Philharmonia 
Orchestra, de Staatskapelle Berlin en 
het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Lahav Shani heeft ook een flinke staat 
van dienst als pianist in kamermuziek, 
met optredens in onder meer het 
Festival d’Aix-en-Provence, het Jeruza-
lem Kamermuziekfestival en het 
Verbier Festival.
Eerder in de Matinee: Debussy Prélude 
à l’après-midi d’un faune, Escaich Fluit-
concert & Stravinsky Suite De vuurvogel 
(2021), Wantenaar Meander, Sjostakovitsj 
Tweede pianoconcert & Rachmaninov 
Symfonische dansen (2021)

Hilary Hahn
De drievoudige Grammy Awardwinnaar 
Hilary Hahn speelde Dvořáks Vioolcon-
cert onlangs met het Orchestre Philhar-
monique de Radio France en het hr-
Sinfonieorchester Frankfurt. De 
Amerikaanse violiste zet zich ook veel 
in voor het nieuwe repertoire. Zo 
speelde zij voor haar gecomponeerde 
werken als de Twee serenades van Einoju-
hanni Rautavaara (voltooid door Kalevi 
Aho), Lera Auerbachs Vierde sonate: 
Fractured Dreams, en Zes partita’s van 
Antón García Abril. Jennifer Higdons 
Vioolconcert, ook geschreven voor Hahn 
– en gespeeld in de Matinee – kreeg een 
Pulitzer Prize. Daarnaast verleende zij 
haar medewerking aan niet-klassieke 
producties, zoals de sountrack voor The 
Village en twee platen van de alt-rock-
band ...And You Will Know Us By The 
Trail of Dead. In 2021 gaf zij – virtueel – 
masterclasses aan de San Francisco 
Conservatory of Music. Eredoctoraten 
ontving Hilary Hahn van Middlebury 

College (waar zij zich vier zomers lang 
op het Duits, Frans en Japans stortte) en 
Ball State University.
Eerder in de Matinee: Higdon Vioolconcert 
2011)

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
onderscheidt zich door de intense 
energie van zijn concerten, zijn veelge-
prezen opnamen en zijn innovatieve 
publieksbenadering. Opgericht in 1918 
heeft het zich een heel eigen plaats 
verworven tussen de meest vooraan-
staande symfonieorkesten van Europa.
Na de eerste pioniersjaren ontwikkelt 
het Rotterdams Philharmonisch zich 
vanaf 1930 onder Eduard Flipse tot een 
van de meest prominente Nederlandse 
orkesten. Met Jean Fournet, Edo de 
Waart en James Conlon bouwt het 
orkest in de jaren zeventig en tachtig 
verder aan zijn internationale reputa-
tie. De benoeming van Valery Gergiev 
luidt een nieuwe bloeiperiode in, die in 
2008 wordt voortgezet met Yannick 
Nézet-Séguin. Sinds 2018 is Lahav Shani 
chef-dirigent van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.
Thuisbasis van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest is Concertgebouw de 
Doelen. Maar het orkest is ook regelma-
tig op andere locaties te horen: van de 
Rotterdamse podia tot de meest gere-
nommeerde zalen in binnen- en buiten-
land. Zo heeft het orkest sinds 2010 een 
residentie in het Parijse Théâtre des 
Champs-Élysées. Met alle concerten, 
educatieve voorstellingen en community 
projects trekt het Rotterdams Philhar-

M
ARCO

 BO
RGGREVE

D
AN

A VAN
 LEEU

W
EN

UI
TV

OE
RE

N
DE

N



1110 Eerder in de Matinee o.a. Ravel, Saint-
Saëns & Franck (Michel Plasson, 2014),  
Sibelius, Rimski-Korsakov & Stravinsky 
(Gergiev, 2016), Jeths & Mahler (Yannick 
Nézet-Séguin, 2016), Bartók & Mahler 
(Yannick Nézet-Séguin, 2016), Szyma-
nowski Eerste vioolconcert & Bruckner 
Negende symfonie (Valery Gergiev, 2017), 
Dutilleux Timbres, espace, mouvement & 
Mahler Zevende symfonie (Valery Ger-
giev, 2018), Rossini Ouverture Guillaume 
Tell, Sjostakovitsj Eerste celloconcert & 
Sjostakovitsj Vijftiende symfonie (Valery 
Gergiev, 2020), Debussy Prélude à l’après-
midi d’un faune, Escaich Fluitconcert & 
Stravinsky Suite De vuurvogel (Lahav Sha-
ni, 2021), Wantenaar Meander, Sjostako-
vitsj Tweede pianoconcert & Rachmaninov 
Symfonische dansen (Lahav Shani, 2021).

EERSTE VIOOL
Igor Gruppman
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Mireille van der Wart
Cor van der Linden
Rachel Browne
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Hadewijch Hofland
Annerien Stuker
Alexandra van Beveren
Lana Trimmer

TWEEDE VIOOL
Charlotte Potgieter
Cecilia Ziano
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Jun Yi Dou
Maija Reinikainen
Eefje Habraken
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers
Tobias Staub

ALTVIOOL
Anne Huser
Roman Spitzer
Kerstin Bonk
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Rosalinde Kluck
Leon van den Berg
Olfje van der Klein
Viola Innocenti

CELLO
Emanuele Silvestri
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Gé van Leeuwen
Carla Schrijner
Pepijn Meeuws
Yi-Ting Fang
Mar Bonet Silvestre

CONTRABAS
Matthew Midgley
Ying Lai Green
Harke Wiersma
Arjen Leendertz
Ricardo Neto
Silvia Gallego Sánchez

FLUIT
Joséphine Olech
Beatriz Da Silva Baiao

HOBO
Karel Schoofs
Ron Tijhuis

KLARINET
Bruno Bonansea
Romke-Jan Wijmenga

FAGOT
Lola Descours
Davy Callens
Hans Wisse

HOORN
David Fernandez Alonso
Wendy Leliveld
Laurens Otto
Pierre Buizer

TROMPET
Alex Elia
Jos Verspagen

TROMBONE
Alexander Verbeek
Remko de Jager
Rommert Groenhof

PAUKEN
Danny van de Wal
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Tmonisch Orkest ieder seizoen 150.000 à 

200.000 bezoekers, onder wie een 
aanzienlijk aantal jongeren.
Sinds de baanbrekende Mahler-registra-
ties met Eduard Flipse in de jaren 
vijftig heeft het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest talloze veelgeprezen 
opnamen gemaakt die verschenen bij 
de belangrijkste platenlabels en in 
eigen beheer. Tegenwoordig heeft het 
orkest met chef-dirigent Lahav Shani 
een exclusief contract met Warner 
Classics. Livestreams van concerten zijn 
regelmatig te zien via Medici.tv en het 
eigen digitale platform van het orkest. 
Een opname van Beethovens ‘Ode an 
die Freude’ – door de musici vanuit 
huis gespeeld tijdens de covid-lockdown 
van 2020 – bereikte een miljoenenpu-
bliek en werd wereldnieuws.

Zeven vioolconcerten in 2022-2023
Vioolliefhebbbers komen dit seizoen aan hun trekken. Vandaag hoort u het tweede in 
een reeks van zeven bijzondere vioolconcerten met zeven even bijzondere solisten!
24 SEP Mathilde Wantenaar Vioolconcert (wereldpremière)
    (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 (Nederlandse première)
    (Leila Josefowicz/RFO/Karina Canellakis) 
11 MRT Mark Simpson Vioolconcert (Nederlandse première)
    (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)



12 zaterdag 8 oktober, 14.15-ca.16.20 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Opera 2

Lise Davidsen verenigt  
Duitsland en Italië

Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffigan dirigent

Lise Davidsen sopraan

Verdi uit I vespri siciliani: Sinfonia
Verdi uit Un ballo in maschera: Ma dall’a-
rido stelo divulsa
Verdi uit Macbeth: Ballabili
Verdi uit Don Carlo: Tu che le vanità
Weber uit Der Freischütz: Ouverture
Weber uit Der Freischütz: Leise, leise
Wagner uit Parsifal: Karfreitagszauber
Wagner uit Tannhäuser: Dich, teure Halle
Wagner ouverture Die Meistersinger von 
Nürnberg

Italië versus Duitsland, Verdi versus Wag-
ner. Met een sopraan als Lise Davidsen is 
de grote muzikale richtingenstrijd van de 
negentiende eeuw niet meer van belang.

Koningin van de ZaterdagMatinee
Sinds ze in 2015 bij Plácido Domingo’s 
competitie Operalia zowel de eerste 
prijs als de publieksprijs won, is de 
Noorse sopraan Lise Davidsen aan een 
ware zegetocht bezig langs de grote 
internationale operahuizen en concert-
zalen. Ook bij de ZaterdagMatinee 
maakte ze vorig seizoen haar faam 
waar met een ‘gedroomde Jenu° fa’ 
(Trouw). Dit seizoen schittert zij samen 
met dirigent James Gaffigan in meesle-
pende fragmenten uit opera’s van haar 
favoriete operacomponisten Verdi en 
Wagner en geeft ze alles om een ware 
‘koningin van de ZaterdagMatinee’ te 
worden.

Verdi en Wagner
Verdi en Wagner. Beiden werden gebo-
ren in 1813. Beiden ontketenden een 
revolutie in de opera. Maar waar Verdi 
het Italiaanse bel canto een nieuw 
cachet gaf en met zijn menselijke maat 
de opmaat vormde voor het verisme in 
de opera, zocht Wagner het – op de 
schouders van Carl Maria von Weber – 
in sprookjesachtige godensaga’s, 
doorgecomponeerde opera’s en een 
Gesamtkunstwerk. Met de topzangeres 
Lise Davidsen blijft de richtingenstrijd 
definitief onbeslist.
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