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PULSE RATE 180

Martin Grubinger & Friends

Martin Grubinger slagwerk
Slavik Stakhov slagwerk 
Jürgen Leitner slagwerk
Richard Putz slagwerk
Valentin Vötterl slagwerk 
Per Rundberg piano 

Iannis Xenakis 1922-2001
Okho 1989

Daníel Bjarnason 1979
Inferno 2019 - Nederlandse première
The Bells
A Passage
Dark Shores

Steve Reich 1936
Drumming, deel I 1970-1971

pauze

Kalevi Aho 1949 | Per Rundberg 1971
Sieidi 2010 - Nederlandse première
Concert voor slagwerk en orkest, bewerking voor slagwerk en piano 

Martin Grubinger sr 1957
Number of Fate 2021 - Nederlandse première
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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!

Vijf slagwerkers en een piano treden op onder leiding van 
Martin Grubinger met zijn programma Pulse rate 180. 180 slagen 
per minuut is niet alleen de snelheid van hartkloppingen bij 
grote inspanning, het komt ook overeen met de tempoaandui-
ding ‘presto’ – zeer snel. Martin Grubinger (1983, Salzburg) wil 
met de muziek in dit concert de bloeddruk van zijn publiek een 
zetje geven. Als zoon van slagwerker Martin Grubinger sr. kreeg 
hij de liefde voor dit instrumentarium van huis uit mee. Hij 
ontwikkelde zich tot een van de meest vooraanstaande slagwer-
kers. Dit concert is onderdeel van een uitgebreide tournee 
waarin hij afscheid neemt als uitvoerend musicus. Wel blijft hij 
lesgeven, onder meer als professor klassiek slagwerk aan het 
Mozarteum in Salzburg. Voor dit programma nodigde hij 
vrienden uit die hij tijdens zijn twintigjarige loopbaan maakte. 
Verscheidene werken voerde hij eerder uit met orkest en met 
zijn Percussive Planet Ensemble. In dit programma brengen de 
musici onder meer een bewerking ten gehore van Daníel 
Bjarnasons nieuwe slagwerkconcert Inferno, en een werk van 
Grubinger sr., Number of Fate. Daarnaast ook het eerste deel uit 
Drumming van minimalmusiccomponist Steve Reich, dat onder-
hand een klassieker van dit genre genoemd kan worden.

Iannis Xenakis - Okho (1989)
Als zoon van Griekse ouders wordt Iannis Xenakis (1922-2001) 
geboren in Roemenië. Hij studeert voor ingenieur en architect, 
maar ontwikkelt al vroeg belangstelling voor muziek. Zijn 
technische achtergrond speelt een rol in de composities die hij 
schrijft. Zo is een deel van Okho gebaseerd op de Fibonacci-getal-
lenreeks, waarbij elk getal bestaat uit de som van de twee 
voorgaande (1, 2, 3, 5, 8, 13 etc.). Okho is geschreven voor drie 
djembés (West-Afrikaanse handtrommels) en een bastrommel. 
Xenakis heeft nauwkeurig de klanken voorgeschreven die de 
slagwerkers moeten produceren. Het stuk beweegt langs 
verschillende tempowisselingen en eindigt met een harde slag 
op de bastrommel.
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Uitzending 
NPO Klassiek
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Klassiek. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPOKLASSIEK.NL/ 

CONCERTEN

VRIEND WORDEN?
WWW.VRIENDENVANDEMATINEE.NL

Podium Klassiek
Wat speelt een strijkkwar-
tet dat een mooie toegift 
wil geven? Er is heel 
weinig geschikte muziek! 
Camiel Jansen ging ervoor 
zitten, en het ADAM Quar-
tet speelt een paar voor-
beelden uit het kwartet-
tentoegiftrepertoire van 
zijn hand. Jonge held is 
Delphine Palumbo: harpist 
én pianist. Presentatie: 
Floris Kortie, Dieuwertje 
Blok en Mike Boddé.
ZONDAG 26 MAART, NPO 2, 
18.15-19.15 UUR 
 PODIUMKLASSIEK.NL

Verleng of bestel uw 
abonnement 23|24!
De brochure voor seizoen 
2023-2024 is uit. U kunt 
nu uw passe-partouts en 
series verlengen of een 
nieuwe serie boeken. De 
verlengtermijn duurt tot 
en met vrijdag 31 maart 
2023. Na die datum ver-
valt het verlengingsrecht 
op een vaste stoel in een 
serie. Markus Stenz diri-
geert Alice in Wonderland 
van ‘Matineecomponist 
van het seizoen’ Unsuk 
Chin, er zijn premières 
van o.a. Richard Rijnvos, 
Willem  Jeths, Rozalie Hirs, 
Jan-Peter de Graaff, Klas 
Torstensson en Thomas 
van Dun. George Benja-
min dirigeert George 
Benjamin, er is een Ligeti-
retrospectief en nog veel 
meer! 
De brochure vindt u bij  
de kassa van het Concert
gebouw of op 
 ZATERDAGMATINEE.NL
Bestel via 020 6718345 of
  CONCERTGEBOUW.NL/

NTR-ZATERDAGMATINEE

Geen bloemen
Dirigenten en solisten 
krijgen na afloop van een 
concert geen bloemen 
uitgereikt. Het Concert-
gebouw, het Concert-
gebouworkest, het 
Nederlands Philharmo-
nisch Orkest en de NTR 
ZaterdagMatinee hebben 
dit besluit begin 2023 
gezamenlijk genomen, 
als kleine bijdrage in het 
ontzien van het milieu.
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4 5darboeka. Ook gestemde percussie maakt deel uit van het 
instrumentarium. In de oorspronkelijke opzet staan die in een 
rij op het podium. Tijdens de uitvoering gaat de solist ze een 
voor een af in een beweging van rechts naar links en weer 
terug, en onderstreept zodoende het ritualistische karakter van 
de muziek. De versie in dit concert is een bewerking voor 
slagwerkinstrumenten en piano.

Martin Grubinger sr - Number of Fate (2021)
Als afsluiting van het concert staat een werk op het programma 
van Grubingers vader, Martin Grubinger sr (1957). Het ‘noodlot-
tige getal’ is zeven, de maatsoort waarin de muziek geschreven 
is. Het is een temperamentvol stuk waarin een heel arsenaal 
aan trommels en gestemde percussie aan te pas komt. Ook de 
Baskische txalaparta is van de partij. Terwijl het instrument 
doorgaans bestaat uit vier of vijf houten balken bestaat, is dat 
aantal voor Number of Fate uitgebreid tot zeven.

René van Peer

Daníel Bjarnason - Inferno (2019)
Dit is een bewerking van een concert voor slagwerk en orkest 
dat de IJslandse componist Daníel Bjarnason (1979) voor Martin 
Grubinger schreef. Na de première gaf hij het de titel Inferno. Bij 
het componeren zag hij het beeld voor zich van een slagwerker 
die danst en zingt, terwijl de wereld om hem heen vergaat. 
Grubinger bespeelt instrumenten waar hij een speciale band 
mee heeft: de txalaparta, een Baskisch slaginstrument dat uit 
houten balken bestaat en met dikke houten stokken bespeeld 
wordt, de marimba en zogeheten Weense pauken. Daarvan 
wordt de toonhoogte niet veranderd met pedalen, maar door 
middel van hefbomen. Deze instrumenten gaan duetten en 
trio’s aan. Zoals de titel al aangeeft, heeft de muziek een duis-
tere toonzetting.

Steve Reich - Drumming I (1971)
Drumming vormt het eindstadium van de compositietechniek 
die Steve Reich (1936) in de jaren zestig van de vorige eeuw 
ontwikkelde. Daarin werkt hij met faseverschuivingen. Terwijl 
bij een instrument het ritme constant blijft, spelen andere hun 
slag net iets later. Ze schuiven telkens een stukje op, tot de 
slagen weer samenvallen. Reich kwam op dit principe door 
twee bandopnamen van een straatprediker tegelijkertijd af te 
spelen, waarbij de ene bandrecorder iets sneller bleek te lopen 
dan de andere. Het eerste deel van Drumming is geschreven voor 
vier gepaarde bongo’s die met stokken bespeeld worden. In de 
drie volgende delen, die niet op het programma staan, wordt 
het instrumentarium uitgebreid met gestemde percussie, 
piccolo en zang.

Kalevi Aho - Sieidi (2010)
De Sami uit het uiterste noorden van Scandinavië duiden 
bijzonder gevormde rotsblokken aan met het woord sieidi. Ze 
beschouwen deze elementen in het landschap als de behuizing 
voor natuurgeesten. De Finse componist Kalevi Aho (1949) heeft 
dit gegeven verwerkt in Sieidi, een concert voor slagwerker en 
orkest dat hij voor Colin Currie schreef. Aho verwijst in dit 
werk naar sjamanistische rituelen van inheemse volken over de 
hele wereld. De slagwerkpartij maakt gebruik van negen 
instrumenten uit verschillende culturen, zoals de djembé en de 
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het NDR Sinfonieorchester Hamburg, 
de Münchner, Dresdner en Hamburger 
Philharmoniker, de Wiener Philharmo-
niker, de Bamberger Symphoniker, het 
BBC Philharmonic, het Los Angeles 
Philharmonic en het New York Philhar-
monic Orchestra. 
Martin Grubinger studeerde aan het 
Bruckner-Conservatorium in Linz en 
het Mozarteum in zijn geboorteplaats 
Salzburg. Sinds 2015-2016 doceert hij 
aan de Zürcher Hochschule der Künste 
en sinds 2018-2019 als professor klas-
siek slagwerk en multipercussie aan de 
Universität Mozarteum Salzburg. Na 
bijna twee decennia is dit seizoen zijn 
laatste op het podium. Voor het Som-
mer-Open-Air keert hij terug bij het 
Gewandhausorchester Leipzig, waar hij 
zijn carrière als artist in residence 
begon.

Martin Grubinger
Martin Grubingers repertoire reikt van 
solowerken, klein bezette programma’s 
met zijn Percussive Planet Ensemble tot 
soloconcerten. Componisten als Avner 
Dorman (Frozen in Time), Friedrich Cerha 
(Slagwerkconcert) en Tan Dun (Tears of 
Nature) schreven werk voor de Oosten-
rijkse percussionist, en hij speelde 
premières als Speaking Drums van Péter 
Eötvös, en werk van Fazıl Say en Daníel 
Bjarnason. Hij is artist in residence bij 
het Stavanger Symfoniorkester, het 
SWR Symphonieorchester en het 
Rheingau Musik Festival. Hij trad op 
met het Mozarteumorchester Salzburg, 
het Gewandhausorchester, het Or-
chestre Philharmonique du Luxem-
bourg, het NHK Symphony Orchestra, 
het Filharmonisch Orkest van Oslo, het 
National Symphony Orchestra Taiwan, 
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zaterdag 1 april, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

CANELLAKIS & JANÁČEK: 
HET SLUWE VOSJE
Radio Filharmonisch Orkest  
Groot Omroepkoor, leden Nationaal 
Kinder koor & Nationaal Jongenskoor

Karina Canellakis dirigent
Martina Batič koordirigent 
Irene Verburg koordirigent

Bystrouška Sally Matthews sopraan
Lišák Zlatohřbítek Jana Kurucová 
mezzosopraan 
Paní revírníková | Sova Iris van Wijnen 
mezzosopraan 
Rechtor | Komár | Pásek James Kryshak 
tenor
Revírník Roland Wood bariton
Harašta Markus Eiche bariton
Farár | Jezevec James Platt bas
Pani Pásková | Chocholka Jeannette van 
Schaik sopraan
Lapák | Datel Esther Kuiper mezzosopraan
Kohout | Sojka Aylin Sezer sopraan
Pepík Syl Becht sopraan (NJK)
Frantík Arun Joosse sopraan (NJK)
Skokánek Mila Blindenbach  sopraan (NJK)
Malinká Bystrouška Sifra de Jong sopraan 
(NKK)
Kobylka Jelle Wolfert sopraan (NJK)
Lištička Alphonsine Summerer sopraan 
(NKK)
Cvrček Philaine Baris sopraan (NKK)

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

Karina Canellakis, chef-dirigent van 
het Radio Filharmonisch Orkest, duikt 
opnieuw in het opera-oeuvre van Leoš 
Janáček. Dit jaar is Het sluwe vosje aan de 
beurt. Hartveroverend.

Sprookje?
We kunnen ons afvragen of de ‘jeugd-
opera’ Het sluwe vosje eigenlijk wel een 
sprookje is, en ook of het wel een 
jeugdopera is. Er figureren allerlei 
zingende dieren in het werk, maar 
centraal staat de relatie tussen de 
natuur en de mens. Een vosje valt niet 
te temmen, en daarom daagt het de 
mensenwereld voortdurend uit. Maar 
de boodschap van de componist is dat 
de natuur, net als de mens zelf, onder-
hevig is aan een eeuwige cyclus van 
sterven en geboren worden.

De oude Janáček als modernist
Janáček schreef Het sluwe vosje in 1924, 
toen hij 67 jaar oud was. Zijn vocale 
taal is deels gebaseerd op het Tsjechi-
sche en Moravische spraakritme, een 
techniek die de componist in beginsel 
bij zowel Wagner en Moesorgski als bij 
Debussy had geleerd. Maar ondanks de 
dialoogvorm domineert eigenlijk het 
lyrisch-dramatische cantabile het vocale 
klankbeeld, met grootse symfonische 
delen. Dit, in combinatie met sterk 
ritmische passages en verrassende 
maatwisselingen, maakt hem een van 
de grote modernisten van de jaren 
tussen de twee wereldoorlogen. Chef-
dirigent Karina Canellakis vervolgt met 
dit hartveroverende Vosje haar 
Janáčekcyclus.
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
Vrienden van de Matinee op te nemen in uw  
testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

en de 
hoge 

karakter

van onze
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