
Radio Filharmonisch Orkest
Cristian Măcelaru, dirigent
Sergey Khatchatryan, viool

Robert Schumann 1810-1856
Ouverture, Scherzo en Finale opus 52 1841

Alphons Diepenbrock 1862-1921
Suite uit Elektra 1920 (samenstelling Eduard Reeser)
Andante agitato – Adagio
Presto – Più lento - Andantino moderato – Presto
Lento – Sostenuto e agitato – Largamente
Allegro agitato – Maestoso

Johannes Brahms 1833-1897
Vioolconcert in D opus 77 1878
Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace – Poco più presto

In verband met de avondklok wordt dit concert in de middag van 16 april 2021 opgenomen, 
en in de avond vanaf 20.00 uur semi-live uitgezonden via NPO Radio4.  
Presentatie: Leonard Evers.
Dit concert is ook te volgen via de webcast op  www.nporadio4.nl en wordt gestreamd op 
de Facebookpagina van o.a. AVROTROS Vrijdagconcert

SERGEY 
KHACHATRYAN

SPEELT BRAHMS 

vrijdag 16 april 2021  
TivoliVredenburg, Utrecht

http://www.nporadio4.nl


Bloedwraak
Nederland was geen vruchtbare grond voor 
romantische componisten, maar bracht met 
Alphons Diepenbrock wel een romantisch geïnspi-
reerde grootheid voort. Elektra, zijn laatste 
compositie, is even fascinerend als raadselachtig. De 
muziek volgt als een schaduw de gelijknamige 
klassiek-Griekse tragedie van Sofokles, over een 
dochter die zich wreekt nadat haar moeder haar 
vader heeft vermoord. Diepenbrock toont zich hier 
een ware sfeermeester. Elke emotie, elk gebaar lijkt 
subtiel vertekend of verwrongen: opgebouwde 
spanning komt nooit echt tot ontlading, energieke 
momenten doven even abrupt uit als ze opvlammen 
en tederheid heeft een wrange ondertoon. Het 
vreemdste aan deze vreemde muziek is dat ze niet 
vaker wordt gespeeld.
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Lieflijke sirenenzang
Op zijn dertigste had Robert  
Schumann al een imposante reeks 
pianowerken en ruim honderd
vijftig liederen gecomponeerd, 
maar de stap naar orkestmuziek 
moest hij nog zetten. Volgens zijn 
vrouw Clara lag juist dáár zijn ware 
bestemming: “Een piano kan niet 
volop recht doen aan zijn ver
beelding”, schreef ze in 1839.  
“Qua gevoel is zijn muziek puur 
orkestraal.”
 En zie, een jaar later gutsten de orkestwerken eruit. 
Alleen al in 1841 voltooide hij twee symfonieën, het 
begindeel van het latere Pianoconcert en Ouverture, 
Scherzo en Finale – eigenlijk een kleine symfonie 
(zonder langzaam deel) die Schumann aanvankelijk 
als “Suite” betitelde. Schumanns vaak wat impul-
sieve en fragmentarische componeerstijl zat hem bij 
het schrijven van een symfonie soms in de weg, 
maar in dit werk paste hij die even effectief toe als 
in zijn pianomuziek.
De beginmelodie – een “lieflijke sirenenzang”, aldus 
Schumann – schept een sprookjesachtige sfeer die 
Schumann in stand houdt door steeds nieuwe 
motiefjes te introduceren. De Ouverture en het 
(korte) Scherzo, beide beweeglijk en feeëriek, zijn 
duidelijk verwant. De triomfantelijke Finale is 
aardser, maar is thematisch met de voorafgaande 
delen verbonden door echo’s van diverse thema’s 
daaruit.

SCHUMANN, 
DIEPENBROCK 

EN BRAHMS

Robert Schumann



“Een concert tegen de viool”
Zo openhartig als Schumann in zijn composities 
was over zijn gevoelsleven, zo gesloten was Johannes 
Brahms. Dat maakt hem tot een eenling tussen 
andere componisten uit de Romantiek. Hij was geen 
Franz Liszt-achtig podiumbeest en schuwde de 
mega-opera’s van Richard Wagner. Elke vorm van 
theater was hem vreemd. Muziek, vond hij, had 
geen titel of onderliggend verhaal nodig. De 
beproefde klassieke genres als soloconcert en 
symfonie waren voor hem nog bruikbaar genoeg. 
Kortom: Brahms was “de conservatiefste componist 
van de Romantische periode”, aldus musicoloog 
Donald Grout.
Vergeleken bij de gedreven Schumann lijkt Brahms 
een nuchtere ambachtsman. Hij stond midden in de 
maatschappij, en hoewel zijn platonische liefde voor 
Clara Schumann hem bepaald niet gelukkiger 
maakte, raakte hij pas écht teleurgesteld toen een 
vurig verlangde post als chef-dirigent in Hamburg 
aan zijn neus voorbijging. Een flamboyant genie als 
Liszt zou zich nooit met zo’n officieel ambt aan de 
burgermaatschappij geconformeerd hebben.
Toch schreef Brahms toekomstmuziek. Robert 
Schumann noemde hem “een apostel … Zijn 

Diepenbrock was geen beroepscomponist maar een 
componerende classicus. Zijn muzikale aspiraties 
waren zó sterk dat hij zijn baan als gymnasium-
docent opgaf om zich vrijwel uitsluitend aan 
compositie te wijden, naast een privédocentschap 
klassieke talen. Nederlandse muziek was op dat 
moment even opwindend als gekookte bloemkool, 
maar Diepenbrock ontwikkelde zich tot een 
opvallende stem – gesteund door dirigent Willem 
Mengelberg, die Diepenbrocks versmelting van 
Duitse dramatiek en Franse, Debussy-achtige 
helderheid hogelijk waardeerde.

Bijna al zijn composities kwamen voort uit teksten; 
geen wonder voor een ‘talenman’ die niet alleen 
thuis was in klassiek-Griekse literatuur maar ook in 
de toen actuele dichtkunst van Herman Gorter en 
Willem Kloos. Rond 1920 had de Eerste Wereldoor-
log Diepenbrock met zoveel cultuurpessimisme 
vervuld dat hij uit zichzelf amper nog componeerde, 
maar regisseur Willem Royaards porde hem op. Op 
diens verzoek schreef hij toneelmuziek bij Elektra, 
Sofokles’ beroemdste tragedie. De toneeltekst moest 
tussen de orkestfragmenten door gedeclameerd 
worden, maar al bij de eerste uitvoering bleek dat 
niet te werken; het gepraat zat de muziek in de weg. 
Het was reden voor Eduard Reeser, muziekweten-
schapper en Diepenbrock-kenner, om de muziek tot 
een orkestsuite om te vormen - en die is zó ex-
pressief dat tekst overbodig is.
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Alphons Diepenbrock

Nederlandse muziek was
op dat moment even  
opwindend als gekookte 
bloemkool, maar Diepen
brock ontwikkelde zich tot 
een opvallende stem
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openbaringen zullen na eeuwen nog raadselachtig 
zijn.” En volgens Arnold Schönberg was Brahms de 
eerste grote modernist, mede omdat hij, tegen de 
mode in, puur abstracte muziek schreef. Tevens was 
hij de maker van “het belangrijkste vioolconcert 
sinds Beethoven”, zoals een tijdgenoot het noemde. 
Want hoewel de eerste uitvoering verre van soepel 
verliep, wist violist Joseph Joachim, Brahms’ vriend 
en de drijvende kracht achter de compositie, er 
binnen een jaar een internationaal succes van te 
maken. Nu, ruim 150 jaar na ontstaan, behoort het 
nog steeds tot de vier meest gespeelde vioolconcerten.
De opbouw van het werk is zowel ouderwets als 
vernieuwend. Net als bij de oer-klassieke vioolcon-
certen van Mozart klinkt eerst een ritornello, een 
orkestrale ‘voorbeschouwing’ waarmee de solist 
vervolgens aan de haal gaat – een aanpak die in 
Brahms’ dagen in onbruik was geraakt en juist 
daardoor weer fris klonk. De diverse motiefjes die je 
in de orkestrale introductie hoort, worden – zoals 
zo vaak bij Brahms – spoedig onderwerp van een 
sluw kat- en muisspel. Zo kan een kort, onopval-
lend houtblazers-figuurtje door de solist worden 
uitgebouwd tot een imposante verzengende 
melodie. Of een markante melodielijn, eenmaal 
door het orkest neergezet, verwaait tot losse ‘flarden’ 

van een paar noten die plotseling in de solopartij 
blijven haken. Het aardige van deze verfijnde 
‘weefkunst’ is dat het resultaat toch spontaan en 
vitaal klinkt, en niet gezocht of schools. En dat 
komt mede door Brahms’ neiging om melodische 
zinnen van ongelijke lengte te schrijven, met een 
soms bijna spreektaal-achtig effect. Het is een 
schrijfwijze die je ook bij Mozart aantreft, en die 
later weer door Arnold Schönberg werd overgenomen.

Er zijn uiteraard meer kenmerken die de muziek tot 
een karakteristieke Brahms-compositie maken. 
Zoals de weelderige hoornpartijen of de typische 
triolen-ritmiek over een twee- of vierkwartsmaat; en 
heel, heel vaak heeft een Brahms-melodie een 
‘schaduw’ in de vorm van een parallel meelopende 
stem die een terts hoger of lager klinkt. Maar het 
belang van Joseph Joachim voor het ontstaan én de 
bekendheid van het concert kan nauwelijks 
onderschat worden. De samenwerking tussen 
componist en violist tijdens de wording van het 
concert was dermate intensief dat Joachim – des-
tijds niet alleen vioolvirtuoos, maar ook een fameus 
componist – in sommige passages bijna als co- 
auteur fungeerde. In elk geval is de door hem 
geschreven solo-cadens nog steeds de meest 
gespeelde, al staat het elke hedendaagse violist vrij 
om de cadens van Fritz Kreisler, Jascha Heiftez of 
een ander te kiezen – of er zelf eentje te schrijven, 
een ambitieuze onderneming waaraan weinig 
moderne solisten zich wagen.

Michiel CleijJohannes Brahms

Brahms was de maker van
 “het belangrijkste viool
concert sinds Beethoven”
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Radio Filharmonisch Orkest bij 75-jarig jubileum © Esther de Bruijn
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Cristian Măcelaru, dirigent
• de Roemeense dirigent Cristian Măcelaru Macelaru 

maakt vanavond zijn debuut in het Vrijdagconcert 
• sinds seizoen 2019-2020 is hij chef-dirigent van het 
 WDR Sinfonieorchester 
• hij is conductor in residence van het Philadelphia 

Orchestra en sinds 2017 Music Director van het 
Cabrillo Festival, het langstlopende Amerikaanse 
festival voor hedendaagse muziek

• Cristian Măcelaru begon als violist; hij was de 
jongste concertmeester ooit van het Miami  
Symphony Orchestra

• bij Larry Rachleff aan de Rice University in Houston behaalde hij zijn directiediploma
• ook volgde hij lessen bij David Zinman, Rafael Frühbeck de Burgos, Oliver Knussen en Stefan Asbury in 
 Tanglewood en Aspen
• in 2014 won hij de prestigieuze Sir Georg Solti Conducting Award
• in 2012 viel Cristian Măcelaru met veel succes in voor Pierre Boulez bij het Chicago Symphony Orchestra
• inmiddels dirigeerde hij het Los Angeles Philharmonic Orchestra, het hr-Sinfonieorchester Frankfurt, het 

City of Birmingham Symphony Orchestra, het Royal Scottish National Orchestra, het Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra en de symfonieorkesten van Toronto, Baltimore, Seattle, Detroit en Indianapolis

• in 2017 debuteerde Cristian Măcelaru bij het Concertgebouworkest met werken van Mozart, Strauss en 
 Wagner
• sinds september 2021 is hij artistiek leider van het Orchestre National de France in Parijs
• in januari 2020 ontving hij een GRAMMY Award voor de opname van Wynton Marsalis’ Vioolconcert  
 met violiste Nicola Benedetti en het Philadelphia Orchestra

Sergey Khatchatryan, viool
• de in Jerevan geboren violist Sergey Khatchatryan studeerde na zijn eerste vioollessen in Armenië bij 
 professor G. Zhislin in Würzburg, en vanaf 1996 bij Josef Rissin aan de Hochschule für Musik in Karlsruhe
• als negenjarige gaf hij zijn eerste concert met orkest in het Wiesbadener Kurhaus, twee jaar later volgde in 
 het Franse Marignane zijn debuut met kamermuziek
• in 2000 won hij de tweede prijs bij de Fritz Kreislerwedstrijd in Wenen, de eerste prijs bij de Louis Spohr 
 wedstrijd in Freiburg en de eerste prijs bij de Internationale vioolwedstrijd Jean Sibelius in Helsinki
• hij maakte zijn debuut in New York City in 2006, waar hij het Vioolconcert van Beethoven speelde in de 
 Avery Fisher Hall met dirigent Osmo Vänskä

UITVOERENDEN

Cristian Măcelaru © Thomas Brill
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• in 2005 won hij de eerste prijs in de Koningin 
 Elisabethwedstrijd
• dit seizoen vermeldt optredens met het Nationaal 

Orchestre de Belgique en Hugh Wolff, met de 
Bamberger Symphoniker met Ludovic Morlot, en in 
het Teatro alla Scala Milaan onder Myung-Whun 
Chung

• verder maakt Sergey Khatchatryan een tournee 
door de VS en Europa met Alisa Weilerstein en 
Inon Barnaton met een programma getiteld 
‘Transfigured Nights’ met muziek van Beethoven, 
Schönberg en Sjostakovitsj

• op 9 oktober 2015 was Sergey Khatchatryan te gast in het Vrijdagconcert samen met Amsterdam Sinfonietta 
en Candida Thompson (leiding en viool) in een programma met Tsjaikovski, Aroetjoenjan, Bagdasarjan, 
Komitas en Arenski

Radio Filharmonisch Orkest
• opgericht in 1945, onmisbare schakel in het Nederlandse muziekleven
• 75-jarig orkest beleeft dit seizoen jubileumjaar
• speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest muziek van dit 
 moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS 
 Vrijdagconcert
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, met gemiddeld dertigduizend luisteraars 
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, eerste vrouwelijke 
 chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
• Canellakis’ illustere voorgangers waren onder meer Bernard Haitink (nu beschermheer), Jean Fournet, Hans 
 Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap van Zweden (honorary chief conductor) en Markus Stenz
• juni 2019 dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als chef, maar hij blijft terugkeren, zoals Brett Deans opera 
 Hamlet in juni 2020
• gastdirigenten van het RFO waren 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
• James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 2011, tekende bij tot en met seizoen 2022-2023
• 2014 Edison Klassiek Oeuvreprijs voor RFO vanwege verdiensten voor het Nederlandse muziekleven
• 2017 Concertgebouw Prijs (samen met het Groot Omroepkoor)
 www.radiofilharmonischorkest.nl 

Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo

Sergey Khatchatryan

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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Met acht programma’s op NPO Radio 4, goed bezochte concert
series op vrijdagavond en zondagochtend, tv programma’s als 
Maestro en het Prinsengrachtconcert en boeiende podcasts, is 
AVROTROS de meest klassieke omroep van Nederland. 

MEER 
KLASSIEK 

BIJ
AVROTROS

Klassieke podcasts
Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Kies dan een pod - 
cast uit de grote collectie klassieke 
podcasts van AVROTROS.
Bijvoorbeeld ‘Gustav Mahler…  
Aangenaam!’ waarin AVROTROS 
presentator Hans van den Boom vertelt 
over zijn liefde voor het werk van Mahler 
en de bijzondere band tussen Mahler en 
Amsterdam. 
Of de Oude Muziek Podcast waarin Ab 
Nieuwdorp een tijdreis maakt van de 
Barok, terug in de tijd naar de  
Renaissance en de Middeleeuwen. Hij 
spreekt ook specialisten in de oude 
muziek, onder wie Bach-expert Ton 
Koopman, barok-expert Jos van Veld-
hoven en blokfluitiste Lucie Horsch.

En vergeet ook niet te luisteren naar 
Klassieke Mysteries, waarin Rebecca 
van der Weijde en Ab Nieuwdorp op 
zoek gaan naar de intrigerende en 
spannende verhalen rondom het leven 
en vooral de dood van klassieke compo-
nisten.

Deze en alle andere klassieke podcasts 
van AVROTROS zijn te beluisteren via de 
website van NPO Radio 4, Apple  
Podcast, Spotify of de RSS-feed.
Meer info: www.nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en ledenaanbiedingen: 
 www.avrotros.nl/klassiek 

http://www.nporadio4.nl/podcasts
http://www.avrotros.nl/klassiek 


Radio Filharmonisch Orkest

BEZETTING 
Eerste viool 
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland
Alberto Facanha 
Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Ruud Wagemakers
Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Ian van den Berk
Wouter Groesz
Annemarie van 
Helderen

Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Altviool
Frank Brakkee
Huub Beckers
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnen-
burg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Frank Goossens
Cello
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck

Anneke Janssen
Ansfried Plat
Contrabas
Rien Wisse
Annika Pigorsch
Sjeng Schupp
Bas Vliegenthart
Fluit
Ingrid Geerlings
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar
Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Klarinet
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Fagot
Hajime Konoe
Freek Sluijs

Hoorn
Annelies van Nuffelen
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Margreet Mulder
Trompet
Hessel Buma
Juan Peralta Torrecilla
Sven Berkelmans
Trombone
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
Wouter Iseger
Pauken
Paul Jussen
Slagwerk
Hans Zonderop
Harp
Marianne Smit

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND
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http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=
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vrijdag 30 april 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Edo de Waart 
80 jaar
Radio Filharmonisch  
Orkest 
Groot Omroepkoor
Edo de Waart dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent

Brahms
Gesang der Parzen 
Nänie 
Symfonie nr. 2 

vrijdag 11 juni 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Mahlers  
Rückert 
Lieder 
Radio Filharmonisch Orkest 
Markus Stenz dirigent
Sophie Harmsen mezzosopraan 

Berg/Verbey 
Lyrische Suite nrs 1,5 en 6
Mahler
Rückert-Lieder 
Schumann
Tweede symfonie 

Delen van dit concert in Pieces of Tomorrow 
op do 10 juni

VOLGENDE
 CONCERTEN


