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Een paard in volle galop is een schitterend gezicht én een 
prachtig geluid. Het dier strekt, afhankelijk van of het de 
linker- of rechtergalop betreft, zijn linker- of rechtervoorbeen 
uit, waarna de drie overige benen in snelle sequentie volgen. 
Naar een basaal muzikaal ritme vertaald klinkt dat als ‘lang-
kort-kort-kort’, of effectiever, ‘lang-kort-kort’ (‘kort-kort-lang’ 
kan natuurlijk ook). 
De beroemdste gecomponeerde galop waar dit ritme aan ten 
grondslag ligt, is ongetwijfeld die uit Rossini’s laatste opera 
Guillaume Tell. Deze snelle ‘Mars van de Zwitserse soldaten’ werd 
geparafraseerd door Liszt en Johan Strauss sr., en kreeg ander-
halve eeuw later als concreet citaat een prominente plaats in 
Sjostakovitsj’ Vijftiende symfonie. Over dit citaat en over de vele 
andere citaten in de raadselachtige Vijftiende schreef Sjostako-
vitsj: “Ik weet niet precies waarom de citaten erin zitten, maar 
ik kon ze niet, ik kon ze niet, niet citeren.” Over het Rossini-
citaat in deze laatste symfonie van Sjostakovitsj valt veel te 
zeggen. Het kort-kort-langritme gebruikte Sjostakovitsj in elk 
geval al vaak, bijvoorbeeld in zijn Eerste celloconcert, als orkes-
trale aansporing van een voortjakkerende solocellist.

Rossini en de vrijheid
Gioachino Rossini baseerde zijn laatste opera uit 1829 op de 
legendes rond de veertiende-eeuwse Zwitserse volksheld Willem 
Tell en zijn wrede tegenstander Gessler, de door de Habsburgse 
onderdrukkers aangestelde landvoogd. De kruisboogscène 
waarin Tell door Gessler wordt gedwongen een appel van het 
hoofd van zijn eigen zoontje te schieten, kreeg bredere bekend-
heid dankzij het toneelstuk Wilhelm Tell van Schiller uit 1804, 
waarin verwijzingen naar de recente Franse en Amerikaanse 
revoluties duidelijk doorschemeren. Rossini op zijn beurt nam 
een bombastisch libretto naar dit toneelstuk te baat voor het 
componeren van zijn meest grootschalige opera: met massale 
koorscènes, een tenorrol met heroïsch hoge c’s en een lengte 

KORT-KORT-LANG

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!

Uitzending 
NPO Radio 4 
en terugluisteren
Dit concert wordt live uit
gezonden via NPO Radio  4. 
Via de website 
 zaterdagmatinee.nl 
kunt u de gehele uitzen
ding terug luisteren. Enkele 
dagen ná ieder concert 
kunt u het concert (zonder 
pauzeprogramma) terug
luisteren op 
  nporadio4.nl/ 

concerten

Podium Witteman
In de uitzending van 26 
januari ontvangt Paul 
Witteman onder andere 
ROctet (foto), dat gevormd 
wordt door acht strijkers uit 
het Radio Filharmonisch 
Orkest. Floris Kortie duikt 
in de finan ciële handel en 

wandel van Beethoven, 
radiopresentator Aukelien 
van Hoytema in Beetho
vens liefdesleven. Daria van 
den Bercken speelt een 
deel uit de Sturmsonate. 
Verder: contrabassist Ja-
mes Oesi en oudschaats
kampioen Beorn Nijenhuis.
zondag 26 jan,  
18.10u npo 2 
 podiumwitteman.nl

Live webcast
Een videoregistratie van 
dit concert wordt live 
uitgezonden via internet. 
Op een nader te bepalen 
moment volgt een herha
ling op het digitale thema
kanaal NPO 2 Extra.
 nporadio4.nl/live

Rossini in 1829 (litho 
Charlet Ory), en de 
tenor Gilbert Duprez 
als Arnold in Guillaume 
Tell (litho Alexandre 
Lacauchie, 1841)

fotoreeks op pagina 1:
Sequence of a horse 
galloping, door Eadweard 
Muybridge (1872)

Matinee Café 
Na afloop van het concert  
kunt u in ‘Matinee  Café’ 
de gesprekken bijwonen 
van Hans Haffmans en 
zijn gasten . Live vanuit 
Café Viotta (voorheen het 
Concertgebouw café). 
live op npo radio 4
  nporadio4.nl/ 

matineecafe
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4 5Het compacte, overrompelende Eerste celloconcert werd eerst 
gepresenteerd aan de Componistenbond en kreeg de officiële 
première op 4 oktober door de Leningrad Filharmonisch onder 
de legendarische Jevgeni Mravinski. Reeds een maand later 
volgde de buitenlandse première, in Philadelphia met dirigent 
Eugene Ormandy, uiteraard gespeeld door Rostropovitsj maar 
ook in het bijzijn van de componist: hij maakte onderdeel uit 
van een Sovjetdelegatie die liefst zeven Amerikaanse steden 
bezocht. 
Met een vinnig motief van vier noten bijt de solist het spits af. 
De vier noten zijn een afgeleide van het beroemde ‘DSCH-
motief ’, de muzikale handtekening van de componist (Dmitri 
SCHostakowitsch) die voor het eerst in de Tiende symfonie op-
dook. Ook verwijst dit motief naar ‘De gang naar de executie’ 
uit Sjostakovitsj’ filmmuziek De jonge garde (1948). Het orkest 
antwoordt onmiddellijk met het ‘galopritme’ kort-kort-lang. 
Maar als hier al van een galop sprake is, dan betreft het een 
cavalerie skeletten te paard: grotesk en sardonisch is de muziek 
die volgt. Sjostakovitsj bewijst zijn instrumentale vindingrijk-
heid met een kleine orkestbezetting die de solocellist niet 
overstemt maar toch een grootse impact maakt. Zeer effectief is 
daarbij het contrast tussen rommelende diepte en schrille 
hoogte met beperkte ruimte voor een warmer middenregister. 
Zo is de houtblazerssectie bescheiden maar wordt wel een 
prominente rol toebedeeld aan piccolo en contrafagot. De 
‘kopergroep’ bestaat slechts uit één hoorn, die wel meteen 
optreedt als de luidkeelse antagonist van de solocello. Het 
slagwerk ontbreekt maar de paukenist heeft de meest dankbare 
partij uit de celloconcertliteratuur (al ontleent Sjostakovitsj 
daarbij ook veel inspiratie uit Prokofjevs Sinfonia-Concertante 
voor cello en orkest).  
Na het abrupte slot van het eerste deel volgt het langste deel, 
‘Moderato’. Hier heerst de winter. De strijkers introduceren een 
elegische melodie gebaseerd op een joods thema, de cellist 
geeft sober weerwoord. Na een gefrustreerde climax volgt een 
inventieve reprise: het sobere tweede thema klinkt afwisselend 
in flageoletten (fluittonen) van de cello en onaardse celesta-
klanken. Het orkest lijkt bevroren; de paukenist geeft met een 
onheilspellende roffel het startschot van de uitgebreide solo-
cadens. Materiaal uit het Moderato wordt hier afgewisseld door 

van vier uur nam hij met Guillaume Tell een voorschot op het 
genre grand opéra dat vanaf de latere jaren dertig van de 
negentiende eeuw vele blockbusters zou produceren. 
Guillaume Tell werd toch geen echt succes. In Parijs struikelde 
men over de hoge uitvoeringseisen en werd na de wereldpre-
mière in de Salle le Peletier al snel geknipt in de partituur. In 
Italië lag de politieke boodschap gevoelig: uitspraken als ‘dood 
of de vrijheid!’ vonden veel Italiaanse censoren maar moeilijk 
te verteren. Zo werd vooral de ouverture onmiddellijk en 
blijvend populair.    
Rossini opent zijn laatste opera met de dageraad: een stijgende 
melodie in E-groot van de solocello vertolkt de zonsopgang, dan 
wel het mild melancholisch zuchten van het onderdrukte 
Zwitserse volk. Vier cellisten ondersteunen het betoog van hun 
aanvoerder. Dan zwelt vanuit de verte het gerommel aan en 
barst hevig onweer los inclusief imitatiebliksem van de piccolo. 
Als de bui is overgewaaid benadrukt een charmante althobo in 
duet met kwinkelerende fluit de landelijke idylle. Deze ‘Ranz 
des Vaches’ (herderslied) zal aan het eind van de opera in 
gezwollen gedaante terugkeren, als de ‘pure lucht’ van Zwitser-
land wordt geprezen en het koor afsluit met ‘Liberté, redes-
cends des cieux’. De ouverture eindigt met de beroemde komst 
van de Zwitserse soldaten: een triomfantelijke vooruitblik op de 
vrijheid, vertolkt door het orkest in vol galop. 

Eerste celloconcert
Als je wilt dat Sjostakovitsj een soloconcert voor je schrijft, 
vraag er dan zelf nóóit naar. Die goede raad kreeg Mstislav 
Rostropovitsj ooit van Sjostakovitsj’ eerste vrouw Nina. Slechts 
met de grootste moeite kon de cellist zich inhouden, tot na 
jaren geduld de dag kwam waar Rostropovitsj nauwelijks nog 
op hoopte: een celloconcert is in de maak, deelde Sjostakovitsj 
op 6 juni 1959 mede. De cellist kreeg de muziek begin augus-
tus, studeerde de solopartij in vier dagen in, meldde zich bij de 
datsja van de componist en speelde met pianobegeleiding de 
eerste doorloop. Sjostakovitsj was licht verbijsterd dat Rostropo-
vitsj de complexe partij al uit z’n hoofd kende. Ze schaafden 
onder meer aan de veeleisende, volledig uitgeschreven soloca-
dens (een opzichzelfstaand derde deel) en toastten op de goede 
afloop. 

Dmitri Sjostakovitsj en 
Mstislav Rostropovitsj



6 7door de dood, de Vijftiende schippert 
tussen quasi-kinderlijke naïviteit en 
aangrijpende wanhoop.
Sjostakovitsj ontvluchtte in juni 1971 
de hitte van de grote stad, werkte aan 
zijn laatste symfonie in een kuuroord 
in Koergan nabij de huidige Kazach-
staanse grens en voltooide de orkestra-
tie in juli in Repino aan de Finse Golf. 
De première onder zoon Maxim moest 
worden uitgesteld omdat de componist 
werd getroffen door een tweede hart-
aanval. De officiële ontvangst was 
gunstig: wellicht was de Componisten-
bond dankbaar dat aan de puur muzi-
kale Vijftiende tenminste geen omstre-
den teksten ten grondslag lagen zoals 
bij de Dertiende het geval was geweest.

Vele citaten
Meteen vanaf de première begonnen de speculaties over de vele 
herkenbare citaten in het werk. Waarom Rossini in het eerste 
deel, waarom Wagner in het laatste? Sluitende antwoorden zijn 
tot op heden niet gegeven. Vooral het Willem Tell-motief, on-
danks enkele ‘verkeerde’ begeleidingsakkoorden zeer herken-
baar gespeeld door trompet, roept vragen op. Zijn dit jeugdherin-
neringen van de componist, die als kind al gefascineerd was 
door Rossini, en past dit citaat daarmee in de levensweg die de 
symfonie lijkt af te leggen van de naïeve jeugd naar de berusting 
van het graf? Of wil Sjostakovitsj hier een politiek statement 
afleggen: gelijk Willem Tells opstand tegen Gesslers tirannie 
positioneert ook de componist zich heimelijk als held tegen de 
Sovjetonderdrukking? Óf, suggereren weer andere commentato-
ren: contrasteert Sjostakovitsj het optreden van Tell juist met 
zijn eigen onmachtige gebaren, als de componist die weinig 
teweeg kon brengen tegen duistere machten? Het Rossini-thema 
blijft in deze symfonie immers onontwikkeld, de begeleidende 
galop klonk nooit krachtelozer.  
Volgens de meer prozaïsche oorspronkelijke programmatoelich-
ting komt in het eerste deel een speelgoedwinkel ’s nachts tot 

pizzicato-akkoorden die het viernotenmotief van het eerste deel 
in herinnering brengen. Na een dramatische opbouw waarbij 
Sjostakovitsj de solist virtuoos over alle snaren laat racen, valt 
het orkest weer in en begint de wilde rit van de finale. Een 
motief van vijf noten blijkt een verwijzing naar het favoriete 
Georgische liedje van Stalin, Soeliko, maar blijft zo goed verhuld 
dat zelfs Rostropovitsj dit citaat oorspronkelijk niet doorhad.

Vijftiende symfonie
Een expliciete afrekening met Stalin zou Sjostakovitsj ook in de 
periode van relatieve ontspanning onder Chroesjtsjov in de 
jaren vijftig toch niet hebben aangedurfd. De dood van Stalin 
in 1953 leidde ook niet tot een onmiddellijke verhoogde pro-
ductiviteit, integendeel: vergeleken met de jaren veertig kwam 

Sjostakovitsj tot relatief weinig grote wer-
ken, met het Zesde strijkkwartet, Tweede 
pianoconcert en de Elfde symfonie als meest 
gewichtige daden tussen 1954 en het Eerste 
celloconcert van 1959. 
In de jaren die daarna volgden vond 
Sjostakovitsj, bevrijd van de directe levensbe-
dreiging van Stalin en diens onderknuppel 
Zjdanov, niettemin een modus vivendi 
tussen openlijke provocateur – de Dertiende 
symfonie ‘Babi Jar’ – en propagandakopstuk. 
Hij werd overladen met prijzen en onder-
scheidingen, zowel in het binnenland en de 
landen van het Warschaupact alsook in 

Italië, Oostenrijk, Finland en Ierland. Die dubbele positie bracht 
hem slechts een enkele keer echt in de problemen – vooral toen 
Nobelprijswinnaar Solzjenitsyn in de ban werd gedaan, Ros-
tropovitsj het voor hem opnam en Sjostakovitsj klem kwam te 
zitten tussen persoonlijke en ‘vaderlandslievende’ loyaliteit. 
Zijn steeds zwakkere gezondheid deed hem besluiten als pianist 
niet meer op te treden, maar uit zijn belangrijkste latere werken 
blijkt een onverminderde creatieve dadendrang. Optimisme 
voert in die werken niet de boventoon. De productie van strijk-
kwartetten, intieme en wanhopige geloofsbrieven in muziek, 
schoot omhoog. In zijn laatste soloconcerten klinkt soms een 
desolate vermoeidheid. Zijn Veertiende symfonie is geobsedeerd 

Meteen vanaf de première 
begonnen de speculaties 
over de vele herkenbare 
citaten in het werk. 
Waarom Rossini in het 
eerste deel, waarom 
Wagner in het laatste? 

Maxim en Dmitri 
Sjostakovitsj
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Valery Gergiev
Valery Gergiev, in 1953 geboren in 
Moskou maar opgegroeid in Vladikav-
kaz, Noord-Ossetië, studeerde bij de 
legendarische Ilya Musin aan het 
Conservatorium van Leningrad. Hij won 
als student het Herbert von Karajan-
concours in Berlijn en het Al-Russische 
Dirigentenconcours van Moskou, werd 
assistent-dirigent in het Kirov-Theater 
(nu Mariinsky Theater) en debuteerde 
er in januari 1978 met Prokofjevs Oorlog 
en Vrede. In 1988 werd hij chef-dirigent 
van het Mariinsky Theater, en in 1996 
werd hij als artistiek en algemeen 
directeur verantwoordelijk voor het 
orkest en het opera- en het balletgezel-
schap. Sinds 1989 wijdde hij er grote 
festivals aan Moesorgski, Tsjaikovski 
(2x), Prokofjev (2x), Rimski-Korsakov en 
Sjostakovitsj. Hij bracht het werk van 
Wagner (in Sovjet-tijden lange tijd 
nauwelijks gespeeld) terug in Rusland 
en ging met de Ring des Nibelungen ook 
op tournee naar de VS, Zuid-Korea, 
Japan, Groot-Brittannië en Spanje. Ook 
symfonisch repertoire, van Beethoven 
en Brahms, Tsjaikovski, Sibelius en 

Mahler tot Stravinsky, Messiaen, Dutil-
leux, Oestvolskaja en Kantsjeli bracht 
hij op de lessenaars van zijn Mariinsky-
orkest. Onder zijn leiding werd het 
theater uitgebreid met een concertzaal 
(2006) en een tweede podium (Mariin-
sky-II, 2013), en extra zalen in Vladivos-
tok (het Primorsky, 2016) en Vladikav-
kaz (2017).
Sinds zijn Nederlandse debuut in de 
ZaterdagMatinee (1987), en sinds 
debuten bij de Bayerische Staatsoper 
(Boris Godoenov, 1992), het Royal Opera 
House, Covent Garden (Jevgeni Onegin, 
1993) en de Metropolitan Opera (Otello 
met Plácido Domingo in de titelrol, 
1994) staat Valery Gergiev op de bok bij 
de grote internationale operahuizen en 
symfonieorkesten. Sinds de dood van de 
oprichter Sir Georg Solti in 1997 diri-
geert hij het World Orchestra for Peace, 
in de jaren 1995-2008 was hij chef-diri-
gent van het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest (nu eredirigent), in de 
periode 2007-2015 chef-dirigent van het 
London Symphony Orchestra, en sinds 
2015 bij de Münchner Philharmoniker. 
Hij richtte festivals op als Stars of the 

leven. Het prominente glockenspiel en de capricieuze fluitsolo’s 
vormen hoe dan ook een contrast met de sombere openingsde-
len van veel van Sjostakovitsj’ eerdere symfonieën. Die zwaar-
moedigheid is des te dominanter in het Adagio. De cello-aanvoer-
der ontpopt zich als solitaire protagonist, wiens eenzaamheid 
nog wordt benadrukt door statig rouwende koperkoralen. Hier 
roept Sjostakovitsj de wereld op van zijn duistere Elfde symfonie 
‘Het jaar 1905’ dat een bloedig neergeslagen burgerprotest memo-
reert. Na een bij vlagen angstaanjagende begrafenismars citeert 
de celesta nogmaals de twaalftoonsmelodie van de cellist, maar 
dan in de omkering, ijskoud en zonder heroïek.
Ook in het derde deel, een kort scherzo, ligt een twaalftoons-
melodie ten grondslag. Er zijn de vertrouwde ingrediënten als 
quasi-humoristische soli voor es-klarinet en viool; het groteske 
gehalte wordt nog onderstreept door trombone-glissandi. 
De finale is weer een feest van herkenning én verwarring. We 
horen het noodlotsmotief – een kopercadens van drie akkoor-
den – uit Wagners Ring des Nibelungen, gevolgd door een toespe-
ling van violen op het Tristanmotief. Wat is dit nu weer? Een 
meanderende melodie culmineert in een massale passacaglia 
die verwijst naar de Leningradsymfonie uit 1943. Hier klinkt 
eindelijk even écht het indrukwekkende orkestgeweld van 
eerdere, populairdere symfonieën. Lang duurt het niet. De 
hoofdthema’s en Wagnercitaten worden gecombineerd maar 
de kracht vloeit weg. Boven een aangehouden kwint in de 
strijkers klinkt minutenlang raadselachtig ritselend slagwerk. 
Bevrijding komt van de slottoon van het glockenspiel, het 
instrument waar de symfonie mee opende: een grote terts, 
A-groot. Happy end? De verlossing van de laatste adem? 
Dirigent Kurt Sanderling meende dat het slagwerk verwijst 
naar de ratelende apparaten waar Sjostakovitsj inmiddels 
tijdens zijn ziekenhuisbezoeken vaak mee van doen had. De 
Wagnercitaten verwijzen naar de grote thema’s Liefde, Opoffe-
ring, Dood. Autobiografische hints? Een precieze duiding van 
de symfonie heeft Sjostakovitsj natuurlijk nooit gegeven. “Aan 
de symfonie heb ik zeer intensief gewerkt. Tot de tranen ver-
schenen. Mijn tranen vloeiden niet omdat de symfonie zo 
droevig is, maar omdat ik mijn ogen te zeer vermoeide.”

Floris Don
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10 11aan het orkest verbonden te blijven. 
Chef-dirigent vanaf 2018-2019 is Lahav 
Shani.
Thuisbasis van het Rotterdams Philhar-
monisch is Concertgebouw de Doelen. 
Maar het orkest is ook regelmatig op 
andere locaties te horen: van de Rotter-
damse podia tot de meest gerenom-
meerde zalen in binnen- en buitenland. 
Zo heeft het orkest sinds 2010 een 
residentie in het Parijse Théâtre des 
Champs-Élysées. Met alle concerten, 
educatieve voorstellingen en commu-
nity projects trekt het Rotterdams 
Philharmonisch 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. Tegenwoordig heeft 
het orkest contracten met Deutsche 
Grammophon en BIS Records; de 
afgelopen jaren maakte het ook opna-
men voor EMI en Virgin Classics. Voor 
de heruitgave van historische opnamen 
initieerde het orkest het eigen label 
Rotterdam Philharmonic Vintage 
Recordings.
Eerder in de Matinee o.a. Ravel, Saint-
Saëns , Franck (Michel Plasson, 2014),  
Sibelius, Rimski-Korsakov, Stravinsky 
(Gergiev, 2016), Jeths, Mahler (Yannick 
NézetSéguin, 2016), Bartók, Mahler (Yan
nick NézetSéguin, 2016), Szymanowski 
Eerste vioolconcert & Bruckner Negende 
symfonie (Valery Gergiev, 2017), Dutilleux 
Timbres, espace, mouvement & Mahler 
Zevende symfonie (Valery Gergiev, 2018)

Symphony (Michael Tilson Thomas). Hij 
is artist in residence bij Lugano Musica. 
Kamermuziek speelt hij met onder 
anderen Yuja Wang, Renaud Capuçon 
en Leonidas Kavakos, Nicholas Ange-
lich, Martha Argerich, Daniel Baren-
boim, Lisa Batiashvili, Jean-Yves Thibau-
det en het Artemis- en het Ébène- 
kwartet. Zijn opnamen verschenen op 
cd en dvd, hij verschijnt dikwijls op 
televisie en internet en is sinds afgelo-
pen herfst gastpresentator op Radio 
Classique. Gautier Capuçon speelt cello 
sinds zijn vijfde, studeerde in Parijs bij 
Philippe Muller en Annie Cochet-Zaki-
ne, en in Wenen bij Heinrich Schiff.

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 Europa’s meest 
vooraanstaande symfonieorkesten.
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. Hij is chef tot en met 
2017-2018, om daarna als eredirigent 

Gautier Capuçon
Met zijn in 1701 gebouwde cello van 
Matteo Goffriller ‘L’Ambassadeur’ is de 
Fransman Gautier Capuçon een groot 
pleitbezorger van het cellorepertoire. 
Door zijn samenwerking met componis-
ten als Emil Tabachnik, Danny Elfman, 
Thierry Escaich, Lera Auerbach, Qigang 
Chen, Bryce Dessner, Henry Dutilleux, 
Philippe Manoury, Bruno Mantovani, 
Krysztof Penderecki en Wolfgang Rihm 
breidt hij jaar op jaar het oeuvre uit. 
Dit seizoen speelt hij niet alleen met 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
en Valery Gergiev, maar ook met het 
Los Angeles Philharmonic en Philippe 
Jordan, de Tsjechische Filharmonie en 
Semyon Bychkov en de symfonieorkes-
ten van St Louis (Stéphane Denève), 
Singapore (Vladimir Ashkenazy), de 
Beierse Omroep (Gianandrea Noseda), 
het Gewandhausorchester Leipzig 
(Andris Nelsons) en San Francisco 

White Nights (1993), het Paasfestival in 
Moskou (2002) en het Gergiev Festival 
in Rotterdam (1995). Als voorzitter van 
het organisatiecomité van het Tsjai-
kovski-concours sinds 2011, als herop-
richter van de All-Russische Koorvereni-
ging, en als dirigent bij het National 
Youth Orchestra of the USA en andere 
jeugdorkesten besteedt hij zijn tijd 
dikwijls aan het werken met jonge 
musici. Sinds 2015 bestaat het jaarlijkse 
Mariinsky NEXT Festival voor kinder- en 
jeugdorkesten uit St. Petersburg.
Voor zijn activiteiten werd Valery 
Gergiev talloze malen nationaal en 
internationaal onderscheiden.
Eerder in de Matinee o.a.: Prokofjev 
Derde pianoconcert & Tsjaikovski Vijfde 
symfonie (1987), Tsjaikovski Tsjarodejka 
(1992), Borodin Vorst Igor (1993), Rimski-
Korsakov Kasjtsjei de Onsterfelijke (1994), 
Glinka Roeslan en Ljoedmila (1996), 
Berlioz Roméo et Juliette (1998), Berlioz 
Benvenuto Cellini (1999), Rimski-Korsakov 
Snegoerotsjka (1999), Sjostakovitsj Lady 
Macbeth uit het district Mtsensk (2000), 
Goebaidoelina JohannesPassie (2002), 
Rimski-Korsakov Mlada (2004), Verdi 
Messa di Requiem (2005), Berlioz La 
damnation de Faust (2006), Mahler Eerste 
symfonie & Wagner Wesendonklieder 
(2007), Weber Ouverture Der Freischütz, 
Dutilleux Vioolconcert ‘L’arbre des songes’ 
& Berlioz Symphonie fantastique (2014), 
Sibelius En saga, Rimski-Korsakov Suite 
De gouden haan en Stravinsky Petroesjka 
(2016), Szymanowski Eerste vioolconcert 
& Bruckner Negende symfonie (2017),  
Dutilleux Timbres, espace, mouvement & 
Mahler Zevende symfonie (2018)
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13EERSTE VIOOL
Igor Gruppman
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Mireille van der Wart
Rachel Browne
Maria Dingjan
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Annerien Stuker
Alexandra van Beveren
Koen Stapert
Sergey Arseniev
Annelieke van Beest
Ilka van der Plas

TWEEDE VIOOL
Charlotte Potgieter
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Elina Hirvilammi-Staphorsius
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Letizia Sciarone
Eefje Habraken
Maija Reinikainen
Sumire Hara
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers

ALTVIOOL
Anne Huser
Roman Spitzer
Maartje van Rheeden
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Pierre-Marc Vernaudon
Rosalinde Kluck
Leon van den Berg
Jan Navarro

CELLO
Emanuele Silvestri
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Geneviève LeCouffe-LaRue
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Carla Schrijner
Pepijn Meeuws
Yi-Ting Fang
Delphine Lacombe

CONTRABAS
Matthew Midgley
Ying Lai Green
Harke Wiersma
Robert Franenberg
Arjen Leendertz
Ricardo Neto
Léo Genet
Dobril Popdimitrov

FLUIT
Juliette Hurel
Désirée Woudenberg
Justine Caillé

HOBO
Remco de Vries
Anja van der Maten
Ron Tijhuis

KLARINET
Bruno Bonansea
Jan Jansen

FAGOT
David Spranger
Marianne Prommel
Hans Wisse

HOORN
David Fernandez Alonso
Richard Speetjens
Laurens Otto
Pierre Buizer

TROMPET
Giuliano Sommerhalder
Simon Wierenga

TROMBONE
Pierre Volders
Remko de Jager
Ben van Dijk

TUBA
Hendrik-Jan Renes

PAUKEN
Danny van de Wal

SLAGWERK
Ronald Ent
Adriaan Feyaerts
Martijn Boom
Jeroen Geevers
Antonio Javier Azanza Ribes

CELESTA
Ana Sanchez Donate
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N zaterdag 1 februari, 13.00-ca 17.15 uur (!)
Concertgebouw Amsterdam
serie opera-3

SEMIRAMIDE: 
ROSSINI-DRAMA IN 
OPTIMA FORMA

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Michele Mariotti dirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent

Semiramide Albina Shagimuratova 
sopraan
Arsace Varduhi Abrahamyan alt
Idreno Michele Angelini tenor
Assur Mirco Palazzi bas
Azema Maria Novella Malfatti sopraan
Mitrane Alessandro Luciano tenor
L’ombra di Nino Stanislav Vorobyov bas
Oroe Fabrizio Beggi bas

Door de bekendheid van komedies als Il 
barbiere di Siviglia zou je haast vergeten 
dat Rossini zijn mooiste muziek mis-
schien wel bewaarde voor een tragedie: 
Semiramide.

Onderschat meesterwerk
Het vormt een onderschat deel van het 
oeuvre van Rossini: de opera seria, de 
serieuze opera. Maar terwijl hij tussen 
1813 en 1816 triomfen vierde met zijn 
komedies Italiana, Turco en Barbiere was 
hij even beroemd en bemind om zijn 
tragedies Tancredi en Otello. In 1823 
culmineerde deze ontwikkeling in een 
van zijn mooiste werken: Semiramide. 

Virtuoze titelrol voor Rossini’s 
vrouw
Het stuk beleefde zijn première in het 
beroemde Teatro la Fenice in Venetië, 
de stad waar hij zijn eerste triomfen 
had gevierd. Volgens sommigen nam de 
componist met dit werk voorgoed 
afscheid van de lyrische Italiaanse 
opera en het achttiende-eeuwse belcan-
to. Rijke, virtuoze en ontroerende 
recitatieven en aria’s componeerde hij 
voor de titelheldin Semiramis, koningin 
van Assyrië. Deze partij schreef Rossini 
voor de dramatische coloratuursopraan 
Isabella Colbran, de zangeres die ook 
zijn echtgenote was. Niet minder 
virtuoos is de rol van Semiramis’ zoon 
Arsace, een Hosenrolle, geschreven voor 
de coloratura-contralto Rosa Mariano.
Net als het eerdere Tancredi (1813) was 
Semiramide gebaseerd op een tragedie 
van Voltaire. Deze hoogwaardige 
literaire bron inspireerde de componist 
uit Pesaro tot zijn mooiste muziek.

Albina Shagimuratova



14 15zaterdag 8 februari, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie oude muziek-4

HERODES EN SALOME 
VOLGENS STRADELLA
Collegium 1704
Václav Luks dirigent

Erodiade la figlia (Salome)  
Arianna Venditelli sopraan
Erodiade la madre  
Gaia Petrone mezzosopraan
San Giovanni Battista  
Christophe Dumaux countertenor
Consigliere Luca Cervoni tenor
Erode Krešimir Strazanac bas

Stradella San Giovanni Battista

Alessandro Stradella? Václav Luks en 
zijn Collegium 1704 houden een krach-
tig pleidooi voor Corelli’s tijdgenoot, 
die het het verhaal van Salome en 
Herodes ongekend sterk toonzette.

Václav Luks en Collegium 1704
Met Václav Luks bevinden we ons onder 
de oudemuzieknoblesse. Sinds 1991 
rijgt de Tsjech de jubelkritieken aaneen 
met zijn Collegium 1704: een wereld-
topper binnen het zeventiende- en 
achttiende-eeuwse repertoire. Er zijn 
dan ook geen betere gidsen denkbaar 
om het oeuvre van Corelli-tijdgenoot 
Alessandro Stradella te doen herontdek-
ken.
Stradella verdiende zijn sporen als 
musicus in Rome, Venetië en Genua, en 
componeerde zo’n driehonderd werken: 
een oeuvre dat barokfanaten met 
smaak zullen verorberen. Hoogst 
expressief, uitbundig en contrastrijk, 
vol pakkende melodieën, virtuoos 
contrapunt en slimme orkestratietruc-
jes: San Giovanni Battista behoort tot het 
beste van wat Stradella geschreven 
heeft.

Verleiding, trots, wanhoop en 
horror
Centraal in dit oratorium – bedoeld 
voor Palmzondag 1675 – staat Johannes 
de Doper, die poogt Herodes tot een 
deugdzaam bestaan te bewegen. De 
intriges van stiefdochter Salome wor-
den echter zijn dood. Dit Bijbelse drama 
vertaalt Stradella naar een bonte en 
boeiende partituur, met een bezetting 
die van nummer tot nummer varieert 
en vocale solisten die hun pad kiezen 
tussen verleiding en trots, wanhoop en 
horror.

zaterdag 15 februari, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie rfo & friends ii-3

GAVRYLYUKS 
RACHMANINOV-REEKS, 
BARTÓK EN LOEVENDIE

Radio Filharmonisch Orkest
Ludovic Morlot dirigent

Alexander Gavrylyuk piano

Loevendie La calle opdrachtwerk ntr 
zaterdagmatinee - wereldpremière, 
mede mogelijk gemaakt door het fonds 
podiumkunsten
Rachmaninov Tweede pianoconcert
Bartók Concert voor orkest

Alexander Gavrylyuk vervolgt zijn reeks 
pianoconcerten van Sergej Rachma-
ninov. Een mooie combi met de werken 
van Theo Loevendie en Béla Bartók, die 
hun liefde voor ‘het orkest’ betonen.

Alexander Gavrylyuk in Rachma-
ninovs bekendste pianoconcert
In mei 2019 startte de pianist Alexander 
Gavrylyuk een over meerdere seizoenen 
verspreide reeks waarin alle werken voor 
piano en orkest van Sergej Rachmaninov 
aan bod komen. Dit seizoen staat het 
populaire Tweede pianoconcert centraal.

Liefde voor de jazz en het orkest
Het concert, dat de wederopstanding 
van Rachmaninov na een duistere 
depressie betekende, krijgt gezelschap 
van werken die op vergelijkbare wijze 
de sfeer van een land transformeren tot 
meeslepende abstracte muziek. Theo 
Loevendie viert zijn liefde voor de 
Amerikaanse jazz in zijn nieuwe La 
calle. En Béla Bartók verstopte zijn liefde 
voor de Oost-Europese volksmuziek in 
zijn grootse viering van het orkestappa-
raat, het Concert voor orkest. Met dit werk 
speelt een van de belangrijkste motoren 
van de ZaterdagMatinee zich in de 
schijnwerpers: het immer flexibele en 
altijd op het hoogste niveau spelende 
Radio Filharmonisch Orkest.

Arianna Venditelli
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“Je beste vrienden zitten bij de Matinee.” (Noortje van Oostveen) 

Word nu Matineevriend 
of Matineegenoot!

De NTR ZaterdagMatinee is nog steeds een 
baken in het Nederlandse muziekleven. 
Maar hoe lang nog? Door structurele bezuini-
gingen komen de kroonjuwelen van de Zater-
dagMatinee steeds meer in gevaar. 
Het in stand houden van het unieke karakter 
en de hoge kwaliteit van de Zaterdag Matinee 
vraagt om continuïteit in de programmering. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat de artistiek 

leider van de ZaterdagMatinee – ook in onzekere tijden – een of meer jaren vooruit 
kan plannen. Aan die zekerheid wil de Stichting Vrienden van de Matinee graag 
bijdragen. Meerjarige donaties zijn daarvoor een belangrijke basis. 

Al een kleine tweehonderd trouwe bezoekers en (radio-)luisteraars van de Zater-
dagMatinee hebben gedoneerd. Bijna de helft heeft de donatie toegezegd voor vijf 
jaar.* Daardoor hebben we de eerste projecten al mede mogelijk kunnen maken. 
Dat is een mooie eerste stap. Maar er is meer nodig. Word daarom Vriend (donatie 
van € 45 of meer per jaar) of Genoot (meerjarige donatie van € 100 of meer per jaar). 

Bent u al Vriend? Overweeg dan Genoot te worden.
Bent u al Vriend of Genoot? Maak dan uw buurman of buurvrouw in de Matinee ook 
Vriend of Genoot. 

Meer informatie: www.vriendenvandematinee.nl

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken op rekening NL95 TRIO 0379 3404 96 t.n.v. 
Vrienden van de Matinee. Iedere bijdrage is welkom!

*  De Stichting Vrienden van de Matinee heeft de status van culturele ANBI-stichting. Dit 
betekent dat u bij een meerjarige donatie – middels een lijfrente – 1,25 x uw bijdrage van uw 
belastbare inkomen geheel mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt 
de fiscus bij een gift van € 100 dan tot € 65 mee; u betaalt zelf effectief slechts € 35.

“Lang leve de NTR 
ZaterdagMatinee, die muzikale 
projecten werkelijkheid laat 
worden die nergens anders 
mogelijk zouden zijn”. 


