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De NTR ZaterdagMatinee draagt dit concert op aan dirigent, 
componist en pianist Reinbert de Leeuw (1938-2020)
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IN MEMORIAM REINBERT DE LEEUW 

Het overlijden van componist, dirigent en pianist Reinbert de 
Leeuw op vrijdag 14 februari heeft mij en mijn collega’s van het 
Matineeteam diep getroffen. Het aantal ZaterdagMatinees dat 
hij heeft gedirigeerd heb ik niet nageteld, maar loopt in de tien-
tallen. Al in 1966 was hij in de Matinee als pianist te bewonde-
ren. En samen met mijn voorganger Jan Zekveld ontwikkelde 
Reinbert de Leeuw de mooiste programma’s rond vaak ten 
onrechte vergeten componisten. Of juist programma’s, gewijd 
aan muziek van levende componisten die hij net had ontdekt 
en die hij met alles wat er in hem was zo snel mogelijk aan het 
publiek wilde voorstellen. De totale toewijding waarmee hij dat 
deed is legendarisch en onvergetelijk voor iedereen die een van 
zijn concerten heeft bijgewoond. 

Zelf moet ik nu vooral terugdenken aan de periode dat Reinbert 
de Leeuw in opdracht van de NTR ZaterdagMatinee werkte aan 
zijn grote symfonische gedicht Der nächtliche Wanderer. De Leeuw 
had niet voor niets in 1974 een orkestwerk met de titel Abschied 
gecomponeerd. Als hij ergens mee worstelde, dan was het wel 
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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!

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) 
terugluisteren op 
  nporadio4.nl/ 

concerten

Matinee Café 
Na afloop van het concert  
kunt u in ‘Matinee  Café’ de 
gesprekken bijwonen van 
Hans Haffmans en zijn 
gasten . Live vanuit Café 
Viotti. Vandaag: dirigent 
Bas Wiegers, fluitiste  
Ingrid  Geerlings en pianist  
Alexei Volodin. 
live op npo radio 4
  nporadio4.nl/ 

matineecafe

Víkingur Ólafsson in Podium Witteman
Paul Witteman ontvangt zondag in zijn uitzending de IJs-
landse pianist Víkingur Ólafsson (foto), die op 7 maart, 
volgende week dus, John Adams’ nieuwe pianoconcert 
Must the Devil Have All the 
Good Tunes? in de NTR 
ZaterdagMatinee zal spe-
len. Henk van der Meulen, 
directeur van het Koninklijk 
Conservatorium in Den 
Haag, komt vertellen over 
de scandaleuze première 
van Stravinsky’s Le sacre 
du printemps. Pauls Jonge 
Held is de harpist Joost 
Willemze.
zondag 1 mrt, 18.10u npo 2
 podiumwitteman.nl

Meer nieuwe muziek 
zat 18 april, 14.15 uur
Radio Filharmonisch 
Orkest | Groot Omroep-
koor | Dima Slobodeniouk 
dirigent | Klaas Stok koordi-
rigent | Stefan Dohr hoorn
Rehnqvist Silent Earth 
wp - Abrahamsen Hoorn-
concert np - Bartók De 
wonderbaarlijke mandarijn
  concertgebouw.nl/

matinee
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DE NIEUWE BROCHURE IS UIT!
U kunt uw abonnement nu bestellen of verlengen op
  concertgebouw.nl/series
U vindt de brochure bij de kassa van het Concert-
gebouw, en op  zaterdagmatinee.nl 
wilt u de brochure thuis ontvangen? Mail dan naar
 info@zaterdagmatinee.nl



4 5met de vraag of hij als componist echt iets toe te voegen had 
aan de meesterwerken van de door hem mateloos bewonderde 
grote componisten uit de muziekgeschiedenis. Bijna dagelijks 
belde hij me, steeds weer vertwijfeld. “Waar ben ik aan begon-
nen, het wordt niets,” zei hij dan zes of zeven keer achtereen, 
om er uiteindelijk aan toe te voegen dat componeren natuurlijk 
het hoogste ideaal in de kunst vertegenwoordigt. Reinbert zette 
gelukkig door. De door hemzelf gedirigeerde wereldpremière 
van Der nächtliche Wanderer in de Matinee van 1 februari 2014 
werd een triomf die ook in het buitenland grote weerklank 
vond (o.a. in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 5 februari 
2014). 

Drie jaar later, op 21 januari 2017, dirigeerde Edo de Waart het 
Radio Filharmonisch Orkest in Abschied. Reinbert zag er vóór die 
Matinee breekbaar en niet bepaald gezond uit. Hoe anders was 
dat na het concert! Hij leek herboren, zat enorm op de praat-
stoel en benadrukte verscheidene malen dat er toch geen 
idealer orkest voor nieuwe muziek bestond dan het Radio 
Filharmonisch Orkest. Edo de Waart genoot er zichtbaar van. 
Kort geleden, op 26 oktober 2019, speelden Arthur en Lucas 
Jussen op mijn verzoek de Visions de l’amen van Messiaen in de 
Matinee. In de periode die voorafging aan die uitvoering werk-
ten Arthur en Lucas nauw samen met Reinbert, die veel had 
samengewerkt met de Franse meester en nu duidelijk blij was, 
zijn kennis te kunnen tonen in zijn rol als raadgever en mentor 
van de broers. Ik zal nooit vergeten met welke intense blijd-
schap hij Arthur en Lucas na hun schitterende uitvoering 
omhelsde in de dirigentenkamer van Het Concertgebouw. 

Vandaag zou Reinbert de Leeuw zijn geliefde Asko|Schönberg 
leiden in dit Vivier-programma, dat hem zeer na aan het hart 
lag. Het mocht niet zo zijn. Samen met iedereen met een 
muzikaal hart rouwen wij om het heengaan van een uniek 
musicus en componist. Reinbert de Leeuw zal nooit vergeten 
worden. Zijn nalatenschap, waaronder de radio-opnamen van 
vele unieke Matinees, is immers van blijvende betekenis. 

Kees Vlaardingerbroek 
artistiek leider NTR ZaterdagMatinee

ADAMS Chamber symphony 27-
02-1999 | Grand Pianola Music 
24-5-2014
ADÈS Concerto conciso op.18 
27-02-1999 
ANDERSON Khorovod 20-01-1996
ANDRIESSEN, HENDRIK Ricercare 
6-6-2009
ANDRIESSEN, LOUIS Haags 
hakkûh 6-6-2009 | La Passione 
03-05-2003 | Mausoleum 24-11-
1990; 24-04-2004 | Nocturnen 
6-6-2009 | Tapdance 24-5-2104 | 
Trilogie van De Laatste Dag 
31-01-1998 | Vermeer Pictures 
(bew. Rundell) 6-6-2009 | Zilver 
20-01-1996
BACH Sonate nr. 2 in a kl.t. BWV 
1003 voor vioolsolo (bew. voor 8 
hoorns L. Andriessen) 24-11-
1990
BARTÓK Drie dorpstaferelen 10-
03-2001
BERG Altenberg Lieder (bew. D. 
Wagenaar) 12-09-1992 | Kam-
merkonzert voor piano, viool en 
dertien blaasinstrumenten 21-10-
1989 | Sieben frühe Lieder (piano) 
4-2-1989
BERIO Calmo 16-10-2004 | Canti-
cum novissimi testamenti 16-10-
2004 | Corale (su Sequenza VIII) 
16-10-2004 | Coro 04-03-2006 | 
Folk Songs 16-10-2004 | Kol od 
(Chemins VI) 16-10-2004
BIRTWISTLE Bach Measures 23-5-
2009 | Slow Frieze 08-03-1997 | 
Uit Nine Settings of Celan: Psalm, 
With Letter and Clock, An Eye, 
Open, Tenebrae 08-03-1997
BOOGMAN Raving 1-2-2014
BRITTEN Sinfonietta op.1  
27-02-1999
BRUCKNER Strijkkwintet in F gr.t. 
(versie strijkorkest) 30-03-2002 | 
Uit Symfonie nr. 7: Adagio 28-03-
1981
BUSONI Berceuse élegiaque 
28-03-1981 | Fünf Goethe-Lieder 
20-03-1982 | Sarabande und 
Cortège, zwei Studien zu Doktor 

Faust op.51 20-03-1982
CASELLA Alfredo Pupazzetti 03-
05-2003
DALLAPICCOLA Canti di prigiona 
(piano) 12-2-1966 | uit Liriche 
greche: 5 frammenti di Saffo 27-
10-2012
DEBUSSY Prélude à l’après-midi 
d’un faune 28-03-1981
DUTILLEUX Correspondances 
21-02-2004 | Mystère de l’instant 
21-02-2004 | Tweede symfonie 

‘Le double 07-10-1995
FELDMAN Rothko Chapel 28-02-
1998
FINSTERER Ruisselant 03-05-
2003
FÓMINA Im Halbdunkel 05-03-
1994
FRANCESCONI Inquieta limina un 
omaggio a Luciano Berio 16-10-
2004
GERMANUS Fetus’ Voyage 11-2-
2012
GOEBAIDOELINA Alleluja 27-10-
2001 | Jetzt immer Schnee 14-
01-1995 | Tweede vioolconcert ‘In 
tempus praesens’ 22-10-2011
GÓRECKI Vierde symfonie 14-2-
2015
HENZE Sonata per archi 30-03-
2002
HINDEMITH Konzert für Orchester 
20-03-1982 | Sancta Susanna 
16-11-1996
HONEGGER Rugby 16-11-1996
IVES All the Way Around and Back 
04-03-2006 | From the Steeples 
and the Mountains 04-03-2006 | 
Gyp the Blood or Hearst!? Which 
is Worst?! 04-03-2006 | March II 
with the air ‘Son of a Gambolier’ 
04-03-2006 | Over the Pave-
ments 04-03-2006 | Tone Roads 
No. 3 04-03-2006
JANÁCEK De wilde eend 13-02-
1993 | Elegie op de dood van mijn 
dochter Olga 13-02-1993 | Liede-
ren van Hradcany voor vrouwen-
koor, fluit en harp 13-02-1993 | 
Vier mannenkoren (afscheid, het 

duifje, de jaloerse man, waarom 
buigt zich ons berkje) 13-02-1993
JETHS Violin Concerto no.2 diptych 
portrait 22-5-2010
JOLIVET Epithalame 15-12-1990
KAGEL Die Stücke der Wind-
rose 24-05-2003 | Sankt-Bach-
Passion  08-11-1986
KNUSSEN Songs without Voices, 
opus 26 08-03-1997 | Two organa 
20-01-1996
KURTÁG Grabstein für Stephan 
op.15/c 10-03-2001 | Liederen 
naar gedichten van Anna Achma-
tova 27-10-2012 | Opus 27 nr. 2 

‘Dubbelconcert’ 10-03-2001 | Vier 
capriccio’s 27-10-2012
KYBURZ à travers 21-02-2004 | 
Noesis 21-02-2004
LARCHER Böse Zellen 11-2-2012
LEEUW, REINBERT DE Der nächtli-
che Wanderer 1-2-2-14 | Hymns 
and chorals 01-01-1972
LEEUW, TON DE Cinq hymnes 
15-12-1990
LIGETI Kammerkonzert voor der-
tien instrumenten 21-10-1989 | 
Artikulation 24-05-2003 | Clocks 
and Clouds 10-03-2001 | Concert 
voor viool en orkest 05-03-1994 | 
Hamburgisches Konzert 10-03-
2001 | Kammerkonzert für 13 
Instrumentalisten 20-01-2007 | 
Lontano 17-06-2006 | Melodien 
05-03-1994 | Poème sympho-
nique 24-05-2003 | Mysteries of 
the Macabre (arr. Edgard Howarth, 
van 3 aria’s uit de opera Le Grand 
Macabre) 24-05-2003; 20-01-
2007
LISZT Pater noster 01-03-1986 | 
Von der Wiege bis zum Grabe (bew. 
R. de Leeuw) 07-04-1990 | Eerste 
& Tweede elegie & Via crucis 
(piano) 1-3-1986
MADERNA Serenata nr. 2 voor elf 
instrumentalisten 16-10-2004
MAHLER Das Lied von der Erde, 
bew. kamerorkest. Schönberg, 
voltooid door R. de Leeuw 19-
10-1991

 Reinbert de Leeuw in de Matinee
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Zo’n twintig jaar geleden bracht dirigent Reinbert de Leeuw het 
werk van de Canadese componist Claude Vivier groots onder de 
aandacht in de Holland Festival-productie Rêves d’un Marco Polo. 
Nog steeds is Viviers muziek, waarin invloeden van zijn leer-
meester Karlheinz Stockhausen, de Franse spectralisten en de 
Balinese gamelantraditie doorklinken, geen gemeengoed. De 
NTR ZaterdagMatinee programmeert vandaag vier van zijn 
beste werken, waarin de hunkering naar liefde en een thuis 
doorklinkt. Speciaal voor dit concert kreeg de Nederlandse 
componist Reza Namavar, winnaar van de Willem Breukerprijs 
2017, het verzoek een nieuw werk te schrijven. Net als in Viviers 
werk resoneert in Tiaré Tahiti een exotische ondertoon.

Zoeken naar een thuis
De Frans-Canadese componist Claude Vivier heeft zijn ouders 
nooit gekend. Kort na zijn geboorte, op 14 april 1948, werd hij 
achtergelaten in een katholiek weeshuis, waar hij de eerste 
tweeënhalf jaar van zijn leven doorbracht. Als peuter werd hij 
geadopteerd, maar al na een paar weken brachten zijn pleeg-
ouders hem terug: geen land mee te bezeilen. Uit schuldgevoel 
namen ze hem toch maar weer in huis.
Verlating is een zware straf voor een gevoelige kindergeest. De 
kleine Claude hield er naar verluidt een spraakachterstand aan 
over. Zijn eerste woorden sprak hij pas op zijn zesde: volhardend 
stilzwijgen als uiting van een naar binnen geslagen trauma. 
Jaren later schreef hij in de in Montreal uitgegeven krant Sortir: 
“Het besef dat ik geen vader of moeder had, opende een gewel-
dige droomwereld voor me. Ik deed alsof ik vreemde talen sprak 
en creëerde naar wens mijn eigen afkomst.” Zijn echte moeder, 
zo wist de jonge Vivier zeker, was een wonderschone Poolse, die 
opvallend veel op de Heilige Maagd leek. In zijn werk zouden de 
kindertijd, eenzaamheid, en de hunkering naar liefde belang-
rijke leidmotieven blijven. 

MUZIEK VAN VERRE OORDEN

MESSIAEN Des canyons aux 
étoiles 29-09-1990 | Eclairs sur 
l’au-delà 22-01-1994 | Et expecto 
resurrectionem mortuorum 22-5-
2010 | La Transfiguration de Notre 
Seigneur Jésus-Christ 29-06-
1991; 07-06-2008 | O sacrum 
convivium! 15-12-1990 | Saint 
François d’Assise 25-03-2000 | 
Turangalîla-symfonie 09-03-1991
MILHAUD Christophe Colomb 08-
10-1983 | L’homme et son désir 
6-2-2010 | L’Orestie (Agamemnon 
op.14, Les choéphores op.24, Les 
euménides op.41) 25-06-1988 | 
La création du monde 04-03-
2006
MILHAUD/AURIC/TAILLEFERRE/
HONEGGER/POULENC Les mariés 
de la Tour Eiffel 6-2-2010
NAMAVAR Versnelheijdsbinderh 
24-5-2014
OBOECHOV Le troisième et dernier 
testament 17-06-2006
OESTVOLSKAJA Compositie nr. 
2 ‘Dies Irae’ 15-02-1992 | Vijfde 
pianosonate (piano) 24-5-2003
POULENC Aubade 6-2-2010 | Les 
biches 16-11-1996
PROKOFJEV Sept, ils sont sept 
(Semero ich), op.30 17-06-2006
RAVEL Drie liederen (instr. T. Ver-
bey) 24-11-1990
PUTTE, VAN DE Pessoa-cyclus 
5-3-2016
REGER Eine romantische Suite 
op.125 (bew. Schönberg en Ko-
lisch) 20-11-1982
REICH Eight lines 20-01-1996; 
24-5-2014
RIHM Der Maler träumt 29-10-
2011 | Erscheinung ‘Skizze über 
Schubert’ 19-10-1991 | Male 
über Male 2 29-10-2011 | et nunc 
10-10-1992 | Séraphin-Sphäre 
20-01-2007 | Sphäre um Sphäre 
11-09-2004
SATIE Entr’acte 6-2-2010 | Parade 
16-11-1996
SCELSI Pranam II 24-05-1986
SCHNEBEL Wagner Idyll ‘Bearbei-
tungen Nr. 4’ 19-10-1991
SCHÖNBERG Kammersymphonie, 

op. 9 24-05-1986; 10-10-1992; 
23-5-2009 | Lied der Waldtaube 
20-11-1982; 12-09-1992 | Sechs 
Orchesterlieder op.8 (bew. Eisler, 
Stein, R. de Leeuw 07-04-1990 | 
Uit Sechs Orchesterlieder: nr. 1, 2 
en 5 28-03-1981 | Verklärte Nacht 
(versie voor strijkorkest) 13-10-
1984 | Vijftien gedichten uit ‘Das 
Buch der hängenden Gärten’ van 
Stefan George (piano) 4-2-1989
SCHÖNBERGER en nergens Bach 
28-02-1998
SCHREKER Kammersymphonie 
12-09-1992; 29-10-2011 | Vom 
ewigen Leben nach Gedichten 
von Walt Whitman, fur eine Sing-
stimme und grosses Orchester 
20-03-1982
SCIARRINO Introduzione all’oscuro 
24-05-1986
SIBELIUS De bard 14-2-2015
SJOSTAKOVITSJ Tweede cellocon-
cert 14-2-2015
SKRJABIN Vers la flamme 15-
02-1992; 27-02-1999 | Tiende 
pianosonate, opus 70 (bew. F. 
Karajev) 15-02-1992 | Prométhée 
17-06-2006
STRAUSS, RICHARD Sonatine nr. 2 
in Es gr.t. ‘Fröhliche Werkstatt’ 
10-10-1992
STRAVINSKY Canticum Sacrum 
6-6-2009 | Concerto in Es ‘Dum-
barton oaks’ 27-02-1999; 03-05-
2003 | Les noces (eerste versie + 
definitieve versie) 22-02-1986 | 
Greeting Prelude 6-6-2009 | 
Mavra 22-02-1986 | Monumen-
tum pro Gesualdo 1-2-2014 | 
Orpheus 11-2-2012 | Zvezdoliki 
17-06-2006
SZYMANOWSKI Slopiewnie, op. 46 
08-03-1997
TAKEMITSU A Flock descends 
into the Pentagonal Garden 22-
5-2010
VERBEY Expulsie 24-11-1990; 
31-3-2012
VIVIER Bouchara 07-10-1995 | 
Lonely Child 05-03-1994 | 
Zipangu 24-05-2003
VLIJMEN, VAN Inferno, Cantata per 

tre gruppi vocali e quattro gruppi 
strumentali 14-01-1995
VOESTIN Muziek voor 10 15-02-
1992 | Thuiskomst 15-02-1992
VRIES, DE Eclips 15-02-1992; 
27-02-1999 | ‘…sub nocte per 
umbras…’ 21-10-1989
WAGENAAR, DIDERIK Preludio 
all’infinito 6-6-2009 |Trois 
poèmes en prose 20-01-1996
WAGNER Wesendonk-Lieder (instr. 
Henze) 30-03-2002 | Siegfried-
Idyll 20-11-1982 | Uit Tristan und 
Isolde: Vorspiel und Liebestod 
(bew. Josef Ratz) 20-11-1982 | 
Uit Tristan und Isolde: Vorspiel 
und Liebestod (bew. R. de Leeuw) 
07-04-1990
WEBERN Passacaglia op.1 (bew. 
R. de Leeuw) 07-04-1990 | Fünf 
Stücke für Orchester opus 10 27-
10-2012 | Sechs Orchesterstücke, 
opus 6 (bew. A. Webern) 12-09-
1992 | Sechs Orchesterstücke 
op.6 28-03-1981; 27-10-2012 | 
Symfonie op.21 24-05-1986 | 
Vijf liederen op tekst van Richard 
Dehmel (piano) 4-2-1989
WEILL Der Zar lässt sich pho-
tographieren 28-04-1990 | Die 
sieben Todsünden 28-04-1990 | 
Symfonie nr. 2 20-03-1982 
WIDMANN Dubairische Tänze 
29-10-2011
WYCK, VAN Exordium for tuba and 
19 instrumentalists 31-3-2012
WOLFE, JULIA Tell Me Everything 
03-05-2003 
XENAKIS Echange 28-02-1998
YUN Distanzen für Bläser- und 
Streichquintett 12-09-1992
ZEMLINSKY Eine florentinische 
Tragödie 13-10-1984 | Lyrische 
Symphonie 22-10-2011 | Sechs 
Gesänge nach Gedichten von 
Maurice Maeterlinck, op.13 
24-05-1986; 08-03-1997 | Uit 
Sechs Gesänge op.13: nr. 2 en 5 
28-03-1981
ZUIDAM Canciones del Alma 31-3-
2012 | Sauvage noble 20-01-
2007 | Suster Bertken 4-12-2010



8 9Vivier zich de verworvenheden van de Balinese gamelanmuziek 
eigen wist te maken, blijkt uit het stuk Pulau Dewata (1977), dat 
hij na terugkomst in Canada componeerde. Naar eigen zeggen 
was het werk een “hommage aan het Balinese volk”. 
In Pulau Dewata, letterlijk: ‘godeneiland’, liggen de Balinese 
connotaties inderdaad voor het oprapen. In de modale, in 
elkaar grijpende melodische patronen, weerklinkt een 
gamelan -ensemble. Ook de tempofluctuaties en imitaties 
tussen stemmen vertonen overeenkomsten met de traditionele 
Balinese muziek. Opvallend: Pulau Dewata is het enige werk in 
Viviers catalogus zonder gespecificeerde bezetting. “Voor 
piano-ensemble of elk ander instrumentaal ensemble,” ver-
meldt de titelpagina. De Nederlandse componist Arnold Mari-
nissen maakte in opdracht van Asko|Schönberg een nieuw 
arrangement. 

Een meditatie op menselijk leed
Het voorjaar van 1981 was een productieve periode voor Vivier. 
Nog maar net had hij de dubbele maatstreep achter zijn grote 
cantate Prologue pour un Macro Polo gezet, of hij begon aan een 
nieuw ambitieus project: Wo bist du, Licht!, voor mezzosopraan, 
strijkers, percussie en tape. Binnen tien dagen, tussen 1 en 11 
maart om precies te zijn, was ook deze partituur voltooid.
De enigmatische titel ontleende Vivier aan Friedrich Hölderlins 
gedicht Der blinde Sänger, waaruit hij tevens putte voor de 
zangtekst van de sopraan. Halverwege het stuk horen we Vivier 
het gedicht voordragen op tape, waarop ook fragmenten uit 
Martin Luther Kings beroemde speech I Have a Dream en een 
opname van de moord op Robert Kennedy voorbijkomen. Niet 
voor niets beschreef Vivier Wo bist du, Licht! in een eigen toelich-
ting als “een meditatie op menselijk leed”.
Amper vier jaar ligt er tussen Pulau Dewata en Wo bist du, Licht!, 
maar de stilistische verschillen doen een mensenleven vermoe-
den. Rond 1980 werd Vivier in toenemende mate beïnvloed 
door de spectrale muziek van Franse componisten als Gérard 
Grisey en Tristan Murail. Kenmerkend is een focus op de fysieke 
klank: vanuit het gegeven dat elk geluid zijn eigen unieke 
boventoonspectrum heeft, worden nieuwe klanken gecompo-
neerd door boventonen, verschiltonen en combinatietonen op 
elkaar te stapelen.

Het is verleidelijk ook Viviers reislust in verband te brengen 
met zijn adoptieverleden. Alsof hij in de wijde buitenwereld 
onvermoeibaar zocht wat hij vanbinnen miste: geborgenheid, 
een oorsprong, een thuis. Vivier ontpopte zich als een eeuwige 
zoeker. Van het seminarie ging het naar het conservatorium 
van Montreal, waar hij studeerde bij Gilles Tremblay. In 1971 
begon zijn internationale avontuur: lessen bij Gottfried Michael 
Koenig aan het Instituut voor Sonologie in Utrecht. Een studie 
bij Karlheinz Stockhausen in Keulen. Een wereldreis voerde 
hem naar Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Uiteindelijk vestigde Vivier zich in Parijs, waar hij van het volle 
leven proefde en ’s nachts afsprak met (mannelijke) prostitués. 
Een zoveelste rendez-vous werd hem op 7 maart 1983 fataal. Het 
twintigjarige straatschoffie Pascal Delza bracht Vivier met een 
mes om het leven. Enige dagen ervoor had de componist de 
moord tot in detail beschreven in zijn onvoltooide opera Glaubst 
du an die Unsterblichtkeit der Seele. 

Godeneiland
We schrijven september 1976 als Vivier met een aanzienlijke 
beurs van de Canada Council op het vliegtuig stapt. Eerste stop: 
Japan. Onder meer Indonesië, Thailand en Iran zouden volgen. 
In zijn onvolprezen Vivier-biografie werpt musicoloog Bob 
Gilmore licht op het doel dat Vivier met zijn reis voor ogen 
stond. Uit een brief van de componist aan de bevriende Belgi-
sche musicoloog Harry Halbreich: “Ik ben van plan veel te 
componeren, maar wil vooral ook nadenken over muziek en 
haar fundamentele expressievormen. Wie weet schrijf ik er een 
boek over!”
Van een boek zou het niet komen, maar muzikale inspiratie 
vond Vivier in overvloed. Vooral Bali, eiland van goden, tove-
naars, tempels en mysterieuze rituelen, sprak tot zijn verbeel-
ding. “Wat ik in Azië vond, vond ik op Bali,” citeert Gilmore. 
“Een poëzie van een enorme droefheid. Het soort verdriet dat 
leven en dood kunnen brengen.” 
Drie maanden verbleef Vivier op het eiland. In de hoofdstad 
Denpasar verdiepte hij zich in de traditionele gamelanmuziek. 
Onder zijn nieuwe Balinese naam Nyoman Kenyung studeerde 
hij kempli, een kleine ketelgong, en gangsa, een van de melodie-
instrumenten in het Balinese gamelanensemble. Hoe snel 

Claude Vivier



10 11heeft dat prachtig weergegeven op de schilderijen die hij er 
maakte. Kijk maar eens goed naar de gezichtsuitdrukkingen op 
die doeken. Melancholische blikken in de verte. Ik heb het daar 
zelf ook ervaren. Mensen kunnen uren op het strand zitten, om 
alleen maar naar de zee te kijken.”
Dit jaar wil Namavar opnieuw afreizen naar Tahiti. Bij wijze 
van voorpret post de componist vrijwel dagelijks foto’s van 
Frans-Polynesië op Facebook. Hagelwitte stranden, knalblauwe 
luchten, palmbomen die in vijftig tinten groen van je beeld-
scherm spatten. Toch is zijn indringendste herinnering aan 
Tahiti geen beeld, maar een geur: die van de 
Tiaré Tahiti. “Het is een bloem die op het 
eiland groeit,” licht hij toe. “Als het regent, 
ruik je ’m overal. Het is simpelweg de beste 
geur die ik ooit heb geroken.” Vraag hem 
niet de geur te omschrijven: “Onmogelijk. 
Het is een volslagen unieke sensatie. Je kunt 
niet zeggen: het is een beetje van dit en een 
beetje van dat.” Omdat woorden faliekant 
tekort schieten, besloot Namavar er maar 
een ensemblestuk aan te wijden. Noem het 
een muzikaal-olfactorische hommage.
Een geur willen vangen in klank. Een bij 
voorbaat kansloze missie? Niet voor de 
synestheticus Namavar, in wiens brein er een direct lijntje 
loopt tussen geurcentrum en klankvoorstelling. “Het is een 
heel persoonlijke gewaarwording die zich daarom lastig laat 
uitleggen,” zegt hij. “Maar als ik op Tahiti de Tiaré ruik, dan 
voelt het alsof de lucht tintelt van de boventonen.” En dus 
schrijft Namavar in de partituur van Tiaré Tahiti een grote 
hoeveelheid boventoonrijk slagwerk voor. Onder meer vier 
flexatones, een slagwerkinstrument met een zwenkende klank 
als die van de zingende zaag. Maar ook drie tamtams (grote 
gongs), een waterphone en een metalen plaat (thunder sheet) 
die wordt aangestreken met een halve rubberen stuiterbal. 
De ster van de percussiesectie is de ukelele. “Dat is toch wel hét 
Polynesische instrument bij uitstek”, aldus de componist. “Je 
hoort het er de hele dag, als een soort soundtrack bij het 
eiland.” Dat de ukelele een plek moest krijgen in Tiaré Tahiti 
stond dus vast, al was het maar omdat de karakteristieke klank 

Zo ook in Wo bist du, Licht!, dat begint met het knarsende, 
quasi-elektronische geluid van strijkers die veel druk op de 
strijkstok uitoefenen. Wanneer de mezzosopraan haar intrede 
doet, neemt Vivier zijn toevlucht tot zachtere timbremengsels. 
Iriserende microtonale akkoorden, zorgvuldig berekend aan de 
hand van de verschiltonen tussen bas- en sopraanlijn, gonzen 
als een bovenaards orgel. Zoals zo vaak vormt de melodie het 
hart van de muzikale belevingswereld van Vivier. 

Muzikaal-olfactorische hommage
Eilanden. Voor de Nederlandse componist Reza Namavar (1980) 
zijn ze al jaren een obsessie. “Het is de rust, de zee rondom,” 
klinkt zijn stem eind januari over de telefoon. “Hoe meer water, 
en hoe verder weg het continent, des te groter is mijn euforie. 
Ik houd van het gevoel dat je nagenoeg onbereikbaar bent, dat 
de buitenwereld als het ware is opgeheven.”
Namavars lievelingseilanden zijn die van de Frans-Polynesische 
archipel. “Ik ben er inmiddels vier keer geweest en ik vind het 
de mooiste plek op aarde.” Natuurlijk, het paradijselijke na-
tuurschoon speelt mee in zijn voorliefde, beaamt hij. Maar 
Frans-Polynesië, met Tahiti als hoofdeiland, is ook een poëti-
sche plek voor hem: “Er hangt een zekere zwaarte. Gauguin 

Reza Namavar: “Als ik op 
Tahiti de Tiaré ruik, dan 
voelt het alsof de lucht 
tintelt van de boventonen.”

Paul Gauguin: Parau 
api (Is er nieuws?), 
1892

Reza Namavar



12 13waarop de componist in Zipangu de 
dertien strijkers behandelt: niet als 
orkest, maar als ensemble van solisten, 
die elk subtiel worden uitversterkt. 
Ook in dit werk is de groeiende invloed 
van de spectrale muziek duidelijk 
hoorbaar. Zoals Vivier uitlegt in zijn 
toelichting, ontvouwt de muziek zich 
rond een centrale melodische lijn, die 
hij vervolgens “intervaliseert”. Con-
creet: rond elke melodienoot compo-
neert hij zorgvuldig berekende boven-
toonfrequenties. De resulterende 
samenklanken worden niet ervaren als 
harmonieën, maar veeleer als timbres. 
“Couleurs”, in het idioom van Vivier.

Lied der eenzaamheid
Zipangu ligt daarmee in het verlengde 
van Lonely Child, een stuk voor kamer-
orkest en sopraan dat Vivier in maart 
1980 voltooide. Afgezien van de over-
eenkomsten in techniek ontwaart Gilmore in zijn Vivier-biogra-
fie een duidelijke motivische link. Luister naar de sopraanmelo-
die in de openingsmaten: de frase op de tekst “les reves 
viendront” (Dromen zullen komen, jc) is vrijwel gelijk aan het 
vioolmotief waarmee Zipangu opent. Minstens zo belangrijk is 
wat er in Lonely Child tussen de noten door schemert: eenzaam-
heid, het verlangen naar warmte. De dood, nog maar drie jaar 
van Vivier verwijderd, kondigt zich aan in de vorm van doffe 
tromslagen en naargeestig klokgelui.
Zelf noemde Vivier Lonely Child zijn ‘lied der eenzaamheid’. De 
eigenhandig geschreven sopraantekst spreekt boekdelen. 
Volgens Gilmore rept ze met ontroerende openhartigheid van 
de woorden die Vivier nooit hoorde van zijn biologische moe-
der: “Slaap, o kind van licht. Dromen zullen komen. Feeën 
zullen komen om met je te dansen. Slaap mijn kind.”

Joep Christenhusz

van vier nylonsnaren op een klein uitgevallen gitaarbody het 
vermogen heeft om het hele ensemble in een ander licht te 
stellen. Toch is het ook een instrument waarmee je moet 
oppassen: “Voor je het weet wordt het een karikatuur: rieten 
rokjes en bloemenkettingen, zeg maar. Dat is absoluut niet 
mijn bedoeling geweest. Mensen vinden de muziek die ik 
schrijf vaak komisch, maar met Tiaré Tahiti heb ik een serieus 
stuk willen schrijven.”
Zoals het hoort met serieuze composities, dokterde Namavar 
een ingenieus vormplan uit. “Eigenlijk is het een werk dat uit 
vier heel verschillende stukken bestaat,” zegt hij. Als schakels 
in een ketting zet Namavar de secties achter elkaar, om ze bij 
elke herneming een stukje verder te ontwikkelen tot een 
zinderende climax. In de slotmaten mondt het tumult uit in 
een langzaam koraal, vol subtiele harmonische schijnbewegin-
gen. In de violen glinsteren zilverachtige flageoletten. In het 
slagwerk de zwenkende klanken van een flexatone en water-
phone. Stilstaande tijd. De componist ruikt en blikt in de verte.

Het Japan van Marco Polo
Zipangu, de titel zou een woord uit een van Viviers zelf verzon-
nen talen kunnen zijn. Maar zoals de componist uitlegt in zijn 
toelichting bij het stuk voor dertien strijkers, is ‘Zipangu’ de 
benaming waarmee Marco Polo in de dertiende eeuw Japan 
aanduidde.
In de laatste jaren van Viviers leven zou de legendarische 
Venetiaanse ontdekkingsreiziger een milde obsessie voor hem 
worden. Niet zozeer de historische persoon, als wel de symboli-
sche figuur: de dromer, de avonturier, de eeuwige zoeker. Het is 
verleidelijk in Viviers Polo een alter ego van de componist zelf 
te zien. Marco Polo was tevens de sleutelfiguur in een monu-
mentale ‘opéra fleuve’, waar Vivier vanaf 1980 aan werkte. 
Noem het een opera in afleveringen, een work in progress dat bij 
elke toevoeging een nieuwe fase zou ingaan. Van de werken die 
vandaag op het programma staan, zijn naast Zipangu ook Lonely 
Child en Wo bist du, Licht! onderdeel van het project dat onvol-
tooid bleef.
Vivier componeerde Zipangu in de zomer van 1980, vlak na de 
première van zijn opera Kopernikus, nog zo’n historische figuur 
waarmee hij zich vereenzelvigde. Opmerkelijk is de wijze 

Claude Vivier



14 15bleues 
donne-moi s’il te plaît l’éternité ô! 
Reine

Ko rè noy Tazio
Ko rè ko rè Tazio
Tazio Tazio ko rè noy
Nanou yasin kè 

L’hélianthe douce dirige vers les étoiles 
l’énergie sublime
Tazio 
La langue des fées tu parleras et tu 
verras l’amour
Tazio
Tendrement tes yeux verts puiseront 
dans les lambeaux 
de cont’ sur années pour en créer un 
vrai letien
Tazio donne-moi la main
Tazio 
Tazio
Et l’espoir du temps 
du temps 
hors temps 
apparaît mon enfant
Les étoiles au ciel brillent pour toi
Tazio
Et t’aiment éternellement

[a/i]
za mènitsch Ko nè yo yè dja 
moi kè
Fè zi noi karèsso dè
Kala rè dja 
[dou]
se
Yè zé mayo Foi yè zé mayo mayo Foi 
yèda
Zinin noyè
Nin za djé
Kogo konègo kowa da mour
Hézè youza kèzomi yèkè zomi yèkè
Hézè youza kézomi yédoi mido
Héo héo
Ka li ma na zi zo dai go rè sha zi o-e-ita
Gué za nè Ko mi yè
Gué za ka ré mi sha né young gèrè 
Ko zè yo

Wo bist du, wo bist du, Licht!
Dai ko zè to rè lai 
Wo bist du, Licht
Wo bist du, wo bist du, Licht!
Na yo zo mi ga li yo 
Rè li yo na ya zo mi ka ka yè 
Sou yè no ka yè sou yè noi 
Wo bist du, Licht
Enfant
Wo bist du, wo bist du, Licht 
Du grüner Boden,
Friendliche Wieg!
Und du, Haus meiner Väter!
Und ihr lieben, die mir begegneten einst,
O nahet
O kommt, daß euer die Freude sei 
ihr alle daß, euch segne der Sehende!
Wo bist du, jugendliches!
Wo bist du, Licht!

Wo bist du, Licht!
Wo bist du, Jugendliches!
Das immer mich zur Stund weckt des 
Morgens,
Wo bist du Licht!
Wo bist du, Nachdenkliches!
Das Herz ist wach, doch bannt und hält 
in heiligem Zauber die Nacht mich 
immer.
Wohl ist das Herz wach, doch mir 
zürnt, mich hemmt die erstaunende 
Nacht nun immer.

Wohin? wohin?
Ich höre dich da und dort 
Da und dort 
Da und dort da und dort
Da und dort
Du herrlicher!
Wohin? wohin?
Du herrlicher!
Und rings um die Erde tönt ’s
Wo endest du?
Und was ist es, 
Was ist es
Über den Wolken und o wie wird mir? 
Tag! 
Du überstürzen den Wolken!
Sei willkommen mir!
Es blühet mein Auge dir
Wohin?

Dai KoZè
Toi sovojomè lago
Oua ri néyou zagualè godi zè yo 
Zè kayesh
Tovi nè yo nè tovi
Nè yo tovi nè
Yo zè ka yo me 
rè tcha tchosu yè zi

Lonely Child
Ô bel enfant de la lumière 
dors dors dors toujours dors
Les rêves viendront 
les douces fées viendront danser avec 
toi merveille
Les fées et les elfes te fêteront la faran-
dole joyeuse se t’en ivrera ami

Dors mon enfant
Ouvrez-vous portes de diamant palais 
somptueux mon enfant 
les hirondelles guideront tes pas.

Karè nouyazo nanou
Dèwa ki nanoni eudoua dors mon 
enfant dadodiyo
Zui yo aei 
da ge da ge da èiou
da ge da ge oua è 
da gè da dou dè da gè da gè
da gè na nou è ka doya rou sè mayorès 
tè dèi awènowiè ka

Les étoiles font des bonds prodigieux
Dans l’espace temps dimensions zé-
brées de couleurs douces 
les temps en parabole discutent de 
Merlin
Les magiciens merveileux embrassent 
le soleil d’or 
les acrobates touchent du nez les étoiles 
pas trop sages 
les jardins font rêver aux moines 
mauves
Rêves d’enfant donnez-moi la main et 
allons voir la fée Carabosse
Son palais de jade sis au milieu des 
morceaux de rêves oubliés déjà
Flotte éternellement ô reine des aubes 
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16 17Bas Wiegers
In zijn geboorteland Nederland werkte 
Bas Wiegers samen met ensembles als 
het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
en het Koninklijk Concertgebouworkest 
(naast Péter Eötvös). Als gastdirigent 
stond hij onder andere voor het WDR 
Sinfonieorchester, Britten Sinfonia, 
Ensemble Modern en de Neue Vokal-
solisten Stuttgart. Hij trad op bij festi-
vals als November Music, het Holland 
Festival, het Huddersfield Contempory 
Music Festival, het London Almeida 
Festival, het Aldeburgh Festival en Acht 
Brücken in Keulen. Sinds september 
2018 is Wiegers eerste gastdirigent bij 
Klangforum Wien, waarmee hij dit 
seizoen optreedt bij Wien Modern en in 
de Kölner Philharmonie. Het is overi-
gens een gevarieerd seizoen: hij diri-
geert Brittens War Requiem in Arnhem 
en debuteert bij de Staatsoper Stuttgart 
met Death in Venice. Bij het Stadttheater 
Klagenfurt keert hij terug voor de 
wereldpremière van Salvatore Sciar-
rino’s nieuwe opera Il canto s’attrista, 
perché?, en hij dirigeert programma’s bij 
Het Gelders Orkest en het Nationaal 
Symfonieorkest van Estland, die heen 
en weer bewegen tussen Rebel en 
Mozart, en tussen Schubert en Schre-
ker. Hij zal bovendien debuteren bij het 
SWR Symphonieorchester en het 
Ensemble Resonanz (Donaueschingen). 
Als operadirigent leidde Bas Wiegers 
Mozarts Così fan tutte, Brittens Noye’s 
Fludde, Kyriakides’ An Ocean of Rain en 
Les Mamelles de Tirésias en La Voix Humai-
ne van Poulenc. In 2017 dirigeerde hij 

de première van Helmut Oehrings 
KUNST MUSS (zu weit gehen) oder DER 
ENGEL SCHWIEG bij Oper Köln. In maart 
2019 bracht hij de eerste uitvoering van 
Georg Friedrich Haas’ succesvolle opera 
Koma in Stadttheater Klagenfurt. Bas 
Wiegers werkt veel samen met compo-
nisten als Louis Andriessen, Georges 
Aperghis, Georg Friedrich Haas, Pier-
luigi Billone, Helmut Lachenmann en 
Rebecca Saunders. Na zijn muziekoplei-
ding in Amsterdam en Freiburg begon 
Wiegers zijn loopbaan als violist, 
waarbij hij zich vooral op de oude 
muziek toelegde. In 2009 kende het 
Anton Kersjes Fonds hem een directie-
beurs toe. Vervolgens werkte hij als 
assistent-dirigent naast Mariss Jansons 
en Susanna Mälkki bij het Koninklijk 
Concert gebouworkest, waarna hij 
definitief koos voor het dirigentenvak.
Eerder in de Matinee: Padding Three birth-
day pieces (wp), Andriessen The Only One 
(np), Messiaen Chronochromie & Ravel 
Valses nobles et sentimentales (2019)

Barbara Kozelj
De veelzijdige 
Sloveense mezzo-
sopraan Barbara 
Kozelj is de laatste 
jaren gegroeid tot 
een internationale 
ster aan het vocale 
firmament. Ze 
begon haar zang-
studie in Ljubljana 
en vervolgde deze 
in Den Haag en 
Amsterdam bij o.a. 
Sasja Hunnego, die 
over haar zei: “Haar 
Sloveense melan-

cholische ziel en de warmte van haar 
persoonlijkheid klinken door in haar 
prachtige stem.” Na haar debuut bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest in 
2013 raakte haar carrière in een stroom-
versnelling. Onder Iván Fischer zong zij 
in Carnegie Hall. Barbara Kozelj treedt 
op met bekende dirigenten en orkesten 
en maakte in 2015 haar BBC Proms-
debuut. Ze zong onder meer in de 
Barbican Hall in Londen met de Aca-
demy of Ancient Music en Richard 
Egarr. Ze geeft regelmatig liedrecitals 
met pianist Julius Drake en hedendaag-
se componisten schrijven voor haar. Dit 
seizoen maakt zij haar roldebuut als 
Brangäne in Wagners Tristan und Isolde 
bij Oper Leipzig. 
Eerder in de Matinee: Andriessen Noctur-
nen (2009), Wagner Parsifal (Blumenmäd-
chen, 2010), Van den Putte: Pessoa-cyclus 
(2016) 

Katrien Baerts
De Belgische 
sopraan Katrien 
Baerts staat be-
kend om haar 
krachtige en 
sensuele stem en 
haar diepgaande 
en oprechte inter-
pretatie. Aan De 
Nationale Opera te 
Amsterdam maak-
te Baerts haar 
debuut in een 
nieuwe productie 
van Lulu. In Tokyo 
debuteerde ze met 
House of the Sleeping Beauties van Kris 
Defoort. Katrien vertolkte verschillende 
wereldpremières in Het Concertgebouw 
Amsterdam, als Clara in Loevendies 
opera The Rise of Spinoza evenals de 
titelrol in Robert Zuidams Suster Bertken 
(beide in de NTR ZaterdagMatinee). 
Haar concertrepertoire reikt van mu-
ziek van Bach, Mozart en Brahms tot 
Vivier en Ligeti, onder meer uitgevoerd 
met het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest, Asko|Schönberg, het Radio 
Filharmonisch Orkest, het WDR Sinfo-
nieorchester, het BBC Philharmonic 
Orchestra en het Chamber Orchestra of 
Europe. Ze werkte met dirigenten als 
Richard Egarr, Vladimir Jurowski, 
Oliver Knussen, Reinbert de Leeuw, 
Emilio Pomárico en Bas Wiegers. Haar 
debuut aan het Barbican Center in 
London evenals haar Berg-Zemlinsky 
album met Het Collectief werden erg 
enthousiast ontvangen door de pers.
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1918 Asko|Schönberg

Ingrid Geerlings fluit, piccolo
Marieke Schut hobo
David Kweksilber klarinet
Margreet Bongers fagot
Remko Edelaar fagot 
Serguei Dovgaliouk hoorn
Joey Marijs slagwerk
Joseph Puglia viool 
Marijke van Kooten viool 
Isa Goldschmeding viool 
Merel Junge viool 
Laura Lunansky viool 
Catharina Ungvari viool
Heleen Hulst viool 
Bas Treub viool 
Liesbeth Steffens altviool 
Lisa Eggen altviool 
Sebastiaan van Halsema cello
Wijnand Hulst cello
James Oesi contrabas

Slagwerk Den Haag

Pepe Garcia Rodriguez ukelele, 
slagwerk 
Antonio Bove slagwerk
Alexander Göransson slagwerk
Rasmus Osbeck slagwerk

Ensemble Academie

Hannah Jefferies fluit 
Leon Westerweel hobo
Rosa Alonso Tejera klarinet
Belen Ureña Peñalva hoorn 
Ipek Atila viool 
Vivian de Graaff viool 
Mareen Ruth viool 
Alberto Garcia altviool 
Julia Casañas Castellvi altviool 
Matyas Virág cello 
Louis van der Mespel contrabas
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Itenarsenaal, maar bijvoorbeeld ook op 
porselein, paardenkaken, glas of 3D-
geprinte instrumenten. In projecten 
wordt gereflecteerd op de nieuwste 
ontwikkelingen. SDH werkt samen met 
kunstenaars en makers van nu, waaron-
der componisten Michael Gordon, Steve 
Reich, Sofia Goebaidoelina, Kate Moore, 
Darien Brito en Yannis Kyriakides, 
dansgezelschap Club Guy & Roni, 
Nederlands Danstheater, choreograaf 
Hofesh Shechter, Raschèr Saxophone 
Quartet en het theatergezelschap van 
Boukje Schweigman. Toonaangevende 
partners, ook uit andere disciplines, 
zijn Orkater, Asko|Schönberg, producer 
Talismann (Guy Blanken) en internet-
collectief Buurmen. Het speelveld is 
breed; van Bang on a Can in New York 
tot Konzerthaus Dortmund of Concert-
gebouw Amsterdam, van het Holland 
Festival tot de sloppenwijken van Caïro 
en van klaslokaal of Muziekgebouw aan 
’t het IJ tot het Oerol Festival op Ter-
schelling. Naast concerten en voorstel-
lingen door heel Nederland is SDH 
regelmatig in Europa, Zuid-Amerika, de 
Verenigde Staten, het Midden-Oosten en 
Japan te beluisteren. 
 www.slagwerkdenhaag.nl

Ensemble Academie
De ensemble Academie is een talentont-
wikkelingstraject in samenwerking met 
het Koninklijk Conservatorium. Aanko-
mende musici kunnen zich ontwikke-
len en voorbereiden op de veelzijdige, 
dynamische beroepspraktijk door zij 
aan zij mee te spelen met ervaren 
musici van Asko|Schönberg.

Eerder in de Matinee: Zuidam Suster 
Bertken (2010), Zuidam Canciones del Alma 
(2012), Kurtág Liederen naar gedichten van 
Anna Achmatova (2012), Strauss Die Frau 
ohne Schatten (Stimme des Falken | Hüter 
der Schwelle | 1e Dienerin, 2013), Loevendie 
The Rise of Spinoza (Clara, 2014)

Asko|Schönberg
Asko|Schönberg: toonaangevend 
ensemble voor nieuwe muziek. Kwali-
teit, experiment en vernieuwende 
programmering met oog voor actuali-
teit zijn de belangrijkste pijlers. Met 
een rijk netwerk aan musici, dirigen-
ten, componisten, veelzijdige jonge 
makers en partners uit verschillende 
kunstdisciplines, draagt 
Asko|Schönberg bij aan de toekomst 
van de podiumkunsten. Vanuit de 
Amsterdamse thuisbasis opereert het 
ensemble over de hele wereld. Zowel de 
topcollectie van de grote twintigste-
eeuwse componisten als het allernieuw-
ste eenentwintigste-eeuwse werk, met 
nadruk op stukken van levende compo-
nisten, worden uitgevoerd op concert-
podia, festivals en in interdisciplinaire 
voorstellingen. 
 www.askoschoenberg.nl

Slagwerk Den Haag
Slagwerk Den Haag (SDH) is sinds de 
oprichting in 1977 gefascineerd door 
alles wat te maken heeft met geluid, 
puls en materialen als klankbron. De 
podiumbespelers én multi-inzetbare 
(co)creators willen keer op keer verba-
zen en verrijken in elke denkbare 
setting. Op het traditionele instrumen-
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20 zaterdag 7 maart, 14.15-ca 16.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie rfo & friends i-4

JOHN ADAMS 
DIRIGEERT OUDE EN 
NIEUWE ADAMS

Radio Filharmonisch Orkest

John Adams dirigent

Víkingur Ólafsson piano

Adams I Still Dance nederlandse 
première
Adams Must the Devil Have All the 
Good Tunes? (pianoconcert) neder-
landse première
Adams Harmonielehre

John Adams, componist en dirigent van 
naam, dirigeert zijn klassieker Harmo-
nielehre en het nieuwe Must the Devil Have 
All the Good Tunes? – een mix van klavier-
leeuwenconcert en honky-tonk, van de 
componist van laatromantische samen-
klanken en energieke grooves.

John Adams’ nieuwe pianoconcert
John Adams is niet alleen een van de 
invloedrijkste componisten van deze 
tijd, hij is tevens een voortreffelijk 
dirigent. Tijdens deze Matinee leidt hij 
de Nederlandse première van zijn 
tweede pianoconcert: Must the Devil Have 
All the Good Tunes? De concertvleugel 
van solist Víkingur Ólafsson krijgt er 
gezelschap van een ontstemde honky-
tonk-piano. Dat belooft wat voor de 
opvolger van Century Rolls, Adams’ hoog 
energetische mengelmoes van pianis-
tiek à la Rachmaninov, Jelly Roll Mor-
ton en Satie uit 1996. Het programma 
opent hij met de Europese première 
van het korte orkestwerk I Still Dance.

Adams’ klassieker: Harmonielehre
Dat de alchemist Adams de meest 
uiteenlopende stijlen tot muzikaal 
goud weet te transformeren, blijkt ook 
uit zijn orkestwerk Harmonielehre (1986), 
een even onwaarschijnlijke als dave-
rende mix van minimalistische pulsa-
ties, energieke grooves en laatromanti-
sche harmonieën. Niet voor niets is het 
werk vernoemd naar Arnold Schön-
bergs revolutionaire harmonietraktaat 
uit 1911.
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