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Biografieën
Gordan Nikolić, viool/leiding 
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester van het Nederlands Kamer
orkest. Hij leerde het vak bij dirigent en violist JeanJacques Kantorow in 
Basel en noemt dirigent Sir Colin Davis als grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester 
van het London Symphony Orchestra, een functie die hij tot en met 2017 
vervulde. Daarvoor was hij concertmeester bij het Orchestre d’Auvergne. 
In de loop van de jaren is hij uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands 
Kamerorkest. Hij staat niet als dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de 
eerste lessenaar de musici aan. Nikolić wordt regelmatig gevraagd als 
muzikaal leider bij diverse internationale gezelschappen en was de afgelopen 
jaren te gast als concertmeester bij orkesten als Manchester Camerata, het 
Antwerp Symphony Orchestra en het Australian Chamber Orchestra. Sinds 
2007 heeft hij de leiding over het in Spanje gevestigde BandArt. Naast zijn 
activiteiten als violist en orkestleider is Nikolić docent aan het conservatorium 
van Parijs, de Hochschule für musik in Saarbrücken en Codarts in Rotterdam.

Lucas en Arthur Jussen, piano
‘It’s like driving a pair of BMW’s’ merkte dirigent Michael Schønwandt op na 
het dirigeren van de Nederlandse broers Lucas en Arthur Jussen. Ondanks 
hun jonge leeftijd hebben de twee pianisten al veel ervaring in het internatio
nale concertcircuit en worden ze door zowel pers als publiek geprezen. 
Ze werkten samen met vrijwel alle Nederlandse orkesten, waaronder het 
Koninklijk Concertgebouworkest en al verscheidene malen met het Neder
lands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Daarnaast 
traden ze op met orkesten als het Boston Symphony Orchestra, Philadelphia 
Orchestra, de Münchner Philharmoniker en het Mariinsky Orchestra. Uitge
breide tournees brachten hen naar Japan, China en ZuidKorea. Dit seizoen 
zijn de broers artistinresidence bij het Konzerthaus Berlin. Uniek is hun 
contract met het label Deutsche Grammophon, waar hun debuutcd binnen 
korte tijd platina status verwierf. Ook sleepten ze er de Edison Klassiek 
Publieksprijs mee in de wacht. Hun cd met dubbelconcerten van Mozart 
werd door vakblad The Gramophone betiteld als ‘behorend tot de 50 beste 
opnames van Mozart ooit gemaakt’.

Masterminds over Beethoven
In deze podcast hoor je meer over de mens 
achter de grote componist. Musicoloog Kees 
Wisse en podcastmaker Botte Jellema 
duiken samen in het vaak complexe leven 
van de grote meesters in de klassieke 
muziek. De aflevering over het leven en de 
muziek van Ludwig van Beethoven is te 
beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/beethoven.

Bekijk de concerten op orkest.nl

Bestel nu kaarten voor het nieuwe seizoen
De losse kaartverkoop voor onze concerten van seizoen 20222023 is 
van start gegaan. Het belooft een bijzonder seizoen te worden met zes 
programma’s onder leiding van chefdirigent Lorenzo Viotti. Daarnaast 
klinkt in Passietijd de Johannes-Passion van Bach, keert Hartmut 
Haenchen terug met Bruckners machtige Zevende symfonie en sluiten 
Arthur en Lucas Jussen de Beethovencyclus af met het geliefde Vijfde 
pianoconcert.

Bestelinformatie
Losse kaarten kunt u bestellen via orkest.nl, bij de kassa van de 
concertzaal of via de Concertgebouwlijn: 020 671 83 45 (dagelijks 
10.00  17.00 u, lokaal tarief).

Klassieke muziek voor iedereen. Maakt u het mogelijk? 
Bij ons krijgt iedereen de 
kans om te ervaren wat 
klassieke muziek met je 
doet. We verwelkomen 
jaarlijks duizenden kinderen, 
leiden getalenteerde 
dirigenten en orkestmusici 
op en spelen niet alleen op 
de prestigieuze podia van 
Het Concertgebouw en De 
Nationale Opera, maar ook 
voor buurtbewoners in onze 
eigen NedPhOKoepel, in 
poptempel Paradiso voor 
nieuw publiek en met kleine 
ensembles in zieken en 
verzorgings huizen. Geniet 
u van onze concerten en 
gunt u dit iedereen? 
Kijk op orkest.nl/steun wat 
u als Vriend of Geefkringlid 
kunt doen.



Radicale verzekeringsagent
Charles Ives was organist, toegewijd sportman, barpianist, eigenaar van een 
zeer succesvolle verzekeringsmaatschappij, politiek dier en, natuurlijk, 
componist. Dankzij zijn goedlopende verzekeringskantoor was hij financieel 
niet afhankelijk van zijn composities en kon hij zo radicaal componeren als 
hij wilde. Of zoals door Ives andersom beredeneerd: ‘If a composer has a nice 
wife and some nice children, how can he let them starve on his dissonances?’ 
Hij combineerde het alledaagse met het verhevene en verwerkte jazz, fanfare 
en volksmuziek tot complexe klassieke composities. In zijn bekendste werk 
The Unanswered Question spelen de strijkers mooie, tonale akkoorden 
(volgens Ives is het een kosmisch landschap dat het verglijden van de tijd 
symboliseert), waarboven de houtblazers en de trompet een atonale dialoog 
aangaan. Daarbij lijkt de trompet steeds een vraag te stellen, die door de 
houtblazers beantwoord wordt. Uiteindelijk blijken zij de grote levensvragen 
niet te kunnen ontraadselen: de vragende klank van de trompetmelodie glijdt 
mee met de tijd en versterft onbeantwoord.

Orpheus
Talloze symfonieën en concerti zijn bekend geworden onder een naam die de 
componist ze nooit gegeven heeft. Zo kreeg Beethovens Vierde pianoconcert 
de bijnaam ‘Orpheus’. Het was Beethovenbiograaf Adolf Bernhard Marx die 
als eerste het tweede deel vergeleek met het verhaal uit de opera Orpheus 
van Beethovens goede vriend Friedrich August Kanne. Op zijn reis naar de 
onderwereld om Eurydice te redden, moest Orpheus een aantal obstakels 
overwinnen. Een daarvan waren de furiën; drie wraakgodinnen die samen 
met de driekoppige monsterhond Kerberos de poort bewaakten. Orpheus 
versloeg ze met zijn muziek. Het is juist deze strijd die Beethoven in het 
Andante con moto van dit pianoconcert op muziek heeft gezet. Het deel is in 
vijf secties te verdelen: eerst confronteert Orpheus de furiën in een dialoog 
tussen het orkest en de piano, met steeds kortere frases. Dan overwint hij de 
furiën, te herkennen aan een lang decrescendo. Vervolgens speelt Orpheus 
op zijn lier om Eurydice door de onderwereld naar boven te leiden. De piano 
heeft dan een solo en de strijkers imiteren met vier akkoorden de klank van 
de lier. Wanneer Orpheus zijn gelofte breekt en tegen de afspraak in omkijkt, 
klinkt een pianosolo. Tot slot valt Eurydice terug in de duisternis van de 
onderwereld; het orkest zet weer in, met muziek van de opening van het deel. 
Met zo’n verhaal zou je haast vergeten dat het Vierde pianoconcert nog twee 

Stormachtige pianoconcerten

Arthur en Lucas Jussen spelen samen met het Nederlands 
Kamerorkest en Gordan Nikolić alle pianoconcerten van 
Beethoven. In januari begonnen ze de concertreeks met de 
eerste twee pianoconcerten, vandaag staan het Derde en Vierde 
pianoconcert op het programma. In december sluiten ze de 
Beethovencyclus af met het Vijfde pianoconcert en de Fantasie 
voor piano, koor en concert.

Rossiniachtige concertouverture
Hoewel Ludwig van Beethovens Rondo a capriccio het opusnummer 129 heeft, 
is het geen laat werk van de Duitse componist. Hij componeerde het werk al in 
1795, maar liet het zelf nooit publiceren. Pas na zijn dood, in 1828, werd het 
virtuoze werk gepubliceerd door de Oostenrijkse uitgever Anton Diabelli, die er 
waarschijnlijk ook de ondertitel ‘Die Wut über den verlorenen Groschen’ (de 
woede over een verloren cent) aan toevoegde. Een eeuw later transformeerde 
de Tsjechische componist en pianist Erwin Schulhoff het werk tot een vrolijke, 
Rossiniachtige concertouverture. 

Vernieuwende publiekstrekker
Beethoven bewaarde  net als Mozart  de toonsoort cklein voor zijn meest 
uitbundige en emotionele composities: stormachtig en dramatisch. Het Derde 
pianoconcert is daarop in zekere zin een uitzondering. Het concerto heeft 
weliswaar een enorme stuwende energie en bij vlagen een ietwat duistere 
ondertoon, die we al direct in de opening kunnen herkennen. Maar de lange, 
symfonische orkestintroductie en de daarop volgende krachtige pianoinzet 
vormen de opmaat voor een concert vol lyriek en heerlijke virtuositeit. Het 
pianoconcert was voor Beethoven altijd een publiekstrekker geweest, maar dat 
wil niet zeggen dat hij niet ook hier vernieuwend is. Zo is de rolverdeling tussen 
de piano en het orkest in dit pianoconcert veel gelijkwaardiger dan bij zijn 
eerdere concerto’s, waardoor het werk symfonischer van aard is. Een vernieu
wende publiekstrekker dus, met het krachtige en zelfverzekerde eerste deel, 
de beeldschone elegantie van het Largo en het meeslepende en pakkende 
slotdeel.

delen heeft. Het eerste deel is totaal anders dan wat het publiek in die tijd 
verwachtte: in plaats van een orkestintroductie begint Beethoven met een 
poëtische, dromerige pianosolo. Het deel blinkt uit in frisse helderheid en 
serene rust. Het derde deel is een geweldige finale vol met onverwachte 
wendingen en briljante vondsten. Alle drie de delen zijn van ongeëvenaarde 
kwaliteit, in dit concerto is hemelbestormer Beethoven op zijn allerbest. 

Tekst: Alexander Klapwijk

Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding 
Lucas en Arthur Jussen, piano

vr 17 juni 2022, 20.00 u 
(einde concert ca. 22.00 u)
Philharmonie Haarlem
zo 19 juni 2022, 14.15 u
(einde concert ca. 16.15 u)
ma 20 juni 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.15 u) 
Het Concertgebouw 

Extra
De verdieping
vr 17, zo 19, ma 20 juni, 
19.25 | 13.40 | 19.40 u 

Programma

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Rondo a capriccio ‘Die Wut über den 
verlorenen Groschen’ in G, op. 129 
(1795) arr. Schulhoff (1940)

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Pianoconcert nr. 3 in c, op. 37 (1800)

Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro  Presto

Pauze

Charles Ives (1874 - 1954) 
The Unanswered Question (1908)

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Pianoconcert nr. 4 in G, op. 58 (1805 
 1806)

Allegro moderato
Andante con moto
Rondo. Vivace 

Lucas en Arthur Jussen
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