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Concert 30 september 2006
Dmitri Ferschtman en
Mila Baslawskaja
De Dialoog
Ermelo

1e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zaterdag 30 september 2006 20.00 uur
De Dialoog—Ermelo
Dmitri Ferschtman - cello
Mila Baslawskaja - piano
PROGRAMMA

Robert Schumann (1810-1856)
Fünf Stücke im Volkston opus 102
Mit Humor
Langsam
Nicht schnell
Nicht zu schnell
Stark und markiert

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate nr 3 in A gr.t. opus 69
Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile-Allegro vivace

Robert Schumann

Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Selectie uit 'Romances'
'In de stilte van de mysterieuze nacht' opus 4
'Schoonheid, zing niet voor mij' opus 4
'Eenzaamheid' opus 21
'De Sering' opus 21
'Lente stromen' opus 14
Sergei Rachmaninoff

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1974)
Sonate in d kl.t. opus 40
Allegro non troppo
Allegro
Largo
Allegro

Dmitri Sjostakovitsj

Over de musici
Dmitri Ferschtman en Mila Baslawskaja werden beiden geboren in Moskou en studeerden aldaar
aan de Centrale Muziekschool en aan het Conservatorium. Al vroeg gaven zij vele recitals in
Rusland, en speelden samen met musici
als Natalia Gutman, Oleg Kagan, Gidon
Kremer en Joeri Basjmet. Dmitri
Ferschtman maakte deel uit van het in
1966 opgerichte Glinka Kwartet, waarmee hij in alle delen van de wereld optrad.
In 1978 verlieten Dmitri Ferschtman en
Mila Baslawskaja de Sovjet-Unie en vestigden zich in Nederland. Hier werd hun
actieve concertleven voortgezet. Ook als
solist gaf Dmitri Ferschtman veel concerten, zowel in als in het buitenland.
Dmitri Ferschtman is hoofdvakdocent
aan de conservatoria van Amsterdam en
Den Haag. Mila Baslawskaja is docente
aan het Rotterdams en het Amsterdams
Conservatorium.
Enkele gedachten bij dit concert
Dit programma wordt gekenmerkt door lyriek. De sonate van Beethoven is lyrisch en dat geldt ook
voor de sonate van Sjostakowitsj, terwijl dat voor beide nou juist niet kenmerkend is. En om het
nog lyrischer te maken horen we de superromantische stukjes van Schumann en Rachmaninov.
Voor wie meer wil lezen over de componisten: op de internet-encyclopedie Wikipedia staan goede
artikelen over alle vier de componisten van dit recital.
Beethoven heeft als eerste sonates geschreven waarin de cello als melodie-instrument voorkomt.
Tussen grofweg 1700 en 1800 veranderde de gamba tot cello. De gamba is zachter van klank en
wordt tussen de benen geklemd. (Op 14 april 2007 krijgen we in onze serie een fantastische gambist in Zeewolde.) Die verandering had te maken met de grotere zalen, waarin gespeeld moest
worden: de burgerij wilde ook muziek horen, de zalen in de paleizen werden ook groter. De wens
tot deze sonates kwam van de cellisten en hun bewonderaars en ondersteuners.
Beethoven schreef vijf sonates voor piano en cello, twee vroege (opus 5), twee late (opus 102) en
één in zijn middenperiode, opus 69. Beethoven werkte in die periode ook o.a. aan de vijfde symfonie en de drie strijkkwartetten opus 59.
Het eerste deel heeft twee thema's die beide eerst door de cello worden gespeeld en daarna herhaald door de piano. Het tweede deel is een scherzo, met sterke syncopen (de klemtoon op
'verkeerde' tel). Het scherzo heeft een originele vorm. Normaal was in die tijd dat het scherzo afgewisseld wordt met een trio en daarna wordt het begin herhaald: een a-b-a vorm. Hier noemt Beethoven het b-stukje geen trio, en hij verandert ook de vorm: a-b-a-b-a. Het a-stuk is steeds in majeur (opgewekte toonsoort) het b-stukje steeds in mineur (wat droeviger).
Het lijkt te komen tot een langzaam deel (cantabile = zingend), maar dat blijkt slechts een opmaat te zijn voor een briljante finale met heerlijke melodieën.
Sjostakovitsj is op 25 september 1906, vrijwel precies honderd jaar geleden, geboren. Hij was
dus een jonge man in de woelige tijd na de revolutie van 1917 die van Rusland een communistisch
land maakte. Daaraan kwam een einde met de komst van Stalin als dictator in 1936. Sjostakowitsj
heeft geen gemakkelijk leven gehad. (Volkov heeft 'getuigenissen' van Sjostakovitsj opgeschreven.
De gevolgen van de terreur van Stalin op het dagelijks leven van de kunstenaars en intellectuelen
wordt daarin huiveringwekkend beschreven. Veel vrienden werden door de politie opgehaald en
kwamen nooit meer terug. Familie kreeg niets over hun lot te horen. Het cynische en sarcastische
van de muziek van Sjostakovitsj wordt de laatste decennia in dat licht bezien.)
Sjostakovitsj schreef één sonate voor cello en piano. Hij schreef deze sonate in 1934, nadat hij
veel succes had gehad met zijn opera 'Lady Macbeth uit Mtsensk'. Ook dit is een lyrische sonate,
waarin het sarcasme of het bijtend cynisme dat veel werken van Sjostakovitsj kenmerkt, juist geheel ontbreekt. De sonate opent met een thema dat zowel opgewonden als melancholiek is.

Het tweede thema is bijna breekbaar en wordt eerst door de piano gespeeld.
Het tweede deel lijkt wel een wals. Het trio contrasteert er mooi mee, luchtig met mooie glissandi
(glijdende tonen) in de cello. Het derde deel, largo (= breed, langzaam), is wat desolaat van sfeer.
Het vierde deel is in mineur en lijkt een perpetuum mobile. De sonate werd op 25 december 1934
voor het eerst gespeeld, met de componist aan de piano. Sjostakovitsj was een uitstekend pianist.
Ik weet niet of de musici van vanavond Sjostakovitsj persoonlijk gekend of ontmoet hebben. Ik
hoop dat ze daarover iets willen vertellen.
Schumann schreef prachtige muziek, waaronder vele schitterende liederen. Bij deze stukjes
schreef hij: langzaam, niet snel en met veel toon spelen, niet te snel, enzovoort. Ze raken de luisteraar recht in het hart, een prachtig begin van dit concert vol lyrische muziek. Schumann schreef
ze in 1849, toen hij een zeer productieve periode kende na (weer) een diepe depressie.
Rachmaninov schreef als jonge componist een flink aantal liederen die hij (net als veel andere
Russische componisten) romances noemde. Veel van die liederen zijn erg mooi, al zijn ze maar bij
weinig mensen bekend. Dat maakt het extra leuk dat deze van oorsprong Russische musici deze
romances nu door de cello laten zingen.
'In de stilte van de mysterieuze nacht' opus 4: En lang zal ik nog, in de stilte van de mysterieuze
nacht, de duisternis verdrijven met het roepen van jouw naam.
'Schoonheid, zing niet voor mij' opus 4: “….de liederen van triest Georgië”. Een herinnering aan
een mooier leven, een verloren moederland.
'Eenzaamheid' opus 21: Waarom klopt mijn hart zo snel? Wat hoor ik in het eenzame huis? Het is
niets. Eenzaamheid en armoede. De klok slaat middernacht.
'De Sering' opus 21: De stamper van de seringbloem brengt geluk, zo zegt het Russische bijgeloof.
In dit gedicht gaat iemand ’s ochtends de tuin in om het geluk in de sering te zoeken, want ander
geluk heeft hij niet.
'Lente stromen' opus 14: Stromende beekjes door de sneeuw kondigen de lente aan.
Wouter Molendijk, 30 september 2006
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Concert 13 oktober 2006
Amsterdam Loeki Stardust Quartet
Kasteel De Vanenburg
Putten

2e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
vrijdag 13 oktober 2006 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
Amsterdam Loeki Stardust Quartet
Vier blokfluitisten
Daniël Brüggen, Andrea Ritter,
Daniel Koschitzki, Karel van Steenhoven
PROGRAMMA Flauto Grazioso

Johann Baptist Wendling (1720-1797)
Quartet in G-Dur, opus 10 nr. 4
Allegro
Andante
Finale: Allegro

Johann Christian Bach (1735-1782)
Quartet in A-Dur
Allegro
Grazioso

Louis Emanuel Jadin (1768-1854)
Nocturne nr. 3

Johann Christian Bach

Allegro
Adagio espressivo
Allegretto—Allegro molto

~ Pauze ~
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio in C, KV 580a
Adagio und Allegro in f, KV 594

Joseph Haydn

Joseph Haydn (1732-1809)
Notturno nr. 1 in C
Allegro
Adagio
Finale: Presto

Giovanni Battista Sammartini (1698-1775)
Sinfonie nr. 10 in –Dur
Vivace
Andante
Allegro
Giovanni Battista Sammartini

Sinds zijn oprichting in 1978 verkent het Amsterdam Loeki Stardust
Quartet voortdurend de grenzen van het repertoire voor blokfluitconsort. Het ensemble heeft snel faam verworven en baarde al in 1981 opzien door zijn eigenzinnige speelstijl en door, ondanks het onreglementair spelen van een hedendaags arrangement van een Stevie Wonder
song, winnaar te worden van het Musica Antiqua-Concours in Brugge.

Het kwartet in zijn huidige samenstelling geniet internationale bekendheid en wordt beschouwd als een serieus
ensemble van onovertroffen niveau. Het concerteert in
gerenommeerde series en op grote festivals waaronder die
van Berlijn, Sapporo, Londen en Utrecht. Regelmatig tourt
de groep door Europa, de Verenigde Staten en Japan.

Naast Renaissance en Barok muziek omvat het repertoire van
het kwartet ook de eigentijdse muziek. Onder anderen Tristan
Keuris, Chiel Meijering, Peter Jan Wagemans en Daan Manneke
hebben composities opgedragen aan het kwartet. Waarmee de
moderne status van het instrument wordt onderstreept. Ook
door de uitgave van een serie bladmuziek bij Moeck Verlag en
de medewerking aan de ontwikkeling van nieuwe blokfluiten
draagt het kwartet bij aan de groei van het repertoire.

In zijn programma's streeft het kwartet naar een
grote klankvariëteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van een uitgebreide verzameling instrumenten,
variërend van de sopranino tot de bijna 3 meter
lange subcontrabas.
Voor L'Oiseau-Lyre, Decca, en Channel Classics heeft de groep
een groot aantal CD's opgenomen. Hiervan zijn er twee bekroond
met een Edison. Deze uitgebreide discografie bevestigt de topplaats en het innovatieve en virtuoze karakter van het kwartet.
"Pictured Air", met uitsluitend hedendaags repertoire, werd in de
pers omschreven als "brilliant" en hun uitvoering van "Die Kunst
der Fuge" van J.S. Bach kreeg in Luister een 10. Fanfare schreef
hierover onder andere "This quartet plays its recorders with
ravishing delicacy and skill".

Flauto Grazioso
Betoverende fluitklanken van Sammartini tot Mozart
In het programma 'Flauto Grazioso' van het Amsterdam Loeki Stardust Quartet wordt de klassieke periode in de muziek bekeken door
een bijzonder venster. Interesse in de idealen van de antieken
speelde in deze tijd een belangrijke rol, maar minstens evenveel
konden de mensen genieten van de eigentijdse vindingen op het
gebied van de techniek. Temidden van allerlei soorten mechanische
muziekinstrumenten was het zogenaamde "Flötenuhr" (fluituurwerk) bijzonder geliefd. Dit mechanisch aangedreven pijporgeltje werd ingebouwd in een klok. Bijna alle grote klassieke componisten hebben wel een of meerdere werken voor deze populaire
huisraad geschreven. Maar vooral de geniale krabbels uit de pen
van Mozart kan men met zekerheid rekenen tot de hoogtepunten
van dit repertoire.
Op basis van deze composities ontsluit het Amsterdam
Loeki Stardust Quartet een klankwereld uit een tijd die men
niet direct verbindt met de blokfluit. Maar vreemd genoeg
komt een interpretatie op blokfluiten juist zeer dicht bij de
originele ervaring, want als geen ander is een blokfluitkwartet in staat als het ware in de klankkast te kruipen van deze
fluitorgeltjes. En kan de door Mozart zo gemiste klankrijkdom bij de mechanische uitvoering van o.a. zijn Fantasie
in f-klein (KV 594) er door een levende uitvoering en instrumentatie aan toegevoegd worden.
Rondom deze muzikale juweeltjes verstrengelen zich de
guirlandes van de laatbarokke Giuseppe Sammartini en de
'empfindsame' stijl van Johann Christian Bach. Met muziek
van Joseph Haydn wordt dit opmerkelijke portret van de
klassieken virtuoos afgerond.
Copyright tekst en foto’s Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Voor verdere informatie kunt u de uitgebreide website van Loeki Stardust
bezoeken. Deze website bevat ook een
discografie van uitvoeringen op CD.
www.loekistardust.nl

Enkele notities van Wouter Molendijk bij dit concert
Sinds zijn oprichting in 1978 verkent het Amsterdam Loeki Stardust Quartet (ALSQ)
voortdurend de grenzen van het repertoire voor blokfluitconsort.
ALSQ trad twee keer eerder voor ons op, in 1987 in Putten en in 1991 in Ermelo.
In zijn programma's streeft het kwartet naar een grote klankvariëteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide verzameling instrumenten, variërend van de sopranino
tot de bijna 3 meter lange subcontrabas.
Vrije bewerking van een aantal teksten van de website van ALSQ:
Blokfluitkwartetten bestaan al sinds ong. 1530. In de 16e eeuw
was het instrumentale spel in de kerk uiteraard sterk gekoppeld
aan de vocale muziek: dikwijls speelde een instrument met de
zangstem mee. Aan het hof en op straat was de puur instrumentale muziek veel belangrijker, bijvoorbeeld bij het dansen. Daar
werd hoofdzakelijk in gemengde ensembles muziek gemaakt.
Toch was het spelen in een ensemble met alleen fluiten of alleen
gamba's ook geliefd.
Hoe moeten we ons zo'n blokfluitkwartet uit de Renaissance (de
periode van globaal 1500 tot 1600) voorstellen? Zeker niet als
een ensemble waarvan de spelers zich uitsluitend hebben toegelegd op de blokfluit. De meeste van deze musici waren 'all round'
blazers, die naast de blokfluit ook trompet, trombone, zink of
schalmei speelden. Als groepjes van meestal vier en later in de
Renaissance vijf musici waren zij in dienst van de stad, de kerk of een hof.
Met de komst van de sonate en de canzone ontstaan in Noord-Italië ook de eerste voorbeelden van instrumentale solomuziek met 'basso continuo', zoals fluit of viool met
klavecimbel en gamba. Deze vorm van kamermuziek krijgt vanaf 1600 een steeds belangrijkere rol.
Toch blijft de blokfluit, met name de altblokfluit (f") als solo-instrument geliefd en wordt
op tal van manieren ingezet in ensembles. Maar composities voor een heel blokfluitkwartet komen nauwelijks meer voor. De vele barokwerken die door de blokfluitkwartetten van nu worden uitgevoerd zijn dan ook bijna altijd arrangementen van werken voor een andere bezetting. (De barok in de muziek is
globaal de periode 1650 tot 1750.)
In het programma 'Flauto Grazioso' van het ALSQ wordt het tijdperk van het classicisme
(de periode van globaal 1750 tot 1815) vanuit een wat ander perspectief gezien. Men was
in die tijd ook gefascineerd door de mogelijkheden van de technologie, zoals te zien is aan
de mechanisch aangedreven instrumenten. Veel grote meesters schreven voor het
Flötenuhr, een mechanisch orgeltje. Binnen dat repertoire zijn Mozarts beroemde Andante in F (KV 616) of de Fantasie in f (KV 594) topwerken. Ook het Adagio en Allegro KV
594 van Mozart is oorspronkelijk geschreven voor het Flötenuhr.
Met deze werken als basis van een programma wordt
een periode voor de blokfluit ontsloten die normaal
voor het blokfluitkwartet gesloten blijft. Maar juist de
klank van het blokfluitkwartet komt waarschijnlijk het dichtst bij de klank die de componisten voor ogen hadden bij het schrijven voor het Flötenuhr. Daarom vormen deze werken
het hart van het programma, gekoppeld aan werken van mensen uit zijn muzikale omgeving.
Johann Baptist Wendling (1720-1797) was een van de grootste fluitisten van zijn tijd.
Hij is met Mozart op tournee geweest door Europa, al was hij meer van de leeftijd van Mozarts vader. Hij was dikwijls in Mannheim, waar toen een belangrijk symfonieorkest was.
(Mozart hoorde daar voor het eerst de klarinet, die toen net was uitgevonden.) Het kwartet van vanavond is (vermoed ik) geschreven voor dwarsfluit, viool, altviool en cello, de

combinatie waarvoor Mozart zijn fluitkwartetten schreef. Wendling was getrouwd met een
zeer gevierd zangeres, voor wie Mozart o.a. een concertaria schreef.
Louis Emmanuel Jadin (1768-1854) leerde van zijn vader en van zijn broer viool en klavier spelen. Hij leefde in Parijs, waar hij in het muziekleven belangrijke posten vervulde.
Hij schreef een flink aantal nocturnes voor klavier, met een obligate partij voor fluit of
viool. (Field en Chopin waren dus niet de allereersten die nocturnes schreven. Ik had nog
nooit van Jadin gehoord.)
Giovanni Battista Sammartini (ca.1701-1775) was componist en organist en leermeester van o.a. Gluck en J.C. Bach. (..) Hij schreef als eerste die een symfonie, geïnspireerd door de orkest-inleiding bij opera's. Hij bracht de scheiding aan in drie delen: allegro-andante-allegro (allegro = blij of pittig, andante = gaand, oftewel iets langzamer).
Haydn heeft dit overgenomen in zijn eerste symfoniën.
Johann Christian Bach (1735-1782) was de jongste zoon van de grote Bach. Hij leefde
in Londen, vernieuwde de muziek door de Duitse en Italiaanse stijl te mengen. Zijn
muziek heeft Mozart sterk beïnvloed.
.

Wouter Molendijk, 9 oktober 2006

Routebeschrijving
Kasteel De Vanenburg, Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten.
Vanaf de autosnelweg A28 Zwolle-Amersfoort:
Neem op de A28 de afrit Strand Nulde.
Ga onderaan de afrit landinwaarts, dit is de Hoornsdam.
Bij de eerste kruising linksaf (let op! u moet op de kruising voorrang verlenen), dit is de Waterweg.
Volg deze weg: na 600 meter volgt een scherpe bocht naar rechts.
Houdt na nog eens 200 meter rechts aan bij de driesprong.
De eerste weg links is de Vanenburgerallee.
Na ongeveer 300 meter ziet u het kasteel aan uw linkerhand.
Vanaf Ermelo, rijdend in de richting Nijkerk:
Neem in Putten de afslag op de rotonde naar het NS-station.
U rijdt nu op de Stationsstraat.
Rijdt bij de volgende rotonde rechtdoor en steek de spoorbaan
over.
Neem de tweede weg rechtsaf, dit is de Vanenburgerallee.
Na ongeveer 300 meter ziet u het kasteel aan uw linkerhand.
Vanaf het NS-station Putten:
Steek de spoorbaan over (als u vanaf Nijkerk komt).
Neem de tweede weg rechtsaf, dit is de Vanenburgerallee.
Na ongeveer 300 meter ziet u het kasteel aan uw linkerhand.
Parkeergelegenheid:
Om te parkeren neemt u de eerste toegangsweg aan de linkerzijde van het kasteel.
Direct links is een parkeerplaats, maar als u doorrijdt op deze toegangsweg vindt u 100 meter
verder nog een grote parkeerplaats.
Aan de toegangsweg aan de rechterzijde van het kasteel mag niet geparkeerd worden.
U kunt hier eventueel wel mensen laten uitstappen die slecht ter been zijn. Na het toegangshek
rechtdoorlopend is de ingang naar de concertzaal rechts te vinden.
Route naar de grote concertzaal:
Tijdens de concerten is met pijlen aangegeven waar u de concertzaal kunt
vinden. Bent u erg slecht ter been dan kan ter plaatse worden gezorgd
voor gemotoriseerd vervoer
U loopt langs de voorzijde van het kasteel (dus van links naar rechts).
U slaat na het bruggetje direct rechtsaf en loopt 50 meter door.
Aan de achterkant van het eerste gebouw vindt u de ingang van de concertzaal links.

Kaartje zie volgende bladzijde >>>

Randmeerconcertbrief

seizoen 2006/7 nr. 3

Concert 29 oktober 2006
Joris van Rijn (viool) en
Hans Eijsackers (piano)
Hotel Vennendal
Nunspeet

3e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zondag 29 oktober 2006 14.00 uur
Hotel Vennendal—Nunspeet
Joris van Rijn—viool
Hans Eijsackers—piano

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonate voor piano en viool in Bes, KV 454 (1784)
Largo - Allegro
Andante
Allegretto

Eugène Ysaye (1858-1931)
Poème Élégiaque op. 12
~ Pauze ~

Eugène Ysaye

Robert Schumann (1810-1856)
Sonate voor viool en piano in d, op. 121 (1851)
Ziemlich langsam
Sehr lebhaft
Leis, Einfach
Bewegt

Béla Bartók (1881-1945)
Eerste Rhapsodie voor viool en piano (1928)
Prima parte: “Lassú”
Seconda parte: “Friss”

Robert Schumann

Béla Bartók

Hans Eijsackers (‘s-Gravenhage , 1967)
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag bij Gérard van Blerk, aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam bij Jan Wijn en volgde
masterclasses bij o.a. György Sebök. Hij won o.m de
Rotterdamse Piano-3-daagse, het Prinses
Christinaconcours en het Europees Pianoconcours.
Eijsackers is de pianist van het Hexagon Ensemble,
als docent kamermuziek en duoklas verbonden aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en als
docent hoofdvak piano aan de HKU te Utrecht.
Daarnaast treedt hij veelvuldig op als solist en
begeleider. Hij vormt een vast duo met bariton Geert
Smits, met mezzosopraan Xenia Meijer en met
klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer. Zowel met Xenia als met Lars maakte hij
een tournee langs de grote concertzalen van Europa en Carnegie Hall (New York) in de
serie ‘Rising Stars’.
Hans Eijsackers is ook als componist actief. Zijn twee composities ‘El Beso’ en ‘Amuse
Gueule’ werden door publiek en pers in binnen- en buitenland enthousiast ontvangen.
Op 16 september 2003 ging zijn laatste werk: ‘Bekentenis’ (naar een novelle van
Belcampo) in première bij het Hexagon Ensemble in samenwerking met acteur/verteller
Henk van Ulsen. 'De Bekentenis' is een onderdeel van het programma 'Van Epos tot
Opus'.

Joris van Rijn (Rheden, 1976) begon zijn vioolstudie
op vijfjarige leeftijd aan de Streekmuziekschool te Dieren,
waarna hij vanaf zijn negende jaar zijn studie voortzette
bij Els Krieg aan het Zwolsch Conservatorium. In 1992
kwam hij onder de hoede van Jaring Walta aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij in 2000
afstudeerde met onderscheiding. Aansluitend zette hij zijn
studie voort als Fulbrightstudent aan de Juilliard School te
New York bij Glenn Dicterow, concertmeester van de New
York Philharmonic. Tevens volgde hij lessen en
masterclasses bij Herman Krebbers,Victor Liebermann,
Robert Mann, Denes Szygmondy en Jan-Willem de Vriend.
In 1991 won Joris van Rijn de 3e prijs bij het Prinses
Christina Concours. In 1999 won hij de tweede prijs bij
het Nationaal Vioolconcours Oskar Back, waar hem tevens
de AEX-prijs werd toegekend voor zijn interpretatie van
de verplichte hedendaagse compositie. Als solist stond hij
voor het Residentie Orkest, het Radio Symfonie Orkest, het Noord-Hollands Filharmonisch
Orkest, het orkest van het Koninklijk Conservatorium en het Bellitoni Ensemble in
samenwerking met o.a. de dirigenten Ed Spanjaard, Shlomo Minz en Jaap van Zweden.
Ook wordt hij regelmatig uitgenodigd voor verschillende kamermuziekfestivals in Europa.

Enkele notities bij dit concert
Mozart schreef als wonderkind al achttien sonates voor klavier waarbij de viool een melodielijn meespeelt. Die tellen niet echt mee. Maar als rijpe componist schreef hij nog eens
vijftien sonates voor klavier en viool en dat zijn prachtige sonates. (Ik vind Mozarts sonates voor viool en piano mooier dan zijn sonates voor piano
solo.) Mozarts vader Leopold was een groot violist en
vioolleraar. Hij vond dat Wolfgang, die ook heel goed viool
speelde, zich meer op dat instrument moest toeleggen. Maar
Wolfgang gaf meer om klavier spelen.
De laatste drie sonates zijn ieder op zich heel bijzonder. Mozart
schreef die in 1784, 1785 en 1787. De sonate van vanmiddag is
de op twee na laatste die Mozart schreef, uit het jaar 1784. Hij
schreef hem voor een beroemde Italiaanse violiste die toen in
Wenen speelde, Regina Strinasacchi. Mozart bewonderde haar
spel zeer. Samen met haar gaf hij de eerste uitvoering, waarbij
Mozart de klavierpartij uit zijn hoofd speelde omdat hij nog
geen tijd had gevonden om die op te schrijven. Bij deze sonate
is de rol van de viool niet meer ondergeschikt aan die van de
piano.
Op de website: compositeursdebelgique.be staat een zeer uitgebreid en interessant verhaal over Eugène Ysaye. Zijn
voorouders waren allemaal violist, dikwijls naast een ander
beroep. Eugène was een wonderkind. Op zijn achtste won hij al
een prijs en ging naar het conservatorium van zijn woonplaats Luik. Van het conservatorium werd hij afgestuurd, waarschijnlijk omdat zijn vader ruzie kreeg met de vioolleraar
over de methode van onderricht. Later liep de beroemde (Luikse) componist (van vooral
vioolmuziek) Vieuxtemps langs het huis waar Ysaye woonde en hoorde zijn eigen muziek
spelen en wel op een manier die hem bijzonder beviel en dus klopte hij op de deur. En zo
ging Ysaye terug naar het conservatorium. Later raakte hij in Parijs erg bevriend met de
oudere Vieuxtemps die toen erg met zijn gezondheid tobde. Daar leert hij ook andere
componisten kennen, onder wie Franck, die een grote invloed op hem
krijgt.
Van Ysaye zijn vooral de (zeer moeilijke) werken voor viool solo bekend. De Poème Élégiaque is oorspronkelijk geschreven voor viool en
orkest. Er was ook een versie voor viool en piano, maar de pianopartij
daarvan is verloren gegaan. Zijn kleinzoon Jacques Ysaye heeft die
opnieuw gemaakt. Ik heb dit stuk nooit gehoord en ben er zeer
nieuwsgierig naar.
In 1850 verhuisden Robert Schumann en zijn vrouw, de beroemde
pianiste Clara Wieck, van Leipzig naar Dusseldorf waar hij muziekdirecteur werd. In 1851 schreef hij vlak na elkaar twee sonates voor
viool en piano. De tweede werd op een huisconcert ten doop gehouden met Clara aan de piano en de beroemde violist Ferdinand
David (net als Ysaye zeer bekend bij violisten, maar nauwelijks daarbuiten) aan wie de sonate is opgedragen.
Schumann was manisch depressief, zoals we dat nu zouden noemen:
hij kende periodes van enorme productiviteit, afgewisseld met periodes van zware somberte, waaraan hij drie jaar na het schrijven van
deze sonates definitief ten prooi viel en weer twee jaar later stierf.
Schumann schreef eerst vele grote en prachtige werken voor piano
solo. Hij was een goed pianist die door onverstandig gedrag zijn rechter hand onbruikbaar
maakte. Later schreef hij in korte tijd drie strijkkwartetten, weer later in korte tijd andere
kamermuziek, dan weer een periode symfoniën en dus in 1851 twee vioolsonates.

Schumann was niet bijzonder geïnteresseerd in de viool, maar daar kwam verandering in
toen hij met David in contact kwam. Deze sonates worden niet dikwijls gespeeld, vergeleken met die van Mozart, Brahms of Beethoven. Ik vind het echter prachtige stukken en
ben blij dat we één daarvan vanmiddag kunnen beluisteren.
Bela Bartok deed veel onderzoek naar de Hongaarse volksmuziek. Dat heeft zijn componeren zeer beïnvloed, al blijft hij altijd een intellectueel componist: hij schreef geen
Hongaarse dansen (zoals Brahms) of Hongaarse Rhapsodieën (zoals Liszt). Hij schreef zes
strijkkwartetten, prachtige muziek, waar je veel moeite voor moet doen omdat ze ingespannen luisteren vergen. Na het schrijven van het vierde strijkkwartet wilde Bartok
iets maken dat toegankelijker was. Hij had twee goede vrienden die geweldige violisten
waren en voor ieder van hen schreef hij in korte tijd een Rhapsodie voor viool en orkest.
Van de eerste horen we vandaag een versie voor viool en piano. In dit stuk zit in de orkestpartij een cimbaal en dat zult u waarschijnlijk wel herkennen in de pianopartij.

Wouter Molendijk, 23 oktober 2006

Hotel Vennendal met entree en de gezellige wintertuin, waar het concert plaatsvindt

Routebeschrijving
Hotel Vennendal, Vennenpad 5, 8072 PX Nunspeet.
Telefoon: 0341-261016.

Vanaf Rotterdam, Utrecht, Amersfoort:
U rijdt naar de A28 richting Zwolle. U neemt de afslag Nunspeet-Elspeet (afrit 14) en bovenaan de
afslag gaat u op de rotonde richting Nunspeet. U blijft deze weg volgen en gaat de volgende rotonde halfrond en vervolgt uw weg tot de tweede rotonde en gaat deze een kwart rond. De weg
waar u nu op uitkomt leidt u naar het hotel.
Vanaf Zwolle:
U rijdt naar de A28 richting Utrecht. U neemt de afslag Nunspeet Noord (afrit 14) en bovenaan de
afslag gaat u op de rotonde richting Nunspeet. U blijft deze weg volgen en neemt de volgende rotonde voor een kwart. De weg waar u op uitkomt leidt u naar het hotel.

www.vennendal.nl
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Concert 18 november 2006
Rodin Pianotrio
Catharinakapel
Harderwijk

4e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zaterdag 18 november 2006 20.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk
Rodin Pianotrio
Anna van Nieukerken - piano
Sophia Torrenga - viool
Sanne van der Horst - cello
PROGRAMMA

Joseph Haydn (1732-1809)
Trio in G-majeur, Hob. XV/25 “Zigeuner”
Andante
Poco Adagio
Finale: rondo all’ongarese

Charles Ives (1874-1954)
Trio for Violin, Cello and Piano
Andante moderato
TSIAJ (This Scherzo is a Joke): Presto
Moderato con moto

Joseph Haydn

~ Pauze ~

Anton S. Arensky (1861-1906)
Trio nr. 1 op. 32 in d-mineur
Allegro moderato - Adagio
Scherzo. Allegro molto
Elegia. Adagio
Finale. Allegro non troppo

Charles Ives

Anton S. Arensky

Rodin Pianotrio
Het Rodin Pianotrio is opgericht in het najaar van 2000. De leden, pianiste Anna van Nieukerken (1977), violiste Sophia Torrenga (1979) en celliste
Sanne van der Horst (1978), studeerden aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en behaalden in 2004 hun diploma Tweede Fase.
Het trio is sinds de oprichting zeer actief en heeft al vele
concerten gegeven. Op het repertoire staan werken van o.a.
Beethoven, Haydn, Ives, Schubert, Shostakovitsj en Zemlinsky. Het Rodin Pianotrio volgde regelmatig lessen bij
Harro Ruysenaars, David Kuyken en het Osiris Trio. Verder
nam het trio deel aan enkele masterclasses, o.a. van het
Altenberg Trio Wien, het Storioni Trio en van altviolist Daniël
Raiskin.
In mei 2002 behaalde het Rodin Pianotrio de finale van het Kamermuziekconcours Almere.
Het trio won in maart 2004 De Link Publieksprijs.
Het Rodin Pianotrio heeft in de serie Het Debuut in het seizoen 2004/2005 en ook daarna
concerten gegeven in een aantal bekende Nederlandse zalen (o.a. Het Concertgebouw, De
Oosterpoort, Muziekcentrum Vredenburg, De Doelen en Muziekcentrum Frits Philips).
In augustus 2005 heeft het trio met Mauricio Kagel gewerkt aan diens Tweede Pianotrio.
Het Rodin Pianotrio voerde dit werk tweemaal met succes uit in het kader van de Gelderse
Muziekzomer en de NJO Summer Academy.
Sophia Torrenga (1979) kreeg haar eerste vioollessen van haar moeder. Daarna kreeg zij les van
Ineke Bredenhorst en in de vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag van
Mireille van der Wart. Van 1997 tot 2002 studeerde zij in Den Haag bij Peter Brunt. Van oktober
2002 tot en met januari 2003 studeerde zij als uitwisselingstudent aan de Universität für Musik und
Darstellende Kunst te Wenen bij Professor Rainer Küchl. Daarna vervolgde zij haar studie in Den
Haag bij Jaring Walta en deed in mei 2004 eindexamen Tweede Fase. Sophia deed orkestervaring
op in het Nationaal Jeugd Orkest en het Schleswig Holstein Musik Festival Orchester.
Zij is als 1e violiste verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Sophia bespeelt een
Voller Brothers viool met een Lothar Seifert strijkstok, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Sanne van der Horst (1978) begon met cello spelen bij Mechteld Lindeboom en studeerde in de
vooropleiding in Enschede bij Paul Uyterlinde. Van 1997 tot 2002
studeerde zij in Den Haag bij Marien van Staalen. Sanne studeerde
van september tot en met december 2001 als uitwisselingsstudent
aan de Royal College of Music te Londen bij Jerome Pernoo en Jennifer Ward-Clarke (barokcello). Van 2002 tot en met haar Tweede
Fase examen in mei 2004 studeerde zij in Den Haag bij Harro
Ruysenaars. Sanne deed orkestervaring op in het Nationaal Jeugdorkest en nam tijdens de tournees deel aan diverse kamermuziekprogramma’s. Zij is remplacant in het Residentie Orkest en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Sanne bespeelt een B.S.Fendt cello uit ca.1825 met een D. ter Berg
strijkstok, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Anna van Nieukerken (1977) kreeg haar eerste pianolessen van haar ouders. Zij studeerde van
1995 tot 1998 in Den Haag bij Rian de Waal. Zij vervolgde haar studie bij Ellen Corver. Van september tot en met december 2002 studeerde Anna als uitwisselingstudent aan de Royal College of
Music te Londen bij Yonty Solomon. Anna sloot in juni 2004 haar Tweede Fase opleiding solospel en
kamermuziek af bij David Kuyken. Anna speelt naast het Rodin Pianotrio o.a. in het Sandee/Van
Nieukerken pianoduo. Het Sandee/Van Nieukerken pianoduo trad op in onder meer Muziekcentrum
Enschede, Korzo Theater, Muziekcentrum Eindhoven en - tijdens De Suite Muziekweek 2005 - het
Muziekgebouw aan t Ij. Bovendien treedt zij regelmatig op in muziektheaterprodukties (bijv. met
zangeres Ina Boonen). Zij volgde masterclasses bij Jörg Demus, Konrad Richter, Rudolf Jansen,
Edith Grosz-Lateiner en Vladimir Tropp.

Enkele notities bij dit concert
Het onbekende maar interessante trio van Ives wordt omringd door twee meesterwerken, het zeer bekende en fantastische zigeunertrio van Haydn en het volbloed romantische, Russische trio van Arenski.
De betekenis van Haydn is immens geweest. Hij heeft de symfonie ontwikkeld (en er meer dan 104
geschreven), het strijkkwartet uitgevonden, en het pianotrio uitgevonden. (En dan hebben we het nog
niet over zijn opera's, oratoria, klaviersonates, enz.) Haydn schreef ruim 40 pianotrio's, en net als bij de
strijkkwartetten of bij de symfonieën zijn ze allemaal origineel, vooral de latere. Zonder het voorwerk
van Haydn zou Beethoven niet zijn strijkkwartetten en symfonieën (of pianotrio's) hebben kunnen schrijven.
Tijdens Haydn's leven werd de piano uitgevonden: de snaren worden niet meer getokkeld maar met een
hamer aangeslagen. Daardoor kon je hard (forte) en zacht (piano) spelen. De eerste trio's zijn nog voor
klavecimbel, de latere zijn voor de fortepiano geschreven. Het klavecimbel heeft zwakke bassen en de
rol van de cello was in eerste instantie vooral het versterken van de baslijn. De cello had eigenlijk nauwelijks een eigen partij. Later kreeg de cello wel meer eigenheid in de trio's. Iets soortgelijks gebeurde
met de viool. Het mooie van dit trio is dat hier de viool en de cello wel duidelijk een eigen rol vertolken.
Het is geschreven rond 1795. In deze periode woonde Haydn twee keer een tijd in Londen, was hij onafhankelijker van zijn broodheren en was hij op het hoogtepunt van zijn kunnen.
Het zigeunertrio is het meeste bekende trio van Haydn en dankt zijn naam aan het spetterende laatste
deel, "Finale: rondo all' ongarese", rondo op z'n zigeuners (hongaars). De waardering voor de trio's van
Haydn is pas van de laatste decennia: mijn kamermuziekbijbel uit de jaren zestig besteedt er slechts 1
van de 850 pagina's aan!
Weinigen van u zullen werken van Ives kennen en dat is niet verwonderlijk, want hij schreef zeer bijzonder muziek. Hij maakte zich los van alle tradities en ontgon een geheel nieuwe stijl van componeren. Hij schreef uitsluitend voor zichzelf, was niet geïnteresseerd in succes en maakte zich niet druk om
zijn muziek uitgevoerd te krijgen. Ives was namelijk niet professioneel musicus of componist, hij heeft
een enorm succesvol verzekeringsbedrijf opgezet en werkte daar heel hard voor. Componeren deed hij
daarbij als hobby, 's nachts voor zichzelf.
Ives was een wonderkind. Hij had op zijn 15e al een betaalde baan als organist en componeerde vanaf
zijn 13e. Zijn vader heeft hem daarbij enorm gestimuleerd in zijn originaliteit. Ives muziek kenmerkt
zich door politonaliteit (meer toonsoorten klinken tegelijkertijd) en poliritmiek (meer ritmes klinken
tegelijkertijd). Bijvoorbeeld: Ives vader oefende met hem om de melodie van een volksliedje in de ene
toonsoort te spelen en de begeleiding in een andere. Dat geeft een heel apart effect. (Probeer maar
eens "lang zal ze leven" te zingen in C en te begeleiden in F.) In een van zijn symfonieën laat Ives horen
wat er gebeurt als er op een kruispunt van wegen vanuit twee richtingen een harmonieorkest aankomt.
Ze ontmoeten elkaar op het kruispunt en lopen ieder rechtdoor. Ik heb deze symfonie eens in het concertgebouw gehoord: met je ogen dicht zie je het zo voor je, geweldig goed gecomponeerd.
In dit trio dat tussen 1904 en 1911 is geschreven, kunnen we bovengenoemde stijlkenmerken vooral in
het 2e en 3e deel ervaren, waar allerlei Amerikaanse volksliederen opduiken. Wij kennen die niet zo goed
als de Amerikanen, maar u zult er zeker een aantal herkennen.
This Scherzo Is A Joke is een grap in zichzelf: het woord scherzo betekent grap (scherts). Het trio heeft
een anti-einde. Plotseling denk ik steeds: hé, het is afgelopen! Bedenk bij het begin van het trio dat
Schönberg begon met de atonaliteit rond 1913. Ives was een heel modern componist! Maar niemand die
het wist. Zijn werken werden pas na zijn dood bij een groter publiek bekend.
Ook Arenski was een wonderkind. Hij had rijke ouders, is afkomstig uit St. Petersburg en was op 21jarige leeftijd al leerling compositie bij Rimski-Korsakov. De grootste Russische componist uit de 19e
eeuw was Tsjaikovski: de anderen stonden in zijn schaduw. Tsjaikovski had een hekel aan het pianotrio.
Maar toen hij na de dood van de componist Anton Rubinstein lange tijd niet kon componeren, schreef
hij als eerbetoon een (fantastisch mooi) pianotrio, zijn enige. Arenski werd compositieleraar in Moskou
en raakte daar bevriend met de 21 jaar oudere Tsjaikovski. De dood van een goede (wederzijdse) vriend
was ook de aanleiding voor het pianotrio van Arenski. In dit geval was het de dood van de beroemde
cellist Karl Davidoff. De prachtige elegie (klaagzang), het 3e deel, met zijn schitterende cellosolo, is deze
week te beluisteren op onze website.

Wouter Molendijk, 3 november 2006
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Concert 17 december 2006
Pierre d’Or Ensemble
Hotel De Sparrenhorst
Nunspeet

5e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zondag 17 december 2006 14.00 uur
Hotel De Sparrenhorst - Nunspeet
Pierre d’Or Ensemble
Pauline Terlouw—viool, Finn Möricke—viool,
Prunella Pacey—altviool, Guus Fabius—cello,
Hans Krul—contrabas, Pieter Gouderjaan—hoorn,
Marlies van Mierlo—hoorn.
PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento in D KV 334
(Salzburg 1779-1780)
Allegro
Tema con Variazioni (Andante)
Menuetto
Adagio
Rondo

~ Pauze ~
Serenade voor strijkers in G KV 525 “Eine kleine Nachtmusik”
(Wenen 10 augustus 1787)
Allegro
Romance (Andante)
Menuetto
Rondo

Ein musikalischer Spass KV 522
( Wenen 14 juni 1787)
Allegro
Menuetto (Maestoso)
Adagio cantabile
Presto

Dit concert wordt in het kader van het Mozartjaar
gesponsord door het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen

Over de musici.
Pauline Terlouw – viool
Momenteel is zij violiste in het Metropole Orkest. Zij was jarenlang lid van het Gustav Klimt Kwartet
en heeft een eigen theaterproductie waarin muziek en gesproken woord een eenheid vormen. Zij
behoort tot de vaste kern van het Orion Ensemble en is een veel gevraagd violiste voor studioopnamen met de meest uiteenlopende musici.
Finn Möricke - viool
In 1992 studeerde hij cum laude af als uitvoerend musicus aan het Utrechts Conservatorium. Van 1992–1994 studeerde hij altviool aan de Hochschule für Musik Köln.
Na zijn studies speelde hij in diverse orkesten zoals het Radio Filharmonisch Orkest,
het Metropole Orkest en werkte hij als violist bij het Internationaal Danstheater. In
dienst van de muziek maakte hij vele reizen naar o.a. de Verenigde Staten, Rusland,
Scandinavië, China en Vietnam.
Prunella Pacey – altviool
Sinds 1982 is Prunella Pacey een veelgevraagde altvioliste op de Nederlandse podia. In haar studententijd werd zij na het behalen van de eerste prijs van het “Joseph Haydn Streichquartett
Wettbewerb” in Eisenstadt, uitgenodigd door “Bay Chamber Concerts” in Maine(VS) voor deelname
aan drie zomerfestivals. Na haar vertrek uit het befaamde Engelse Allegri Quartet, trad zij op met
diverse ensembles in Europa, de VS, Japan, Bermuda en Indonesie.
Guus Fabius- cello
Hij studeerde aanvankelijk natuurkunde, maar gaandeweg die studie werd zijn
belangstelling voor de professionele muziekbeoefening groter. Hij nam cellolessen bij
achtereenvolgens Ben de Ligt, Jean Decroos en Dmitri Ferschtman. Na zijn eindexamen cello aan het Utrechts Conservatorium speelde hij in vele (beroeps)orkesten,
maar zijn hart gaat uit naar het musiceren in kleinere bezettingen, tussen solospel
en klein kamerorkest. Guus geeft al jaren cellolessen in Driebergen. Als solist is hij
zeer actief. Hoogtepunten uit de laatste jaren zijn een duo-recital met Ian Gaukroger
in het Concertgebouw, het maken van een CD met Piatti Caprices en diverse solooptredens.
Hans Krul – bas
Hij heeft als een van de eerste musici in Nederland het solistendiploma met onderscheiding behaald. Hij was vele jaren solobassist van het Rotterdams Philharmonisch
orkest. Als kamermusicus maakt hij deel uit van diverse ensembles, zoals het Art
Orchestra “Orkest De Dageraad”.
Pieter Gouderjaan – hoorn ( tevens oprichter van het Pierre d ‘Or Ensemble en Art
Orchestra “Orkest De Dageraad”).
Pieter Gouderjaan was jarenlang solohoornist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij trad op in o.a. de VS, Korea, Japan, China en Rusland onder de dirigenten
Simon Rattle, Valery Gergiev, Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, en Bernard Haitink. Hij is
vaste gastdocent aan het Conservatorium van Sjanghai.
Voor de uitvoering van de vier hoornconcerten van Mozart ontving hij een gouden CD.
Marlies van Mierlo – hoorn
Zij studeerde klassieke muziek met als hoofdvak hoorn aan de conservatoria van
Utrecht en Maastricht. Na haar studie speelde zij in diverse orkesten zoals het Radio
Filharmonisch Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Orkest, het Orkest van het
Oosten en het Brabants Orkest,.
Momenteel is zij werkzaam als hoorniste bij Van der Ende Theaterproducties, Amsterdam bij My Fair Lady.

Over Mozart (bron website Pierre d’Or Ensemble—www.pierredorensemble.nl).
Eind 2004 heeft de Heer F.J. van Driem Directeur van het Nederlands Bureau voor toerisme en congressen ons gevraagd om een opzet te maken voor een waardige herdenking van de 250ste geboortedag van
Mozart in Nederland.
Ook Nederland heeft een belangrijke rol in het leven van deze beroemde componist gespeeld.
In de periode september 1765 tot mei 1766 verbleef Mozart voornamelijk in Den Haag alwaar hij ook
enige tijd het ziekbed door buiktyfus moest houden. Het was de persoonlijke arts van Prins Willem de V
van Oranje, Dr. Schwencke die Mozart en zijn zuster wist te genezen.
Gedurende zijn verblijf in Den Haag componeerde hij ook diverse werken zoals 2 symfonieën en een
zestal sonates voor klavecimbel en viool. In april 1766 luisterde Mozart met zijn fenomenale spel onder
meer de inhuldiging van Prins Willem de V als stadhouder op.
Halverwege mei 1766, na een verblijf van acht maanden, verliet de familie Mozart de Nederlanden om
via Haarlem en Utrecht naar Parijs te reizen.
Om deze beroemde componist in 2006 te herdenken hebben wij voorgesteld een aantal concerten te organiseren door Nederland. Voor deze concerten hebben wij een ensemble samengesteld waaraan 9 topmusici hun medewerking zullen verlenen. De musici zullen onder de naam Pierre d’Or Ensemble optreden.
Toen Wolfgang Amadeus Mouit Engeland in Rotterdam
de zin van zijn vader Leopold.
zijn toen 9-jarige wonderkind
certreis van drie jaar maakte
zienlijke Europese steden, had
pold vond dat er ruw volk
het muzikale genie van de
Maar het vooruitzicht van een
verlangen van de Haagse
mogen horen, deden hem

zart op 10 September 1765 met de boot
aankwam, was dat eigenlijk zeer tegen
De Oostenrijkse kapelmeester die met
en de rest van het gezin Mozart een conlangs de hoven en concertzalen van aanniet veel op met de Lage Landen. Leowoonde en zeker te grof besnaard om
kleine Wolfgang te kunnen appreciëren.
flinke zak dukaten en het uitgesproken
prinses Caroline om de kleine Mozart te
zwichten.

Den Haag, in de 18de eeuw om zijn culturele levendigheid even befaamd als Londen en Parijs, was de
stad waar de Mozarts hun Nederlandse verblijf grotendeels doorbrachten. Vader Leopold, moeder Anna
Maria,dochter Nannerl( dan 14) en zoontje Wolfgang logeerden aanvankelijk in herberg “la Ville de
Paris”op de hoek van de Fluwelen Burgwal en de Korte Houtstraat.
Later verhuisde het gezin naar een huis aan het Spui. Tot eigen verbazing begon het verblijf in
Den Haag Leopold steeds meer te bevallen. Aan een vriend schreef hij later:…’nun muss ich Ihnen bekennen dass es mir sehr leid wäre wenn ich Holland nicht gesehen hätte!’
De eerste concerten gaven de kleine Wolfgang, zijn evenzeer begaafde zusje en hun vader op het door
prins Willem V van Oranje bewoonde paleis Noordeinde en in paleis Voorhout van Prinses Carolina. Maar
ook de Haagse burgerij mocht komen luisteren naar het wonderkind. Voor haar speelde Mozart onder
meer in de op het Tournooiveld gelegen Oude Doelen.’ Alle de ouvertures zullen zijn van de Compositie
van dien jonge Componist die nooyt zijn weerga gevonden hebbende, de goedkeuring van de Hoven van
Weenen, Versailles en Londen heeft weggedragen’, aldus in een Haagse krant de aanprijzing van het – 3
Guldens voor Een persoon kostende – concert.
Het verblijf van de Mozarts in Den Haag duurde veel langer dan door vader Leopold voorzien. Het noodlot sloeg toe: eerst raakte Nannerl ernstig ziek(buiktyfus), vervolgens werd Wolgang door longontsteking geveld. De prins stuurde zijn lijfarts Dr. Schwencke op de zieke kinderen af. Hij deed er ruim
drie maanden over om hen weer op de been te brengen. In die tijd had de jonge Mozart, hoe doodziek
ook, het toch niet kunnen laten om te componeren; zo schreef hij onder meer zes duo-sonates op zijn
ziekbed.
Pas in januari 1766 gaf Wolfgang weer een concert, opnieuw in de Oude Doelen. Tegen het einde van de
maand trokken de Mozarts naar Amsterdam,waar ze hun intrek namen in de “Lion d’Or" in de Warmoesstraat. Het beviel de muzikale familie daar minder dan in Den Haag. Na slechts twee Amsterdamse
concerten keerde zij terug naar de Hofstad, waar Wolfgang met zijn fenomenale spel onder meer de inhuldiging van prins Willem V als stadhouder opluisterde.
Halverwege mei 1766, na een verblijf van acht maanden, verliet de familie Mozart de Nederlanden om
via Haarlem en Utrecht naar Parijs te reizen. Met zijn dankzij een Haagse geneesheer herwonnen gezondheid ging Wolfgang Amadeus Mozart toen een leven vol muzikale schepping tegemoet.

Enkele gedachten aan het eind van het Mozartjaar
Aan het eind van dit Mozartjaar krijgen wij een prachtige middag met stukken die niet bij
iedereen in de platenkast staan, op Eine kleine Nachtmusik na, misschien.
Tweehonderdvijftig jaar geleden werd Mozart geboren. Hij is beroemd om zijn opera’s. Hij
blinkt uit in zijn pianoconcerten, hij is geliefd om de strijkkwartetten, Haydn vond hem
hierin zelfs de grootste. Mozart laat in deze drie werken horen welke fantasievolle meester
hij óók in een kleinschalige opzet is, in het muzikale detail, in het samenspel. Hij weet
elke stemming te treffen, elke sfeer te schetsen, zijn betoog is altijd helder. Het verhaal is
af, zó moest het en niet anders. En wat heeft hij een muzikaal gevoel voor humor!
Divertimento in D KV 334
Het Divertimento KV 334 is geschreven voor de bevriende familie Robinig, waarschijnlijk
om een afstudeerfeest van een van de kinderen te vieren. Het wordt beschouwd als een
van de subtielste composities uit Mozarts Salzburgse jaren. Vooral het Andante heeft passages van een weergaloze schoonheid. Het d-mineur thema met zijn zes variaties drukt
een wanhoop uit die al vooruit wijst naar het strijkkwartet KV 421 in dezelfde toonsoort.
Vanuit de tragische grondtoon van het Andante – ook te horen in het 20e pianoconcert in
d mineur – brengt Mozart toch, met één enkele sprong, de humoristische zelfbewustheid
van het eerste menuet op gang. De griezelige sonoriteit van de hoorns zorgt voor een
dreigend accent. Er ligt een zweem van treurnis over de beide trio’s. Ze zijn gescheiden
door een indringend Adagio. Hier horen we het vermogen van Mozart tot het aanspreken
van zijn toehoorders op diepe, existentiële gevoelens. Het lijkt de opera Idomeneo wel!
Serenade in G KV 525 “Eine kleine Nachtmusik”
Onder deze titel noteert Mozart dit werk op 10 augustus 1787 in zijn persoonlijke catalogus. Oorspronkelijk waren er vijf delen. Het eerste menuet en trio zijn niet bewaard gebleven. De grote aantrekkingskracht van het stuk wordt veroorzaakt door de volmaakte
vorm en de tere schoonheid van het langzame deel. Het is bij iedereen bekend: met Für
Elise van Beethoven, de Vier Jaargetijden van Vivaldi en de 40e symfonie van Mozart himself staat Eine kleine Nachtmusik in de top vier van ringtones voor mobiele telefoons.
Mozart schreef dit stuk halverwege zijn ‘gouden jaren’ in Wenen. Kwaadaardige geesten
hebben geprobeerd aan te tonen dat Mozart deze perfecte, nostalgische oefening in rococo-elegance wel moest schrijven ter compensatie van zijn ondeugende stunt uit
diezelfde zomermaanden, Ein Musikalischer Spass.
Ein Musikalischer Spass KV 522
Dit is een meesterlijke satire op stuntelig componeren en musiceren. De onbeholpen fuga
in de finale is gebaseerd op oefenwerk van Thomas Attwood, een Engelse leerling van Mozart. Deze man heeft het later desalniettemin ver geschopt: je wordt niet zomaar organist
van St. Paul’s Cathedral in Londen. Aan deze parodie op de muziek van zijn tijd ontkomt
zelfs Haydn niet. De finale, met zijn aanstekelijke melodie en orgelpunten, is een amateuristisch gekleurde versie van de professionele rondo’s à la Haydn.
De voltooiing kwam tot stand veertien dagen na het overlijden van Mozarts vader. Sommigen verbazen zich dat Mozart in die periode zo’n luchthartig werkje schreef. Voor mij
illustreert het dat Mozart, al componerend, in een geheel eigen wereld vertoefde. Die innerlijke wereld werd niet belemmerd door wat hij aan de buitenkant meemaakte, in dit
geval het verlies van zijn vader. Maar altijd weer weet Mozart persoonlijkheden te schetsen, zijn pointe te stellen en gemoederen te bewegen. Al is het maar voor de grap.

Anne de Vries, 3 december 2006

Feestelijk concert in Kerstsfeer

Pierre d’Or Ensemble
MOZART
‘Eine kleine Nachtmusik’ en andere werken
Zondag 17 december 2006 - 14.00 uur
Belvédèretheater
Hotel De Sparrenhorst Nunspeet
Eperweg 46, 8072 DB
Losse kaarten € 15, jongeren tot 21 jaar en CJP € 6
Informatie op WWW.RANDMEERCONCERTEN.NL
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Concert 13 januari 2007
Duo Bilitis en
Alexander Drozdov (piano)
Open Haven
Zeewolde

6e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zaterdag 13 januari 2007 20.00 uur
De Open Haven - Zeewolde
Duo Bilitis
Eva Tebbe (harp), Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)

Alexander Drozdov
piano

Duo Bilitis
Carlos Salzedo
(1885-1961)
César Franck
(1822-1890)

Pentacle Suite voor twee harpen
Prelude, Fugue et Variation
arr. Dewey Owen voor twee harpen

Marius Constant Harpalycé voor harp solo
(1925-2004)
Maurice Ravel
(1875-1937)

Cinq Mélodies populaires grecques
-

Chanson de la mariée
Là-bas, vers l’église
Quel galant m’est comparable?
Chanson des cueilleuses de lentisques
Tout gai!

Carlos Salzedo

~pauze~

Alexander Drozdov
Frédéric Chopin
(1810-1849)

Barcarolle in Fis gr.t., op. 60

César Franck

7 Mazurkas
-

op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.

67:2
56:2
67:4
68:2
68:1
33:4
30:3

-

Cantabile
Vivace
Moderato animato
Lento
Vivace
Mesto
Allegro ma non troppo – Risoluto

Prelude in cis kl.t., op. 45
Ballade in g kl.t., op. 23

Marius Constant

DUO BILITIS is vernoemd naar de denkbeeldige Griekse
priesteres Bilitis van de gedichtencyclus
`Chansons de Bilitis` (1894) van Pierre
Louÿs. Claude Debussy schreef op deze gedichten `Musique de scène pour les Chansons de Bilitis` voor recitante, twee harpen,
twee fluiten en celesta. Debussy beschreef
de gedichten als volgt:‘…de liederen die,
vervat in een verrukkelijke taal, staan voor
alles wat gepassioneerd, teder en wreed is
aan verliefd zijn…’.
Duo BILITIS werd in 2003 opgericht door harpiste Eva Tebbe en harpiste/mezzo-sopraan Ekaterina
Levental. Het duo presenteert programma`s met originele werken, (eigen) arrangementen en
nieuwe composities voor harpduo, harpsolo en harp en zang- van de Barok tot de grote impressionisten en hedendaags repertoire. De musici schrijven hun eigen arrangementen en geven tevens
opdrachten aan verschillende componisten en arrangeurs. De concerten vinden zo een evenwicht
tussen herkenning, verrassing en vernieuwing en worden mondeling toegelicht.
"Wij besteden veel aandacht aan het samenstellen van ons repertoire. Het uitvoeren van bestaande
composities, maar ook regelmatig opdrachten geven voor de nieuwe composities behoort tot een
van onze doelen. De mogelijkheid om zangstem te gebruiken verbreedt ons repertoire en geeft ons
duo een extra dimensie. Bij de samenstelling van onze programma's streven wij naar diversiteit in
genre, klankmogelijkheden, stijlen en vormen. Wij geloven dat een goede programmaopbouw de
aandacht van de luisteraar wint. Het is dan ook onze grootste wens dat wij erin slagen het publiek
te verrassen, te verwennen en zelfs te shockeren." Ekaterina Levental en Eva Tebbe, september
2006
Duo BILITIS treedt veelvuldig op tijdens festivals en concertseries in kerken, theaters en kleine
zalen, waaronder de Amstelkerk te Amsterdam (2005), Koninklijke Schouwburg Den Haag (2005),
Schouwburg Odeon te Zwolle (2005), het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
(2005), De Rinkelbom in Heerenveen (2005), Holland Music Sessions concertseries (2005-2007),
Spiegelzaal van het Concertgebouw te Amsterdam (2006), het Grachtenfestival in Amsterdam
(2006), Kloosterkerk in Den Haag (2007),Theater de Vest in Alkmaar en Theater Castellum in Alphen aan de Rijn (2007).
Sinds 2004 voert het duo dubbelharpconcerten uit met het strijkersensemble `Camerata Antonio
Lucio` o.l.v. violiste Emmy Verhey. Onlangs werd het `BILITIS-ensemble` opgericht in de bezetting van twee fluiten, twee harpen, celesta/piano en recitante/sopraan.
Ekaterina Levental is geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een der republieken
van de voormalige Sovjet Unie. Op zesjarige leeftijd werd ze toegelaten tot de plaatselijke muziekschool voor getalenteerde kinderen waar ze werd opgeleid voor harp en piano.
In 1993 kwam Ekaterina naar Nederland waar zij haar studie harp voortzette
aan het Conservatorium te Enschede bij Alex Bonnet. Tijdens deze studie nam
zij deel aan verscheidene Masterclasses en volgde ze cursussen in Nederland en
in het buitenland bij belangrijke docenten als Isabelle Moretti, Susanna Mildonian en Elisabeth Fontain-Binoche. In 1996 en 1997 was zij prijswinnares van
het concours Stichting Jong Muziektalent Nederland en het tweede Nederlandse
Harpconcours. In 1998 sloot Ekaterina met succes de opleiding Docerend Musicus af. In 1999 was Ekaterina prijswinnares tijdens het Meester/Gezelconcours in Haaksbergen. Tijdens dit concours trad Ekaterina ook op als
zangeres waarbij zij zichzelf begeleidde op de harp. Als soliste trad Ekaterina op
in de bekende concertzalen in Nederland zoals het Concertgebouw
(Amsterdam), Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht), De Doelen (Rotterdam),
de Oosterpoort (Groningen), het Muziekcentrum te Enschede en Muziekcentrum Frits Philips te
Eindhoven. In juni 2001 studeerde zij af voor haar tweede fase opleiding harp aan het Rotterdams
Conservatorium bij Godelieve Schrama. Dat jaar won ze tevens de Prix d' Harmonie in Rotterdam.
Dankzij een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor de Amateur- en Podiumkunsten vervolgde ze haar opleiding bij Germaine Lorenzini in Lyon (Frankrijk).

Tijdens haar studie harp studeerde Ekaterina zang bij Anne Haenen, Carolyn Watkinson en Meinard
Kraak. Momenteel studeert ze zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag bij Rita Dams en
Diane Forlano.
Samen met harpiste Eva Tebbe vormt ze een succesvol harpduo genaamd 'Bilitis' naar de gedichtencyclus 'Chansons de Bilitis' van de 19e eeuwse dichter Pierre Louis. Het repertoire omvat
werken voor harpduo, harpsolo en harp en zang.
Als harpiste, zangeres en actrice heeft Ekaterina meegewerkt aan de producties "Hans en Grietje"
van Jeugdtheater Sonnevanck, regie Flora Verbrugge, muziek Gerard Beljon en aan de productie
"The History of Tears" van het bekende Belgische theatergezelschap Jan Fabre/Troubleyn. Het stuk
had zijn premiere als introductie van het 59e festival d'Avignon in het middeleeuwse 'Palais des Papes'. De productie is momenteel op een internationale tour te zien o.a. in de Singel te Antwerpen,
de Stopera te Amsterdam en in theaters in o.a. Luxemburg, Denemarken, Frankrijk en Korea.
In september 2006 zal Ekaterina als zangeres optreden in een nieuwe operaproductie 'Alzheimer'
van Muziektheaterunie Almere o.l.v. Jurjen Hempel met muziek van Chiel Meijering.
Harpiste Eva Tebbe begon op 10-jarige leeftijd haar harpstudie bij harpiste Manja Smits, bij wie zij
in 2000 het Bachelor/1e fase diploma behaalde aan de Hogeschool
voor de Kunsten te Arnhem. In 1994 was zij prijswinnares tijdens het
Prinses Christina Concours alwaar zij de Donemusprijs ontving voor de
best vertolkte compositie van een Nederlandse componist. In 1999 en
2000 studeerde Eva in Suresnes (Parijs, Frankrijk) en later aan de
Conservatoire Regional de Rueil-Malmaison bij harpiste Christine Icart.
Eva ontving privélessen van de pianist Frank Peters en de harpiste
Godelieve Schrama. Juni 2004 behaalde zij haar Masters/2e fase diploma met aantekening Kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij Ernestine Stoop. Eva volgde masterclasses en
cursussen van ondermeer: Marielle Nordmann, Helga Storck, Natalia
Schameyeva, Tania Tauer, Andrew-Lawrence King, Isabelle Moretti,
Christine Icart en Theo Olof.
Eva heeft haar hart verpand aan de kamermuziek en de vocale muziek. Met diverse kamermuziek
ensembles treedt zij veelvuldig op tijdens festivals en concertseries in kerken, theaters en kleine
zalen waaronder; Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen (2003), The Proms (2004), de Amstelkerk te
Amsterdam (2005), Schouwburg Odeon te Zwolle (2005), het Internationaal Kamermuziekfestival
Schiermonnikoog (2005), Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam (2005), Holland Music Sessions
concertseries (2005-2007), Spiegelzaal van het Concertgebouw te Amsterdam (2005), Uitmarkt
Amsterdam 2006, Zeeland Nazomer festival, het Grachtenfestival in Amsterdam (2006), Kloosterkerk in Den Haag (2007),Theater de Vest in Alkmaar en Theater Castellum in Alphen aan de Rijn
(2007).
Zij vormt de vaste combinaties `Duo BILITIS` met harpiste/
mezzo-sopraan Ekaterina Levental en het EURYDICE fluitharpduo met Tim Wintersohl. Met het strijkersensemble
`Camerata Antonio Lucio` o.l.v. Emmy Verhey speelde Duo
BILITIS de Nederlandse Premierès van harpdubbelconcerten van
de Poolse componist Maciej Malecki (oktober 2004) en Jean Francaix (januari 2005). Eva remplaceerde o.a. bij de Koninklijke Militaire Kapel (2001) en het Schönberg-ensemble (2004). Zij verleende haar medewerking aan diverse radiouitzendingen van ondermeer Radio 4 en de Concertzender. Eva houdt zich intensief
bezig met het schrijven van transcripties voor de harp om het
solo- en kamermuziekrepertoire te vergroten en te verdiepen.
Dankzij financiele steun van ondermeer het Niemeyer Fonds en
de Therese Drucker Stichting bespeelt Eva Tebbe een Davidpedaalharp.

Copyright tekst en foto’s Duo Bilitis e.a. (Website www.duobilitis.com)

Alexander Drozdov (Moskou, 1979)
onderscheidt zich van andere jonge Russische pianisten door zijn artistieke
openheid en belangstelling voor de
westerse benadering van werken uit de
klassieke muziek. Binnen internationale
vakkringen wordt zijn pianistische ontwikkeling beschouwd als een belofte
voor de toekomst.
Alexander studeerde aan de beroemde
Gnessin Academie te Moskou bij de ook in Nederlandse vakkringen zeer bekende en gerespecteerde pianist/
pedagoog - Professor Vladimir Tropp.
Aldaar behaalde Alexander in 2002 het
einddiploma voor solo-spel, kamermuziek en begeleiding alsook de hoogste kwalificatie op het terrein van onderwijsdidactiek.
Daarna werd hij geselecteerd om te studeren bij Robert Weirich in de U.S.A.. Alexander studeert
sinds september 2003 aan het Conservatorium van Amsterdam bij Willem Brons en vanaf februari
2006 bij Jan Wijn. In de tussentijd nam Alexander deel aan een aantal masterclasses onder leiding
van bekende pianopedagogen zoals Marie Françoise Bucquet, Jorge Chamine, John O’Conor, Victor
Derevianko en Pnina Zalzman. Hij tradt op in
vele bekende, prestigieuze zalen, zowel in
Rusland en andere Europese landen. Ook werd
hij reeds gevraagd als solist bij verschillende
orkesten zoals het USSR Staats Symfonie Orkest, het Staats Orkest van Moskou alsook het
eigen orkest van het Gnessin-instituut waarmee hij met veel succes het eerste pianoconcert van Johannes Brahms uitvoerde. Alexander Drozdov was prijswinnaar in allerlei concoursen in Rusland zoals het Rubinstein concours te Moskou en de Association “Classical
Heritage” eveneens te Moskou. Voorts is Alexander Drozdov ambassadeur van het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds (www. muziekinstrumentenfonds.nl).

The International Music Sessions brengt ons dit jong internationaal toptalent. Het eerste concert was vorig jaar een overdonderend succes. Deze musici spelen op de grote podia in de wereld
èn in Zeewolde (website www.hollandmusicsessions.com).

Copyright tekst en foto’s Alexander Drozdov e.a. (Website www.drozdov.nl)

Toelichting muziek
Een nieuw jaar
Het nieuwe muziekjaar wordt ingeluid met een concertavond vol verrassende contrasten. Verrassend
in muzikaal opzicht, omdat werk van onbekende componisten wordt gebracht: Salzedo en Constant.
Daarnaast zijn er een paar weinig bekende arrangementen te horen van ijzersterk repertoire, van
Franck en Ravel. Voor de pauze treffen we een wel heel bijzondere combinatie. Solo-harpmuziek kun
je niet bepaald alledaags noemen, al was dat in vroeger eeuwen misschien anders. Een recital voor
twéé harpen is helemaal een witte raaf. Wie zich onverhoopt ontheemd mocht gaan voelen wordt
getroost na de pauze. ‘Ce Chopin est un ange!’ - dat wist reeds het 19e eeuwse Parijs.
Salzedo: Pentacle Suite voor harp duo
De van oorsprong Franse musicus Carlos Salzedo staat bekend als een van de grootste harpisten aller tijden. Na zijn jaren als wonderkind (twee solistendiploma’s, piano en harp, op één en dezelfde
dag in Parijs) kreeg hij de invloedrijke positie als solo-harpist van de Metropolitan Opera onder
Arturo Toscanini. Hij heeft vele harpisten opgeleid die later topposities over de hele wereld verwierven. Hij liet als componist een omvangrijk, specifiek voor het instrument geschreven, vernieuwend
oeuvre na dat nog steeds tot het 'grote' repertoire van iedere harpist behoort. De Pentacle Suite voor
twee harpen uit 1928 bestaat uit vijf korte deeltjes: Steel - Serenade - Felines - Catacombs – Pantomime.
Franck: Prélude, Fugue et Variation
Deze compositie van de beroemde organist van de Ste. Clothilde te Parijs, dateert uit de jaren 18601862. Ze was in haar oorspronkelijke vorm opgedragen aan Camille Saint-Saëns. Het bijzondere ervan is dat de vier afzonderlijke delen alle geschreven zijn in één toonsoort en een grote onderlinge
samenhang vertonen zodat ze zonder onderbreking, als in elkaar overgaand gespeeld kunnen
worden. De indeling refereert aan de barokke principes uit de tijd van Bach: Prélude - Choral - Fugue
- Variation (Andantino).
Constant: Harpalycé voor harp solo
De geschiedenis van Harpalyce, waarnaar in de Ilias van Homerus verwezen wordt, maakt een mens
niet vrolijk. Deze wonderschone dochter van Clymenos, heerser in Argos, werd het slachtoffer van
incest nadat haar vader het pasgetrouwde stel op huwelijksreis had laten overmeesteren. Zij nam op
onnavolgbare wijze wraak door haar broer, in mootjes gehakt, aan hem op te dissen. Of zou het in
deze compositie gaan om de Thracische prinses die door haar vader, koning Harpalycus, als amazone
werd grootgebracht? Deze dame excelleerde volgens Vergilius in hardlopen en werd na haar dood als
een goddelijk wezen vereerd. Hoe dan ook, Marius Constant heeft een fascinerend stuk aan haar gewijd. De snaren worden bewerkt met een metalen instrumentje om de klankkleur en de toonhoogten
te manipuleren.
Ravel: Cinq mélodies populaires Grecques
Ravel arrangeerde een groot aantal volksliederen uit diverse landen. Hij was een meester in muzikale
kleuring, maar hij bleef in al zijn werk hechten aan heldere melodische lijnen. Hij gebruikte de kaders van vorm en ritmen uit de klassieke periode, ook als hij zijn impressionistische componistenoor
te luisteren legde bij vreemde volken. Zo ook in zijn Griekse volksmelodieën uit 1904 (nr. 3 en 4) en
1906 (1, 2 en 5) voor zangstem en piano. Het zijn vijf muzikale schilderijtes die schoonheid van het
Griekse platteland en de liefde bezingen: Het lied van de bruid - Daar, bij de kerk - Welke aanbidder
kan zich met mij meten? - Lied van de mastiekplukkers - Alles en iedereen vrolijk!
Chopin: Barcarolle - 7 Mazurkas - Prelude - Ballade
Ook Chopin liet zich in sterke mate beinvloeden door volksmuziek. Vooral de dansende mazurka’s –
een driekwartsmaat met het accent op de derde tel, in tegenstelling tot de wals - zijn doortrokken
van de klankkleur, de ritmen, de vormen van de muziek uit zijn vaderland Polen. De Prélude in cis
(sostenuto) uit 1841 is geen oefen-etude, zoals de 24 Études opus 25, maar een voordrachtsstuk,
opgedragen aan een Poolse prinses in Parijs. Dit laatste genoegen was in 1835 ook al een baron
Stockhausen overkomen met de Ballade nr. 1 in g mineur. Over deze compositie zei Frans Liszt dat
hier Chopin’s ziel zijn Odyssee gemaakt had. Een reis door de emoties van geluk, melancholie, droefheid, blijmoedigheid, levendigheid - terugkerend tot het sombere, hartverscheurde uitgangspunt. Die
Chopin, op reis, de engel.
Anne de Vries, 3 januari 2007

Cinq Mélodies populaires grecques
Chanson de la mariée
Réveille-toi, réveille-toi, perdrix mignonne,
Ouvre au matin tes ailes.
Trois grains de beauté, mon coeur en est brûlé!
Vois le ruban d'or que je t'apporte,
Pour le nouer autour de tes cheveux.
Si tu veux, ma belle, viens nous marier!
Dans nos deux familles, tous sont alliés!
Là-bas, vers l’église
Là-bas, vers l'église,
Vers l'église Ayio Sidéro,
L'église, ô Vierge sainte,
L'église Ayio Costanndino,
Se sont réunis,
Rassemblés en nombre infini,
Du monde, ô Vierge sainte,
Du monde tous les plus braves!
Quel galant m’est comparable?
Quel galant m'est comparable,
D'entre ceux qu'on voit passer?
Dis, dame Vassiliki?
Vois, pendus à ma ceinture,
pistolets et sabre aigu...
Et c'est toi que j'aime!
Chanson des cueilleuses de lentisques
O joie de mon âme,
Joie de mon coeur,
Trésor qui m'est si cher;
Joie de l'âme et du coeur,
Toi que j'aime ardemment,
Tu es plus beau qu'un ange.
O lorsque tu parais,
Ange si doux
Devant nos yeux,
Comme un bel ange blond,
Sous le clair soleil,
Hélas! tous nos pauvres coeurs soupirent!
Tout gai!
Tout gai! gai, Ha, tout gai!
Belle jambe, tireli, qui danse;
Belle jambe, la vaisselle danse,
Tra la la la la...

Liedteksten volgens website www.recmusic.org/lieder/assemble_texts.html?SongCycleId=249.
De website www.recmusic.org bevat heel veel originele liedteksten (ook in vertaling).
Deze website wordt bijgehouden door Emily Ezust uit Canada als hobby!
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Concert 4 februari 2007
Grieg Pianoduo
Hotel Vennendal
Nunspeet

7e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zondag 4 februari 2007 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet
Grieg pianoduo
Siebert Nix en Elles van der Heiden (piano vierhanden)

Johannes Brahms Tien variaties op een thema van
(1833-1897)
Robert Schumann op. 23 (1861)

Edvard Grieg
(1843-1907)

Noorse dansen op. 35 (1887)

~pauze~

Edvard Grieg

Claude Debussy
(1862-1918)

Petite suite pour piano
à quatre-mains (1888-1889)
- En bateau
- Cortège
- Menuet
- Ballet

Urmas Sisask
(1960-heden)

The Milky Way (1990)

Urmas Sisask (jeugdfoto)

Francis Poulenc
(1899-1963)

Sonate (1920)
- Presto
- Andante
- Vif
-

George Gershwin 3 Preludes (1926, bew. G. Stone)
(1899-1937)

George Gershwin

Het Grieg pianoduo
De pianisten Elles van der Heiden en Siebert Nix vormen sinds 1987 het
Grieg pianoduo en werden als zodanig na hun vak-opleiding aan het Conservatorium in Groningen al snel bekend in de wereld van de kamermuziek
door hun dynamisch en temperamentvol vierhandig pianospel.
De naam van de Noorse componist Edvard Grieg, wiens veelzijdige repertoire vele stijlinvloeden omvat, overbrugt de kwaliteiten van hun gehele
repertoire. Van Schubert tot hedendaags :
De herontdekking van de Romantische vierhandige pianomuziek van Grieg
is niet het enige wapenfeit waarvoor het Grieg pianoduo meerdere malen
in binnen- en buitenland uitgenodigd werd w.o. Noorwegen (villa Troldhaugen woonhuis van Grieg en Oslo), Engeland en Duitsland.
Hun "..dynamisch en temperamentvol pianospel.." klonk in het afgelopen
seizoen ook heel fris én verrassend in het eigentijdse werk 'Milky Way ' (1990) van de Est Urmas
Sisask. Het publiek was hier lyrisch over!
Smaakvol samengestelde programma's zijn het kenmerk van het Grieg pianoduo. Elles en Siebert gaan daarbij het experiment niet uit de weg. Zij voerden
met veel succes in het afgelopen seizoen 'Le Boeuf sur le Toit' van Darius Milhaud uit, tegelijkertijd met een film met de reconstructie van Jean Cocteau's
gelijknamige 'farce imagine'waarvoor Milhaud dit werk componeerde. "..Deze
farce was meteen het klapstuk van de middag.." schreef het Dagblad v.h.
Noorden op 23 mei 2005 na de premiëre van 'Vive la France!' Op uitnodiging
van de pianist en artistiek leider Rian de Waal concerteerde het Grieg pianoduo op het slotconcert van Rians kamermuziekfestival Kamermuziek aan de
IJssel op 30 september 2005 wederom met 'Le Boeuf' voor een zeer enthousiast publiek!
Tekst: website www.griegpianoduo.com

Siebert Nix heeft toegezegd enkele CD uitgaven mee te nemen.
Houd er rekening mee dat er alleen contant kan worden betaald.

Meer informatie over de componist Urmas Sisask volgens Wikipedia (internet encyclopedie)
Urmas Sisask (Rapla - Estland, 9 september 1960) is een Estse componist en koor- en orkestdirigent.
Sisask woont en werkt in het kleine dorp Jäneda. Al op 15-jarige leeftijd componeerde Sisask zijn
Starry Sky-pianocyclus. Na zijn afstuderen in 1985 bij René Eespere aan het conservatorium van
Tallinn verdiepte hij zich in de Gregoriaanse zang en de barokmuziek. Sisask is Rooms-Katholiek,
en een groot deel van wat hij schrijft is religieuze muziek. Zijn composities zijn eclectisch van stijl,
en hij houdt ervan om ze te doordrenken van symboliek. Bovenal bleef de astronomie zijn grootste
inspiratiebron, en zijn hartstocht is om een parallellisme te bewerkstelligen tussen kosmische en
muzikale harmonie. Op de banen van de planeten van het zonnestelsel baseerde hij de planetaire
schaal, een modus die bestaat uit de noten C#, D, F#, G# en A. Later ontdekte hij tot zijn verrassing dat dit precies overeenkwam met de Japanse Kumayoshi-modus. Onder andere Gloria Patri
schreef hij in deze modus.
De meeste van zijn werken zijn a capella voor gemengd koor. Voor wat betreft instrumentale
muziek schrijft hij vooral voor orkest, piano en verschillende solo-instrumenten, in het bijzonder
klarinet.
Enige representatieve werken
1980–1987: Starry Sky Cycle (Ests: Tähistaeva tsükkel)
1988: Gloria Patri, cyclus van 24 liederen voor gemengd
koor (a capella)
1989: Pleiaden (Plejaadid)
1990: Melkweg “the milky way” (Linnutee galaktika),
voor quatre-mains piano
1991: Andromeda (Andromeda galaktika)
1992: Ave Maria (Kiitkem sudamest Mariat)
voor mannen- en jongenskoor
1992: Kerstoratorium (Jõuluoratoorium)
1993: Magnificat
1994: Mis nr. 1
1995: Symbiotische Symfonie (Sümbiootiline Sümfoonia)
1995: Komeet Hyakutake, voor orkest en percussie
1998: Ave Sol
1999: Mis nr. 4 op. 46: Christmas mass (Joulumissa)
2000: Polaris (Pohjanael)
2001: Leonieden, op. 78, concert voor fluit en orkest
2002: Benedictio, voor gemengd koor
2002: Sirius, voor quatre-mains piano
2003: Procyon, voor piano
2003: Castor, voor piano
Overige werken
Spiral Symphony voor twee piano's
Pro Patria, oratorium voor sopraan, koor en orkest
Te Deum
Domine, exaudi orationem meam, voor gemengd koor
Dona nobis pacem, voor gemengd koor
Miserere mei, Deus, voor mannenkoor
Gratias agamus Domino Deo nostro, voor vrouwenkoor
Kyrie, voor vrouwenkoor
Verder onder andere een klarinetconcert.

Meer informatie over de componist George Gershwin volgens Wikipedia (internet encyclopedie)
George Gershwin, geboren als Jacob Gershowitz (Brooklyn, New York City, 26 september 1898 –
Hollywood, 11 juli 1937) was een Amerikaans componist. Gershwin werd vooral bekend door zijn
werk op de grens van het bestaande klassieke genre en de opkomende jazz.
Hij werd geboren als zoon van Russisch-Joodse immigranten. Bij veel van zijn werk schreef zijn
broer Ira de teksten.
Het werk ontstond in 1924 en werd voor het eerst uitgevoerd door de componist op piano en het
(dans)orkest van Paul Whiteman. Voorwaar een bewijs dat de wereld van de klassieke muziek hem
niet erkende.
Verdere pogingen om in de klassieke muziek serieus genomen te worden waren zijn Concerto in F
(een pianoconcert) en An American in Paris. Ook deze muziek werd al snel in (musical)films gebruikt en ook nu vond Gershwin niet de erkenning die hij zocht.
Gershwin begon zijn loopbaan rond 1916 als liedjescomponist in wat men
in Amerika Tin Pan Alley noemt. Dit hield in dat een liedjescomponist zijn
muziek speelde in een winkel waar bladmuziek verkocht werd, met het
doel de verkoop van zijn bladmuziek te vergroten.
Al snel kreeg Gershwin landelijke bekendheid in Amerika en kwam hij in
contact met theaterproducenten. Hij begon musicals te schrijven voor
Broadway die grote successen werden. Hij schreef bijvoorbeeld bijdragen
aan een aantal van de Ziegfield Follies. Verder schreef hij de muziek voor
musicals als Lady, Be Good!, Oh, Kay!, Funny Face (later verfilmd met in
de hoofdrollen Fred Astaire en Audrey Hepburn), Show Girl, Strike up the
Band, Crazy for You en Of Thee I Sing. Zijn 'Songbooks' zijn door diverse
zangers en zangeressen op plaat en op cd gezet. Een van de bekendste
verzamelingen is die gezongen door Ella Fitzgerald.
Ondanks zijn grote successen bevredigde het lichte genre
hem niet. Hij wilde als een serieuze 'klassieke' componist
gezien worden. Zijn eerste en belangrijkste poging daartoe
was het schrijven van de Rhapsody in Blue, die te
beschouwen is als een poging om klassieke muziek en jazz
tot elkaar te brengen. De Amerikaanse componist Ferde
Grofé heeft het stuk later voor piano en symfonieorkest
bewerkt. Dat zou de versie worden die de geschiedenis in
ging en die ook tegenwoordig altijd gespeeld wordt.
Op een van zijn Europese reizen in 1928 zocht Gershwin
contact met de componisten Igor Strawinsky, Francis
Poulenc, Darius Milhaud en Maurice Ravel. Hij vroeg met
name aan Ravel of die hem compositielessen wilde geven.
Ravel moet - volgens overlevering - toen hebben geantwoord: "Waarom wilt u een tweederangs Ravel worden,
wanneer u al een eersterangs Gershwin bent?"
Gershwin zette zich daarna aan het componeren van zijn
meesterwerk: de opera Porgy and Bess, die in 1935 voltooid werd en waarin alle gezongen rollen door negerzangers en -zangeressen vertolkt werden. Slechts een paar
zeer kleine 'sprekende' rollen werden door blanken vertolkt.
Tijdens zijn leven was deze opera verre van succesvol. Hij
was hierdoor diep teleurgesteld. Tegenwoordig wordt de
opera wel gewaardeerd maar toch niet vaak opgevoerd,
omdat het moeilijk blijkt te zijn om een geschikte bezetting
te vinden.
Inmiddels hadden de verschijnselen van een hersentumor zich bij hem voorgedaan en hij overleed
spoedig daarna op 38-jarige leeftijd.
George Gershwin stierf als een rijk man, maar had bij zijn leven niet de erkenning gekregen die hij
zo graag had gewild. Na zijn dood heeft zijn werk meer waardering gekregen (ook onder de
liefhebbers van klassieke muziek) en worden met name ook de klassieke werken regelmatig in de
concertzaal uitgevoerd.

Toelichting muziek
Johannes Brahms : Tien variaties in Es op een thema van Robert Schumann op. 23
(1861)
Het thema van de variaties stamt uit het tweede deel van het vioolconcert dat Schumann in zijn
laatste productieve jaar als musicus (1853) had geschreven voor de violist Joseph Joachim. Deze
zou later samen met Clara Schumann-Wieck het oeuvre van Schumann uitgeven. Daar hoorde het
vioolconcert echter niet bij: Joachim beschouwde het werk als een voortvloeisel uit Schumanns
geestes-ziekte. Johannes Brahms publiceerde het thema in een supplement van de Schumann Edition als “Schumann’s laatste muzikale gedachte”. Schumann was in 1854 aan een aantal variaties
begonnen en verkeerde in de waan dat het thema hem geworden was door de geesten van Mendelssohn en Schubert – hij her-kende het zelf niet meer als element van zijn eigen vioolconcert.
Brahms heeft er zijn variaties op. 23 op gemaakt, erkentelijk als hij was voor de meer dan collegiale vriendschap van het echtpaar Schumann gedurende vele jaren. Het vioolconcert werd pas in
1930 herontdekt, naar men zegt ook via telepathie, in Berlijn. Het werd in 1937 voor het eerst
gespeeld en uitgegeven.
Edvard Grieg : Noorse dansen opus 35 (1887)
Griegs muziek bestaat in wezen uit vaak simpele folkloristische melodieën, maar hij maakt er een
feest van. Ook in kleine stukken als de Noorse dansen. Qua vorm zijn ze veel minder gecompliceerd dan het grote Midden-Europese orkest- en kamermuziekwerk van de 19e eeuw waarin hij
was opgevoed (in Leipzig) en waaraan hij diep in zijn hart misschien wel een hekel had. In eigen
land werd Grieg als componist, dirigent en pianist enorm gewaardeerd, vooral omdat hij een herkenbare muzikale verbinding tot stand bracht met de Noorse nationale cultuur. Daarvoor zijn deze
Noorse dansen zeker exemplarisch.
Claude Debussy : Petite suite pour piano à quatre-mains (1888–1889)
De Petite suite is ontstaan in de overgangsperiode die in Debussy’s artistieke stijl te vinden is. De
invloed van collega’s als Massenet en Chabrier, de verbinding met klassieke begrippen als melodie,
symmetrie, ritme, maakten plaats voor de ontwikkeling van een geheel eigen stijl, door een sterke
verbreding van de culturele horizon waaraan hij zijn inspiratie ontleende (Russische muziek,
Javaanse gamalanmuziek, Wagneriaanse opera, de Wereldtenstoonstelling van 1889). Vervaging
van de vorm, associatieve samenklanken – ze werden verafschuwd door de gevestigde orde en als
“impressionisme” afgedaan. Door zijn bijzondere klankidioom en muzikale vormgeving zou Debussy echter decennia lang van enorme invloed blijven op de Europese muziek van de twintigste
eeuw.
Urmas Sisask : The Milky Way (Linnutee galaktika), op. 24 (1990)
“Ons 17 biljoen jaar oude Universum is een reusachtig orgel, uitgevonden door God. Door de
zwaarte-kracht vormen sterren, planeten, kometen en andere constellaties samen gigantische orgelpijpen. Dat is het Credo van mijn leven en mijn werk. Het is mijn missie de harmonie van dit
immense instrument te ontdekken en mee te delen aan de mensen. Daarom zie ik mijzelf niet als
een componist maar als een registrator van muziek”.
Aan het woord is Urmas Sisak, hedendaagse componist uit Estland, opgeleid aan het conservatorium in Tallin (1985). Zijn passie voor componeren in relatie tot de astronomie leeft hij uit in zijn
Estlands geboortedorpje, Jäneda, in de toren van een oud kasteel. Daar heeft hij een klein muzikaal observatorium annex planetarium waarin hij vaak concerten geeft. De andere zijde van
Sisask’s kunstenaarschap laat een sterke religieuze orientatie zien. Zo zijn 24 gewijde liederen, onder de titel ‘Gloria Patri’, buitengewoon populair geworden. In al zijn werken lijkt het eenvoudige,
subtiele klankidioom van een ander melkwegstelsel te komen.
Francis Poulenc : Sonate (1920)
Francis Poulenc was een compositorisch natuurtalent. Hij had weliswaar pianoles van zijin moeder
gehad, die een begenadigd pianiste was, maar hij heeft voor het componeren hooguit wat praktische aanwijzingen gehad van Charles Koechlin, een relatief onbekende muziekpedagoog.
Poulenc schreef werken in allerlei muzikale genres. Hij bleek melodieën te kunnen maken in een
tijd waarin men dacht dat er op dat gebied niets meer uit te vinden was. Hij was bewust op de
melodie gericht. Zijn speelse, inventieve natuur zorgt ervoor dat zijn muziek een bevrijdende en
vaak humoristische indruk maakt. En wat heel veel muziekgenieters nog steeds erg prettig vinden:
hij houdt vast aan de tonaliteit.
vervolg >>>

George Gerswhin : 3 Preludes (1926)
Gershwin was zonder twijfel dramatisch, melodisch en ritmisch uitermate begaafd. Hij was al jong
een goede pianist, maar leerde vrij laat de compositie en de orkestratie. Zijn meesterschap in deze
vakken was op het einde van zijn korte leven volkomen. Naast de beroemde hoogtepunten van zijn
oeuvre (Porgy and Bess, Rhapsody in Blue en An American in Paris) en zijn vele songs verdienen
de drie Preludes voor piano een speciale vermelding. Ze zijn ontstaan in de periode kort na het
grote succes van de Rhapsody, dat hem inspireerde tot een verhoging van zijn compositorische activiteit èn tot opnieuw (!) piano studeren. In december 1926 beleefden de Preludes hun première
als deel van een recital, waarin Gershwin de zangeres Marguerite d'Alvarez begeleidde.

Anne de Vries 30 januari 2007

De fraaie concertlocatie met de ingang van Hotel Vennendal
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8e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zaterdag 17 februari 2007 20.00 uur
Lukaskerk (Veldwijk) - Ermelo
Franciscus Kwartet
Diana Morris (viool) - Pamela Kubik (viool)
Frank Brakkee (altviool) - Sebastiaan van Eck (cello)

Joseph Haydn
1732-1809

Strijkkwartet in D, opus 20.4,
Hob III.34 (1772)
-

Allegro di molto
Un poco adagio e affettuoso
Menuetto alla Zingarese – Trio
Presto e Scherzando

Joseph Haydn

Franz Schubert
1797-1828

Strijkkwartet nr 9 in g,
opus post. D 173 (1815)
- Allegro con brio
- Andantino
- Menuetto: Allegro vivace – Trio
- Allegro

~pauze~
De bril van Franz Schubert

Wolfgang A. Mozart
1756-1791

Strijkkwartet in d, KV 421(1783)
-

Allegro
Andante
Menuetto: Allegretto
Allegro ma non troppo

Wolfgang Amadeus Mozart

Het Franciscus Kwartet behoort tot de toonaangevende kwartetten van eigen bodem en geniet
alom bekendheid vanwege zijn opwindende, intense spel en zijn interessante programmering. Het
kwartet heeft een goedgevulde concertagenda en opnames zijn regelmatig op de radio te beluisteren.

Het Franciscus Kwartet speelt regelmatig op alle belangrijke Nederlandse podia zoals in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam (in het seizoen 2001-2002 met een Spaanse avond met
Boccherini, Arriaga, Turina en een Zondagochtendconcert met Bach, Haydn, Mendelssohn), Muziekcentrum Vredenburg, De Doelen en het Muziekcentrum te Eindhoven. In 1999 verzorgde het Franciscus Kwartet samen met de zangeres Jessye Norman een bijzonder succesvol concert in de Grote
Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam met werken van Chausson en Duke Ellington. Op uitnodiging van de Bayerische Rundfunk speelde het Franciscus Kwartet in München en in 2003 voor de
Südwestfunk-Baden Baden in de Schwetzinger Festspiele. Ook maakte het kwartet een tweetal
tournees naar Litouwen, met optredens op de festivals van Kaunas en in Vilnius. Na een zeer
geslaagd debuut in Engeland zijn voor de nabije toekomst opnieuw concerten in Engeland gepland.
Het Franciscus Kwartet nam een serie cd's op waarvan de eerste in samenwerking met de AVRO. In
2004 verscheen een veelgeprezen cd met het strijkkwartet op.132 van Beethoven. De cellist van
het kwartet heeft intussen een reputatie opgebouwd de concerten op bijzonder levendige manier
bij het publiek te kunnen inleiden.

Diana Morris studeerde aan de
gerenommeerde Chethams
School of Music te Manchester en
in Londen bij David Takeno en
Gyorgy Pauk. Zij vervolgde haar
vioolstudie aan de Yale University
in de VS. Ze maakte furore als
soliste en als kamermuziekspeler
in binnen- en buitenland en
sleepte vele prijzen in de wacht.
Diana woont sinds 1992 in Nederland en is momenteel eerste
concertmeester bij het Radio
Symfonie Orkest in Hilversum.
vervolg >>>

Pamela Kubik is van oorsprong van argentijnse afkomst. Ze kreeg haar
eerste vioollessen van vader Rodolfo Kubik. Zij vervolgde haar opleiding
bij Alejandro Eligovich aan het Conservatorium van Buenos Aires. Ze
kreeg een uitnodiging om verder te studeren aan de beroemde Menuhinschool in Gstaad in Zwitserland waar ze viool en altvioolles kreeg van Alberto Lysy. Aan de Musikhochschule in Stuttgart behaalde zij haar eindexamen bij Susanne Lauterbacher. Zij speelde enkele jaren in de Deutsche
Kammerakademie en werd concertmeester in de Klassische Filharmonie in
Bonn. In 1997 kwam ze met haar man naar Nederland. Ze speelde als
eerste violiste in het Radio Symfonie Orkest en tegenwoordig in de Radio
Kamer Filharmonie. Ze heeft altijd veel kamermuziek gespeeld. Met het
Ameral Quartett volgde zij lessen bij het Amadeus Kwartet.

Frank Brakkee studeerde altviool aan
het Utrechts Conservatorium bij Nobuko
Imai, Prunella Pacey en Ron Ephrat. Aanvullend volgde hij masterclasses bij o.m.
Thomas Riebl, Isabelle van Keulen en Tabea Zimmermann. In 1992 behaalde hij
zijn UM-diploma cum laude en in hetzelfde
jaar begon hij zijn loopbaan bij het Radio
Filharmonisch Orkest, waar hij nu soloaltist is. Daarnaast is hij de vaste altist
van het Nieuw Ensemble waarmee hij op
festivals over de hele wereld speelt.

Sebastiaan van Eck studeerde aan de conservatoria van Amsterdam, Parijs en Düsseldorf bij
o.a. Johannes Goritzki en Dimitri Ferschtman. Hij
maakte deel uit van de Camarata Lysy en de
Deutsche Kammerakademie. Sinds 1981 is hij
verbonden aan het Radio Symfonie Orkest. Hij
speelt ook in het Cello Kwartet Amsterdam en is
o.a. initiatiefnemer van de succesvolle Raadhuisconcerten in Hilversum en de Stichting
Strijkkwartetten Nederland.

Het Franciscus Kwartet treedt voor de achtste keer voor ons op. Dat is zeer uitzonderlijk en een
waardering voor de hoge kwaliteit en de interessante programmering. Een extra attractie zijn de
mondelinge toelichtingen door cellist Sebastiaan van Eck. Hij geeft de muziek een kader waardoor
de toehoorders in staat zijn de muziek nog bewuster te beluisteren. Deze toelichtingen scheppen
een extra band tussen musici en publiek.

Enkele notities bij dit concert
Haydn, Mozart en Schubert waren zeer productief en schreven muziek van een ongelooflijk hoge
kwaliteit. Alle drie trokken ze naar Wenen. Mozart en Haydn hebben elkaar gekend en elkaar
beïnvloed. Zij zijn de belangrijkste componisten van de Weense klassieke periode. Beide hebben,
samen met Beethoven, Schubert beïnvloed. Het concert begint met een zonnig kwartet van Haydn,
daarna komen twee kwartetten in een mineur toonsoort.
De betekenis van Haydn is immens geweest. Hij heeft de symfonie ontwikkeld (en er meer dan
104 geschreven) en het strijkkwartet uitgevonden (en er meer dan 60 geschreven). Bij hem krijgen
de vier instrumenten voor het eerst een gelijkwaardige rol. Door de opkomst van een welvarende
middenklasse ontstond er een markt voor uitgaven van strijkkwartetten, die als grote voordeel
hadden dat er geen klavier bij nodig was.
Een componist streeft naar afwisseling. Die kun je bereiken door bijvoorbeeld afwisseling in snelheid of in ritme of in toonsoort of in instrumentatie. Het eerste deel moet iets stevigs neerzetten.
Dat mag niet te langzaam, want dan wordt de aandacht niet voldoende getrokken. Wel mag er
eventueel een (korte) langzame inleiding zijn. Het eerste deel staat meestal in een vaste vorm, de
sonatevorm, waarin twee (contrasterende) thema's een rol spelen. Daarna heeft de componist een
keuze: eerst wat luchtigs, een dansje, een menuet (later scherzo genoemd), of eerst wat meer indringends: een langzaam, meer beschouwend deel.
Het uitwerken van dit nieuwe concept heeft Haydn veel hoofdbrekens gekost. Daarover leest u
hieronder meer bij Mozart. In de zes kwartetten opus 20 experimenteert Haydn ook met de volgorde. In drie kwartetten komt het menuet als tweede deel, in de drie andere komt het menuet als
derde deel, zoals in het kwartet van vanavond. (Deze discussie is nog steeds actueel: vorig jaar
werd uitvoerig gesproken over het scherzo in de 6e symfonie van Mahler: moet dat als 2e of als 3e
deel gespeeld worden?)
Het tweede, langzame, deel in dit kwartet is een thema met variaties. Hier kun je goed de
gelijkwaardigheid van de instrumenten waarnemen. Weliswaar begint de eerste viool met het
thema, maar daarna komen de tweede viool en de cello solistisch aan bod.
Een paar maanden geleden hoorden we in Harderwijk het zigeuner-(piano)trio van Haydn met als
laatste deel het rondo all' ongarese (rondo op z'n Hongaars). In dit kwartet zit een menuet op z'n
zigeuners (alla Zingarese). Hier speelt Haydn met syncopen: accent geven op de (zwakke) tweede
tel in een maat van drie tellen.
Schubert was 18 jaar oud in 1815. Hij componeerde ook in dat jaar al veel muziek, naast zijn
werk als leraar: dit strijkkwartet, twee missen,140 liederen, de tweede en de derde symfonie, vier
toneelwerken, de eerste belangrijke composities voor piano.
De eerste 16 (!) strijkkwartetten schreef Schubert tot ongeveer 1818. Zij zijn geschreven als huismuziek en beleefden hun eerste uitvoering in het gezin bij zijn ouders. Schubert experimenteerde
wel met instrumentale muziek, maar beschouwde zijn liederen als het echte werk. Erlkönig, ook uit
1815, werd later zijn opus 1, zijn eerste uitgegeven werk.
Dit kwartet schreef hij in de lente in acht dagen. Het werd thuis gespeeld en verdween op een
stapel. Pas in 1863 beleefde het zijn openbare première en acht jaar later werd het uitgegeven.
Het is een fijn stuk, al is het uiteraard niet te vergelijken met de diep gravende kwartetten die
Schubert tien jaar later schreef.
Mozarts kwartet in d mineur is een van mijn lievelingswerken. (Mijn favoriet in Mozarts pianoconcerten is nummer 20, niet toevallig ook in d. Het slot van Don Giovanni en Mozarts requiem staan
ook in d mineur, net als Schuberts indrukwekkende kwartet "Der Tod und das Mädchen")
Ik houd van reizen. Wat draai ik als ik na een lange reis thuis kom? Dit kwartet in d is dan dikwijls
een van de eerste cd's die ik speel.
Niet alleen staat het kwartet in een mineur toonsoort, het begint ook met een sprong omlaag, nog
wel over een octaaf, om er geen enkele onduidelijkheid over te laten bestaan dat we duistere emoties gaan beleven. Als Mozart in mineur componeert, schrik ik dikwijls. Veel pianoconcerten hebben
het langzame deel in een mineurtoonsoort. Hoe goed ik ze ook ken, telkens is het weer schrikken
als dat langzame deel in mineur begint na een meestal stralend eerste deel in majeur.
Haydn schrijft in 1772 de zes kwartetten opus 20, wat hem zeer veel inspanning kost, zo vernieuwend zijn ze. Mozart schrijft in 1773 de zes kwartetten KV 168 t/m KV 173 (en schrijft dan 10 jaar
lang geen strijkkwartet meer).
Haydn ontwikkelt zich verder, heeft ook een pauze nodig van bijna 10 jaar en zet in 1781 een
nieuwe standaard met de zes kwartetten opus 33. Dan zet Mozart zich aan het schrijven van de zes
strijkkwartetten die nu als de Haydn-kwartetten bekend staan. Voor geen ander werk heeft hij zich

zo moeten inspannen, getuige het aantal doorhalingen en wijzigingen die de originelen laten zien.
Hij zegt later: "Haydn heeft met geleerd hoe je een strijkkwartet moet schrijven".
Als ze alle zes in 1785 af zijn, draagt Mozart ze aan Haydn op. (Dat was zeer ongebruikelijk:
werken werden opgedragen aan adellijke personen, die daarvoor uiteraard betaalden. Mozart
schrijft bij de uitgave van deze kwartetten: "Dit zijn de vruchten van een lange en moeizame arbeid.")
Ze ontmoeten elkaar in Wenen en spelen bij Mozart thuis deze kwartetten, met Haydn als eerste
violist en Mozart op de altviool. (Op de tweede zitting speelt waarschijnlijk ook Mozarts vader mee,
die toen net in Wenen was aangekomen.) Haydn is er zeer over te spreken en is er op zijn beurt
weer door beïnvloed, maar zal nooit strijkkwartetten van dit niveau schrijven. (Dat zal pas Beethoven lukken.) Haydn noemt Mozart de grootste componist die hij kent.
Het vierde deel lijkt een lichte dans op een heerlijk ritme, met prachtige variaties. Maar de
mineurstemming werpt er een donkere schaduw overheen.

Wouter Molendijk, 9 februari 2007

Voor geïnteresseerden volgen enkele verwijzingen.
Voor wie in structuur geïnteresseerd is en muziek kan lezen, over het Mozart kwartet:
http://www.earsense.org/Earsense/4CH/ChamberBase/Mozart/Haydn/421/index.html
Het kwartet van Schubert kunt u op het internet beluisteren:
http://opus100.free.fr/fr/FSchubert4.html
http://streams.wgbh.org/online/play.php?xml=clas/cmdnewportmusicfestival1.xml&template=clas

Meer informatie over de componist Joseph Haydn volgens Wikipedia (internet encyclopedie)
Biografie
Franz) Joseph Haydn (ook Josef; de naam Franz gebruikte hij niet) (Rohrau 31 maart 1732 Wenen 31 mei 1809) was een Oostenrijks componist.
Haydn werd geboren in Rohrau op 31 maart 1732. Hij stamde uit een tamelijk arme Oostenrijkse
familie. Zijn vader Matthias was wagenmaker. Joseph had een vrij moeilijke jeugd. Toen hij vijf
jaar was nam zijn oom hem mee naar het stadje Hainburg waar hij naar school ging en muziekles
kreeg. Op achtjarige leeftijd werd hij sopraan in het knapenkoor van de Stephansdom in Wenen.
Daar bleef hij negen jaar, waarvan de laatste vier met zijn broer Michael. Zijn stemwisseling trad
namelijk pas zeer laat in. Hoewel zijn mentor Georg Reuter hem probeerde over te halen zich te
laten castreren heeft Joseph, mede op aandringen van zijn vader, geweigerd deze riskante ingreep
te ondergaan. Toen zijn stem muteerde restte hem niets anders dan ontslag uit het koor. Hij had
reeds uitgemaakt dat hij componist zou worden, wat zijn ouders ten zeerste afkeurden: zij vonden
dat hun zoon meer voor het priesterschap in de wieg was gelegd. Natuurlijk zou een leven als
kloosterling hem, zeker voor de eerstvolgende jaren, veel meer vastigheid geven, maar hij koos
een moeilijker weg. De daaropvolgende jaren waren dan ook zwaar. Gelukkig bood Michael
Spangler hem een zolderkamer aan in het Michaelerhaus op de Kohlmarkt in Wenen. Haydn hield
zich met wat losse baantjes in leven, zoals het meespelen in ensembles, het geven van muziekonderricht en het begeleiden van zangers zoals Nicolò Porpora. Deze laatste bracht hem in contact
met bekende operacomponisten als Christoph Willibald Gluck, Johann Christoph Wagenseil en Carl
Ditters von Dittersdorf.
Na vier jaar klussen kreeg Haydn in 1755 eindelijk een vaste baan, namelijk als kapelmeester aan
het hof van graaf von Morzin in Lukawitz, dankzij graaf von Fürnberg. In 1761 werd de kapel opgedoekt en kwam Haydn naar Eisenstadt, bij vorst Paul I Anton Esterházy. Deze werd een jaar later
door zijn zoon Nicolaas I Jozef opgevolgd. In Esterhaza zou hij tot 1790 blijven. Als kapelmeester
en hofcomponist had hij hier veel werk, want de Esterházy's waren grote cultuurliefhebbers. Haydn
heeft dan ook vele werken geschreven voor het vorstelijk orkest. Alhoewel Haydn weinig in contact
stond met grote muziekcentra als Wenen, verwierf hij toch een zekere faam door de vele gasten
die bij de vorst op bezoek kwamen. Tussen circa 1765 en 1775 benoemt men zijn werk met “Sturm
und Drang”: het zit vol met snel afwisselende akkoorden, abrupte wisselingen en eigenaardige
mineurharmonieën.
Tijdens zijn verblijf bij de Esterházy’s schreef Haydn een enorm groot aantal werken waaronder pianowerken, liederen en 125 baryton-trio’s; Nicolaus blonk immers uit op dit gamba-achtige strijkinstrument. Verder componeerde Haydn 18 opera’s. Toen hij in 1782 bevriend raakte met Mozart en
besefte dat hij nooit diens niveau van opera’s zou halen, was dit voor hem een doorslaggevend argument om na de dood van Nicolaus in 1790 niet naar de operastad Napels, maar naar Londen te
gaan. Daar schreef hij de laatste 12 van zijn 106 symfonieën. Deze laatste symfonieën zijn ook zijn
bekendste. Hij verbleef te Londen in 1791-1792 en 1794-1795.
In 1795 keerde hij definitief terug naar Wenen. Daar hield hij zich tot zijn dood in 1809 vooral bezig met religieuze muziek. Vele missen en twee oratoria, Die Schöpfung en Die Jahreszeiten heeft
hij daar geschreven. Deze werken waren zijn laatste en getuigden nog van een geweldige scheppingskracht, die door de faam van Beethoven (met wie hij niet goed kon opschieten) en door de
tand des tijds snel in de vergetelheid dreigden te belanden.
Haydn heeft grote invloed gehad op de muziekgeschiedenis. In zijn vroegste werken was hij nog
erg beïnvloed door de barokstijl, maar Haydn ontwikkelde zich tot een klassiek componist en met
hem ontwikkelde zich de muziek in het algemeen. Hij stond aan de basis van de vorming van de
vierdelige symfonie en droeg ook zijn steentje bij aan de ontwikkeling van de sonatevorm. Ook
heeft hij het strijkkwartet gemoderniseerd, zowel naar de vorm als muzikaal (door de vier strijkers
op een gelijkwaardig niveau te plaatsen). Hij schreef maar liefst 68 werken in dit genre. In onze
tijd hebben vooral deze kwartetten de waardering voor Haydn hernieuwd. Zijn faam was tijdens
zijn leven al zo groot, dat vele werken van tweederangscomponisten onder zijn naam werden uitgegeven, wat bij sommige stukken de identiteit van de auteur behoorlijk dubieus maakt.
Haydn is een heel rationalistische componist. Je zult nooit zeer gecompliceerde melodieën en ritmes tegenkomen bij zijn werken.
Haydns werken worden zowel aangeduid met 'opus'-nummers als met Hobokenclassificatienummers.
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9e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
zondag 4 maart 2007 14.00 uur
Hotel de Sparrenhorst - Nunspeet
Delos Ensemble
Naomi Peters (viool) - Hebe Mensinga (viool) - Vincent Peters (altviool)
Evelien Prakke (cello) - Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

Carl Maria von Weber Grand Quintetto opus 34
1786-1844
voor klarinet, twee violen, altviool
en cello
-

Allegro
Fantasia, Adagio ma non troppo
Menuetto, Capriccio Presto
Rondo, Allegro giocoso

Alexander Glazounov Rêverie Orientale
1865-1936

Carl Maria von Weber

voor klarinet, twee violen, altviool
en cello

~pauze~

Osvaldo Golijov
1960—heden

The Dreams and Prayers of
Isaac the Blind (1994)
voor Klezmerklarinet en strijkkwartet

Alexander Glazoenov

- Prelude
1. Agitato, Minaccioso
2. Graceful, Densely Slow
3. K’vakarat
- Postlude

Osvaldo Golijov

Delos Ensemble
Het Delos Ensemble kwam tot stand in 1998. Het ensemble heeft al sinds zijn oprichting concerten
gegeven in heel Nederland, waaronder diverse malen in het Concertgebouw te Amsterdam,
waarvan tal van radio opnames zijn gemaakt. Het ensemble stelt zich ten doel om kamermuziek uit
te voeren waarin de werken van strijkkwartet met klarinet centraal staan.
Dit repertoire bestaat naast het traditionele werk (van Brahms, Beethoven, Reger en Mozart) ook
uit nieuwe ontdekkingen. (Isang Yun, Paul Ben-Haïm, Herbert Howells e.a.). Omwille van een
thematische programmering wordt het Delos ensemble soms met een of meerdere instrumenten
uitgebreid. Het Delos ensemble is vernoemd naar het geboorte eiland van Apollo, god der muzen.
De musici kennen elkaar al jaren en vormen een zeer hechte band.
Zij zijn er allen van overtuigd, dat muziek (in welk genre dan ook) onmisbaar is in het leven;
daarom zullen hun programma's origineel, afwisselend en uitdagend zijn. In 2000 maakte het
Delos ensemble een concerttournee door Libanon en Syrië, waar de musici tevens diverse
masterclasses voor de studenten van het conservatorium in Damascus verzorgden.
Ook maakte het Delos Ensemble een bijzondere tournee door Bosnië - Herzegovina met o.a.
concerten voor getraumatiseerde oorlogsslachtoffers. In maart 2000 is aan het Delos ensemble de
'Zilveren Vriendenkrans' van het Concertgebouw toegekend, alsmede de AVRO-prijs, de
Publieksprijs, Concertgebouwprijs en de Eduard van Beinum Studiebeurs. De leden van het
ensemble hebben ieder afzonderlijk ook reeds hun sporen verdiend, gezien de vele
onderscheidingen en prijzen die zij ontvingen.

“Er werd een doorzichtig, teder lijnenspel gesponnen dat de aandacht van het publiek
onverbiddelijk opeiste. Het Delos Ensemble, dat nog zeer jeugdig toont, maakte van Brahms'
Klarinetkwintet een bezonken, karaktervolle luisterervaring. Zo zou het vaker moeten klinken;
vertolkt door musici die mijlenver boven het notenbeeld kunnen uitstijgen.
Zoals dit Delos Ensemble!”
(Zwolsche Courant)
“Eenheid sterk punt Delos Ensemble. Klarinet welkome aanvulling op strijkkwartet, het Delos
Ensemble bracht de extra mogelijkheden van deze bezetting in het Muziekcentrum Den Bosch zeer
overtuigend aan het licht. Kwaliteit met een grote K.”
(Brabants Dagblad)

Enkele notities bij dit concert
We mogen het Delos Ensemble dankbaar zijn dat ze stukken voor ons spelen die zelden te horen zijn.
Aangezien ik deze werken ook niet ken, vindt u hieronder uitsluitend iets over de klarinet en over de
componisten.
De klarinet: als je lucht langs
een stukje riet blaast, dan gaat
het riet trillen. Houd je het riet
boven een buis, dan gaat de lucht
in de buis meetrillen en versterkt
de buis het geluid. Maak je een
gat in de buis, dan is
(natuurkundig gezien) de buis
korter en krijg je een hogere toon.
Bij een hobo gebruik je twee
rieten, waar je de lucht tussen
door perst.
Bij de klarinet ligt één riet tegen
een houten blok. Daarom heet de
klarinet een enkelriet instrument en de hobo een dubbelriet instrument. De klarinet is omstreeks
1700 ontwikkeld. Rond 1777 werd hij voor het eerst gebruikt in een orkest, in Mannheim. Mozart
kwam in die periode bij dat orkest op bezoek en hoorde daar voor het eerst de klarinet. Omstreeks
1830 maakte men (in navolging van de fluit) kleppen op de klarinet. Daarvoor werden de gaten met
de vingers bedekt.
De klarinet heeft prachtige timbres, fel in de hoogte en warm in de laagte. De klarinet heeft een
groot bereik, van meer dan 3½ oktaaf. De klarinet heeft een rechte buis, met een kleine beker aan
het eind. Bij de hobo of de saxofoon is de buis konisch, die wordt steeds wijder.
Klarinettisten wilden uiteraard dat er muziek voor hun instrument werd geschreven. Dat heeft geleid
tot een aantal meesterwerken. (De fantastische klarinet-kwintetten van Mozart en Brahms, twee
absolute meesterwerken, kunt u op het volgende concert meebeleven.)
Von Weber heeft twee (en een half) klarinetconcert geschreven en dat zijn mooie stukken die dikwijls gespeeld worden (ook omdat er niet zo veel concerten voor klarinet en orkest zijn). Maar hij
schreef dus ook dit kwintet. De stukjes die we op internet kunnen horen, zijn veelbelovend, en bevestigen de mening van de musici van het Delos Ensemble, dat we hier met een mooi en goed werk te
maken hebben.
Von Weber en Mozart zijn (aangetrouwde) familie van elkaar. Mozart trouwde in 1782 met Konstanze
Weber. Een oom van Konstanze was een merkwaardig man, die ook een wonderkind als Mozart wilde
voortbrengen. Hij verhief zichzelf in de adelstand (vandaar het "von"), trouwde op zijn oude dag met
een operaster, en kreeg een zoon, Carl Maria, die een wonderkind bleek te zijn.
Von Weber kreeg al op 11-jarige leeftijd les van Michael Haydn, de broer van de grote Haydn.
Von Weber was een zeer virtuoos pianist en een uitstekend dirigent. In de orkesten in de tijd van Mozart zaten de blazers vooraan en de strijkers achteraan. Von Weber heeft dat omgedraaid. De strijkers kwamen vooraan en het werden er meer, wel 7 of 8 in plaats van twee. De blazers moesten
achteraan zitten, want die hoorde je toch wel. Von Weber was de eerste dirigent die niet meespeelde
als eerste violist, maar alleen dirigeerde.
Von Weber heeft met de romantische Duitse opera "Der Freischütz" veel succes gehad. Hij verbond
daarin bovennatuurlijke elementen met Duitse folklore en was daarmee wegbereider en inspiratiebron
voor Wagner.
Alexander Glazoenov schreef drie balletten, negen symfonieën plus andere orkestwerken, twee
goede pianoconcerten, twee mooie vioolconcerten en een leuk saxofoonconcert, zeven strijkkwartetten en geen enkele opera! Dit laatste in tegenstelling tot de Russische componisten die hem les
gaven en beïnvloedden. Hij was een wonderkind en werd als 14-jarige leerling van Rimsky-Korsakov.
Na de revolutie van 1917 hield hij het niet vol in de Sovjet-Unie en vestigde hij zich in Parijs. Alle
moderniteiten op compositorisch gebied uit het begin van de 20e eeuw liet hij aan zich voorbij gaan.
Ik vermoed dat de Rêverie Oriëntale oorspronkelijk in 1886 voor orkest is geschreven.
De klarinet vinden we ook in de jazz-muziek terug. En in de klassieke muziek die daar weer door
geïnspireerd is, denk bijvoorbeeld aan de geweldige glijdende klarinetpassage waarmee Gershwins
Rhapsody in Blue begint. De klarinet vinden we ook veel in Oost-Europese volksmuziek en bij joodse
muziek. Met name Russische joodse emigranten naar de V.S. namen ook hun muziek mee. Die
muziek leeft nog steeds en wordt Klezmer-muziek genoemd.

Osvaldo Golijov heeft zich door de Klezmer-muziek laten inspireren. Hij schrijft:
"Acht eeuwen geleden dicteerde Isaac de Blinde, de grote kabbalistische rabbi, een manuscript waarin
hij beweert dat alle dingen en gebeurtenissen in het universum het product zijn van combinaties van
Hebreeuwse letters."
"De dromen en gebeden van Isaac de Blinde is een soort episch verhaal, een geschiedenis van het
Jodendom. Het bevat Abraham, ballingschap en verlossing. De delen zijn als het ware in de drie talen
die in 6000 jaar Joodse geschiedenis werden gesproken: het eerste in het Aramees, het tweede in het
Jiddisch, het derde in het Hebreeuws. Ik besefte dat pas nadat het stuk al klaar was. Maar als voorbeeld: terwijl ik het tweede deel componeerde, zat mijn vader buiten de sportpagina van de krant te
lezen. Af en toe riep hij dan: "daar hebben we weer een Jiddisch akkoord!"

Wouter Molendijk, 3 maart 2007

Op het internet zijn enkele stukken te beluisteren. De volgende links kunnen daarbij helpen:

Von Weber:
http://opus100.free.fr/fr/Chambre8.html
http://opus100.free.fr/gb/liste.html
zelfde muziek, zie onder in het alfabet, maar nog veel meer moois
http://www.soundclick.com/bands/songInfo.cfm?bandID=541356&songID=3924489
een ander deel
http://www.soundclick.com/bands/pagemusic.cfm?bandID=541356&CurrentPage=2
nog meer moois!
http://www.amazon.fr/Quintette-clarinette-Antonin-Reicha-Nepomuk/dp/B0000259K7
van alle vier de delen de eerste 30 seconden
Glazoenov, orkestversie:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0000045SV/classicaljunk-20

Over de componist Osvaldo Golijov (in het Engels)
Osvaldo Golijov (born December 5, 1960) grew up in an Eastern European Jewish household in La
Plata, Argentina. Born to a piano teacher mother and physician father, Golijov was raised surrounded by chamber classical music, Jewish liturgical and klezmer music, and the new tango of Astor Piazzolla. After studying piano at the local conservatory and composition with Gerardo Gandini
he moved to Israel in 1983, where he studied with Mark Kopytman at the Jerusalem Rubin Academy and immersed himself in the colliding musical traditions of that city. Upon moving to the
United States in 1986, Golijov earned his Ph.D. at the University of Pennsylvania, where he studied
with George Crumb, and was a fellow at Tanglewood, studying with Oliver Knussen.
In the early 90's Golijov began to work closely with two string quartets, the St Lawrence and the
Kronos. Both ensembles were the earliest to project Golijov's volatile and category-defying style in
its true, full form, and continue to perform his music regularly. In 2002, EMI released Yiddishbbuk,
a Grammy-nominated CD of Golijov's chamber music, celebrating ten years of collaboration with
the St Lawrence String Quartet, featuring clarinetist Todd Palmer. The Kronos Quartet released
three recordings featuring their collaborations with Golijov: The Dreams and Prayers of Isaac the
Blind, featuring David Krakauer, as well as Caravan, and Nuevo. Kronos also expanded Golijov's
musical family through collaborations with artists such as the Romanian Gypsy band Taraf de Haidouks, the Mexican Rock group Café Tacuba, tablas virtuoso Zakir Hussain, and legendary Argentine composer, guitarist and producer Gustavo Santaolalla, with whom Golijov continues to collaborate in a variety of projects. For the past seven years Golijov has been inspired by the voice of
Dawn Upshaw, for whom he composed several works, including the Three Songs for Soprano and
Orchestra, the opera Ainadamar, the cycle Ayre, and a number of arrangements of popular songs.
In 2000, the premiere of Golijov's St. Mark Passion took the music world by storm. Commissioned
by Helmuth Rilling for the European Music Festival, to commemorate the 250th anniversary of J.S.
Bach's death, the piece featured the Schola Cantorum of Caracas, with the Orquesta La Pasión
(especially assembled for this work by Golijov together with percussionist Mikael Ringquist), all
conducted by Maria Guinand. The CD of the premiere of this work, on the Haenssler Classic label,
received Grammy and Latin Grammy nominations in 2002. For the premiere of Ayre, Golijov
founded another virtuoso ensemble: The Andalucian Dogs. Together with Dawn Upshaw, they premiered the piece at Zankel Hall and recorded it on a Grammy-nominated CD for Deutsche Grammophon in 2005. In 2006 Deutsche Grammophon released the recording of Ainadamar, with Dawn
Upshaw, Kelley O'Connor and Jessica Rivera singing the principal roles, and the Atlanta Symphony
Chorus and Orchestra, conducted by Robert Spano, an artist and friend who has worked closely
with Golijov for almost a decade and conducted the world premiere of the opera, as well as the
American premiere of the Passion. The record earned two Grammy awards: for best opera recording, and best contemporary composition.
Golijov has received numerous commissions from major ensembles and institutions in the U.S. and
Europe. He is the recipient of a MacArthur Fellowship and several other awards. In addition to the
artists mentioned above, he collaborates closely with conductor Miguel Harth-Bedoya; vocalists
Luciana Souza, Alexandra Montano and Biella da Costa, cellists Yo-Yo Ma, Maya Beiser, Alisa Weilerstein and Matt Haimovitz, the Kamancheh virtuoso Kayhan Kalhor, and percussionist Jamey
Haddad; also with young, multitalented musicians such as Michael Ward-Bergeman, Gonzalo Grau,
Ljova, and Jeremy Flower; ensembles including the Atlanta Symphony, the Boston Symphony, the
Chicago Symphony, and eight blackbird; artist Gronk, playwright David H. Hwang, and director Peter Sellars, who staged sold out and critically acclaimed runs of Ainadamar at the Santa Fe Opera
and Lincoln Center.
Golijov has been composer-in-residence at the Spoleto USA Festival, the Los Angeles Philharmonic's Music Alive series, Marlboro Music, Ravinia, and several other festivals. He has recently
been named composer-in-residence for the 2007 Mostly Mozart Festival at Lincoln Center and is cocomposer-in-residence, together with Marc-Anthony Turnage, at the Chicago Symphony Orchestra
for the next two seasons. This season he is working with the Silk Road Project and with Dawn Upshaw at Carnegie Hall in two workshops. Golijov is an Associate Professor at College of the Holy
Cross in Worcester, MA, where he has taught since 1991, and is also on the faculty of the Boston
Conservatory.
In January and February 2006 Lincoln Center presented a sold out Festival called "The Passion of

Osvaldo Golijov", featuring multiple performances of his major works, his chamber music, and late
nights of Tango and Klezmer. London's Barbican Centre also presented two evenings of his music in
early 2006, and the Atlanta Symphony is featured his works throughout the season.
Recently completed projects include Azul, a cello concerto for Yo-Yo Ma and the Boston Symphony,
and the composition of the soundtrack for Francis Ford Coppola's upcoming film Youth Without
Youth. He is currently at work on Rose of the Winds, commissioned by the Chicago Symphony Orchestra and to be premiered by them with the Silk Road Ensemble and Miguel Harth-Bedoya conducting. Future works include a new opera, commissioned by the Metropolitan Opera.
His works are published by Ytalianna Music Publishing. In addition to Ainadamar and Ayre,
Deutsche Grammophon will release three other recordings of Golijov's works over the next two
years. Other works have been released on Nonesuch, Sony Classical, Hanssler Classics, Naxos,
Koch, and EMI.
http://www.osvaldogolijov.com/

Op verschillende websites zijn CD uitgaven te vinden van de componist Golijov. Het door het Delos
Ensemble gespeelde stuk wordt blijkbaar in verschillende versies (?) gespeeld. We zullen het zondag wel horen.
1. The
2. The
lante
3. The
4. The
5. The

Dreams And Prayers of Isaac The Blind: Prelude: Calmo, Sospeso
Dreams And Prayers of Isaac The Blind: l. Agitati-Con Fuoco-Maestoso-Senza Misura, OsciDreams And Prayers of Isaac The Blind: ll. Teneramente-Ruvido-Presto
Dreams And Prayers of Isaac The Blind: lll. Calmo, Sospeso-Allegro Pesante
Dreams And Prayers of Isaac The Blind: Postlude: Lento, Liberament

"Eight centuries ago Isaac The Blind, the great kabbalist rabbi of Provence, dictated a manuscript in
which he asserted that all things and events in the universe are product of combinations of the Hebrew alphabet's letters: 'Their root is in a name, for the letters are like branches, which appear in
the manner of flickering flames, mobile, and nevertheless linked to the coal'. His conviction still
resonates today: don't we have scientists who believe that the clue to our life and fate is hidden in
other codes?
"Isaac's lifelong devotion to his art is as striking as that of string quartets and klezmer musicians.
In their search for something that arises from tangible elements but transcends them, they are all
reaching a state of communion. Gershom Scholem, the preeminent scholar of Jewish mysticism,
says that 'Isaac and his disciples do not speak of ecstasy, of a unique act of stepping outside oneself in which human consciousnes abolishes itself. Debhequth (communion) is a constant state,
nurtured and renewed through meditation'. If communion is not the reason, how else would one
explain the strange life that Isaac led, or the decades during which groups of four souls dissolve
their individuality into single, higher organisms, called string quartets? How would one explain the
chain of klezmer generations that, while blessing births, weddings, and burials, were trying to discover the melody that could be set free from itself and become only air, spirit, ruakh?
"The movements of this work sound to me as if written in three of the different languages spoken
by the Jewish people throughout our history. This somehow reflects the composition's epic nature.
I hear the prelude and the first movement, the most ancient, in Arameic; the second movement is
in Yiddish, the rich and fragile language of a long exile; the third movement and postlude are in
sacred Hebrew.
"The prelude and the first movement simultaneously explore two prayers in different ways: The
quartet plays the first part of the central prayer of the High Holidays, 'We will observe the mighty
holiness of this day...', while the clarinet dreams the motifs from 'Our Father, Our King'. The second movement is based on 'The Old Klezmer Band', a traditional dance tune, which is surrounded
here by contrasting manifestations of its own halo. The third movement was written before all the
others. It is an instrumental version of K'Vakarat, a work that I wrote a few years ago for Kronos
and Cantor Misha Alexandrovich. The meaning of the word klezmer: instrument of song, becomes
clear when one hears David Krakauer's interpretation of the cantor's line. This movement, together
with the postlude, bring to conclusion the prayer left open in the first movement: '...Thou pass and
record, count and visit, every living soul, appointing the measure of every creature's life and decreeing its destiny'.
"But blindness is as important in this work as dreaming and praying. I had always the intuition
that, in order to achieve the highest possible intensity in a performance, musicians should play,
metaphorically speaking, 'blind'. That is why, I think, all legendary bards in cultures around the
world, starting with Homer, are said to be blind. 'Blindness' is probably the secret of great string
quartets, those who don't need their eyes to communicate among them, with the music, or the audience. My hommage to all of them and Isaac of Provence is this work for blind musicians, so they
can play it by heart. Blindness, then, reminded me of how to compose music as it was in the beginning: An art that springs from and relies on our ability to sing and hear, with the power to build
castles of sound in our memories."
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Van Dingstee Kwartet en
Céleste Zewald (klarinet)
Kasteel De Vanenburg
Putten

10e Randmeerconcert - seizoen 2006/2007
vrijdag 23 maart 2007 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
Van Dingstee Kwartet & Céleste Zewald (klarinet)
Ingrid van Dingstee (viool) Marjolein van Dingstee (viool)
Helena van Tongeren (altviool) Ewout van Dingstee (cello) Céleste Zewald (klarinet)

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791
Klarinetkwintet in A. gr.t. KV 581 (1789)
-

Allegro
Larghetto
Menuetto - Trio
Allegretto con variazioni

Benjamin Britten Strijkkwartet Nr. 3 opus 94 (1975)
- Duets - with moderate movement
1913-1976
-

Ostinato - very fast
Solo - very calm
Burlesque - fast, con fuoco
Recitative and Passacaglia (La Serenissima)

Wolfgang Amadeus Mozart

~pauze~

Johannes Brahms Klarinetkwintet in b. kl.t. opus 115 (1891)
- Allegro
1833-1897

Benjamin Britten

- Adagio
- Andantino, presto non assai, ma con
sentimento
- Con moto

Johannes Brahms

Over het Van Dingstee Kwartet
Het Van Dingstee Kwartet werd opgericht door de uit één gezin afkomstige violistes Ingrid van
Dingstee en Marjolein van Dingstee en cellist Ewout van Dingstee. Sinds 1997 bestaat het kwartet
in zijn huidige samenstelling met Helena van Tongeren als altvioliste. Het Van Dingstee Kwartet
wist in korte tijd een succesvolle carrière op te bouwen. Het gaf concerten op talrijke Nederlandse
podia en maakte tournees in Europa en de Verenigde Staten. Het uitgebreide repertoire omvat
werken uit alle stijlperiodes van het grote strijkkwartetrepertoire. Daarbij hecht het kwartet er aan
om ook regelmatig Nederlandse composities ten gehore te brengen.
In 2003 bracht het Van Dingstee Kwartet haar eerste cd uit met strijkkwartetten van Haydn, Pijper
en Sjostakovitsj. De cd is door pers en publiek zeer positief ontvangen en is vele malen op de radio
te beluisteren geweest. Bij eerdere samenwerkingsproducties nam het kwartet cd’s op met het
“London String Quartet” van de hedendaagse, Nederlandse componist Jan van Amerongen en het
Strijkkwartet in g kl.t. van Debussy. Ook werden verschillende radio- en televisieregistraties van
concerten gemaakt, zowel in Nederland als door de Oostenrijkse omroep ORF.
Het Van Dingstee Kwartet won verschillende prijzen. In
2004 won het de Ondine Records prijs bij het Internationaal Kamermuziek Concours van Kuhmo in Finland.
Ook won het kwartet de eerste prijs (Thomastik-Infeld
Prijs) bij het Strijkkwartet Concours van het Internationaal Zomerfestival Praag-Wenen-Boedapest in Oostenrijk in 2002 en de tweede prijs en de Bärenreiterprijs bij het Internationaal Kamermuziek Concours
Charles Hennen in 2001. In de pers werd het kwartet
onder andere geprezen om zijn klankvorming,
vloeiende samenspel, gedrevenheid en temperament.
Van 2001 tot 2003 volgde het Van Dingstee Kwartet de
deeltijdopleiding van de Nederlandse Strijkkwartet
Academie in Amsterdam. Het kwartet volgde masterclasses bij leden van diverse gerenommeerde
strijkkwartetten. Zo werkte het Van Dingstee Kwartet
onder anderen met Norbert Brainin en Siegmund Nissel
(Amadeus Kwartet), Günter Pichler (Alban Berg Kwartet) en Sandor Devich (Bartók Kwartet).
Sinds 2003 werkt het kwartet samen met de Stichting
Strijkkwartetten Nederland, een samenwerkingsverband tussen een aantal prominente Nederlandse
strijkkwartetten, dat concertseries door het hele land
Foto: Ariane James
verzorgt. Naast de uitgebreide serie concerten heeft
het kwartet ook educatieve projecten op de agenda staan. In samenwerking met muziekscholen en
andere organisaties worden kamermuziekcursussen voor zowel kinderen als volwassenen georganiseerd. Daarnaast geeft het kwartet ook speciale schoolconcerten.
De violen (Nicola Gagliano, 1739 en Giuseppe Gagliano, 1769) en de cello (Benjamin Banks, 1785)
van het Van Dingstee Kwartet zijn ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. De altviool (Max Möller, 1948) is in privébezit.
Het Van Dingstee Kwartet wordt bij verschillende projecten ondersteund door het Prins Bernard
Cultuur Fonds, het ThuisKopie Fonds, het Kersjes van de Groenekan Fonds, de Stichting Algemeen
Muziekfonds, de Stichting John Kasander, het Willem Mengelberg Fonds en het Haarlems Muziek
Fonds.

website www.vandingstee.com

Over Céleste Zewald (klarinet)

Céleste Zewald studeerde klarinet aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam, achtereenvolgens bij Herman Braune en George Pieterson.
Zowel haar Docerend- als Uitvoerend musicusdiploma, behaalde zij met onderscheidingen
voor techniek, muzikaliteit en performance.
In 2001 werd haar tijdens het jaarlijkse concours om 'de Vriendenkrans' van Het Concertgebouw- en het Concertgebouw Orkest, de eerste
prijs toegekend, alsmede een groot aantal andere prijzen, zoals de pers-prijs, de publieksprijs
en de Eduard van Beinum-prijs. In 2002 won zij
de "Philip Morris Kunstprijs 2002" en werd zij
verkozen voor deelname aan de internationale
serie "Young Rising Stars" in het seizoen 2003 2004. Ten behoeve van deze serie recitals – die
haar in alle grote concertzalen in Europa bracht
en ook haar debuut in Carnegie Hall (NY) betekende werd voor haar een compositieopdracht verstrekt aan componist Robin de
Raaff (‘Chalumeau’).
In juli 2005 speelde zij dit werk met pianist Jaap
Kooi ook op uitnodiging in Tokio (Japan).
Céleste Zewald is o.m. werkzaam als klarinettiste in Het Brabants Orkest en speelt in
meerdere kamermuziekensembles, waarmee zij
inmiddels al vele concerten verzorgde en verschillende cd's opnam. Céleste Zewald is tevens
docente hoofdvak-klarinet aan het Utrechts Conservatorium en regelmatig als soliste te gast bij
diverse orkesten.
Foto: Nic Limper

website www.celestezewald.nl

Enkele notities bij dit concert
Een paar jaar geleden was het ondenkbaar dat wij een kwintet zouden kunnen contracteren. Maar
nu u met zo velen naar onze Randmeerconcerten komt, kunnen we genieten van de klarinetkwintetten van Mozart en Brahms.
Het is prachtig bedacht om het derde kwartet van Britten tussen deze twee verpletterende klarinetkwintetten te programmeren. Britten is een belangrijk componist in het midden van de 20e
eeuw. Britten was een intellectueel en een pacifist in een tijd waar Engeland zeer betrokken was in
de tweede wereldoorlog. Hij was homoseksueel in een tijd dat dat volkomen onbespreekbaar was
en al helemaal niet in het puriteinse Engeland. Britten heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht met zijn partner Peter Pears, de tenor voor wie hij veel mooie muziek heeft geschreven.
Britten is niet meegegaan in de muzikale vernieuwingen van de atonale muziek. Hij heeft zijn weg
gevonden in de tonale muziek. Zijn ideaal was dat zijn muziek toegankelijk moest zijn voor zowel
ervaren als beginnende luisteraars. In hoeverre dat gelukt is met dit strijkkwartet is aan u om te
beoordelen. Ik vind de eerste twee delen niet gemakkelijk. Maar de beloning is groot, want het
derde en vijfde deel bevatten voor mij erg mooie muziek.
In 1973 onderging Britten een hartoperatie. Tijdens de operatie kreeg hij een beroerte. Als gevolg
daarvan kon hij zijn rechter hand niet meer gebruiken en bijvoorbeeld niet meer pianospelen.
(Britten was een zeer goed pianist en heeft Peter Pears op vele concerten begeleid.) Desondanks
heeft hij in 1974 en 1975 nog veel gecomponeerd. Dit kwartet is zijn allerlaatste composities, de
eerste uitvoering heeft hij niet meer meegemaakt. Het was met zijn handicap makkelijker een
strijkkwartet te componeren dan een orkestwerk: nu hoefde hij slechts vier partijen te noteren.
Het is niet verbazingwekkend dat Britten en Sjostakovitsj bevriend waren en belangrijke werken
aan elkaar hebben opgedragen. Hun gezamenlijke vriend was de cellist Rostropovitsj, voor wie ze
beide stukken schreven. (Ook Sjostakovitsj kon aan het eind van zijn leven nauwelijks meer schrijven. Diens laatste strijkkwartet bestaat uit vijf langzame delen, dus met weinig noten per minuut
muziek.) Het laatste deel van dit kwartet is een passacaglia (spreek uit: passakalja). Dat is een
vorm die in de barok gebruikt werd, de beroemdste is de passacaglia voor orgel van Bach. Bij een
passacaglia wordt een basthema steeds herhaald, terwijl erboven variaties klinken. (Sjostakovitsj
schreef in zijn eerste vioolconcert een geweldige passacaglia. En het fantastische vierde deel van
de vierde symfonie van Brahms is een passacaglia.) Britten schrijft dit deel in november 1975 tijdens zijn laatste bezoek aan Venetië en de thema's die hij gebruikt komen uit zijn allerlaatste opera, Death in Venice, gebaseerd op de roman Tod in Venedig van Thomas Mann, over het onvervulbare verlangen van een man naar een prachtige jongen. Je hoort duidelijk: "I love you".
In het eerste deel, duetten, laat Britten steeds twee instrumenten van het kwartet uitkomen.
Vooral het duet tussen de tweede viool en de altviool is indrukwekkend. Het derde deel, solo, is
een hommage aan de eerste violist van het beroemde Amadeus Kwartet, Norbert Brainin. Zij hebben het kwartet ook als eerste uitgevoerd.
(Als u meer van Britten wilt horen, probeer dan eens zijn de Young Person's Guide to the Orchestra, of Les Illuminations voor tenor en strijkorkest of de Serenade voor hoorn, tenor en strijkorkest
(opus 31) of zijn opera Peter Grimes.)
Soms vragen mensen mij wat het mooiste stuk is dat ik ken. Dat is voor mij een onmogelijke
vraag. Is Don Carlos (Verdi) mooier dan Die Walküre (Wagner) of Don Giovanni (Mozart) of de Mattheus Passion (Bach), om maar eens een paar titelkandidaten te noemen. Maar de vraag naar de
mooiste 100 stukken, zonder dat de volgorde een halszaak is, daar zou ik wel raad mee weten.
Dan zou het klarinetkwintet van Brahms ergens tussen de 20 en de 30 terecht komen, schat ik. Ik
ben gek op de muziek van Brahms. Hij heeft voor mij zoveel meesterwerken geschreven: vioolconcert, vierde symfonie, beide pianoconcerten, Ein Deutsches Requiem, de drie vioolsonates, eerste
cellosonate, eerste sextet, dit kwintet en ga zo maar door. Al die werken hebben gemeen dat ze
vanaf de eerste noot boeien: Brahms valt altijd met de deur in huis, je hoeft nooit te wachten tot
het mooi wordt.
Brahms had zichzelf voorgenomen niet meer te componeren na het voltooien van het strijkkwintet
opus 111 in 1890. Maar toen ontmoette hij in 1891 de klarinettist Richard Mühlfeld, een violist die
zichzelf heel goed klarinet had leren spelen. Hij raakte door deze kennismaking zo geïnspireerd dat
hij toch weer is gaan componeren. Dat heeft geleid tot het klarinettrio opus 114, dit kwintet en de
twee klarinetsonates opus 120. Brahms kende het klarinetkwintet van Mozart zeer goed en heeft
dankbaar gebruik gemaakt van wat Mozart daarbij had uitgevonden. Dat is goed hoorbaar bij het
begin van het werk. En ook in het vierde deel: een thema met variaties, net als bij Mozart.
vervolg>>

Brahms begint het eerste deel van het kwintet vanuit de donkere kleuren van de strijkers met een
dalend motief, dat onmiddellijk een weemoedige sfeer teweeg brengt die het hele kwintet zal duren.
Dit kwintet kent geen competitie, geen strijd om de macht tussen de klarinet en de strijkers. Ze gunnen elkaar alle ruimte en als de een even iets heel moois mag doen, dan spannen de anderen zich tot
het uiterste in om daar iets heel moois omheen te bouwen of er bewonderend commentaar op te
geven. De tussenstemmen in dit werk zijn prachtig en belangrijk.
Het tweede deel begint met grote magie. De strijkers spelen met de sordino (een opzetstukje op de
kam waardoor de klank minder luid wordt). Je denkt dat dit het mooiste is wat er bestaat. Maar na
drie minuten gooit Brahms echt alle remmen los, je gelooft je oren niet, droom ik of is dit echt? De
instrumenten vervloeien, nemen de draad van elkaar over, tijd lijkt niet meer te bestaan.
Gelukkig kunnen we tijdens het derde en vierde deel weer bijkomen. Het vierde deel bestaat uit
variaties op een eenvoudig thema. In de vijfde variatie horen we het begin van het kwintet weer
terug, met z'n weemoedige sfeer. Het leven gaat weer verder, de tijd loopt weer.
Toen Brahms en Britten de stukken van dit programma schreven, wisten ze dat ze niet zo lang meer
zouden leven. Mozart wist dat niet toen hij dit heerlijke kwintet schreef in september 1789. Het is
ook ontstaan door de inspiratie van een klarinettist, in dit geval Mozarts vriend en medelid van de
Vrijmetselaars Anton Stadler. Het tweede deel lijkt zo uit de hemel neer te dalen. Het manuscript is
verloren gegaan. Dertien jaar na Mozarts dood is het werk uitgegeven voor de inmiddels verder ontwikkelde a-klarinet. Stadler bespeelde waarschijnlijk een z.g. bassethoorn, een voorloper van de
klarinet. Deze kon nog lager komen dan de a-klarinet.

Wouter Molendijk, 16 maart 2007

Enkele interessante websites:
http://cdbaby.com/cd/bcms1
Hier kunt u het derde en vierde deel van het kwintet van Brahms downloaden / beluisteren.
http://music.ibiblio.org/pub/multimedia/pandora/mp3/contrib/William_McColl_Live/
Hier kunt u het hele kwintet van Brahms downloaden / beluisteren.
http://www.mozart-weltweit.eu/mozart-archiv/serie10.htm
Hier kunt u het hele kwintet van Mozart downloaden / beluisteren.
http://www.arteaquartet.com/audio.shtml
Hier kunt u het hele kwartet van Britten downloaden / beluisteren.
http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-09252005-181930/unrestricted/
CHAPTER_1_BENJAMIN_BRITTEN.pdf
bevat een zeer goed overzichtsartikel in het Engels over Britten
Heel handig is de website http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=728 waar verwijzingen staan
naar een groot aantal websites over muziek, zowel klassiek als modern.
Voor de liefhebber op de volgende bladzijde de eerste regels van het kwintet van Mozart:
(van: http://www.mutopiaproject.org/cgibin/piece-info.cgi?id=337).
Het Mutopia project verspreidt gratis bladmuziek van klassieke componisten in het publieke domein.
Deze bladmuziek is gemaakt met gratis software van enkele Nederlandse liefhebbers. Zie
http://lilypond.org/web/ . De ontwikkelaars waren niet tevreden met de moderne computerbladmuziek en zij vinden dat mooie muziek ook mooi moet worden afgedrukt.

Over Benjamin Britten uit de Engelse internet-encyclopedie Wikipedia
Biography
Edward Benjamin Britten, Baron Britten of Aldeburgh, OM CH (November 22, 1913 Lowestoft, Suffolk - December 4, 1976 Aldeburgh, Suffolk) was a British composer, conductor, and pianist.
Britten was born in Lowestoft in Suffolk, the son of a dentist and a talented amateur musician. His
birthday, November 22, is the feast-day of Saint Cecilia, the patron saint of music, and he showed musical gifts very early in life. He began composing prolifically as a child, and was educated at Gresham's
School. In 1927, he began private lessons with Frank
Bridge. He also studied, less happily, at the Royal
College of Music under John Ireland and with some
input from Ralph Vaughan Williams. Although ultimately held back by his parents (at the suggestion
of College staff), Britten had also intended to study
with Alban Berg in Vienna. His first compositions to
attract wide attention were the Sinfonietta (Op.1)
and a set of choral variations A Boy was Born, written in 1934 for the BBC Singers. The following year
he met W. H. Auden with whom he collaborated on
the song-cycle Our Hunting Fathers, radical both in
politics and musical treatment, and other works. Of
more lasting importance was his meeting in 1936
with the tenor Peter Pears, who was to become his
musical collaborator and inspiration as well as his
partner.
In early 1939, the two of them followed Auden to
America. There Britten composed Paul Bunyan, his
first opera (to a libretto by Auden), as well as the
first of many song cycles for Pears; the period was
otherwise remarkable for a number of orchestral
works, including Variations on a Theme of Frank
Bridge (written in 1937 for string orchestra), the
Violin Concerto, and Sinfonia da Requiem (for full
orchestra).
Britten and Pears returned to England in 1942, Britten completing the choral works Hymn to Saint Cecilia (his last collaboration with Auden) and A Ceremony of Carols during the long sea voyage. He
had already begun work on his opera Peter Grimes, and its premiere at Sadler's Wells in 1945 was
his greatest success so far. However, Britten was encountering opposition from sectors of the English musical establishment and gradually withdrew from the London scene, founding the English
Opera Group in 1947 and the Aldeburgh Festival the following year, partly (though not solely) to
perform his own works.
Grimes marked the start of a series of English operas, of which Billy Budd (1951) and The Turn of
the Screw (1954) were particularly admired. These operas share common themes, with that of the
'outsider' particularly prevalent. Most feature such a character, excluded or misunderstood by society; often this is the protagonist, such as Peter Grimes and Owen Wingrave in their eponymous operas. An increasingly important influence was the music of the East, an interest fostered by a tour
with Pears in 1957, when Britten was much struck by the music of the Balinese gamelan and by
Japanese Noh plays. The fruits of this tour include the ballet The Prince of the Pagodas (1957) and
the series of semi-operatic "Parables for Church Performance": Curlew River (1964), The Burning
Fiery Furnace (1966) and The Prodigal Son (1968). The greatest success of Britten's career was,
however, the musically more conventional War Requiem, written for the consecration of the rebuilt
Coventry Cathedral in 1962.
Britten developed close friendships with Dmitri Shostakovich and Mstislav Rostropovich in the
1960s, composing his Cello Suites for the latter and conducting the first Western performance of
the former's Fourteenth Symphony; Shostakovich dedicated the score to Britten and often spoke
very highly of his music. last of the 'Church Parables') to Shostakovich.

In the last decade or so of his life, Britten suffered from increasing ill-health and his late works became progressively more sparse in texture. They include the opera Death in Venice (1973), the
Suite on English Folk Tunes "A Time There Was" and Third String Quartet (1975), which drew on
material from Death in Venice, as well as the dramatic cantata Phaedra (1976), written for Janet
Baker. Having previously refused a knighthood, Britten accepted a life peerage on 2 July 1976 as
Baron Britten, of Aldeburgh in the County of Suffolk. A few months later he died of heart failure at
his house in Aldeburgh. He is buried in the churchyard there. His grave lies next to that of his partner, Peter Pears. Additionally, the grave of Imogen Holst (a close friend of Britten) can be found
directly behind.
Music
One of Britten's best known works is The Young Person's Guide to the Orchestra (1946), which was
composed to accompany Instruments of the Orchestra, an educational film produced by the British
government, narrated and conducted by Malcolm Sargent. It has the subtitle Variations and Fugue
on a Theme of Purcell, and takes a melody from Henry Purcell's Abdelazar as its central theme.
Britten gives individual variations to each of the sections of the orchestra, starting with the woodwind, then the string instruments, the brass instruments and finally the percussion. Britten then
brings the whole orchestra together again in a fugue before restating the theme to close the work.
The original film's spoken commentary is often omitted in concert performances and recordings.
Britten was an accomplished pianist, and sometimes performed at the piano in chamber music or
accompanying lieder. However, apart from the Piano Concerto (1938) and the Diversions for piano
and orchestra (written for Paul Wittgenstein in 1940), he wrote very little music for the instrument,
and in a 1963 interview for the BBC said that he thought of it as "a background instrument".
His work as a conductor included not only his own
music but also that of many other composers, notably Mozart, Elgar, and Percy Grainger.
One of Britten's solo works that has an indisputably
central place in the repertoire of its instrument is his
Nocturnal after John Dowland for guitar (1964). This
work is typically spare in his late style, and shows the
depth of his life-long admiration for Elizabethan lute
songs. The theme of the work, John Dowland's Come,
Heavy Sleep, emerges in complete form at the close
of eight variations, each variation based on some
feature, frequently transient or ornamental, of the
song or its lute accompaniment.
Reputation
Britten's status as one of the greatest English composers of the 20th century is now secure among professional critics. In the 1930s he made a conscious
effort to set himself apart from the English musical
mainstream, which he regarded as complacent, insular and amateurish. Many critics of the time, in return, distrusted his facility, cosmopolitanism and admiration for composers, such as Mahler, Berg, and
Stravinsky, not considered appropriate models for a
young English musician.
Even today, criticism of his music is apt to become
entangled with consideration of his personality, politics and sexuality. The publication of Humphrey Carpenter's biography in 1992, with its revelations of
Britten's often fraught social, professional and sexual relationships, has ensured that he will remain
a controversial figure. A further study along the lines begun by Carpenter is John Bridcut's Britten's
Children, 2006, which describes Britten’s love for a series of pre-adolescent boys throughout his
life.
For many musicians, however, Britten's technique, broad musical and human sympathies and ability to treat the most traditional of musical forms with freshness and originality places him near the
head of composers of his generation. A notable tribute is a piece by the Estonian composer Arvo
Pärt titled Cantus in Memory of Benjamin Britten.
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Victoria’s Delight
Ralph Meulenbroeks - viola da gamba
David Jansen - clavecimbel

J. S. Bach
(1685-1750)

Sonate (voor viola da gamba en
clavecimbel in G, BWV 1027)
–
–
–
–

T. Hume
(1569–1645?)

J. Duphly
(1715-1789)

Adagio
Allegro ma non tanto
Andante
Allegro moderato

uit "The first book of ayres"
– The spirit of gambo
– Captaine Hume's pavan
– A soldier's galliard

uit "Troisième Livre de pièces de
clavecin"

Johann Sebastian Bach

– La Forqueray

M. Marais
(1656-1728)

uit "Le deuxième livre de pièces de
viole" (1701)
– Les Folies d'Espagne
~ pauze ~

J. S. Bach
(1685-1750)

Concerto nach Italienischem Gusto
BWV 971
– zonder tempo aanduiding
– Andante
– Presto

J. Schenck
(ca. 1660-1712)

uit "Scherzi Musicali per la Viola da
Gamba con Basso Continuo ad libitum" : Suite in a kl.t.
– Prelude
– Allemande
– Sarabanda
– Gigue

J. S. Bach
(1685-1750)

Sonate (voor viola da gamba en
clavecimbel in D, BWV 1028)
– Adagio

– Allegro
– Andante
– Allegro

Johannes Schenk

Over Victoria’s Delight
Gewapend met het originele instrumentarium gaat Victoria's Delight de verschillende compositievormen uit de tijd van de grote Europese vorstenhuizen te lijf. Werken van componisten als Marais,
Hume, en J.S. Bach, die voor de ontwikkeling van muzikale vormen zeer belangrijk waren, worden
zo van hun verhullende vernislagen ontdaan. Wat overblijft zijn heldere en fonkelende werken. In
het concert keert de luisteraar aan de hand van een aantal oervormen als de sonate, de suite, een
thema met variaties en het concert terug naar wat de basis van de klassieke muziek is.
Voor velen zal de bijzondere combinatie van viola da gamba en clavecimbel een nieuwe ervaring zijn.
Deze instrumenten lijken wel in
staat het hele scala van menselijke
emoties uit te drukken. Deze musici
zoeken in elk concert de grenzen
van het emotionele spectrum van
hun instrumenten op, waarbij ze
elkaar uitdagen en verrassen. Door
hun onbevangen en enthousiaste
benadering en korte mondelinge
toelichtingen maakt het tweetal de
"oude" muziek weer helemaal actueel.
Ralph Meulenbroeks speelde op
8-jarige leeftijd piano, gitaar en
basgitaar en combineerde later zijn conservatoriumstudie contrabas (bij Henk Guldemond) met een
universitaire studie en een promotie in de natuurkunde. Aan zowel zijn doctorstitel als zijn diploma
"Uitvoerend Musicus" wist hij het predicaat cum laude te verbinden. Als bassist speelde hij in het
Koninklijk Concertgebouworkest. Hij trad daarnaast veelvuldig op als solist, zowel in recitals als
met orkestbegeleiding en maakte diverse radio-, tv- en cd-opnamen. Bovendien vond hij nog tijd
om zich in diverse bands bezig te houden met jazz-, pop- en rockmuziek.
De kennismaking met de viola da gamba in 1996 gaf Ralph de gelegenheid om zich verder als solist
te gaan profileren en zo zijn zoektocht naar de pure muziekervaring een extra impuls te geven.
Sindsdien specialiseert hij zich in de authentieke uitvoeringspraktijk en studeert hij viola da gamba
bij o.a. Jaap ter Linden.

Foto Erik Dignum,

Website Ralph Meulenbroeks www.voixhumaines.com

David Jansen groeide op in een bekende Utrechtse muzikantenfamilie.
Na de eerst lessen in familiekring op
het gebied van zang en clavecimbelen orgelspel zette hij zijn studie voort
bij Leo van Doeselaar aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Hij was prijswinnaar bij diverse
concoursen; o.m. het Internationaal
Orgelconcours Nijmegen 2000 (1e
prijs) en het Internationaal Hendrik
Andriessen Orgelconcours 1992.
Als solist, continuospeler en begeleider treedt hij op in binnen- en
buitenland. David maakte opnamen
voor radio, televisie en enkele CDprodukties (J.S. Bach Musicalisches
Opfer, W.A. Mozart orgelwerken à
quatre mains).

Over instrumenten en componisten
De viola da gamba is een strijkinstrument met zes of zeven snaren.
Op de hals zitten dwarsbalkjes, fretten genaamd, zoals bij een gitaar.
In de renaissance werd het veel als ensemble-instrument bespeeld. In
de Franse barok werd het steeds meer een solo-instrument.
Kapitein Tobias Hume ( zie verderop voor een langer verhaal in het
Engels) was een Brits officier en amateur-componist. Van Hume is
weinig bekend. In de eerste plaats was hij een legerofficier, en in het
voorwoord van zijn tweede liederboek schrijft hij dat muziek „de enige
zachte zijde“ aan hem is. Hij leefde in zware armoede wat een verklaring kan zijn voor de vaak wat depressieve teksten van zijn liederen.
Hume heeft slechts twee muziekboeken gepubliceerd: in 1605 The
First Part of Ayres en in 1607 Captain Humes Poeticall Musicke. Hij stond niet afkerig tegenover
nieuwe muziekstijlen, en ging er prat op alles zelf te schrijven, in plaats van simpelweg bestaande
muziek te bewerken. Hume had een voorliefde voor de viola da gamba, en voerde hierover een
pennenstrijd met John Dowland, die de luit verkoos.
Johannes Schenck is in Amsterdam geboren. Hij werd een virtuoos speler op de gamba en
schreef er veel werken voor. Later leefde hij in Düsseldorf, in dienst van verschillende adellijke personen. Er is niet veel over hem bekend, maar toch is er iets over hem te vinden op de website
http://utopia.knoware.nl/users/royalc/romned/Schenck.html#pauls. Johan (of Joan) Schenck verstond niet alleen de kunst van het componeren maar ook van het vleien van het schone geslacht:
Aan Me-juffrouw Catharina Elisabeth de Ruuscher:
Me-Juffrouw,
Heden beleeven wy een eeuw, in dewelke degeene, die in aansien en middelen booven anderen
uitmunten, meer den naam van eenige weetenschappen, dan wel haare kenisse beminnen. Dit
is een eersugtigheid, die aan goede kunsten schadelyk is: want onervarene behaalen by sulke
lieden de lof en dankbaarheid, dewelke aan waardiger Meesters toekomt: ende deesen baatsugtige blussen aldus in goed Geesten geheel uit de lust en yver, die andersins gesonde Verstanden aanprikkelen mogte tot nadere ondersoekingen van 't geene sy van te vooren nooit wel begreepen hadden. Maar van uwe Eed. Braave Juffer, mag men met waarheid seggen, dat uw
Verstand en kennis, soo wel in de Sang-Kunst, als in de handeling van 't Clavier en de Viool di
Gamba, gevoegd synde by het ryp en deftig Oordeel, 't geen uwe Ed. veld in alle saaken de Musicale Oeffeninge betreffende, verdienen niet alleen de verwonderinge van eenige gemeene
Liefhebbers, maar den roem ende d'achtinge van de grootste Meesters in onse Kunst. Ik kan my
dienvolgens versekerd houden, dat het aan uwe Eed. behaagen sal, dat ik dese nieuwe Gesangen by my gesteld synde ten gebruike van onse Duitse Opera, die wy d'eerstemaal op het Amsterdamse Schou-Tooneel vertoont hebben aan uwe Eed. voor alle anderen opdrgaage ; als
dewelke seekerlyk soodanige Begaafdheeden overvloediglyk besitt, die qualyk-gesinde sullen
afschrikken, om onregtvaardige Vonissen uit te spreeken, soo wel tot naadeel van het Werk, als
van den Vinder en Maaker van het selve. Dese Gunst-bewysinge, die ik my van uwe Eeds.
zeedigeKunst-Liefde belooven derf, sal een eindeloose verpligtinge zyn, dat ik alle vlyd aanwende, om te blyven,
Verstandige en Voorname Juffer,
Uwe Eeds.
Onderdaanigsten Dienaar
Joan Schenk
Jacques Duphly was clavecinist en componist. Hij is geboren in Rouen in Frankrijk. Hij was ook
organist, eerst in Évreux, later in Parijs. Hij publiceerde vier boeken (in totaal 52, dikwijls virtuoze
werken) met muziek voor het clavecimbel. Zijn muziek is verwant met de muziek van Rameau en
François Couperin. Hij stierf op 15 juli 1789, de dag na de bestorming van de Bastille.

De filosoof Jean Jacques Rousseau (18e eeuw) schreef lovend over de vingerzetting van monsieur
Duphli op het clavecimbel in zijn Dictionaire de Musique.
Ajoutez à ces observations les règles
suivantes, que je donne avec confiance,
parce que je les tiens de M. Duphli, excellent
maître de clavecin, et qui possède surtout la
perfection
du
doigté.
Cette perfection consiste en général dans un
mouvement
doux,
léger
et
régulier.
Le mouvement des doigts se prend à leur
racine, c'est à dire à la jointure qui les attache
à
la
main.
Il faut que les doigts soient courbés
naturellement, et que chaque doigt ait son
mouvement propre indépendant des autres
doigts. Il faut que les doigts tombent sur les
touches, et non qu'ils les frappent, et de
plus, qu'ils coulent l'une à l'autre et se succédant, c'est à dire qu'il ne faut quitter une
touche qu'après en avoir pris une autre.
Ceci regarde particulièrement le jeu françois. [...]
JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Dictionnaire de
musique. Paris 1768. Tome 1, p. 211-212,
article «doigté».
Rousseaux beschrijft de vingerzetting op het
klavier van een clavecimbel die hij heeft
waargenomen bij M. Duphli, die volgens
hem bekend staat als een uitmuntend
clavecimbelspeler.
In werkelijkheid pleegde Rouseau gewoon
plagiaat! Hij nam de tekst over van JeanPhilippe Rameau, de befaamde componist
die standaardwerken schreef over de
muziektheorie.

Vlaams clavecimbel

Schematic view of a 2x8'' single manual harpsichord. 1) keylever, 2) name batten, 3) name board 4) tuning
pins, 5) nut, 6) jack rail, 7) upper registers, 8) string, 9) bridge, 10) hitchpin, 11) liner, 12) bentside/tail, 13)
boudin, 14) soundboard, 15) gap, 16) upper belly rail, 17) jack, 18) lower belly rail, 19) bottom, 20) rack, 21)
guide pin, 22) lower registers, 23) wrestplank, 24) balance pin, 25) keyboard frame.

Heel bijzonder om onverwacht op internet een lang verhaal te vinden over Tobias Hume
terwijl er verder toch weinig over hem bekend is!
Tobias Hume
(c. 1569 -- 1645)
Musicall Humors
TO THE UNDERSTANDING READER
I Doe not studie Eloquence, or profess Musicke, although I doe love Sence, and affect Harmony:
my Profession being, as my Education hath beene, Armes, the onely effeminate part of me, hath
beene Musicke; which in mee hath beene alwayes Generous, because never Mercenarie. To prayse
Musicke, were to say, the Sunne is bright. To extoll my selfe, would name my labors vaine glorious.
Onely this, mu studies are far from servile imitations, I robbe no others inventions, I take no Italian
Note to an English dittie, or filch fragments of Songs to stuffe out my volumes. There are mine own
Phansies expressed by my proper Genius, which if thou dost dislike, let me see thine, Carpere vel
noli nostra, vel ede tua, Now to use a modest shortnes, and a briefe expression of my seffe to all
noble spirites, thus, My title expresseth my Bookes Contents, which (if my Hopes faile me not)
shall not deceive their expectation, in whose approvement the crowne of my labors resteth. And
from henceforth, the stateful instrument Gambo Violl shall with ease yeelde full various and as devicefull Musicke as the Lute. For here I protest the Trinitie of Musicke, parts, Passion and Division,
to be as gracefully united in the Gambo Violl, as in the most received Instrument that is, which
here with a Souldiers Resolution, I give up to the acceptance of at noble dispositions.
The friend of his friend,
TOBIAS HUME
Far removed from the honeyed words that his contemporaries knew how to handle in similar circumstances, such was the tone, a blunt, rugged one, in
which Tobias Hume addressed to his public the first
fruit of his "idlenes." This profession of faith serving
as a preface is one of the rare elements that may
help us to attempt a portrait, however imperfect, of
the character. The two books of 1605 and 1607
make up the whole output of Hume: they give him
the opportunity of evoking his first condition as soldier, laying great stress on it, as if to forestall criticism of his uncommon Musiques. Indeed the unusual
style of his compositions seems to have put off the
cultivated amateur, nurtured on skillful counterpoint
and precious madrigalisms. Aware that his "Fortune is out of tune," he begs Queen Anne, to whom
his second collection is dedicated, to bestow some attention upon "the onely and last refuge of
(his) long expecting hopes." To the copy he offers her, he even appends this pathetic postscript in
his own hand: "I doe in all humylities bessech your Matie that you would bee pleased to heare this
Musick by mee: havinge excellent Instruments to performe itt."
Seeing that his efforts met with no success, Hume may possibly have turned elsewhere to seek
recognition of his genius. Wandering through Europe to the scenes of the various religious and political conflicts, he lived the life of a mercenary, now serving as a captain in the King of Sweden's
armies, now leading the troups of the Emperor of Russia in battles of doubtful issue. In the autumn
of the year 1629, which saw the end of hostilities between Sweden and Poland, Hume probably
managed to get back to London. He applied for admission to the Charterhouse, a former priory lying slightly to the northeast of the ancient wall of the City, and which had been re-established as a
hospital capable of accomodating eighty poor "brethren." Its newly-revised statutes provided shelter for distressed gentlemen such as navy or army officers, clergymen, doctors in all disciplines,
artists and men of letters, or "such as had been servants to the King's Majestie or could bring good
testimony of their good behaviour and soundness in religion." If it is true that the minimum age for
admission was sixty, one can reasonably assume that Hume was born before 1570.
Music, however, does not seem to have brought Hume the tranquillity of a peaceful retirement. No
sooner had he settled down, he yearned after new adventures. In a letter addressed to Charles I.,
he asked permission to go, with 120 men, at the behest of the King of Sweden, to "Mickle Bury
Land" (Mecklemburg?), in order to deliver any letters his Majesty may wish to entrust to him. In all

likelihood, the authorities hesitated to give any credit to the extravagant captain. For the last time
in July 1642, the old soldier raised his voice: in the True Petition of Colonel Hume, as it was presented to the Lords assembled in the high Court of Parliament--a pamphlet that he took the trouble
to have printed, lest it should meet with the same fate as his previous requests--he asked, in the
same of the Kingdom, to be given high command over the troups sent to Ireland to crush the
Catholic rebellion which had been raging since the previous autumn. This long petition is pervaded
by a most tragical pathos, often bordering on madness. All through it, Hume--self-promoted to the
rank of colonel by his own exaltation--plays the whole gamut of pity, flattery, even menace. Indeed
the text would deserve to be quoted in full; it reveals a broken, disheartened man, whose ruin is at
hand: "I do humbly intreat to know why your Lordships do slight me, as if I were a fool or an
Ass...I have pawned all my best clothes, and have now no good garment to wear...I have not one
penny to help me at this time to buy me bread, so that I am like to be starved for want of meat
and drink, and did walk into the fields lately to gather Snails in the netles, and brought a bag of
them home to eat, and do now feed on them for want of other meat, to the great shame of this
land and those that do not help me... ." Three years later Hume, whose works had known no better
fortune than his life, died in the Charterhouse, on April 16, 1645.
As we have seen, little is known of Captain Hume. Could we then resist the temptation to find in
this eccentric character the original (in both senses of the term) of Sir Andrew Aguecheek from
Twelfth Night--A grand pint-quaffer, who was as cowardly as he was quarrelsome, played the "viol
de Gambo","spoke three or four Languages word for word without book", swore like a pagan, and
sang canons in the wildest fashion: such was our captain, as immortalized by his contemporary
Shakespeare--"which, who so please may believe, who like not may leave...."
Tobias Hume entrusted the manuscript of
his first opus (Musicall Humorsof 1605,
the Poeticall Musickeof 1607 is entirely
devoted to ensemble music) to John Windet, who by that time had probably become a specialist in this delicate typography, since Greaves, Jones and Dowland,
before Hume, had already resorted to his
printing- presses. At first sight, the book
is no different from those books of ayres
for the lute, whose blossoming had been
heralded by John Dowland in 1597: the
format and characters are the same, tablature and prickesongare mixed, and the
layout is the traditional one of tablebooksaround which three or four musicians could meet. The analogy ends as
soon as you detail the contents as described in the revealing title: The First Part of Ayres, French, Pollish, and others together, some in
Tablature, and some in Pricke-Song...With Pavines, Galliards, and Almaines for the Viole De Gambo
alone, and other Musicall Conceites for two Base Viols, expressing five partes, with pleasant reportes one from the other and for two Leero Viols, and also for the Leero Viole with two Treble Viols
or two with one Treble. Lastly for the Leero Viole to play alone, and some Songes to be sung to the
Viole, with the Lute, or better with the Viole alone Also an Invention for two to play upon one Viole.
Composed by Tobias Hume, Gentleman. London, Printed by John WIndet, dwelling at the Signe of
the Crosse Keyes at Powles Wharfe. 1605.
In this publication, Hume erects a veritable monument to the glory of the viol (the Base viol and
Lyra viol did not always differ markedly in terms of making or technique), and champions its cause
personally. Indeed this is the very first book to have been exclusively devoted to the viol, at a time
when the supremacy of the lute was being challenged. So the rather tendencious terms employed
by Hume to justify the pre-eminence of his instrument could not fail to antagonize the English Orpheus,John Dowland, though his answer would not be published until 1612, by which date the viol
had definitively supplanted the lute in England. And yet it is to the lute that the viol owes its form
of notation, which is perfectly adapted to scordaturaeffects, from the lute too, it borrowed certain
playing characteristics, even occasionally the double stringing of additional bass strings And finally,
it is the lute that must be regarded as the chief inspirer of the solo repertoire composed by the first
generation of English violists.

Let it not be inferred from the above that this book of
ayres is a sort of Hotchpotch with no substance or flavour
of its own. On the contrary, this copious collection of 117
pieces (of which 104 are for solo viol)--our composer, as
though anxious to assert his authorship, gave it the punning title of MusicalI Humors--includes a number of compositions of very fine inspiration and indisputable originality. The two pavans Captain Humes PavinandA Pavin(no.
42) are among the great achievements of the book.
Grouping the pieces sometimes according to their keys,
the composer delights in illustrating the varying moods
suggested by their titles (A Question, An answere; Deth,
Life.) Hume could not fail to be sensitive to those roaring
noises of combat which a Byrd, before him, had employed
to paint his impressive Battle.In his turn he builds one of
these medleys the English were so fond of: A Souldiers
Resolutiontells of all sorts of episodes to the sound of
drums and trumpets, whose interventions are carefully
inscribed in the soloist's part. And we can bet that Good
againe--which slowly emerges from its torpor (in allemande form) to tread a few measures of a saraband, then
of a jig, before it droops back into languor--elicited any
sort of comment, ranging from the influence of the "Suite"
on the English violists to the moving portrayal of the captains' recovery.
Soldier by profession, mercenary out of necessity, dying poor and nearly insane at the Charterhouse Hospital, Tobias Hume was a musician of great merit, and one of the most important gamba
players of his time.
Bron: www.hoasm.org/IVM/Hume.html

Marin Marais (1656-1728) een Franse componist van barokmuziekwas het grootste deel van zijn
leven werkzaam aan het Franse hof. Hij wordt beschouwd als een belangrijke vertegenwoordiger
van de Franse school van bas-viool componisten en was zelf ook een uitstekend violist. Hij componeerde vier opera’s, stukken voor trio's (fluit, viool. viola da gamba) en vele composities voor
viool en basso continuo. Zijn werk werd tijdens zijn leven volop uitgevoerd en was tot ver buiten de
Franse grenzen bekend.
Marais begon zijn muzikale loopbaan als zanger in het koor van Saint-Chapelle. In zijn jonge jaren
leerde hij vioolspelen bij Nicolas Hotman en bij violist en componist Monsieur de Saint-Colombe.
Hij bekwaamde zich verder bij de toenmalige hofkapelmeester Jean Baptiste Lully. In 1676 kwam
hij als musicus in dienst van het koninklijke hof. Drie jaar later werd hij officieel aangesteld als
'Ordinaire de la chambre du roy pour la viole' (een soort huismeester voor viool in dienst van de
koning). In 1685 volgde een benoeming tot solist. Tevens speelde hij in het orkest van de Académie Royale de Musique (Koninklijke Muziekacademie), dat onder leiding stond van Lully. Tot 1715
diende hij onder Lodewijk XIV (Le roi soleil)en tot 1725 onder Lodewijk XV.
Marais had liefst 19 kinderen. Een aantal daarvan zou later ook naam maken als musicus.
Marais' composities staan midden in de Franse muzikale traditie van de 17e en 18e eeuw en
vormden daarin volgens tijdgenoten een hoogtepunt. Hij componeerde het meest voor een instrument dat nu bekend staat als de 'viola da gamba', een verzamelnaam voor een negental verschillende soorten bas-viool. Zelf was hij de eerste uitgever van vijf muziekboeken, getiteld Pièces de
Violes, een verzameling van meer dan 550 stukken, de meeste voor zijn meest geliefde instrument.
Deze composities schreef hij tussen 1686 en 1725.

Bron: internet, in het bijzonder Wikipedia.
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Jonge talenten van het Koninklijk Haags Conservatorium
Elena Malinova - piano
Trio Giusto: Lisanne Soeterbeek - viool
Veronika Lénártová - altviool
Clotilde Lacroix - cello

L. van Beethoven
(1770-1827)

Sonate voor piano en cello in G,
opus 5/2 (1796)
- Adagio sostenuto ed espressivo,
Allegro molto piú tosto presto

- Rondo. Allegro

G. Enescu
(1881-1955)

Concertstuk voor altviool en piano (1906)
George Enesco

C. Saint Saëns
(1835-1921)

Introduction & Rondo Cappricioso voor
viool en piano in a, opus 28 (1863)

~ pauze ~

M. Ravel
(1875-1937)

Tzigane voor viool en piano (1924)
Ernest Bloch

E. Bloch
(1880-1959)

Rhapsody uit de Suite Hebraique
voor altviool en piano (1950)

E. von Dohnányi
(1877-1960)

Serenade voor strijktrio (1904)
- Marcia. Allegro
- Romanza. Adagio non troppo, quasi Andante
- Scherzo. Vivace
- Tema con Variazioni. Andante con moto
- Rondo. Allegro vivace

Ernst von Dohnányi

Vier zeer getalenteerde studenten aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag presenteren zich
vanmiddag met een schitterend en zwaar programma.

Elena Malinova (1976, Rusland) is sinds 2001 is werkzaam als corepetitor bij het Noord-Nederlands Conservatorium en bij het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag. Ze begeleidde masterclasses van o.a.
D.Geringas, T.Svane, Q.Viersen, U.Wiezel en V.Beths.

Clotilde Lacroix (1985, Frankrijk) studeerde cello in Lyon en cello en
bachelor musicologie in Parijs. Sinds 2006 studeert ze Michel Strauss aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Clotilde was aanvoerder in Orchestra of City of Paris en het International Orchestra UNESCO. In het
Gubaidoelina-Goebels festival Groningen november 2006 speelde ze live
voor de radio waarbij ze gecoacht werd door Gubaidoelina zelf.

Lisanne Soeterbroek (1984) studeert bij Vera Beths op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Haar 1e fase sloot ze in juni 2006 af met een
9,5 met onderscheiding. Lisanne gaf recitals in binnen- en buitenland,
waaronder in Japan, Abu Dhabi, Belgrado, Duitsland en Denemarken. Op
haar veertiende maakte ze haar debuut in de Grote Zaal van het Concertgebouw met het vioolconcert van Khatchaturian. Haar viool, gebouwd door
Vuillaume, is ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds. Zie ook: www.lisannesoeterbroek.com

Veronika Lénártová (1981, Slowakije) studeerde altviool in Slowakije
en Tsjechië. Sinds 2006 studeert ze bij Ron Ephrat aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Veronika won o.a. de 3e prijs in de 'International
Competition Beethoven Hradec' in Tsjechië. In 2006 soleerde ze met het
Olomouc Symphony orchestra in Martinu's Concerto-Rhapsody.

Enkele notities bij dit concert
Dit is een ideaal concert om uw kinderen of kleinkinderen (voor 6 euro!) mee naar toe te nemen!
En dat geldt nog sterker als ze ook nog in viool of cello geïnteresseerd zijn. Allemaal prachtige
muziek, en niet te lange stukken en ook nog eens een afwisseling in instrumenten, wat wil je nog
meer op een mooie zondag in mei?
Op dit concert presenteren zich vier talentvolle vrouwen, die aan het Koninklijk Haags Conservatorium de eerste fase zo succesvol hebben afgesloten dat ze zijn toegelaten tot de tweede fase. Reken maar dat ze keihard gestudeerd hebben met hun leraren op deze stukken. Vermoedelijk zullen
zij ze ook spelen bij de overgangsexamens later dit jaar.
Beethoven schreef vijf sonates voor cello en piano, verspreid over een periode van 19 jaar. De
twee sonates opus 5 zijn relatief vroege werken: Beethoven schreef ze in 1796, toen hij 26 jaar
oud was.
Daarbij moeten we bedenken dat Beethoven erg kritisch was voor hij zijn eerste werken liet uitgeven. Zijn drie pianotrio's opus 1 en drie pianosonates opus 2 zijn alle meesterwerken. Daarvoor
had hij al veel werken gecomponeerd! Beethoven was toen welvarend. Hij was drie jaar daarvoor
van Bonn naar Wenen verhuisd, had zijn studie bij Haydn, Albrechtsberger, Salieri en Förster afgesloten een maakte naam als virtuoos pianist, met name ook met improvisaties. Hij verkeerde in
de salons van de aristocratie en beschikte over een dienaar en een eigen paard.
Beethoven schreef deze twee sonates in Berlijn in de zomer van 1796 toen hij een tournee maakte
langs Praag en Dresden, vergezeld door zijn beschermheer prins Karl von Lichnowsky. Hij speelde
de sonates met de beroemde cellist Jean-Louis Duport voor koning Friedrich Wilhelm II van Pruisen. De koning speelde zelf cello (Duport was zijn leraar) en beloonde Beethoven met een gouden
snuifdoos vol gouden munten. Beethoven droeg de sonates dan ook op aan de koning toen ze in
1797 gepubliceerd werden.
(Mozart had in 1789 een soortgelijke tournee gemaakt, ook vergezeld door prins von Lichnowsky.
Hij schreef toen zijn laatste drie strijkkwartetten voor de koning die in die kwartetten de cellopartij
kon spelen. Mozart schreef ook beroemde pianovariaties op een menuet-thema van deze zelfde Duport.)
De twee cellosonates opus 5 zijn de eerste sonates voor cello en piano uit de muziekgeschiedenis
(als we afzien van een in de vergetelheid geraakte bundel cellosonates van Boccherini). Het grootste probleem waar Beethoven een oplossing voor moest vinden was de balans tussen de piano en
de cello. De cello kan krachtig zingen, met name in het middenregister. De Weense piano's aan het
eind van de achttiende eeuw hadden een toon met een beperkte draagkracht. Beethoven koos er
daarom voor geen delen te schrijven waarin de cello met zangerig spel de piano zou overheersen.
Er komen in de eerste twee sonates dan ook geen langzame delen voor behalve de langzame
inleiding op de sonate. In onze tijd is de situatie omgekeerd en kan de moderne concertvleugel de
cello gemakkelijk overstemmen, zeker in het lage register.
Ravel componeerde de Tzigane ("Zigeuner") voor de Hongaarse violiste Jelly d'Aranyi. Hij bewonderde erg de manier waarop zij zigeunermuziek speelde. Het heerlijk virtuoze stuk wordt dikwijls
gespeeld, met name als uitsmijter aan het eind van een concert.
Introduction & Rondo Capriccioso is het eerste stuk dat Saint-Saëns voor viool en orkest schreef.
Het was een onmiddellijk succes. Het is heerlijk lyrische maar ook virtuoze muziek. Hij droeg dit
werk, net zo als zijn eerste en derde vioolconcert, op aan de Spaanse vioolvirtuoos Pablo de
Sarasate, die zelf ook heel virtuoze stukken voor viool heeft geschreven.
Enescu is de beroemdste componist die Roemenië heeft voortgebracht. Hij woonde het grootste
deel van zijn leven in Parijs. Dit is een mooi stuk van ongeveer 8 minuten. Zijn Roemeense Rapsodieën voor orkest zijn zijn beroemdste werken. Hij was een groot violist en vioolpedagoog, hij was
o.a. de leraar van Menuhin. Ik vind zijn opera Oedipe erg mooi.
De Rapsodie is het eerste deel (van drie) uit de Hebreeuwse Suite van Ernest Bloch. In dit emotionele stuk verwerkt hij Joodse bronnen, als de roep van de "shofar", een intuïtieve sleutel die
contact met God tot stand kan brengen. Deze Zwitserse componist emigreerde naar de VS. U kunt
dit stuk op internet beluisteren via de link in het P.S.

De Serenade voor strijktrio van Ernst von Dohnányi is een heerlijk speelstuk. Het graaft niet
diep, is heel toegankelijk en aangenaam om naar te luisteren. Het is lyrische muziek van een componist die zich door Schumann en Brahms liet beïnvloeden. Von Dohnányi was een groot pianist,
die als een van de eersten ook graag kamermuziek op concerten speelde (i.p.v. te schitteren met
virtuoze stukken).
De serenade is van oorsprong een muziekvorm uit de 18e eeuw, waarin altijd een mars voorkwam.

Wouter Molendijk, 12 mei 2007

P.S. http://www.adamcraneclassical.com/blochsuitehebadam.html

Beknopte biografie van enkele componisten (van internet)

Ernst (of Ernö) von Dohnányi werd geboren op 27 juli 1877 in Pressburg (tegenwoordig Bratislava) en overleed op 9 februari 1960 in New York. Hij
was een Hongaars componist en pianist. Hij heeft Johannes Brahms nog gekend,
die over zijn eersteling -een klavierkwintet- zeer lovend was.
Ernst von Dohnányi keerde na een verblijf in Berlijn in de eerste wereldoorlog
terug naar Hongarije. Later ging hij naar Argentinië en vervolgens de USA.
In tegenstelling tot Bartók en Kodály is zijn muziek geworteld in de 19e eeuw.
Hij geldt als een conservatief maar wel invalsrijk componist.
Dohnányi was als pianist zeer beroemd en zette zich in voor de klaviersonates
van Beethoven. Daarnaast vertolkte hij ook moderne muziek o.a. van Bartók.
Voor eigen gebruik componeerde Dohnányi veel klavierwerkjes. Verteld wordt
dat hij zich eerder op zijn talent verliet dan op de techniek. Een overgeleverd
gezegde van hem: Wo Gefahr am grössten, da Pedal am nächsten.
Zijn zoon was een bekend jurist, die aan enkele samenzweringen tegen Hitler deelnam en getrouwd was
met de zuster van Dietrich Bonhoeffer een vriend van hem. Beiden zijn aan het einde van de tweede
wereldoorlog terechtgesteld. Zijn kleinzoon Christoph is een befaamd dirigent en diens broer Klaus een
bekend Duits SPD-politicus.

Ernest Bloch, Genève, 24 juli 1880 – Portland (Oregon), 15 juli 1959 was een Joods-ZwitsersAmerikaans componist. In Genève begon hij met zijn vioolstudie.
Vervolgens ging hij naar Brussel om te studeren, maar de meeste
tijd bracht hij door in Frankfurt bij Iwan Knorr, die later van grote
invloed bleek te zijn in zijn werken.
Het oeuvre van Bloch kan grofweg in een aantal periodes worden
ingedeeld:
Zijn vroegste werken zijn zeer duidelijk ontstaan onder invloed
van Modest Moussorgsky, Richard Strauss en Claude Debussy.
Zijn opera Macbeth ontstond, en werd lovend ontvangen, en zelfs
de 'meest verfijnde Shakespeare opera' genoemd. In deze tijd
vestigde hij zich in de Verenigde Staten. Hij gaf les aan de University of California, en werd directeur van het San Francisco
Conservatory of Music en het Cleveland Institute of Music.
De tweede periode wordt ook wel zijn Joodse Periode genoemd. Hij schreef zeer melancholische werken,
onder andere Baal Shem uit Nigun, wat tegenwoordig elke zichzelf respecterende violist/cellist wel op het
repertoire heeft staan.
Bloch krijgt na zijn Joodse Periode meer bewondering voor Bach en Palestrina als nooit tevoren en besluit grondig het contrapunt te leren. Zijn vermogens op dit gebied verbeteren zeer snel.
Zijn laatste periode wordt gekenmerkt door depressiviteit, met name door de Tweede Wereldoorlog. Hij
greep terug naar de stijl van de laatste werken van Ludwig van Beethoven en eindigde met een poging
tot het aansluiten bij het serialisme.

George Enescu (Liveni-Roemenië, 19 augustus 1881 — Parijs, 4 mei
1955) was een Roemeens componist, violist, pianist, dirigent en docent.
Enescu is waarschijnlijk de bekendste Roemeense componist. In het Frans
wordt hij ook: 'Enesco' genoemd.
Hij studeerde in Wenen, om vervolgens zijn studie voort te zetten in
Parijs, bij vooraanstaande musici als Jules Massenet en Gabriel Fauré. Hij
was een zeer getalenteerd musicus (vooral op de viool), en leraar van de
beroemde violist Yehudi Menuhin. Zijn werken hebben vaak een Roemeens karakter, en met name zijn eerste Roemeense Rapsodie is heel
beroemd geworden. Zijn opera Oedipe kan gezien worden als zijn grootste
werk. Hij was een zeer productief componist van o.a. liederen, kamermuziek en pianomuziek.
Het symfonieorkest van Boekarest is naar Enescu vernoemd. In dezelfde
stad is ook het Enescu-museum gevestigd.

