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1e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
vrijdag 19 september 2008 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
Storioni Trio
Bart van de Roer - piano, Wouter Vossen - viool
Marc Vossen - cello

Joseph Haydn
(1732-1809)

Pianotrio Hob. XV: 15/27 in C (1795)
Allegro
Andante
Finale: Presto

Johannes Brahms

Pianotrio nr. 2 opus 87 in C (1882)

(1833-1897)

Allegro
Andante con moto
Scherzo: Presto & Trio
Finale: Allegro gicoso

~ pauze ~

Hans Werner Henze

Serenade voor viool, cello & piano (1992)

(1926-heden)

Adagio, Adagio

Felix Mendelssohn

Pianotrio nr. 1 opus 49 in d (1839)

(1809-1847)

Molto Allegro agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo: Leggiero e vivace
Finale: Allegro assai

Het Storioni Trio is opgericht in 1995 en dankt zijn naam aan de
Laurentius Storioni viool uit Cremona (gebouwd in 1794), die wordt
bespeeld door Wouter Vossen. Het instrument van Marc Vossen is een
Giovanni Grancino cello uit Milaan (1700). Ter vervolmaking van het
ensemblespel heeft het trio in de loop der jaren gewerkt met leden van het
Emerson Kwartet, het Vermeer Kwartet en het Altenberg Trio Wien en met
grootheden als Isaac Stern, Mstistlav Rostropovich, Menahem Pressler en
Ralph Kirshbaum.
Met grote regelmaat verzorgt het Storioni Trio concerten op de belangrijke
podia in Nederland zoals het Concertgebouw Amsterdam, Concertgebouw
de Doelen Rotterdam en Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Daarnaast
verschijnt het trio regelmatig in de belangrijkste muziekcentra van de
wereld, zoals de Weill Recital Hall (Carnegie Hall) in New York, de Wigmore
Hall in Londen (de afgelopen 4 jaar ieder seizoen). Het ging op tournee
door België, India, het Midden-Oosten, Japan en de Verenigde Staten. In
laatstgenoemd land speelde het onder meer op uitnodiging van de Frick
Collection in New York. Verder ging het trio door Nederland met het
Münchner Kammer Orchester o.l.v. Alexander Liebreich met het
Tripleconcert van Ludwig van Beethoven.
Het Storioni Trio beschikt over een zeer breed repertoire dat van Haydn en
Mozart via Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel en Shostakovich leidt naar
prikkelende werken van eigentijdse componisten. van Schubert. Binnenkort
wordt hun nieuwste CD, gewijd aan de werken van Brahms, uitgebracht.
PentaTone Classics (www.pentatonemusic.com) bracht de eerste van een
serie CD’s van het trio uit (Beethoven trio’s Opus 1/no. 2 & Opus 70/no. 1
“Geister Trio”). Daarnaast bracht het trio al vijf cd’s in eigen beheer uit die
-zonder uitzondering- uitstekend ontvangen zijn door de pers. De CD’s
omvatten onder meer werken van Mozart, Brahms en Ives (STA 0101011998), het complete werk voor pianotrio van Shostakovitch (STA 0202022000), trio’s van Tchaikovsky en Rachmaninov (STA 030303-2001) en
werken van Dvorak. De vierde CD met werken van Schumann is vorig
seizoen uitgekomen en recentelijk verscheen hun 5e CD met de grote piano
trio’s van Schubert. Binnenkort wordt hun nieuwste CD, gewijd aan de
werken van Brahms, uitgebracht.

Vorig seizoen voerde het Storioni Trio de wereldpremière uit van het Triple
Concerto van de Engelse componist Kevin Volans met het Noord Nederlands
Orkest en vervolgens met de Philharmonie van Antwerpen. Ter gelegenheid
van het 10-jarig jubileum verscheen het trio in het TV programma Vrije
Geluiden. Er waren vele optredens in Nederland en in Ierland met het Iers
Radio Orkest (Volans Triple Concerto) en een recital in het Kilkenny
Festival. Verder recitals in Engeland (Wigmore Hall), in Zwitserland
(wereldpremière Summer concerto (2007) voor pianotrio en kamerorkest
van P.J. Wagemans in Winterthur) en bijvoorbeeld een recital in Sjanghai
ter gelegenheid van de opening van een expositie van het Rijksmuseum
daar. Daarnaast concerttournees in Tsjechië, Engeland (Wigmore Hall,
Guernsey Festival) en Duitsland (Hamburg en München).
Toekomstige engagementen: in Frankrijk (onder meer in het kader van het
Festival Pablo Casals), in Zwitserland (St. Moritz Festival), een tournee door
de VS, concerten in Indonesië, naast vele recitals in Nederland, België en
Duitsland.
In januari 2008 vond de eerste editie van het Storioni Festival plaats, een
internationaal kamermuziekfestival van wereldklasse in Eindhoven.
Beroemdheden als Gidon Kremer en Kantsjeli gaven ‘acte de présence’. De
eerste editie van het Storioni Festival was uiterst succesvol: volle zalen,
enthousiast publiek, lovende recensies en bijzondere radio-opnames door
de KRO.

De foto’s zijn van het concert op woensdag 12 oktober 2005 in Kasteel De
Vanenburg.

Kanttekeningen bij dit concert
De balans tussen piano en strijkers is een voortdurend aandachtspunt voor een pianotrio. Als de pianist het volume flink opvoert, waar hij niet zo veel
voor hoeft te doen, dan moeten de strijkers zich
forceren om daar nog bovenuit te komen. Een van de
redenen waarom het Storioni Trio zo prachtig speelt
is dat de pianist in staat is tot zeer zacht spelen. De
strijkers kunnen daardoor hun instrumenten steeds
laten zingen, één van de redenen waarom ik me al
weken verheug op dit concert. Daar komt bij dat ze
een programma brengen met meesterwerken. Het
zal dus net als bij hun vorige concerten ook veel nagenieten worden!
In Haydns tijd was er nog geen concertvleugel met
zijn stalen frame, stalen snaren en vilten hamers. Er
was wel al een fortepiano met een houten frame en
darmsnaren en met leer beklede hamers. Dat instrument kan niet heel luid spelen en dat hoefde ook niet
want grote concertzalen bestonden nog niet. Daardoor was in Haydns tijd de balans tussen de instrumenten vanzelf gemakkelijker. En dat geldt eigenlijk
ook nog voor de tijd waarin Mendelssohn leefde. Het
trio van Mendelssohn heeft een zeer virtuoze pianopartij, die op een piano uit Mendelssohn’s tijd,
met een aanzienlijk lichtere aanslag, gemakkelijker
te realiseren is.
Haydn schreef ruim 40 pianotrio's, en net als bij de
strijkkwartetten of bij de symfonieën zijn ze allemaal
origineel, vooral de latere. Haydn schreef dit trio in
1797 tijdens zijn tweede verblijf in Londen. Hij had
inmiddels de Engelse piano’s leren kennen die een
grotere virtuositeit toestonden en mooier klonken.
De piano heeft wel de leidende rol, neemt onmiddellijk het initiatief en staat dat niet meer af. De cello
speelt dikwijls de baslijn van de piano mee, de viool
zingt de melodie mee, maar is toch ook al te horen
als tegenspeler van de piano. Haydn componeert in

deze periode het ene mooi stuk na het andere. Wat
heeft hij in dit trio weer een prachtige muziek voor
ons bedacht, zo afwisselend en opgewekt, je wordt
er blij van en wilt gaan huppelen op het ritme van
het derde deel.

De Rotunda at Ranelagh in Chelsea waar in de tijd van
Haydn veel concerten werden gespeeld (afgebroken 1805)

Brahms kon heel goed piano spelen. Hij begon dit
trio in het voorjaar van 1880 en werkte eraan in de
zomer, hoog in de bergen in de buurt van Salzburg.
Daar verbleven veel Weense kunstenaars onder wie
ook de walsenkoning Johann Strauss. Ze ontmoetten
elkaar af en toe en deden wel eens een wedstrijdje
walsen componeren!

Brahms op een oude foto met Richard Hausmann en Maria
Fellinger (www.hecherpiano.com/brahmspiano_e)

Brahms was zeer kritisch op zijn werk en publiceerde dit trio pas in 1883. Hij schreef zijn uitgever
Simrock: “Je hebt niet eerder van mij zo’n mooi trio
gehad en zeer waarschijnlijk heb je de afgelopen
tien jaar niet een even mooi trio gepubliceerd.”

Joseph Haydn

Brahms was tegelijkertijd ook aan een ander trio
bezig. Hij was altijd geïnteresseerd in de mening van
musici over zijn werken. Dat andere trio vond men
mooi, maar toch stopte Brahms het in de open
haard: alleen het allerbeste wilde hij publiceren.
Brahms gunt het initiatief in alle delen aan de twee
strijkers, ze beginnen zelfs unisono, en zo lost hij
een deel van het balansprobleem op. Brahms was in
deze periode beroemd en zelfbewust. Dit is een ongelooflijk mooi werk, dat duistere kanten afwisselt
met hartstocht en uitbundigheid.

Ik schaam me dat ik geen enkel werk van Henze
ken. Gelukkig, dat daar nu verandering in komt. Zijn
symfonieën worden in Nederland zelden gespeeld.

Hans Werner Henze

Wel werd in dec. 2005 zijn opera The Bassarids (naar
Euripides De bacchanten) bij de Ned. Opera uitgevoerd. Henze was 13 jaar oud toen de tweede
wereld-oorlog uitbrak. Zijn vader was nationaal socialist, maar Henze moest daar niets van hebben.
Toch moest ook hij in 1944 werken voor de nazi’s.
Het conflict met zijn vader verergerde omdat Henze
voor zijn homoseksuele gevoelens uitkwam. Hij is
een componist met uitgesproken politieke opvattingen.

beide thema’s in het eerste deel introduceren.
De piano begint het langzame deel met een soort
Lied ohne Worte, dat even melancholiek en lyrisch is
als de twee thema’s uit het eerste deel.
Mendelssohn’s scherzo uit de muziek bij Een Midzomernachtdroom is wellicht het beroemdste
scherzo uit de muziekgeschiedenis. Maar dit scherzo
komt aardig in de buurt, want het is uitbundig en
parelend en contrasteert zo prachtig met de melancholieke eerste twee delen. Een geweldig gepassioneerde finale sluit het stuk af.
Sommige componisten zijn geniaal omdat ze nieuwe
wegen inslaan. Waar zouden we zijn zonder Beethoven, Wagner of Strawinsky? Maar andere componisten hielden zich juist ver van vernieuwingen omdat
ze die niet nodig hadden om prachtige muziek te
schrijven. Ook nu nog vinden we deze tegenstelling
tussen kunstenaars (en dus ook componisten) en de
haat en nijd die daarbij hoort: de afgelopen weken
hebben de kranten er weer vol van gestaan toen de
subsidies verdeeld moesten worden. Zowel Brahms
als Mendelssohn werden verguisd door de vernieuwers.

Na de oorlog verliet hij Duitsland en vestigde zich in
Italië waar hij lid werd van de communistische partij.
Hij dirigeerde de première van zijn 6e symfonie in
1969 in Havanna, om zijn verbondenheid met Fidel
Castro te demonstreren. In zijn werk wil Henze niet
tot met één bepaalde compositiestroming behoren.
Hij wil net als Strawinsky volgens andere principes
componeren, wanneer hem dat uitkomt.
De beroemde violist Jehudi Menuhin vroeg een aantal
componisten om een werk te schrijven met als
thema compassie (mededogen). Adagio adagio is
Henze’s bijdrage. Het is in 1993 door o.a. Menuhin in
Duitsland voor het eerst gespeeld. Het duurt ongeveer 5 minuten. Een bron zegt: “Het is onverwacht
romantisch en in die zin minder representatief voor
de werken van Henze.”
Mendelssohn was een geniaal man. Hij speelde erg
goed piano en viool en kon heel goed tekenen. Hij
kwam uit een rijke bankiersfamilie. Hij kreeg privé
onderwijs net als zijn wellicht even geniale zus
Fanny. Beiden componeerden al op heel jonge
leeftijd. Mendelssohn wortelt sterk in de traditie. Hij
bestudeerde Bach (die toen vrijwel vergeten was) en
gaf als eerste weer een uitvoering van diens Mattheuspassie.
Het trio opus 49 uit 1837 behoort tot de top vijftien
van de meest populaire werken in de kamermuziek.
Het is een absoluut meesterwerk met meeslepende
romantische melodieën en virtuoze passages, vooral
in de pianopartij (wat het nog moeilijker maakt voor
de pianist om zacht te spelen). De cellist kan zijn
instrument heerlijk laten zingen in dit trio en mag de

Wat een geluk voor ons dat ze zich daar niet door
hebben laten weerhouden om hun prachtige muziek
te schrijven!
Wouter Molendijk, 11 september 2008

En nog wat tips van Wouter Molendijk:
Op het internet heb ik het volgende gevonden voor wie alvast wat wil beluisteren (en zien):
Haydn: http://www.youtube.com/watch?v=_P4yI2aEjxo het eerste deel
http://www.emusic.com/album/Jaime-Laredo-Joseph-Haydn-Piano-Trios-MP3-Download/11098956.html
http://www.hdtracks.com/index.php?file=catalogdetail&valbum_code=053479016423
Beide dezelfde uitvoering, ik verwacht dat Storioni het nog veel mooier zal spelen.
http://www.classicsonline.com/catalogue/product.aspx?pid=541149
met een clavecimbel! Dat lijkt me historisch gezien echt fout.
http://cdbaby.com/cd/eakenpianotrio5
Delen van het Brahms trio kunt u beluisteren en bekijken via deze links. Het is wellicht aardig om daarbij te
letten op de balans tussen piano en strijkers.
http://www.youtube.com/watch?v=tTFQzDUEZvs
http://www.youtube.com/watch?v=KlggGpqdYt8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fnax1mwUxEc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Pi3GQL8-SwE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4NePC3x1WoY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sXrcE1QwC9U&feature=related
Henze:
http://www.musicload.de/single/114355_4/edna-michellmichal-kanka/adagio-adagio/item.html
Hier kunt u 30 seconden uit adagio adagio beluisteren.
Mendelssohn:
http://www.youtube.com/watch?v=_AvqqRZvMh0
en daar vindt u veel andere verwijzingen naar dit werk.
http://www.compositiontoday.com/show_video.asp?video_id=26833
http://www.encoremusic.com/piano/1705613.html
En nog een website met veel informatie over klassieke componisten met daarbij een volledig overzicht van
hun werken:
http://www.klassika.info/Komponisten/index_A.html
Voor wie niet zo thuis is in de muziektermen geef ik een vertaling van de benaming van de diverse delen:
Allegro
Andante
Finale: presto
Adagio, adagio
Allegro
Andante con moto
Scherzo: Presto - poco meno presto
Finale: allegro giocoso
Molto allegro ed agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo: Leggiero e vivace
Finale: Allegro assai appassionato

Blij of snel
Gaande
Finale: vlug
Kalm aan, kalm aan
Blij (snel)
Gaande met beweging
Scherzo: vlug – beetje minder vlug
Finale: blij (snel) en vrolijk
Erg blij (snel) en opgewonden
Gaande met rustige beweging
Scherzo: licht en snel
Finale: blij (snel) en met veel hartstocht

Als u niet wilt wachten tot wij u het programmaboekje met bestelformulier
voor de abonnementen 2008-9 hebben toegezonden, druk dan het formulier
op de volgende bladzijde af en vul dat in.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen bij ons van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.
Verder kunnen voor de concerten in De Dialoog in Ermelo en het Cultureel
Centrum in Harderwijk –beperkt– kaarten vooraf worden besteld bij die organisaties.
U kunt zich via het bestelformulier ook aanmelden voor onze gratis Randmeerconcertbrief (Adobe PDF-document) . De concertbrief wordt ruim voor
elk concert toegezonden als e-mailbijlage. In de concertbrief vindt u o.a. het
laatste nieuws over de concerten, het volledige programma én informatie
over musici, componisten en muziek.
De bezoekers van onze concerten steunen ons streven naar handhaving van
de kwaliteit van de concerten. Zij kunnen vriend worden van de Randmeerconcerten. Per persoon vragen wij een bijdrage van € 15, maar het mag ook meer
zijn.
Voor de vrienden wordt elk jaar het Jacques Rambonnet Vriendenconcert
georganiseerd. Dit concert genoemd naar één van de oprichters van de Randmeerconcerten is gratis toegankelijk voor de vrienden.

Randmeerconcerten 2008-2009

- bestelformulier voor abonnementen

dhr. en/of mevr.
adres
postcode en plaats
telefoon
e-mail *)
*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief wilt ontvangen (alleen als u zich niet eerder heeft aangemeld).

Bestelt hierbij:
abonnement(en) voor 7 concerten à € 91,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van

in totaal €

de 12 concerten u wilt bezoeken)

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 132

in totaal €

vriendenbijdrage(n) à € 15 (of meer) per persoon in totaal €

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

totaal

€

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
rekening
t.n.v.
te

maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722 t.n.v. St. Randmeerconcerten
te Vierhouten

plaats en datum:

handtekening voor akkoord:

Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten, de heer H.Berkouwer, Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten.

+

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zaterdag 4 oktober 2008
Jupiter String Trio
Lukaskerk
Ermelo

Inhoud
Programma 4 oktober 2008
Over het Jupiter String Trio
Toelichting bij het concert door Wouter Molendijk
Opbouw van de Goldberg Variaties
Tips voor het internet van Wouter Molendijk
Bestelformulier abonnementen 2008/9
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

2e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zaterdag 4 oktober 2008 20.00 uur
Lukaskerk (landgoed Veldwijk) - Ermelo
Jupiter String Trio
Peter Brunt - viool, Edith van Moergastel - altviool
Timora Rosler - cello

J.S. Bach/Sitkovetsky Goldberg Variaties BWV 988 (1741-1742)
(1685-1750)

Johann Sebastian Bach

F. Schubert
(1797-1828)

Strijktrio in Bes D 471 (1816)
Allegro

Franz Schubert

E. von Dohnányi

Serenade opus 10 (1904)

(1877-1960)

Marcia. Allegro
Romanza. Adagio non troppo, quasi Andante
Scherzo. Vivace
Tema con Variazioni. Andante con moto
Rondo. Allegro vivace

Ernst von Dohnányi

Het Jupiter String Trio werd in 2006 opgericht door drie vooraanstaande
musici die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in andere kamermuziekformaties en zich nu met hart en ziel op deze kleinere broer van het
strijkkwartet hebben gestort.
Het strijktriorepertoire is niet grenzeloos, maar neemt in de klassieke en
met name hedendaagse periode een belangrijke plaats in.
Ook leent deze triobezetting zich goed voor bewerkingen; een klinkend
voorbeeld hiervan is Dmitri Sitkovetsky’s arrangement van Bachs
beroemde Goldberg Variaties.
Peter Brunt studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Davina
van Wely en Herman Krebbers,en vervolgde zijn studie aan de Juilliard
School in New York bij Dorothy Delay en bij Sandor Vegh in Salzburg. Hij
won op het Nationaal Vioolconcours in 1981 de hoofdprijs en werd op
verschillende buitenlandse concoursen onderscheiden.
Peter Brunt is veelvuldig als solist opgetreden met orkesten in binnen- en
buitenland. Hij maakte een CD-opname van het vioolconcert “Glenz” dat
Willem Jeths voor hem heeft gecomponeerd.
Hij was enige jaren aanvoerder tweede violen bij het Koninklijk Concertgebouworkest, vervolgens was hij concertmeester bij Sinfonietta Amsterdam en sindsdien gast-concertmeester bij verschillende orkesten,
o.m.Sinfonietta Amsterdam, Basel Kammerorchester, Residentieorkest en
het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Hij was jarenlang violist van het Osiris Trio en trad in deze periode op in
prestigieuze zalen als Carnegie Hall, Wiener Konzerthaus, Kölner Philharmonie en de Wigmore Hall en nam een veelvoud aan CD’s op, in
repertoire: van Haydn tot en met speciaal voor het trio geschreven werk.
Momenteel is hij actief in verschillende kamermuziekcombinaties, o.a. met
Isabelle van Keulen, Lars Wouters van den Oudenweijer en het Jupiter
String Trio.
Peter Brunt is hoofdvakdocent aan de conservatoria van Den Haag en
Amsterdam.

Edith van Moergastel studeerde altviool bij Jürgen Kussmaul, Marjolein
Dispa en Ervin Schiffer.
Zij won diverse prijzen waaronder de eerste prijs van het Nationaal
Concours van de stichting Jong Muziektalent, de Zilveren Vriendenkrans van
het Concertgebouw (met het Reinaert Ensemble) en de Schot & Co-prize bij
het Tertis concours.
Masterclasses volgde zij onder andere bij Fiodor Drushinin, Yuri Bahsmet en
Emile Cantor
Momenteel is zij lid van het Koninklijk Concertgebouworkest en is zij
regelmatig in verschillende kamermuziekbezettingen te horen.
Zij bespeelt een altviool van de bouwster Saskia Schouten.
Timora Rosler won in 1996 de eerste prijs op het Stuttgart Internationaal
Celloconcours. In 1997 werd haar de "Vriendenkrans van het Koninklijk
Concertgebouw" in Amsterdam uitgereikt. Een jaar later won ze een
speciale prijs voor haar interpretatie op het XIe Internationale Bach
Concours in Leipzig.

Ze speelde op talloze muziekfestivals, zoals Ravinia, Aspen, Banff Centre
for the Arts, het Manchester Cello Festival, het International Musicians
Seminar in Prussia Cove (Engeland), Holland Music Sessions, Pro Festival in
Rolandseck (Duitsland) en de Maurice Ravel Summer Academy in Frankrijk.
Timora Rosler was te horen tijdens concerten in Europa, de Verenigde
Staten, Canada, Argentinië en Israël. Als soliste trad ze op met
verschillende orkesten, zoals Vlaamse Radio Orkest (o.l.v. Martyn
Brabbins), Philharmonia of the Nations (o.l.v. Justus Frantz), Janácek
Philharmonie Ostrava, Nationaal Symphonie Orkest van de Oekraine.
Ze behaalde haar diploma aan de Universiteit van Yale, waar ze lessen
volgde bij Aldo Parisot. Ze studeerde af als Uitvoerend Musicus bij Dmitri
Ferschtman aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Timora
Rosler is hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Utrecht.

Kanttekeningen bij dit concert
Er is een groot verschil tussen de klanken die
een klavecimbel voortbrengt en de klank van
een strijkinstrument. De getokkelde toon van
een klavecimbel is snel weg: als je hem langer
wilt blijven horen, dan zul je opnieuw de toets
moeten indrukken om de snaar te tokkelen. Op
een viool kun je zo lang blijven strijken als je
maar wilt, je kunt een vrijwel continue toon
maken. Bach schreef de Goldberg Variaties voor
klavecimbel.

De violist Sitkovetsky heeft ze bewerkt voor
strijktrio. Hoe pakt zoiets uit?
Ik vind bijna altijd de bewerking van een
muziekstuk van mindere kwaliteit dan het origineel. Maar deze bewerking van de Goldberg
Variaties staat zo ver in klank af van het origineel, dat ik een geheel nieuw werk hoor. Ik
vind het mooi! De meerstemmigheid lijkt veel
helderder uit de verf te komen. Daar komt bij
dat ik ook niet zo gek ben op de kortademigheid van de klavecimbelklank: ik houd het
meestal niet langer dan een kwartier vol om
naar een cd met klavecimbelmuziek te luisteren, te kort om de hele Goldberg Variaties
achter elkaar te beluisteren.
Dmitry ("Dima") Sitkovetsky (1955) is een Russische violist die naar de USA emigreerde maar
nu in Londen woont. Hij is zowel vioolsolist als
kamermuziekspeler als dirigent en treedt op

over de hele wereld. Zijn moeder is de
beroemde pianiste Bella Davidovich.
Variaties maken op een thema is in de volksmuziek volstrekt normaal en was dat ongetwijfeld ook in Bach’s tijd. Dus op feesten en
partijen en bij het dansen op straat werd er
volop geïmproviseerd door de melodieinstrumenten. Er werden ook wel in de gecomponeerde muziek thema’s (aria’s) met variaties
gepubliceerd maar de Goldberg Variaties van
Bach zijn van een ongekende omvang. (Zelfs
Mozart heeft niet een zo omvangrijk variatiewerk geschreven. Pas Beethoven, met de Diabelli Variaties, en Brahms, met de Paganini
Variaties, nemen dat stokje over.)
Uit Wikipedia komt de volgende informatie:
Bach componeerde de Goldbergvariaties circa
1741 en baseerde het werk op een reeds
eerder geschreven Aria uit het Notenbüchlein
van Anna Magdalena Bach. De aria zelf werd
vermoedelijk al in 1721 gecomponeerd. De
Variaties werden gepubliceerd in 1742, als
vierde en laatste deel van Clavier-Übung
(klavieroefeningen), een reeks van uitgaven
waarmee Bach probeerde wijdere bekendheid
te verwerven als componist. Het titelblad
draagt het volgende opschrift:
"Klavieroefening, bestaande uit een ARIA met
verscheidene variaties voor klavecimbel met 2
manualen, gecomponeerd voor de liefhebbers
ter verstrooiing van hun gemoed door Johann
Sebastian Bach".
De Goldbergvariaties danken hun naam aan
een anekdote uit een vroege biografie van
Bach, geschreven door Johann Nikolaus Forkel.
Volgens Forkel schreef Bach het werk op aandringen van een Russische ambassadeur, graaf
Hermann Carl von Keyserlingk. De graaf had
een jonge klavecinist in zijn dienst, genaamd
Johann Gottlieb Goldberg. Wanneer de graaf
last had van slapeloosheid dan liet hij Goldberg
een paar van de variaties spelen. Zo groot was
de dankbaarheid van graaf Keyserlingk om de
kwaliteit van de compositie dat hij Bach een
gouden beker schonk, gevuld met honderd
louis d’or, een enorm bedrag dat Bachs jaarsalaris verre overtrof. Tegenwoordig bestaan er
ernstige twijfels over de geschiedkundige correctheid van Forkels verhaal, hoewel er beslist
elementen van waarheid zijn.
De Goldbergvariaties zijn een scharniermoment
in het oeuvre van Bach. Ze zijn de eerste in
een reeks van meer abstracte, muziektheorische composities die kenmerkend zijn voor
het laatste decennium van Bachs leven, zoals
de Canonische Variaties, Ein Musikalisches
Opfer en Die Kunst der Fuge.
Het originele manuscript van de compositie is
verloren gegaan, maar in 1974 werd een

exemplaar van de eerste editie teruggevonden
dat Bachs persoonlijk bezit is geweest, waarin
hij correcties en tempo-aanduidingen aanbracht. Bovendien stonden op de keerzijde van
de laatste bladzijde nog veertien bijkomende
canons in Bachs handschrift. Twaalf van deze
canons waren tot dan toe onbekend, wat dit
manuscript de belangrijkste Bach-ontdekking
van de laatste decennia maakt.
De compositie opent met een aria. Het is een
zeer lieflijke sarabande, waarvan men niet
zeker is of ze door Bach zelf is gecomponeerd.
Daarna volgen dertig variaties. De variaties volgen niet de melodie van de aria, maar eerder
het harmonisch verloop van de uit 32
'fundament-noten' opgebouwde baslijn.
Tenslotte wordt de oorspronkelijke aria nog
eenmaal da capo gespeeld.
Elke derde variatie (dus variaties 3, 6, 9, ...) is
een intervalcanon , waarbij de intervallen in de
opeenvolgende canons steeds groter worden,
van prime tot none. De dertigste variatie is
evenwel geen canon maar een quodlibet of potpourri, waarin Bach twee populaire liedjes uit
zijn tijd muzikaal vermengt: Ich bin so lang
nicht bei Dir g'west (Ik ben zo lang niet bij jou
geweest) en Kraut und Ruben haben mich vertrieben (Zuurkool en rapen hebben mij weggejaagd). Mogelijk bedoelt Bach met dit mopje
dat al die saaie variaties (zuurkool en rapen) de
melodielijn van de oorspronkelijke aria hebben
weggejaagd van de baslijn, maar dat de
hereniging op komst is. Daarnaast is een parallel hoorbaar tussen de openingsmelodie en het
cantus firmus "Was Gott tut, das ist wohlgetan". Dat is in lijn met de formele en statige
harmonisatie van het quodlibet.
Bijna alle variaties staan in de majeur toonsoort
G-groot, alleen variatie 15, 21 en 25 staan in
de mineurtoonsoort g-klein.
De cyclus van 32 delen bevat ook een nauwe
relatie tussen het 'geheel' en de 'details'. Zo
zijn er 32 fundamentnoten. De cyclus wordt
gesplitst door variatie 16, een ouverture. Elk
deeltje (elke variatie) valt ook in twee delen
uiteen (de zogeheten 'forma bipartita'), waardoor de 32 fundamentnoten - die het harmonisch geraamte van elke variatie bepalen- ook
in twee helften gesplitst kan worden. [einde citaat uit Wikipedia]
Schubert voltooide één (prachtig) strijktrio. Hij
componeerde onvoorstelbaar veel, maar liet
ook heel wat onvoltooid liggen (zoals de Onvoltooide Symfonie!). Zo liet hij ook een strijktrio
onvoltooid dat hij op 19-jarige leeftijd in september 1816 begon. Dit Allegro is het eerste
deel uit dat onvoltooide trio. Het duurt ongeveer 9 minuten en is prettig om naar te luisteren, melodieus en afwisselend. Af en toe hoor je
al kenmerken van de latere strijkkwartetten.

Ernst von Dohnányi

De serenade is van oorsprong een muziekvorm
uit de 18e eeuw, waarin altijd een mars voorkwam.
De Serenade voor strijktrio uit 1904 van Ernst
von Dohnányi is een heerlijk speelstuk. Het
duurt ruim 20 minuten, graaft niet diep en is
aangenaam om naar te luisteren. Het is
lyrische muziek van een componist die zich
door Schumann en Brahms liet beïnvloeden en
niet meeging in de vernieuwingen van de 20e
eeuw. Hij is geboren in het huidige Bratislava,
maar woonde het grootste deel van zijn leven
in Boedapest. Een klasgenoot op het conservatorium was Bartók. 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. Zijn bekendste werk zijn de variaties voor piano en
orkest op “Altijd is kortjakje ziek”. Von Dohnányi was een felle anti-nazi en een dapper
man. Eén van zijn zoons was betrokken bij de
poging om Hitler te vermoorden en werd
daarom gedood.
Wouter Molendijk, 22 september 2008

Opbouw van de Goldberg variaties
(bron: Wikipedia)
Aria (melodie en begeleiding)

Variatio 22. a 1 Clav. (4-stemmig)

Variatio 1. a 1 Clav. (2-stemmig)

Variatio 23. a 2 Clav. (2-stemmig)

Variatio 2. a 1 Clav. (3-stemmig)

Variatio 24. Canone all' Ottava a 1 Clav. (3stemmig)

Variatio 3. Canone all' Unisono a 1 Clav. (3stemmig)
Variatio 4. a 1 Clav. (4-stemmig)
Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav. (2-stemmig)
Variatio 6. Canone alla Seconda 1 Clav. (3stemmig)
Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav. „al tempo di
Giga“ (2-stemmig)

Variatio 25. a 2 Clav. „adagio“ (melodie en begeleiding)
Variatio 26. a 2 Clav.
Variatio 27. Canone alla Nona a 2 Clav. (2stemmig)
Variatio 28. a 2 Clav.
Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.

Variatio 8. a 2 Clav. (2-stemmig)

Variatio 30. Quodlibet. a 1 Clav. (4-stemmig)

Variatio 9. Canone alla Terza a 1 Clav. (3stemmig)

(Het werk eindigt met de woorden
„Aria da Capo e fine”)

Variatio 10. a 1 Clav. (4-stemmig)
Variatio 11. a 2 Clav. (2-stemmig)
Variatio 12. Canone alla Quarta a 1 Clav. (3stemmig)
Variatio 13. a 2 Clav. (melodie en begeleiding)
Variatio 14. a 2 Clav. (2-stemmig)
Variatio 15. Canone alla Quinta a 1 Clav. (3stemmig)
Variatio 16. Ouverture a 1 Clav. (Franse ouverture met 3-stemmig fugato)
Variatio 17. a 2 Clav. (2-stemmig)
Variatio 18. Canone alla Sexta a 1 Clav. (3stemmig)
Variatio 19. a 1 Clav. (3-stemmig)
Variatio 20. a 2 Clav.
Variatio 21. Canone alla Setima a 1 Clav. (3stemmig)

En nog wat tips van Wouter Molendijk:
Op het internet heb ik het volgende gevonden voor wie alvast wat wil beluisteren (en zien):
Over Bach:
http://seat.tistory.com/365 De hele bewerking voor strijktrio is hier te beluisteren in een prachtige
uitvoering!
http://en.wikipedia.org/wiki/Goldberg_Variations een zeer uitgebreid artikel over de Goldberg
Variaties met een bespreking per variatie
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/goldbergcanons.html idem, met notenvoorbeelden
http://www.musicalifeiten.nl/vergelijkende-discografieen/b/bach-goldbergvariaties/menu-id72.html
heel veel informatie
http://www.greensborosymphony.org/About/ over Sitkovetsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Sitkovetsky idem, met veel links
http://nl.youtube.com/results?search_query=goldberg+variations
veel Goldberg Variaties op de piano gespeeld
Over Von Dohnányi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Dohn%C3%A1nyi
Tot mijn verrassing vond ik een opname van de serenade met Janine Jansen op Naxos (8.557153).
Ik ken deze cd (nog) niet.
Over Schubert:
http://nl.youtube.com/watch?v=H6OUaudezSM het hele trio is hier te beluisteren

Als u niet wilt wachten tot wij u het programmaboekje met bestelformulier
voor de abonnementen 2008-9 hebben toegezonden, druk dan het formulier
op de volgende bladzijde af en vul dat in.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen bij ons van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.
Verder kunnen voor de concerten in De Dialoog in Ermelo en het Cultureel
Centrum in Harderwijk –beperkt– kaarten vooraf worden besteld bij die organisaties.
U kunt zich via het bestelformulier ook aanmelden voor onze gratis Randmeerconcertbrief (Adobe PDF-document) . De concertbrief wordt ruim voor
elk concert toegezonden als e-mailbijlage. In de concertbrief vindt u o.a. het
laatste nieuws over de concerten, het volledige programma én informatie
over musici, componisten en muziek.
De bezoekers van onze concerten steunen ons streven naar handhaving van
de kwaliteit van de concerten. Zij kunnen vriend worden van de Randmeerconcerten. Per persoon vragen wij een bijdrage van € 15, maar het mag ook meer
zijn.
Voor de vrienden wordt elk jaar het Jacques Rambonnet Vriendenconcert
georganiseerd. Dit concert genoemd naar één van de oprichters van de Randmeerconcerten is gratis toegankelijk voor de vrienden.
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En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
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te Vierhouten
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penningmeester Randmeerconcerten, de heer H.Berkouwer, Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten.

+

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert zaterdag 18 oktober 2008
Devich Trio
Open Haven
Zeewolde

Inhoud
Programma 18 oktober 2008
Over het Devich Trio
Over de musici
Toelichting bij het concert door Leo van Wijk
Bestelformulier abonnementen 2008/9
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

3e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zaterdag 18 oktober 2008 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
Devich Trio
Hanna Devich - piano, Sarah Oates - viool
Jasper Havelaar - cello

J. Suk

Elegie opus 23 (1902)

(1874-1935)

C. Debussy

Pianotrio in G gr.t. (1879)

A. Piazzolla

Tango’s

(1862-1918)

Andantino con molto allegro
Scherzo. Intermezzo moderato con allegro
Andante espressivo
Finale. Appassionato

(1921-1992)

Josef Suk

~ Pauze ~

D. Sjostakovitsj
(1906-1975)

Pianotrio nr 2 opus 67 (1944)
Andante-Moderato
Allegro non troppo
Largo
Allegretto-Adagio
Astor Piazzolla

Dimitri Sjostakovitsj

Devich Trio
Drie culturen, drie talen, drie temperamenten.
De Hongaarse pianiste Hanna Devich ontmoette in de lente van 2003 de
Nederlandse cellist Jasper Havelaar en de Zuid-Afrikaanse violiste Sarah
Oates, toen nog beiden lid van het Residentieorkest.
Al snel bleek dat deze drie musici in elkaar gevonden hadden wat zij zochten. Sindsdien wordt hard gewerkt aan hun repertoire. Gretig stortten zij
zich op de literatuur voor pianotrio in zijn volle breedte, van Haydn tot
voorbij Sjostakovitsj.
In korte tijd werd een hechte eenheid en een eigen geluid gecreëerd. In
hun streven naar vervolmaking van hun samenspel en verdieping van interpretatie worden zij bijgestaan door onder anderen Istvan Párkányi, en
Hanna’s vader, Sandor Devich.
Het aantal concerten breidt zich snel uit, zowel in Nederland als in Duitsland, Hongarije, en België. Voor de komende seizoenen staan ook optredens in Zuid Afrika en Singapore op het programma. In 2005 won het trio
de kamermuziek-publieksprijs van de Uitmarkt in Amsterdam.
Inmiddels heeft het Devich Trio drie cd’s uitgebracht bij het label Challenge
records: in november 2004 The Czech Legacy, in april 2006 The Czech Legacy II en in september 2007 Tango Romances. De eerste cd bevat werk van
Dvorák en zijn twee lievelingsleerlingen Novak en Suk, de tweede van
Smetana en Dvorák en de derde van Piazzolla en Bragato.
De twee eerste cd’s kregen veel positieve aandacht in diverse klassieke regionale en landelijke radioprogramma’s in Nederland en Hongarije en in de
muziekpers. De tweede stond enige tijd bovenaan de klassieke top 50 van
de Tros. In het voorjaar 2008 is de opname van de vierde cd gepland.

Pianiste Hanna Devich is geboren in Budapest en werd reeds op tienjarige
leeftijd opgenomen in de klas voor jong talent van de Franz Liszt Academie
en behaalde daar in 1991 cum laude het solistendiploma. Zij volgde masterclasses bij o.a. György Sebök, Zoltán Kocsis en György Kurtág.
Hanna woont al een aantal jaren in Nederland en werkte mee aan vele soloen kamermuziekconcerten en enkele radio-opnamen. Deel uitmakend van
het Ensemble Contrasten won zij in december 1999 de derde prijs in het
internationale kamermuziekconcours van Caltanisetta. Tevens heeft zij een
uitgebreide praktijk als kamermuziekdocente.
In mei 2005 heeft zij, als eerste, in Boedapest voor Hungaroton het pianoconcert van Geza Frid opgenomen.

Sarah Oates, geboren in Johannesburg, kreeg haar eerste vioollessen op
negenjarige leeftijd van Louis van der Watt aan het Hugo Lambrecht Centre
in Kaapstad. Op haar veertiende won Sarah het prestigieuze Huegenot National Muziekconcours. In 1992 werd haar een Levershulme Trust Scholarship toegekend om haar studie bij Yossi Zivoni aan de Purcell School in
Londen te vervolgen. In 1995 vervolgde zij haar studie aan het Royal
Northern College of Music in Manchester. In 1997 was zij prijswinnaar van
het Bromsgrove International Concours. Sarah volgde masterclasses bij onder meer Yehudi Menuhin en Pinchas Zukerman. Dit leidde tot een uitnodiging om te studeren bij Zukerman in New York, alwaar zij haar Bachelor
of Arts in Music degree behaalde. Aan het Conservatorium te Amsterdam
vervolgde zij haar studie bij Alexander Kerr.
In 2002 werd ze prijswinnaar in het Vriendenkrans Concours te Amsterdam.
Vanaf 1 januari 2008 is Sarah benoemd als concertmeester bij Holland
Symfonia in Haarlem.
Jasper Havelaar kreeg op 8-jarige leeftijd zijn eerste cellolessen. Tijdens
zijn middelbare schoolopleiding begon hij zijn studie bij Ubaldo Arcari. In
1989 won hij in de regionale voorronde van het Edit Stein Concours, - het
huidige Prinses Christina Concours - de eerste prijs. Na het eindexamen
gymnasium in 1991 koos hij aanvankelijk voor een studie aan de Technische Universiteit in Delft. Naar aanleiding van zijn meespelen in het Nationaal Jeugd Orkest koos hij in 1994 toch voor een carrière als cellist. Hij
herstartte zijn muziekstudie aan het Rotterdams Conservatorium o.l.v.
Ubaldo Arcari, Herre-Jan Stegenga en Ad van Dongen en liep stage bij het
Residentie Orkest in Den Haag. Jasper heeft van 1998 tot 2000 met het
door hem opgerichte Phoenix Strijktrio regelmatig opgetreden en tijdens
het Aberdeen International Youth Music Festival in het Kamermuziekconcours de eerst prijs behaald. Hij volgde masterclasses bij Colin Carr,
Jerome Lowenthal en Marti Roussi.

Foto’s Devich Trio: Marco Borggreve

Kanttekeningen bij dit concert
Josef Suk werd in januari 1874 in Kreocovice,
Zuid-Bohemen, geboren als zoon van een onderwijzer en koordirigent. Op 11 jarige leeftijd
ging hij naar het conservatorium in Praag om
viool en compositie te gaan studeren. In 1891
deed Josef eindexamen, maar hij bleef daarna
nog een jaar verder studeren bij Antonin
Dvořák. In die tijd richtte hij met een drietal
medestudenten het “Boheems Strijkkwartet”
op. Tot zijn dood in 1935 bleef hij als tweede

Zeyer. In dat zelfde jaar bewerkte hij deze
compositie tot het korte pianotrio (5-6 minuten) dat u vanavond kunt beluisteren.
In 1904 overleed zijn schoonvader en grote
leermeester Dvořák en een jaar later zijn jonge
vrouw Otilie. Deze gebeurtenissen hebben een
diepe depressie bij Suk veroorzaakt. De
werken die hij daarna heeft gecomponeerd zijn
harmonisch zeer gecompliceerd. Zijn tweede
symfonie “Asrael” (opus 27) is een ode aan zijn

Het strijkkwartet in 1898 op een romantische foto

violist deel uit maken van dat kwartet.
Als één van de favoriete leerlingen van Dvořák
had Suk een zeer goede relatie met de familie
Dvořák. In 1898 trad hij in het huwelijk met
Dvořák’s dochter Otilie. In die periode kwam
Suk ook onder invloed van de romantische
dichter Julius Zeyer. Hij componeerde muziek
bij zijn dramatisch sprookje “Radús en Mahulene” (opus 13) en later ook voor de liefdesidylle “Onder de appelbomen”.
In 1901 overleed Zeyer en toen in 1902 in
Praag een festival werd georganiseerd ter nagedachtenis aan Zeyer, componeerde Suk voor
die gelegenheid zijn Elegie opus 23. Oorspronkelijk schreef hij het stuk voor viool, cello
en harmonium begeleid door strijkkwartet en
harp. De titel was “Zonsondergang boven Vyëehrad” en gebaseerd op het epische gedicht
“Vyëehrad” (hooggelegen kasteel) van Julius

vriend en leermeester Dvořák en daarna heeft
hij nog een aantal grote en gecompliceerde
orkestwerken geschreven waarin zijn persoonlijk verdriet tot uitdrukking komt.

Claude Debussy werd in de herfst van 1872
op 10 jarige leeftijd toegelaten tot het conservatorium van Parijs. Zijn ouders, van zeer eenvoudige afkomst, hoopten dat Claude een pianovirtuoos zou worden en hen daardoor van
de armoede zou verlossen. Verder dan een
tweede prijs op een pianoconcours in 1877
bracht hij het echter niet en zijn ouders
moesten inzien dat hun grote droom niet verwezenlijkt kon worden. Pas later in 1884 ontving hij als componist de Prix de Rome voor zijn
cantate L’enfant prodigue.

Debussy en dochtertje bij een picnick

Zijn pianoleraar Antoine Marmontel introduceerde hem in 1879 bij de beschermvrouw van
Tschaikovsky, Nadezhda von Meck, die op zoek
was naar pianisten voor begeleiding van haar
kinderen tijdens haar reizen. Debussy werd
aangenomen met de opdracht haar kinderen
pianoles te geven en met haar duetten te spelen. De jaren tussen 1879 en 1882 bracht hij de
zomervakanties al reizend door Europa door
met de familie Von Meck. In 1880 voegde zich
in de Villa Oppenheim in Florence de Russische
cellist Danilchenko en de violist Pachulsky bij
het gezelschap.
Het trio met Debussy aan de piano trad elke
avond op. Over het repertoire dat gespeeld
werd bestaat geen zekerheid, maar we kunnen
er van uit gaan dat naast bewerkingen van Russische composities voor pianotrio ook trio’s
Beethoven en Schubert op het programma
stonden.
In deze sfeer van ongedwongen muziek maken
schreef Debussy, net 18 jaar oud, in september
en oktober 1880 zijn pianotrio in G gr.t. Zijn
voorliefde voor lichtheid en helderheid komt
nadrukkelijk naar voren en is in lijn met zijn
kritiek op Duitse muziek die hij te zwaar en onduidelijk vond. Mogelijk dat Debussy met dit
werk het verlangen van Madame Von Meck naar
iets vergelijkbaars van de hand van haar
protégee had opgewekt. Uit de correspondentie
weten we dat zij in 1881 aan Tschaikovsky
gevraagd heeft een pianotrio te schrijven. In
1882 voltooide Tschaikovsky zijn beroemde

pianotrio opus 50. Hij schreef dit ter nagedachtenis aan zijn vriend Nicolay Rubinstein,
de plotseling in 1881 overleden directeur van
het Moskou’s conservatorium. Of dit trio de
door Madame Von Meck gewenste luchtigheid
had valt echter te betwijfelen.
Astor Piazzolla heeft zeker na het huwelijk
van Willem Alexander en Maxima grote bekendheid in Nederland gekregen. Gedurende
zijn carrière is hij een aantal malen heen en
weer geslingerd tussen de pure Argentijnse
volksmuziek en de klassieke muziek. Tot 1949
speelde en schreef hij voornamelijk tango’s,
maar daarna deed hij de bandoneon in de ban.
Om zich te bekwamen in het compositie vak
had hij wel lessen genomen bij Alberto Ginastera. Ook nam hij pianoles bij Raoul Spivak. In
1946 componeerde hij El Desbande wat hij
beschouwde als zijn eerste officiële tango. Na
1949 bestudeerde hij het werk van Bartók en
Stravinsky en ging hij in Parijs compositie
studeren bij Nadia Boulanger. Op aanraden van
Boulanger is hij de beide muziekstijlen gaan
combineren, omdat de “ware Piazzolla” de
tango nooit achter zich kon laten. In 1959
schreef hij zijn beroemd geworden werk Adiós
Nonino ter nagedachtenis aan zijn overleden
vader. Later heeft hij ook naar samenwerking
met de jazz gezocht en o.a. opnamen samen
met Gerry Mulligan gemaakt.

Bandoneon

In de tachtiger jaren werd hij wereldberoemd,
hij trad op alle continenten op en componeerde
ook filmmuziek. Piazzolla heeft de tango zowel
in de klassieke muziek als ook in de jazz een
plaats weten te geven.

Het pianotrio in e kl.t. dat Dimitri Sjostakovitsj in 1944 componeerde is een van de meest compacte en krachtige werken uit de muziekliteratuur. De directe aanleiding was de plotselinge dood
van zijn beste vriend en musicoloog Ivan Sollertinsky. Maar ook de gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog die in die tijd in de openbaarheid kwamen hebben hun stempel op deze compositie
gedrukt.
Sjostakovitsj schreef dit pianotrio in de klassieke opzet met 4 delen, maar geen enkel deel volgt dit
standaard patroon. Het eerste deel begint met hoge ijle cellotonen (con sordino), de viool sluit aan
in een lager register en daarna volgt de piano in het basgebied. Somberheid en treurnis overheersen in het eerste deel. Na een ogenschijnlijk uitgelaten Allegro con brio volgt het Largo dat
opent met donkere pianoakkoorden. In deze passacaglia laat hij zijn verdriet volledig tot uiting komen.
Sjostakovitsj gebruikte elementen uit de Joodse volksmuziek in de finale (Allegretto). Deze beklemmende dodendans schreef hij naar aanleiding van de berichten dat de nazi’s hun Joodse slachtoffers, voordat ze geëxecuteerd werden, lieten dansen naast de door hen gedolven graven.
oktober 2008
Leo van Wijk

Als u niet wilt wachten tot wij u het programmaboekje met bestelformulier
voor de abonnementen 2008-9 hebben toegezonden, druk dan het formulier
op de volgende bladzijde af en vul dat in.
Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
U doet ons een groot plezier door een éénmalige machtiging af te geven, dit
bespaart ons veel werk.
Helaas kunnen bij ons van te voren géén losse kaarten worden besteld.
Een uitzondering hierop vormen geselecteerde concerten waarvoor via de
Rabobank Randmeren en Rabobank Nunspeet een beperkt aantal kaarten
voor hun clientèle te koop is. De informatie hierover wordt door deze Rabobanken verstrekt via hun regionale magazine dat periodiek wordt toegezonden aan hun leden.
Verder kunnen voor de concerten in De Dialoog in Ermelo en het Cultureel
Centrum in Harderwijk –beperkt– kaarten vooraf worden besteld bij die organisaties.
U kunt zich via het bestelformulier ook aanmelden voor onze gratis Randmeerconcertbrief (Adobe PDF-document) . De concertbrief wordt ruim voor
elk concert toegezonden als e-mailbijlage. In de concertbrief vindt u o.a. het
laatste nieuws over de concerten, het volledige programma én informatie
over musici, componisten en muziek.
De bezoekers van onze concerten steunen ons streven naar handhaving van
de kwaliteit van de concerten. Zij kunnen vriend worden van de Randmeerconcerten. Per persoon vragen wij een bijdrage van € 15, maar het mag ook meer
zijn.
Voor de vrienden wordt elk jaar het Jacques Rambonnet Vriendenconcert
georganiseerd. Dit concert genoemd naar één van de oprichters van de Randmeerconcerten is gratis toegankelijk voor de vrienden.
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passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 132
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(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)
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€

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)
machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van
rekening
t.n.v.
te

maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722 t.n.v. St. Randmeerconcerten
te Vierhouten

plaats en datum:

handtekening voor akkoord:

Wij verzoeken u dit formulier te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten, de heer H.Berkouwer, Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten.
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Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zondag 9 november 2008
Carla Leurs en
Anthony Romaniuk
Catharinakapel
Harderwijk

Inhoud
Programma 9 november 2008
Over de musici
Toelichting bij het concert door Hans Maas
Tips over muziek op het internet
Bestelformulier abonnementen 2008/9
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

4e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zondag 9 november 2008 14.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk
Carla Leurs - viool
Anthony Romaniuk - piano

W.A. Mozart
(1756-1791)
bew. F. Kreisler
(1875-1962)

Rondo uit de Haffner Serenade KV 250

L.v. Beethoven
(1770-1827)

Sonate op. 47 in A gr.t. ‘Kreutzer’

H. Wieniawski
(1835-1880)

Scherzo - Tarantelle op. 16

T. Takemitsu
(1930-1996)

Distance de Fée

M . de Falla
(1876-1946)
bew. F. Kreisler

Danse Espagnole uit de opera
‘La vida Breve’

J. Massenet
(1842-1912)

Méditation uit de opera ‘Thaïs’

P. de Sarasate
(1844-1908)

Concertfantasie naar de opera ‘Carmen’
van Georges Bizet

Adagio maestoso-Presto
Andante con variazioni
Finale: Presto

Henryk Wieniawski

Toru Takemitsu

Jules Massenet

Violiste Carla Leurs begon op zesjarige leeftijd met vioolspelen. Na
onder meer aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en de
Musikakademie in Bazel te hebben
gestudeerd, sloot zij in 2005 haar
studie af als leerling van Itzhak
Perlman en Donald Weilerstein aan
de befaamde Juilliard School te New
York.
Carla won vele nationale en internationale prijzen, recentelijk nog tijdens het 10e Internationale Vioolconcours “Jean Francaix” te Parijs. Ook
tijdens het internationale “Tibor
Varga Concours” te Sion, Zwitserland
werd haar een eerste prijs en de
publieksprijs toegekend. Zij was
prijswinnares van de “Juilliard Concerto Competition” en het “Isang Yun
Concours” in Zuid Korea. In Nederland was zij laureate bij onder meer
het Nationale Vioolconcours “Oskar
Back”, het Prinses Christina Concours
en de Iordens Viooldagen. Op 28 oktober 2008 behaalde Carla de 2e
prijs tijdens het internationale vioolconcours ‘Nuri Iycil’ te Istanbul.
Carla speelde als soliste met orkesten uit Nederland, Belgie, Duits
land, Zwitserland, Hongarije, Portugal, Rusland, Zuid Korea en de
Verenigde Staten, o.l.v. van bekende
dirigenten als Vassily Sinaisky, Andras Ligeti en Carlos Kalmar. Zij was onder meer te beluisteren op het
Menuhin Festival te Gstaad, het Genève Zomerfestival, Perlman Chambermusic Program te New York, het Sakharov Festival in Rusland en het Festival van Vlaanderen. Tijdens het Verbier Festival kreeg zij de APCAV prijs
uitgereikt voor veelbelovende jonge musicus.
In recital was zij te beluisteren in onder meer het Concertgebouw te Amsterdam, de “Artist International Debut Series” in Carnegie Hall, New York
en in de “New Masters on Tour” in onder meer Moskou, St. Petersburg en
Tallinn. Na aanleiding van het winnen van de Juilliard Competition was zij te
horen als soliste met de Juilliard Symphony in New York’s Lincoln Center.
In 2008 is Carla werkzaam als eerste concertmeester bij de Radio Kamer
Filharmonie. Als kamermusicus is zij onder meer te beluisteren in alle grote
Nederlandse concertzalen in de concertserie “Het Debuut”. Als soliste zal zij
onder meer te horen zijn in het eerse vioolconcert van Paganini en het
vioolconcert van Alban Berg en in recitals in binnen en buitenland. Ook zal
Carla aankomend seizoen voor het label ANIMA haar debuut CD opnemen.
Dankzij de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, bespeelt Carla
een Nicholas Lupot viool (1808).
website: http://www.carlaleurs.com

Anthony Romaniuk, geboren te Brisbane, Australie, begon al op jonge
leeftijd met piano lessen, met een speciale liefde voor jazz. Nadat hij in
2003 als scholarship student aan de Manhattan School of Music in New York
City is afgestudeerd bij professor Daniel Epstein, studeert hij sinds 2006
clavecimbel en fortepiano bij Jacques Ogg en Bart van Oort aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Masterclasses volgde hij onder
meer bij Pierre-Laurent Amard tijdens het Luzern Festival 2002.
Anthony was van 2001 tot 2005 “music director” van de Advent Lutheran
Church in Manhattan, waar hij ook als organist en koordirigent werkzaam
was. Hij gaf recitals in onder meer de USA, Italie, Duitsland, Nederland en
Oostenrijk, als solo pianist, kamermuziekpartner, in improvisaties, alsmede
veel moderne en oude muziek. Het afgelopen seizoen was Anthony onder
meer te horen in het Concertgebouw te Amsterdam, in Parijs en Australie.
Ook nam hij de complete werken voor viool en piano van Ravel op. Aankomend seizoen zal hij onder meer te horen zijn Milaan, Wenen, Parijs, Australie en Nederland en onder meer “Winterreise” van Schubert opnemen.

Carla en Anthony spelen sinds 2003 regelmatig samen en gaven concerten
in de Verenigde Staten, Nederland en Frankrijk. Tijdens hun verblijf in New
York kregen zij les van Itzhak Perlman. Zij waren beide “Artist in Residence” van het International House te New York.

.

Kanttekeningen bij dit concert
‘Wolfje’, de viool waarop Carla Leurs vanmiddag
speelt, wordt dit jaar 200 jaar. De Franse vioolbouwer Nicolas Lupot maakte hem in 1808 in Parijs. Het
programma van vanmiddag geeft ons volop de kans
om kennis te nemen van zijn rijke mogelijkheden, en
ook van de uiteenlopende manieren waarop componisten de combinatie van viool en piano hebben gehanteerd, en waarop componerende vioolvirtuozen
werken van anderen als materiaal hebben gebruikt.

hij ‘onder het stof’ vandaan had gehaald, maar in
1935 gaf hij toe dat hij ze zelf geschreven had, wat
in de muziekwereld enige opschudding teweeg
bracht. In zijn bewerking van het Mozart-rondo
beperkte Kreisler zich tot het toevoegen van enkele
cadenzen, die Mozart zelf aan het improvisatietalent
van de solist had overgelaten. Zulke cadenzen
dragen bij tot de charmes van het klassieke rondo,
dat is gebaseerd op een steeds terugkerende refrein-melodie. Als dit refrein weer gaat komen voelt
iedereen dat wel aan, maar voor de componist is het
de kunst om zo'n moment toch nog tot een verrassing te maken. Voor dat doel bewijzen (goed geacteerde) cadenzen hun dienst, geïmproviseerd of
niet.

De Haffner-Serenade van Mozart dankt zijn naam
aan de opdrachtgever: de serenade, voor strijkers en
blazers, was bestemd voor de bruiloft van de zuster
van Mozarts vriend Sigmund Haffner in 1776. In drie
van de acht delen treedt een solo-viool op. Het
rondo, het vierde deel, is een geliefd concertstuk
voor violisten geworden. De bewerker van de versie
die we vanmiddag horen, Fritz Kreisler, was een
van de invloedrijkste violisten van de twintigste

De ‘Kreutzer-sonate’ van Beethoven is het enige
werk op het programma waarin de viool meer een
duo-partner van de piano dan een solo-instrument
is, net als in zijn andere ‘vioolsonates’; Beethoven
noemde ze zelf dan ook ‘sonates voor piano en

eeuw. Hij staat o.a. bekend als de eerste die in zijn
spel voortdurend vibrato toepaste. Naast bewerkingen – we horen er in dit concert twee – schreef hij
talrijke eigen composities, o.a. stijlimitaties van oudere componisten, zoals Pugnani en Tartini. Aanvankelijk beweerde hij zelfs dat het hier om oorspronkelijke werken van deze componisten ging, die

viool’. Hij schreef de Kreutzer-sonate in 1803, aan
het begin van de zeer vruchtbare jaren die volgden
op de crisis die hij kort daarvoor had doorgemaakt
als gevolg van zijn beginnende doofheid. Anders dan
zijn voorgaande sonates was dit stuk uitdrukkelijk
bedoeld voor het concertpodium. Bij de eerste uitvoering speelde Beethoven zelf de pianopartij, en

zijn partner was zijn vriend de violist George Bridgetower, een ‘mulat’ (zoon van een blanke moeder en
een zwarte vader, die als page werkte aan het hof
van prins Esterházy). Het verhaal gaat dat Beethoven zelfs nog geen kans had gezien om de vioolpartij
helemaal uit te schrijven. Tegen de tijd dat de sonate
zou worden uitgegeven was de vriendschap echter zo
ernstig bekoeld, dat Beethoven het stuk opdroeg aan
de Franse violist Rodolphe Kreutzer, die het overigens waarschijnlijk nooit gespeeld heeft. Het heeft
een voor dit genre in die tijd ongehoorde allure en
een grote emotionele diepgang. De indrukwekkende
langzame inleiding in A-groot, waarin eerst de viool
en dan de piano zich als solist presenteren, wordt
gevolgd door een driftig, ietwat grimmig Presto in
mineur. Op het thema van het tweede deel, dat verwant is aan het hoofdthema van het eerste, volgen
vier variaties en een coda. In de grillige finale wordt
een koortsachtig ritme slechts enkele keren onderbroken door korte zinnen, die – vergeefs – tot rust
lijken te manen.
Henryk Wieniawski behoorde ongetwijfeld tot de
grootste violisten van de 19e eeuw. Hij stamde uit
een zeer muzikale Poolse familie; zijn moeder was
pianiste. Na een flitsende start als wonderkind
maakte hij voornamelijk carrière als reizend vioolvirtuoos, veelal samen met zijn broer Józef, die pianist
was, en ook met Anton Rubinstein, die hij in St. Petersburg had leren kennen. In St. Petersburg werkte
hij ook enkele jaren als docent aan het door Rubinstein pas opgerichte conservatorium, en hij was
daardoor een van de grondleggers van de Russische
vioolschool.
Net als veel andere 19e-eeuwse virtuozen wijdde
Wieniawski zijn compositorische talenten voornamelijk aan zijn eigen instrument. Scherzo-Tarantelle
behoort tot zijn vroegere werken; het is waarschijnlijk geschreven in 1856. De tarantella is een
Zuid-Italiaanse dans, genoemd naar Tarente, waarbij
paren snel in het rond draaien. Via componisten als
Rossini en Paganini was de wervelende tarantellabeweging ook buiten Italië geliefd geworden. Volgens
het volksgeloof was het dagenlang dansen van de
tarantella de enige remedie tegen de dodelijk-giftige
beet van tarantula-spin (die in werkelijkheid helemaal vrij ongevaarlijk is), iets wat natuurlijk erg tot
de romantische verbeelding sprak.
Distance de fée van Toru Takemitsu is het meest
recente werk op het programma. Het is een van de
eerste werken van deze, destijds twintigjarige Japanse componist, geschreven in 1951. Takemitsu
had in de jaren 1940 de westerse kunstmuziek leren
kennen, en was vooral diep onder de indruk van Debussy en Messiaen. Een aantal jaren later kreeg
Takemitsu als eerste Japanse componist een grote
reputatie in de westerse wereld, vooral door de manier waarop hij de traditionele Japanse muziek en
esthetiek wist te combineren met westerse elementen, waarbij hij dikwijls experimentele klanken en
klankcombinaties gebruikte. Van dat laatste is in Distance de fée nog geen spoor te vinden. De viool

speelt een lieflijke, meditatieve melodie, voor een
groot deel in een ijl, hoog register, door de piano
ondersteund met klanken die sterk herinneren aan
Takemitsu’s idolen, en die helpen een geheimzinnige
sfeer op te roepen.

Henryk Wieniawski op een jeugdfoto
De Spanjaard Manuel de Falla was een enthousiast
aanhanger van de gedachte dat je als componist in
je muziek gebruik moet maken van je eigen nationale tradities. Hij was met name geïnteresseerd in
de Andalusische flamenco. Daarnaast onderging hij
vooral de invloed van zijn Franse tijdgenoten Debussy, Dukas en Ravel; hij woonde dan ook van
1907 tot 1914 in Parijs.
La Vida breve is een korte opera, geschreven 1905
en herzien in 1913, nog voor de première. Het was
De Falla’s eerste grote werk. Het mooie zigeunermeisje Salud wordt verliefd op Paco, een jongen van
betere familie, die haar echter niet vertelt dat hij al
verloofd is met een meisje van zijn eigen stand. Als
Salud onverwacht komt opdagen op Paco’s bruiloft –
de ‘Danse Espagnole’ is een onderdeel van het feest
– beweert hij dat hij haar niet kent, waarop Salud
letterlijk dood neervalt aan Paco’s voeten. Mede
door Kreislers bewerking is de ‘Danse Espagnole’
een van De Falla’s bekendste en meest gespeelde
stukken geworden.

Jules Massenet was tussen 1870 en 1914 de meest
succesvolle Franse operacomponist. Van huis uit was
hij pianist, en hij heeft ook wel instrumentale werken
geschreven, maar de nadruk in zijn oeuvre ligt toch
sterk op de opera.

meisje natuurlijk rijkelijk voorzien van ‘couleur locale’.
De Sarasate heeft voor deze ‘Fantasie de concert’
vier fragmenten gekozen, in een volgorde die ongeveer overeenkomt met de delen van een soloconcert: als openings-allegro de Entr’acte voor het 4e
bedrijf, daarna de beroemde Habanera die Carmen
bij haar allereerste optreden zingt, als langzaam
middendeel het chanson waarmee zij de politieman
die haar wil arresteren tart, en als finale de Seguedilla, ook uit het 1ste bedrijf. De Sarasates inbreng bestaat voornamelijk uit variaties die de oorspronkelijke melodieën omtoveren tot violistische
acrobatentoeren.
Hans Maas
1 november 2008

Hierin zette hij de lijn voort van zijn leermeester
Gounod, die een lyrisch operatype had ontwikkeld.
Ook Thaïs behoort tot deze categorie. Het ietwat
sentimentele verhaal speelt in Egypte, in een van de
eerste eeuwen na Christus. De titelheldin is een
lichtzinnige courtisane, die bezocht wordt door een
zeer ascetische monnik, die zijn best doet om haar
tot het Christendom te bekeren. Aanvankelijk drijft
zij de spot met hem, maar later komt ze inderdaad
tot inkeer. De ‘Méditation’, ook al een geliefd recitalstuk onder violisten, wordt gespeeld direct nadat
Thaïs in een lange monoloog tot dit be-sluit gekomen
is.
De Spaans-Baskische violist Pablo de Sarasate was
net als Wieniawski en Kreisler in zijn jeugd een wonderkind. Met zijn gave, temperamentvolle en
gevoelige spel oogstte hij veel bewondering bij
belangrijke componisten van zijn tijd, met wie hij
bevriend raakte en die werken aan hem opdroegen,
zoals Bruch, Saint-Saëns, Lalo en Dvořák. Zijn eigen
Carmen-Fantasie, geschreven in 1883, is een voorbeeld van het genre dat zo veel componerende virtuozen hebben beoefend: fragmenten uit een populaire opera dienen als materiaal voor een spetterend
stuk instrumentaal vuurwerk, dat tegelijk een feest
der herkenning is. In dit geval gaat het om de populaire ‘Spaanse’ opera Carmen van De Sarasates
Franse tijdgenoot Bizet (die enige jaren eerder was
overleden). Spaanse muziek was in Frankrijk al jaren
buitengewoon populair, en Bizet had zijn realistische
femme-fatale-verhaal over een zigeuner

Tips over muziek op het internet:
Fritz Kreisler diende in de 1e wereldoorlog in het Oostenrijkse leger. Zijn relaas ‘four weeks in the trenches’
over zijn ervaringen in de loopgraven –hij raakte al na vier weken gewond en hoefde niet meer terug te keren
naar het slagveld - is te lezen op de website: http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/memoir/Kreisler/Kreisler.htm.
Voornoemde website bevat trouwens nog veel meer interessante informatie over de 1e wereldoorlog.

Bij het zoeken op internet kwam ik de volgende uitvoering tegen van de Danse Espagnole door Itzhak
Perlman in aanwezigheid van president Ronald Reagan: http://www.youtube.com/watch?v=Z4ayc6Fb3hI
Er zijn op Youtube trouwens ook video’s te vinden van andere violisten die hetzelfde stuk uitvoeren. Een leuke
mogelijkheid om die verschillende uitvoeringen te vergelijken.
Op Youtube zijn veel video’s te bekijken en te beluisteren van klassieke muziekuitvoeringen. Een grappige
maar misschien wat flauwe is de “verbetering van het wereldsnelheidsrecord viool spelen” . “De vlucht van de
hommel” gespeeld door David Garrett: http://www.youtube.com/watch?v=NHkX0URELfQ&feature=related
APK
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vrijdag
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Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo
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20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6
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Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag
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14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
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1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk
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Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9
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Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven
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De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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Concert zondag 23 november 2008
Riko Fukuda en
Elisabeth Smalt
Hotel Vennendal
Nunspeet

Inhoud
Programma
Over de musici
Toelichting bij het concert door Han Julius
Tips over muziekinformatie op het internet
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

5e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zondag 23 november 2008 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet
Riko Fukuda - fortepiano
Elisabeth Smalt - altviool

Joseph Joachim
(1831-1907)

Hebreeuwse Melodie op. 9 nr 2 (ca. 1888)

Niels Gade
(1817-1890)

Sonate in d op. 21

Robert Schumann
(1810-1856)

Märchenbilder op. 113 (1851)
1.
2.
3.
4.

Nicht schnell
Lebhaft
Rasch
Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Joseph Joachim

~ pauze ~
Robert Schumann
(1810-1856)
Johannes Brahms
(1833- 1897)

Adagio en Allegro in As gr.t. op. 70 (1849)

Sonate in Es op. 120 nr 2 (1894)
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto - Allegro

Niels Gade

Johannes Brahms

Riko en Elisabeth spelen al jaren samen. Het
Nepomuk Fortepiano Quintet, waar zij beiden
deel van uitmaken, is hun gedeelde passie.
Daarbuiten vormen Riko en Elisabeth een
vast duo dat regelmatig optreedt in binnenen buitenland
Riko en Elisabeth spelen bij voorkeur 19e
eeuws repertoire vanwege hun voorliefde
voor de historische fortepiano. Riko heeft
fortepiano's uit alle periodes en landen tot
haar beschikking en Elisabeth bespeelt een
vroeg-19e-eeuws Italiaans instrument, een
strijkstok uit die tijd en darmsnaren. Diverse
componisten uit die tijd speelden overigens
zelf altviool, zoals Beethoven, Paganini,
Schubert, Mendelssohn en Joachim. In het
Festival Oude Muziek 2007 verzorgde het duo
een recital met werken van Brahms en Schumann, en dit concert werd in Duitsland
(München) herhaald.
Riko Fukuda studeerde hobo en piano aan het
Toho-Gakuën conservatorium in Japan. Zij
kreeg een Nederlandse beurs om bij Stanley
Hoogland aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag fortepiano te studeren. Riko
maakte solo-cd's met werken van Pinto en
Dussek (Olympia) en Haydn (Brilliant Classics). Nieuwe cd’s met solowerken van Mendelssohn, Schubert en Chopin zijn in voorbereiding. Riko speelt regelmatig op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Daarnaast is zij vaak te gast op festivals in Europa en Amerika: zo is zij vaste gast in het jaarlijkse festival van Sergiu
Luca in Oregon en Houston. Als fortepianiste van het Nepomuk Fortepiano
Quintet verzorgde zij, met Elisabeth Smalt op altviool, cd-opnames van
kwintetten van Ries, Limmer, Hummel, Dussek en Onslow. Een cd met werk
van Schubert en Cramer zal in december uitkomen; dit alles bij het Kruitvat-label Brilliant Classics.
Elisabeth Smalt speelt naast het Nepomuk Fortepiano Quintet in verschillende ensembles: momenteel het Brusselse ensemble Oxalys, het microtonale en spectrale Trio Scordatura en het Prisma Strijktrio. Zij volgde
lessen en masterclasses bij o.a. Luctor Ponse, Nobuko Imai, Cees Dekkers,
Wim ten Have, Thomas Riebl, Kim Kashkashian, Atar Arad, het Alban Berg
Kwartet en György Kurtag. Elisabeth is jaarlijks te gast op het Internationale kamermuziekfestival Prussia Cove geleid door Steven Isserlis en is
medeoprichter van het KlankKleurFestival. Cd-opnames maakte zij bij Qdisk, Vanguard Classics, Explicit, Tzadik, Mode Records en Brilliant Classics.

Kanttekeningen bij dit concert
De vier componisten van wie we op dit concert
muziek zullen horen, leefden in een periode van
slechts 97 jaren. Schumann werd geboren in
1810, Joachim overleed in 1907. Alle vier kenden elkaar, waren deels hechte vrienden en
hebben elkaar dan ook in hun stijl van componeren beïnvloed. Schumann, was de oudste
(maar kortst levende) van de vier. Hij beschouwde de 7 jaar jongere Niels Gade als zijn favoriete leerling, de 21 jaar jongere Joachim was
zijn beste vriend en hij wierp zich op als beschermer van de 23 jaar jongere Johannes
Brahms.
Robert Schumann, de jongste van vijf kinderen, werd als zoon van een boekhandelaar
geboren in het niet ver van de Tsjechische
grens liggende Duitse plaatsje Zwickau. Zijn
literaire én muzikale gaven bleken reeds op
jonge leeftijd en werden in sterke mate gestimuleerd door zijn vader. Zijn eerste pianolessen kreeg hij als zevenjarige. Maar zijn literaire ambities, gestimuleerd door werken van
Schiller, Goethe en de Griekse tragedies, streden lang om voorrang met de muzikale. Toch
zou de muziek het op den duur winnen.
In 1828 gaat Schumann naar Leipzig om rechten te studeren en pianolessen te nemen bij de
beroemde muziekpedagoog Friedrich Wieck. Die
keuze werd mede ingegeven door bewondering
voor diens dochter Clara (1819‑1896), een uiterst getalenteerde pianiste. Zij zou later, na
een felle juridische strijd met haar vader, zijn
vrouw worden.

Clara Wieck

Schumanns ambitie uit te groeien tot de
‘Paganini van de piano’ moest hij opgeven vanwege, door heftige oefeningen ontstane, ernstige blessures aan zijn vingers. Hij concentreerde zich daarom op compositie, waarvoor
zijn talenten al in zijn vroege jeugd waren gebleken.
Schumanns leven is niet over rozen gegaan, hij
leed erg onder psychische aandoeningen. Na
een mislukte zelfmoordpoging in 1854 (hij
sprong in de Rijn, maar werd gered) stierf hij
twee jaar later in een inrichting voor psychisch
zieken.
Het Adagio & Allegro in As (1849) ontstond
in een zeer productieve tijd, volgend op een
periode vol depressies. Oorspronkelijk geschreven voor hoorn en piano, is dit werk vermoedelijk een ‘vingeroefening’ geweest voor het kort
daarna ontstane concert voor vier hoorns en
orkest. Deze compositie is van zo’n uitzonderlijke romantische warmte, dat er bewerkingen
voor andere instrumenten van zijn gemaakt,
zoals die voor altviool.
Märchenbilder (1851). Schumann was één
van de eerste componisten die kamermuziek
schreef voor de altviool. Dit werk is ontstaan in
slechts vier dagen. Het eerste en laatste deel
brengen ons in een aan het Adagio en Allegro
verwante atmosfeer. De beide middendelen
vertonen een uitzonderlijke levendigheid.
De Deen Niels Wilhelm Gade behoort, met de
Noor Edvard Grieg, tot de belangrijkste Scandinavische componisten in zijn tijd. Hij werd geboren in een muzikaal gezin in Kopenhagen.
Niels kreeg zijn eerste vioollessen van zijn vader, waarbij zijn talenten spoedig aan het licht
kwamen. Aangezien de familie het niet breed
had, moest hij tot zijn vijftiende wachten tot hij
een professionele vioolopleiding kon volgen,
waartoe ook muziektheorie en compositie behoorden. Twee jaar later werd hij opgenomen
in het Koninklijk Orkest van Kopenhagen en
ontstonden zijn eerste composities. In 1840
won hij de eerste prijs in een compositiewedstrijd met een concertouverture. Maar zijn eerste symfonie werd verworpen door de Muziek
Vereniging omdat het te Duits was! Hij stuurde
de partituur naar Mendelssohn, die daarover zo
enthousiast was dat hij de symfonie kort
daarna uitvoerde met het Gewandhausorkest in
Leipzig. Mendelssohns commentaar: “In lange
tijd ben ik niet zó geraakt door zo’n levendig
en mooi stuk muziek!”.
In 1843 reisde Gade naar Leipzig waar hij Mendelssohn en Schumann ontmoette en een aanstelling kreeg als leraar aan de muziekacademie. Vijf jaar later moest hij echter naar Kopenhagen terugkeren omdat tussen Pruisen en
Denemarken een oorlog was uitgebroken. Daar
ontwikkelde zich zijn rol en reputatie in de

vioolconcert in Londen, een stad waar hij menigmaal zou terugkomen. Na de dood van Mendelssohn bleef Joachim nog enkele jaren in
Leipzig als leraar aan het conservatorium en
concertmeester van het Gewandhausorkest. Na
een korte periode in Weimar, aangetrokken
door de reputatie van Franz Liszt, trok hij in
1852 naar Hannover waar een hechte vriendschap ontstond met Robert en Clara Schumann
en Brahms. Hier beleefde hij een bloeitijd, onder andere door vele optredens met als begeleiders Clara Schumann en Johannes Brahms.
De vriendschap met Brahms leidde tot een intensieve samenwerking waarvan Brahms de
vruchten plukte bij het schrijven van zijn vioolconcert. Brahms droeg dit werk dan ook op aan
Joachim die bij de première, onder leiding van
Brahms, de solopartij vertolkte.
In 1866 – hij was inmiddels getrouwd met de
mezzosopraan Amalie Weiss (eig. Schneeweiss) – verhuisde hij naar Berlijn, waar hij tot
zijn dood in 1907 zou blijven. Niet alleen was
hij hier oprichter en directeur van de Koninklijk
Muziekacademie, hij vormde ook zijn eigen
orkest en strijkkwartet. Het laatste werd al
spoedig als het beste kwartet van Europa
beschouwd. De Hebreeuwse Melodie nr.2
(1855) is nog geschreven in Hannover. In dit
stuk horen we de melancholie van een verdrukt
volk, maar het vertoont tegelijk een onstuimige
energie.
Deense muziekwereld snel. In 1850 kreeg hij
de leiding van de Muziekvereniging en in 1861
een functie aan het Koninklijke Hof. Hij was organist, doceerde, schreef kritieken en dirigeerde de Deense premières van Bachs Matthäus Passion en Beethovens negende symfonie. Ook als componist was hij productief: tot
zijn werken behoren acht symfonieën, een
vioolconcert, piano-, orgel- en kamermuziek.
Tot de laatste categorie behoort zijn vanmiddag
gespeelde vioolsonate nr.2 (1850). Gade
schreef drie vioolsonates, waarvan de tweede
algemeen wordt beschouwd als de meest
aantrekkelijke. Hij droeg het werk op aan Schumann.
Joseph Joachim wordt beschouwd als één van
de grootste violisten van zijn generatie. Hij
werd in 1831 geboren in het plaatsje Kittsee in
Oostenrijk, vlak bij de grens met Slowakije.
Zijn voorouders waren Hongaren. Joachims talenten als violist bleken al snel: op achtjarige
leeftijd werd hij door zijn ouders naar Wenen
gestuurd om vioollessen te nemen. Als 12jarige meldde hij zich bij het conservatorium in
Leipzig, waar hij protégé van Mendelssohn werd
die hem bij zijn muzikale ontwikkeling, vooral in
de compositieleer, begeleidde. In dat jaar begeleidde Clara Schumann hem bij zijn eerste
optreden in Leipzig en speelde hij Beethovens

Johannes Brahms werd geboren in Hamburg
als zoon van een ‘dorpsmusicus’, die zijn brood
verdiende als hoornist en contrabassist in lokale
ensembles, onder andere in het Stedelijk Orkest van Hamburg. Hoewel die zich de aanschaf
van een piano niet kon veroorloven, liet hij toch
zijn, al spoedig muzikaal gebleken, zoon pianoles geven. Op dertien jarige leeftijd kreeg hij
compositielessen en die paste hij al spoedig toe
bij het arrangeren van, veelal Hongaarse, melodieën voor het ‘lichte orkest’ van zijn vader. In
1853, tijdens een tournee met de Hongaarse
violist Reményi, ontmoette hij Joseph Joachim
in Hannover. Deze bracht hem in kennis met
Schumann en diens vrouw Clara. Met hen en
Joachim ontstond een vriendschap voor het
leven.
Brahms heeft moeite gehad als componist erkenning te krijgen. Kritisch als hij was heeft hij
veel van zijn jeugdwerken vernietigd. Gezien de
grote populariteit van zijn grote voorbeeld
Beethoven, durfde hij aanvankelijk aan het
schrijven van symfonieën niet te beginnen. Hij
beperkte zich daarom tot enkele proeven op dit
gebied zoals de serenades Op.11 en Op.16 (de
laatste met veel blazers en zonder violen!). Met
deze werken en zijn eerste pianoconcert Op.15
heeft hij de waardering verworven die hij verdiende.
In 1868 gaat Brahms in Wenen wonen waar hij
de rest van zijn leven zal blijven. Hier schrijft
hij zijn eerste symfonie die verschijnt in 1876,
waarmee hij als ‘de ware opvolger van Beethoven’ wordt beschouwd. Als hij in 1897 aan

leverkanker sterft laat hij een indrukwekkend
oeuvre na, waaronder zijn laatste en schitterende kamermuziekwerken. Geïnspireerd door
de 23 jaar jongere klarinettist Richard Mühlfeld
die hij in 1891 ontmoette, ontstonden verschillende werken met klarinet, waaronder het
klarinettrio opus 114, het prachtige klarinetkwintet opus 115 en de twee sonates met piano opus 120.
Sonate in Es Op. 120 Nr. 2. (1894). Van dit,
oorspronkelijk dus voor klarinet geschreven,
werk gaf Brahms zelf versies uit voor zowel
altviool als viool. Afgezien van de ‘Vier Ernste
Gesänge’ is deze sonate Brahms’ laatste
meesterwerk.
Han Julius
15 november 2008

Tips over muziekinformatie op het internet:
U kunt verschillende uitvoeringen van het Adagio & Alllegro beluisteren op:
http://nl.youtube.com/results?search_query=schumann+adagio+allegro&search_type=&aq=f
Mp3-opnamen van de Märchenbilder kunt u downloaden via:
http://asia.cnet.com/music/0,39058993,42979213p-2r,00.htm

(deze link werkt niet altijd)

U kunt enkele uitvoeringen van de Brahms sonate beluisteren, zowel met klarinet als met altviool
op:
http://nl.youtube.com/watch?v=_tHHOgom54k
http://www.youtube.com/watch?v=wCe7r7ErI58&feature=related
http://nl.youtube.com/watch?v=QKmNg-wg19A&feature=related
Uitgebreide informatie over Joseph Joachim vindt u bij Wikipedia (Engels):
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joachim
http://www.klassika.info/Komponisten/Joachim/index.html
De laatste site bevat informatie over veel componisten en een register van al hun werken!
Heel wonderlijk dat er op internet opnames zijn te vinden van Joachim. Zij moeten opgenomen zijn
enkele jaren voor zijn dood.
http://www.youtube.com/watch?v=f-p8YeIQkxs
http://www.youtube.com/watch?v=i3wysuAIDGc

(Brahms Hongaarse Dans nr 1)
(Bach Adagio g kl.t. 1904)

en van Niels Gade is informatie te vinden bij Wikipedia (Engels):
http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Wilhelm_Gade
Houdt u er rekening mee dat informatie op internet snel kan veranderen. Bovenstaande links (blauwe tekst) kunnen wij niet
garanderen. De informatie kan verwijderd zijn of verplaatst naar een andere locatie. Door op de link te klikken komt u op de
desbetreffende internetpagina. Als dat niet werkt kunt u de link kopiëren naar uw internetbrowser.

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert zondag 14 december 2008
The Fancy Fiddlers
Hotel De Sparrenhorst
Nunspeet

Inhoud
Programma
Over de musici
Toelichting bij het concert (wordt ter plaatse gegeven door Coosje
Wijzenbeek)
Over de componisten Borodin en Monn
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

6e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zondag 14 december 2008 14.00 uur
Hotel De Sparrenhorst - Nunspeet
The Fancy Fiddlers
onder leiding van Coosje Wijzenbeek

M. Monn
(1717-1750)

Quartet in Bes

A.Vivaldi
(1678-1741)

Concert voor 2 Cello’s in g

Andante
Allegro Moderato

met: Manuel Tavenier en Anton Spronk

J.S. Bach
(1685-1750)

Vioolconcert a kl.t.
Allegro moderato
met: Noa Wildschut

L.v.Beethoven
(1770-1827)

Antonio Vivaldi

Strijkkwartet op. 18 no 3
Allegro
met: De Amadea’s

C.PH.E. Bach
(1714-1788)

Sinfonia in A gr.t.
Allegro
Andante
Allegro Assai

~ pauze ~
W.A. Mozart
(1756-1791)

J. Brahms
(1833-1897)
A. Borodin
(1833-1887)

Carl Philipp Emanuel Bach

Quartet in Es KV 160
Allegro
Un Poco Adagio
Presto

Sextet in G op 36
Allegro ma non troppo

Sextet in d kl.t.

Alexander Borodin

The Fancy Fiddlers is een strijkersgroep, die bestaat uit ca. 18 jonge talentvolle leerlingen van de Hilversumse vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Toen
zij in 1984 werden uitgenodigd een concert te geven in Hongarije in het
kader van een uitwisseling, was het animo om mee te mogen zo groot, dat
ensemblespel de enige oplossing leek. Dat gezamenlijk optreden was dermate succesvol dat er sindsdien regelmatig concerten worden gegeven. Op
het programma staat dan kamermuziek in diverse bezettingen, afgewisseld
met solo’s voor viool en piano. De kinderen variëren in leeftijd tussen de
zes en achttien jaar en komen uit het hele land wekelijks naar Hilversum
voor hun vioollessen. Uit de Fancy Fiddlers zijn al diverse musici en ensembles voortgekomen die hun weg naar de concertpodia inmiddels hebben
gevonden (zoals violistes Janine Jansen, Hebe Mensinga, cellist Maarten
Jansen, ensemble Pavone, Quartetto Sabato e.v.a.). De Fancy Fiddlers
traden op met o.a. Herman Krebbers, Isabelle van Keulen en Jaap van Zweden. Er werden tournees gemaakt naar Hongarije, Duitsland, China, Istanbul en de U.S.A.
Coosje Wijzenbeek studeerde viool bij Davina van Wely aan het Conservatorium van Amsterdam. Al op jeugdige leeftijd had de pedagogie haar speciale belangstelling. Na een aantal jaren in de praktijk werkzaam te zijn geweest met het spelen in diverse ensembles en in het Radio Filharmonisch
Orkest, heeft Coosje zich geheel aan het lesgeven gewijd. Haar leerlingen
komen uit het hele land naar Hilversum voor hun vioollessen. Hun leeftijden
liggen tussen de drie en achttien jaar. Deze jonge musici geven regelmatig
concerten in binnen- en buitenland onder de naam Fancy Fiddlers. Voor kinderen vanaf drie jaar heeft zij een speciaal eigen methode ontworpen waarbij alle basistechnieken vanaf de eerste les worden ontwikkeld. Coosje geeft
regelmatig workshops voor viooldocenten in binnen- en buitenland. Ook
geeft zij zomercursussen o.a. in Amerika aan de Indiana University te
Bloomington en in Zwitserland Margess International. In de herfst van 1996
werd zij uitgenodigd om een masterclass te geven aan de Guildhallschool in
Londen.
Programma: werken voor strijkensemble, strijkkwartet, viool en piano van
o.a. Telemann, Vivaldi, Mozart, Bach, Dvořák, de Sarasate, Wieniawski, van
Bree en vele anderen.

werk. De opera bevat de Polovetser Dansen, die
meestal als een zelfstandig stuk worden uitgevoerd en in deze vorm waarschijnlijk zijn
meest bekende compositie is. Bij zijn dood was
de opera niet volledig, daar hij onvoldoende tijd
had voor componeren, gezien zijn werk als
scheikundige. De opera werd postuum afgemaakt door Nikolaj Rimski-Korsakov en Aleksandr
Glazoenov.
Ondanks zijn erkenning als een bekwaam componist verdiende Borodin zijn inkomen als
chemicus en genoot hij ook respect op dat gebied. Als gevolg hiervan is zijn oeuvre niet zo
groot als dat van zijn tijdgenoten. Wel componeerde hij het populaire symfonisch gedicht ‘In
de steppen van Centraal-Azië’, twee strijkkwartetten, een strijkkwintet en een aantal liederen
en pianostukken. Ook begon hij aan een derde
symfonie, maar deze was ook onvolledig bij zijn
dood. De twee ontbrekende delen werden later
door Glazoenov gecomponeerd.
Borodin - die leed aan de gevolgen van een
cholera-infectie en hartklachten had, stierf tijdens een bal van zijn akademie temidden van
de feestelijkheden op 27 februari 1887 aan een
hartinfarct. Hij werd op de Tichvin begraafplaats van het Alexander Nevski Klooster in
Sint-Petersburg begraven.

Aleksandr Porfirjevitsj Borodin
(Sint-Petersburg, 12 november 1833 – aldaar,
27 februari 1887) was een Russisch componist,
die zijn boterham verdiende als chemicus. Hij
was een lid van het Machtige Hoopje, een
groepje van vijf Russische componisten dat zich
toelegde op specifiek Russische muziek.
Borodin werd geboren in de Russische hoofdstad Sint-Petersburg als een buitenechtelijke
zoon van een prins. De prins gaf hem aan als
het kind van een van zijn lijfeigenen. Borodin
kreeg een goede opleiding, inclusief pianoles,
maar het was de chemie waarin hij zich specialiseerde. Hij kreeg geen onderricht in compositie tot 1863, toen hij in de leer ging bij Mili
Balakirev.
In 1869 dirigeerde Balakirev de eerste symfonie
van Borodin en Borodin begon in hetzelfde jaar
aan zijn tweede symfonie. Deze nieuwe symfonie was geen succes bij de première, maar in
1880 organiseerde Franz Liszt een uitvoering
ervan in Duitsland en bezorgde op deze wijze
Borodin faam buiten Rusland.
Ook begon Borodin in 1869 aan een opera,
Vorst Igor, volgens sommigen zijn voornaamste

Matthias Georg Monn
Over de Oostenrijkse componist Monn is weinig
bekend. Er is zelfs geen portret van hem te vinden. Monn vertegenwoordigt samen met Georg
Christoph Wagenseil en andere tijdgenoten
zoals Leopold Mozart dié Oostenrijkse componisten, die het contrapunt naar de principes van
o.a. Johann Sebastian Bach grondig geleerd
hebben.
Zij gingen echter van de streng polyfone stijl
naar een meer ’galantere en vrije stijl’ die zou
leiden tot de ’Weense klassieke periode’ . Ook
experimenteerden zij met de ‘sonatevorm’, die
later door vooral Joseph Haydn tot grote hoogte
werd gebracht. Matthias Monn geldt als één
van de bekendste representanten van de ‘vóórklassieke’ periode, het tijdperk tussen de barok
en de Weense klassieken.
Ondanks dat hij zeer jong stierf aan een
longkwaal, heeft Monn nog behoorlijk veel
muziek gecomponeerd, waaronder 16 symfonieën, een reeks kwartetten, sonates, missen
en composities voor viool en klavier .

bronnen: Wikipedia

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
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voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272
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dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk
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Concert zondag 11 januari 2009
Rotterdams Kamerorkest
m.m.v. Johan Noothout (trombone)
Dirigent: Conrad van Alphen
Serie Klassiek & Wijn

Theater Harderwijk

Inhoud
Programma
Over de musici en het orkest
Toelichting bij het concert door Han van Tulder
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

7e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zondag 11 januari 2009 14.00 uur
Theater (v/h Cultureel Centrum) - Harderwijk
Rotterdams Kamerorkest o.l.v. Conrad van Alphen
m.m.v. Johan Noothout - trombone

W.A. Mozart
(1756-1791)

P.I. Tsjaikofski

1e deel uit de Serenade nr. 13 in G (1787)
(’Eine Kleine Nachtmusik’)
Allegro

(1840-1893)

Wals uit de Serenade voor strijkers (1880)
op. 48 in C gr.t.

J. Brahms

2 Liebeslieder Walsen op. 52a

(1833-1897)

Chr. Lindberg
(1958-heden)

W.A. Mozart

Arabenne voor trombone en strijkers (1997)
solist: Johan Noothout - trombone
1e deel Divertimento in D gr.t. KV 136 (1772)
Allegro

Christian Lindberg

~ pauze ~
G. Rossini
(1792-1868)

B. Britten
(1913-1976)

1e deel Sonate nr.1 in G gr.t. (1804)
Moderato
Playful pizzicato uit ‘Simple Symphony’ op. 4
(1934)
Presto possibile pizzicato sempre

E. Grieg

Dood van Aase en Anitra’s dans uit
Peer Gynt suite op. 23

L. Weiner
(1885-1960)

Dans uit Divertimento (1923)

D. Sjostakovitsj

Elegie en Polka (1931)
Adagio en allegretto

(1843-1907)

(1906-1975)

W.A. Mozart

Leo Weiner

Rondo uit Serenata Notturna nr. 6 D gr.t.
KV 239 (1776)
Allegretto

Benjamin Britten

Johan Noothout werd geboren op 4 maart 1987 in Dordrecht en begon op
11-jarige leeftijd met tenortubalessen aan muziekschool de Munt. Op zijn
vijftiende maakte hij de overstap naar trombone, om een jaar later toegelaten te worden tot de vooropleiding van het Rotterdams Conservatorium.
Inmiddels studeert hij daar in het derde jaar, bij Jorgen van Rijen, Pierre
Volders en George Wiegel.
Johan was eerste prijswinnaar bij het Interprovinciaal, en tweede prijswinnaar bij het Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland in 2004 en 2006, en stond tweemaal in de finale bij het Regioconcours
van het Prinses Christinaconcours te Rotterdam, waar hij in 2005 een 2e,
en in 2007 een 1e prijs behaalde. In 2006 nam hij wederom deel aan het
Nationaal Concours van de SJMN en ontving daar onder meer de prijs voor
beste uitvoering van een compositie na 1914 door een Nederlandse componist.
Johan speelde van 2003 tot 2005 in het JeugdOrkest Nederland en in 2005
en 2006 tijdens de Wintertournee van het Nationaal JeugdOrkest. Hij remplaçeerde daarnaast onder meer bij Het Brabants Orkest en Holland Symfonia
De Zuid-Afrikaanse dirigent Conrad van Alphen (Pretoria, 1963) is al
sinds de oprichting dirigent en artistiek leider van het Rotterdams Kamerorkest.
Hij studeerde muziek in zijn geboorteland Zuid-Afrika. Na zijn komst naar
Nederland in 1989 heeft hij als contrabassist bij bijna alle grote orkesten in
Nederland en België gewerkt.
Zijn studie directie zette hij in Nederland voort bij dirigenten zoals Roberto
Benzi en Eri Klas.
Naast zijn werk voor het Rotterdams Kamerorkest is Van Alphen chefdirigent van het Staats Filharmonisch Orkest in Kislovodsk, Zuid-Rusland.
Voor zijn bijdrage aan de cultuur in Zuid-Rusland ontving hij een onderscheiding. Tevens is hij regelmatig gast bij alle grote orkesten in zijn geboortland.
Zijn visie als dirigent is de energie, spontaniteit, richting en kleur in de
muziek voorop te stellen. Deze visie brengt hem internationaal succes. Hij
is dan ook een veelgevraagd gastdirigent bij orkesten in binnen- en
buitenland.
In Nederland heeft hij gewerkt met orkesten zoals Holland Symfonia, het
Limburgs Symfonie Orkest en het Orkest van het Oosten.
Op internationaal vlak breiden zijn activiteiten zich enorm uit, met een
groeiend aantal gastdirecties bij vooraanstaande orkesten in o.a. ZuidAfrika, Rusland, Duitsland, Polen, Bulgarije, Slovenië en Mexico.

Het Rotterdams Kamerorkest werd in het jaar 2000 opgericht en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse en internationale
muziekwereld. Het orkest heeft zich razendsnel ontwikkeld tot één van de
meest vooraanstaande kamerorkesten van ons land.
Ten grondslag aan dit succes ligt zeker de visie van dirigent Conrad van Alphen: Het vooropstellen van de energie, kleur, richting en spontaniteit in de
muziek maakt iedere uitvoering sprankelend en vitaal. In combinatie met
het talent en de energieke manier van musiceren van de groep enthousiaste, ambitieuze beroepsmusici, staat dit garant voor een fantastische
muziekbeleving.
Het Rotterdams Kamerorkest speelt een breed repertoire en voelt zich thuis
in alle stijlperiodes, van Bach tot Bartok. Er worden zowel meesterwerken
van beroemde componisten uitgevoerd, als ook nieuwe, speciaal voor dit
orkest geschreven werken.
De bezetting bestaat uit een vaste kern van 21 strijkers, en wordt, afhankelijk van het repertoire, aangevuld met blazers.
Het Rotterdams Kamerorkest wordt geprogrammeerd in de concertseries
van belangrijke zalen zoals het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in
Rotterdam en muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Daarnaast heeft het
orkest een eigen serie in de Hoflaankerk in Rotterdam, de zeer succesvolle
serie “Klassiek & Wijn”. In toenemende mate wordt dit concept ook buiten
Rotterdam geprogrammeerd. Ook ontvangt het orkest regelmatig uitnodigingen om op te treden op grote internationale muziekfestivals. Voor komend seizoen staan tournees naar Bangkok en Mexico in de planning!
In de afgelopen jaren werden succesvolle concerten gegeven met solisten
zoals Janine Jansen (viool), Ronald Brautigam (piano), Liza Ferschtman
(viool), Quirine Viersen, (cello), Tania Kross (zang), Robert Holl (zang),
Bart Schneemann (hobo) en Daniel Hope (viool).
Ook werd een aantal, internationaal uitstekend gerecenseerde, CD’s uitgebracht.
Voor meer informatie: www.rotterdamskamerorkest.com

Kanttekeningen bij dit concert
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Allegro uit ‘Eine kleine Nachtmusik’ in G,
KV 525 - Rondo uit Serenata notturna, KV
239
In navolging van de middeleeuwse traditie van
minnezangers brachten Oostenrijkse jongemannen, afkomstig uit de adel en de gegoede burgerij, hun geliefden ’s nachts, staande onder
het balkon, een serenade. In het Wenen van
anno 1787 was deze hoofse traditie natuurlijk
verworden tot een reuze kluchtige vertoning.
Wanneer de minnaar krap bij kas was, volstond
een lied, al dan niet begeleid door een gitaar of
een mandoline. Wie het wat breder had, huurde
een klein ensemble in of zelfs een heel orkestje.
De allerrijksten konden het zich permitteren bij
vooraanstaande componisten als Haydn en Mozart ‘voor de gelegenheid’ een nieuw stuk te
laten componeren. Dat soort serenades, ook
wel ‘Nachtmusiken’ genoemd, ontwikkelden zich
tot ware toppers in het klassieke muziekgenre.
Het Nieuwjaarsconcert van het RKO opent met
het feestelijke eerste deel uit de overbekende
‘Eine kleine Nachtmusik’ uit 1787 en besluit met
het Rondo uit de oorstrelende ‘Serenata notturna’, gecomponeerd in 1776.

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) Wals uit de Serenade voor strijkers in C,
Opus 48
De wals uit de Serenade voor strijkers van
Pjotr Iljitsj Tsjaikovki is elegant én goedgemutst. Dat is iets wat je niet vaak kunt zeggen
van de werken van deze overwegend zwaarmoedig gestemde Rus. Meestal is er een droefgeestige ondertoon. Die is in dit naar voorbeeld
van Mozarts serenades gecomponeerde werk
uit 1880 ver te zoeken. De muziek is gebaseerd op uiterst eenvoudige toonreeksen. Glitter en charme overheersen. Halverwege het
deel moduleert de muziek kortstondig naar e
mineur. De stemming dreigt om te slaan, de
bassen grommen, maar de wals hervat zijn
elegante loop.
Johannes Brahms (1833-1897) - Liebeslieder Walsen Opus 52a, bewerkt voor
strijkers
Johannes Brahms was een morsige, ietwat
nurkse heer. Niet bepaald een toeschietelijk
figuur. Beetje muffige oude bok, die van tijd
tot tijd wel een jong blaadje lustte. Begrijpelijk
dat deze academisch hoogbegaafde man er genoegen aan beleefde zich ’s avonds in anonimiteit te verpozen in een van de talrijke Hörigen
die de stad Wenen rijk was. Daar genoot hij
van het volkse vermaak van boerenhoempapa’s, lichtzinnige dirndel en hitsige zigeunerorkestjes. De weerslag van dit type genoegen
vinden we terug in de volkse Liebeslieder Walsen, die der Johannes in de jaren 1874 en
1875 componeerde. Deze muziek vond gretig
aftrek bij het publiek, net als zijn Hongaarse
dansen. U hoort een bewerking van twee van
deze Lieder uit de cyclus van 18 Liebeslieder,
Opus 52a.
Christian Lindberg (geb. 1958) - Arabenne
voor trombone en strijkers
In 1996 begon de Zweedse trombonevirtuoos
Christian Lindberg met het schrijven van een
eerste serieuze eigen tromboneconcert. Aanvankelijk vormden enkele glissandi motieven in
octaven het uitgangspunt. Met leuke pizzicati in
de strijkers en effectvol dempen van de beker
moest er wel een aardig stuk ontstaan. Om een
of andere onverklaarbare reden kreeg de compositie Arabische trekjes. Flarden van klanken,
ooit opgevangen tijdens een bezoek aan Jerusalem, kwamen bij de componist boven.
Lindberg gaf het in 1997 voltooide werk de
naam ‘Arabenne’, zonder daarmee een programmatische inhoud aan dit fascinerende
‘speelstuk’ te willen toekennen.

Karikatuur van Rossini uit 1867

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Allegro uit Divertimento in D, KV 136
Mozart - altijd in voor feesten en partijen componeerde in de periode dat hij in Salzburg
in dienst was van aartsbisschop Colloredo geregeld lichtgestemde verstrooiingsmuziek. Muziek
op bestelling, zou je kunnen zeggen. Denk niet
dat de gasten tijdens banketten zo aandachtig
naar deze composities luisterden als dat heden
ten dage gebruikelijk is. Nee, men at, dronk en
converseerde vaak dwars door het muzikale
gebeuren heen. Onbeleefd? Ach, de musici waren het gewend. Voor hen leverden dit soort
opdrachten een beetje extra beleg op hun vaak
karige boterham op. En daar ging het de
(meespelende) componist en uitvoerenden om.
Luister naar het vrolijke openingsdeel, Allegro,
van het Divertimento in D uit 1772.
Gioachino Rossini (1792-1868) - Moderato
uit Sonata a quattro nr. 1 in G
In 1804 componeerde de twaalfjarige Rossini in
slechts drie dagen tijds zes hoogst originele
kwartetten voor de merkwaardige bezetting van
twee violen, cello en contrabas. Agostino Triossi, landgoedeigenaar en mecenas van Rossini,
speelde contrabas, zijn neven viool en cello en
Rossini de tweede viool. De eerste uitvoering
door dit muzikale samenraapsel beschreef de
componist weinig vleiend als ‘cagnescamente’ (hondachtig). Hoe kon hij het zo verzinnen?
Het eerste deel, Moderato, uit de eerste sonate
is in de bewerking voor strijkorkest een en al
charme.
Benjamin Britten (1913-1976) - Playful
pizzicato uit Simple Symphony, Opus 4
Lang voordat de talentvolle Benjamin Britten bij
Frank Bridge in de leer ging, componeerde de
tiener al korte pianostukjes en liederen. Net als
Elgar diepte Britten op latere leeftijd enkele van
die juvenalia op en waardeerde ze - om den
brode - eind 1933, begin 1934 op tot een immens populaire suite voor strijkorkest, die hij
‘Simple Symphony’ doopte. Het tweede deeltje,
playful pizzicato, is een vluchtig scherzo met
trio.
Edvard Grieg (1843-1907) - Dood van Aase
en Anitra’s dans uit Peer Gynt
De rusteloze fantast Peer Gynt reist in het gelijknamige werk van de Noorse dichter Henrik
Ibsen de halve wereld rond. Op verzoek van de
auteur componeerde zijn landgenoot Edvard
Grieg in 1874 toneelmuziek bij een gedramatiseerde versie van het epos. Aase’s dood is een
donker gestemd stuk in een langzaam tempo.
Eigenlijk een beetje vreemde eend in dit over-

wegend verstrooiende programma. De lichtvoetige dans van Anitra past weer geheel in
het diverterende karakter van het nieuwjaarsconcert.
Leó Weiner (1885-1960) - Dans uit Divertimento op oude Hongaarse dansen, Opus
20
Leó Weiner, een collega van Zoltán Kodály,
was in vergelijking met zijn landgenoot Bartók
bepaald geen nieuwlichter. Met overtuiging
hield de aartsconservatief alles bij het oude.
Van nieuwlichterijen à la Bartók en Stravinsky
hield hij zich verre. Bekend van hem is dat hij
praktisch zijn leven lang iedere dag in hetzelfde restaurant ging dineren. Ik bedoel maar!
Het zal de toehoorders, dit lezende, niet verbazen dat Weiners dans uit zijn ‘Divertimento op
oude Hongaarse dansen’ uit 1923 haast als een
anachronistische bewerking van traditionele
volksmuziek klinkt.

Sjostakovitsj en Britten

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) - Elegie
en Polka
De muziek van de Elegie is dezelfde als die van
de aria die Katerina zingt tegen het slot van de
eerste acte van de opera ‘Lady Macbeth of
Mtsensk’. Zij gaat naar bed. Zij is verveeld!
“Het veulen dartelt de merrie achterna, de kater zoekt z’n poesje, de duifjes tortelen, en
naar mij kijkt geen mens om…” De Polka die
volgt, komt oorspronkelijk uit het ballet ‘De
gouden eeuw’. Een quasi onnozel deuntje, gebracht met messcherpe pizzicati en schorre
strijkers. Sjostakovitsj schreef deze twee stukjes in 1931, oorspronkelijk voor strijkkwartet.
Gelukkig nieuwjaar!
Han van Tulder
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Concert zondag 1 februari 2009
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Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

8e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zondag 1 februari 2009 14.00 uur
Lukaskerk, landgoed Veldwijk - Ermelo
Ronald Brautigam - fortepiano
speelt Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Rondo Capriccioso in E gr.t. op. 14 (1824)
Andante
Presto

Drei Phantasien oder Capricen op. 16 (1829)
nr.1 Fantasie a kl.t.
Andante con moto
Allegro vivace
nr. 2 Cappricio e kl.t.
Scherzo, Presto
nr. 3 Fantasie E gr.t.
Andante

Phantasie Fis kl.t. op. 28 ‘Sonate écossaise’ (1833)
Con moto agitato
Andante
Allegro com moto
Presto

Variations sérieuses in d kl.t. op. 54 (1841)
‘Siebzehn seriöse Variationen’
~ pauze ~
7 Lieder ohne Worte
Andante con moto
Molto allegro e vivace
Andante espressivo
Allegro non troppo
Presto e molto vivace
Andante con moto
Presto agitato

E gr.t. op. 19/1 (1829/30)
A gr.t. op. 19/3 ‘1829/30)
Es gr.t. op. 30/1 (1833/34)
c kl.t. op. 38/2 (1836/37)
E gr.t. op. 38/3 (1836/37)
As gr.t. op. 38/6 (1836/37)
g kl.t. op. 53/3 (1839/41)

5 Lieder ohne Worte
Andante espressivo
Andante maestoso
Allegro leggiero
Moderato
Presto

G gr.t.
e kl.t.
fis kl.t.
b kl.t.
C gr.t.

op. 62/1 (1842/43)
op. 62/3 (1842/43)
op. 67/2 (1844/45)
op. 67/5 (1844/45)
op.102/3 (1845)

Ronald Brautigam, piano
Ronald Brautigam werd in 1954 in Amsterdam geboren, waar hij aan het
Sweelinck Conservatorium bij Jan Wijn studeerde. Hij vervolgde zijn studies
in Londen bij John Bingham en in de Verenigde Staten bij Rudolf Serkin. In
1984 werd hem de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt.
Sindsdien treedt hij overal ter wereld op met orkesten als het Koninklijk
Concertgebouw Orkest, Orchestre National de France, Orchestre Symphonique de Montreal, Oslo Philharmonic Orchestra, Houston Symphony
Orchestra, Ulster Orchestra, London Philharmonic Orchestra, National Symphony Orchestra Johannesburg, English Chamber Orchestra, de orkesten
van Nagoya, Osaka en Sapporo en radio-orkesten van Madrid, Munchen,
Leipzig en Frankfurt, met dirigenten zoals Riccardo Chailly, Bernard Haitink,
Charles Dutoit, Simon Rattle, Christopher Hogwood, Bruno Weil, Andrew
Parrot en Ivan Fisher.
Hiernaast heeft Ronald Brautigam een grote passie ontwikkeld voor de
fortepiano, waarop hij steeds vaker te beluisteren is met o.a. het Orkest
van de 18e Eeuw, the Orchestra of the Age of Enlightenment, the Hanover
Band en het Orchestre des Champs Elysees, met dirigenten Frans Bruggen,
Roger Norrington, Christopher Hogwood en Philippe Herreweghe.
Ronald Brautigam vormt meer dan 14 jaar een duo met Isabelle van
Keulen, met wie hij over de hele wereld optreedt. Hun samenwerking heeft
inmiddels geleid tot een zevental CD’s.
Met pianist Melvyn Tan speelt hij regelmatig recitals op fortepiano als ook
op modern instrument.

In 1995 ging Ronald Brautigam een langdurige samenwerking aan met het Zweedse CD-label BIS.
Tot nu toe resulteerde dit in 2 CD’s met Mendelssohn’s pianoconcerten, en 10 CD’s met Mozart’s
sonates en variaties op fortepiano, Haydn pianosonates en pianoconcerten en met ingang van 2005
nam hij alle Beethoven sonates op.
Met het Koninklijk Concertgebouworkest en Ricardo Chailly nam hij voor DECCA pianoconcerten
van Shostakovich, Hindemith en Frank Martin op. Ronald Brautigam heeft op de muziekvakbeurs
MIDEM, in januari 2004 in Cannes een 'Cannes Classical Award' gewonnen voor zijn recent uitgekomen Haydn cd. De prijs werd hem toegekend in de categorie 'beste piano cd van het jaar 2003'.
Voor zijn opname van Haydn’s pianoconcerten met Concerto Copenhagen ontving hij op 31 mei
2006 in het Concertgebouw Amsterdam een Edison.
In de zomermaanden is hij een graag geziene gast op festivals in Zwitserland, Oostenrijk
(Salzburger Festspiele), Duitsland (Schleswig Holstein) en Engeland.
In de komende seizoenen treed hij onder andere op met het Strasbourgh Philharmonic Orchestra,
Sinfonietta Amsterdam, Hong Kong Philharmonic, Radio Kamer Filharmonie, Bremen Philharmonic
Orchestra en Concerto Copenhagen.
Naast solistische optredens zal hij tevens solorecitals in binnen –en buitenland geven alsook duorecitals met Isabelle van Keulen en Melvyn Tan.
www.ronaldbrautigam.com

fotografie: Marco Borggreve

Kanttekeningen bij dit concert
Een volledig Mendelssohn-recital is geen alledaagse gebeurtenis. Nog zeldzamer zijn de gelegenheden waarbij de muziek wordt uitgevoerd
op een ‘fortepiano’ uit Mendelssohns eigen tijd.
De Érard-vleugel die we vandaag beluisteren is
weliswaar pas enkele jaren na Mendelssohns
dood gebouwd, maar het instrument verschilt
niet wezenlijk van het type dat hij gekend
heeft. Sterker nog, hij had een bijzondere voorkeur voor de piano’s van Érard, in ieder geval
vanaf 1832. In dat jaar speelde hij in Parijs zijn
eigen Pianoconcert in g-klein op een Érard, en
in hetzelfde jaar kreeg hij er een van de bouwer
cadeau, ongetwijfeld als een vorm van sponsoring.

De fortepiano (of ‘pianoforte’, waar het moderne woord ‘piano’ in feite alleen maar een afkorting van is) maakte tijdens Mendelssohns leven
een zeer snelle ontwikkeling door, en de Érards
die hij als volwassene bespeelde verschilden op
sommige punten al duidelijk van het instrument
waarop hij als wonderkind piano had leren spelen. En dat was op zijn beurt al weer een ander
instrument dan de piano waarmee Beethoven
rond 1800 het Weense publiek had geïmponeerd. Een belangrijke vernieuwing van Érard
was het ‘repetitie-mechaniek’, een slimme constructie die ervoor zorgde dat een toets alweer
opnieuw kon worden gespeeld als hij na de vorige aanslag nog maar voor de helft omhoog
was gekomen. De klank werd verder beïnvloed
door het gebruik van vilt op de hamerkoppen;
de hamers van de de piano uit Mendelssohns
jeugd waren zo goed als zeker met laagjes leer
bekleed. In iets andere vorm is zo’n repetiemechaniek ook in een moderne vleugel te vinden.

Maar de verschillen met moderne instrumenten
zijn ook groot: de snaren zijn bijvoorbeeld
dunner en lopen allemaal parallel (moderne
piano’s zijn ‘kruissnarig’), de hamers zijn veel
lichter, en er is geen zwaar gietijzeren frame.
Wel is de kast verstevigd met stalen
‘strekbalken’.
Mendelssohn was bijzonder gelukkig met zijn
Érard en nam hem op zijn concertreizen altijd
mee. Het moet het soort instrument zijn geweest waarop zijn spel het best tot zijn recht
kwam. Hij was beroemd om zijn vederlichte
aanslag en zijn ongelooflijk vlugge vingers,
maar anderzijds ook om zij lyriek; hij had het
vermogen zijn vingers te laten zingen.
De werken op het programma geven een veelzijdig beeld van Mendelssohns pianomuziek.
Het beroemde Rondo Capriccioso op. 14 in E is
een van de meesterwerken uit Mendelssohns
jeugd; hij was pas vijftien toen hij het schreef,
en het is een staaltje van zowel superieur vakmanschap als van durf en originaliteit in het
hanteren van een op zichzelf traditionele vorm.
Het stuk begint met een rustige, lyrische inleiding, die wordt gevolgd door het eigenlijke
rondo. Vooral het telkens terugkerende refrein
hiervan heeft het lichte, elfendans-achtige karakter waar alleen Mendelssohn het geheim
van scheen te kennen. De mineurtoonsoort
zorgt hierbij nog voor een typisch romantisch
vleugje melancholie. ‘Capriccioso’, ‘grillig’ is
niet alleen het karakter van het refrein, maar
vooral ook de manier waarop Mendelssohn de
verschillende onderdelen van het stuk met elkaar verbindt.
De drie Phantasien oder Capricen op. 16 zijn
ontstaan tijdens Mendelssohns eerste reis naar
Engeland in 1829. Hij logeerde toen enige tijd
op het landgoed van een zakenrelatie van zijn
vader. Deze heer Taylor had drie dochters, en
aan ieder van de drie droeg de twintigjare
componist een Fantasie op. Er wordt wel gezegd dat de eerste, een Andante con moto in a
klein, geïnspireerd is door een boeket van rozen en anjelieren, de tweede, een Scherzo in e
klein, door kleine trompetvormige bloemen die
een van de meisjes in haar haar droeg, en de
derde, weer een Andante, in E groot, door een
beek.
De Phantasie in fis klein op. 28 is voltooid en
uitgegeven in 1833, maar Mendelssohn heeft
er al in 1828 of 1829 aan gewerkt, nog voor
zijn eerste reis naar Engeland. De oorspronkelijke titel Sonate écossaise, ‘Schotse sonate’, is
bij de uitgave vervallen; waarom is niet duidelijk. Ook de aanduiding ‘Schots’ is raadselachtig, want toen Mendelssohn aan het stuk begon
was hij nog nooit in Schotland geweest. Wel is

bekend dat hij een vurig bewonderaar was –
zoals veel van zijn tijdgenoten – van de gedichten van ‘Ossian’, een legendarische bard uit de
vierde eeuw, die bestaan uit heroïsche en romantische verhalen uit het prehistorische
Schotland. Misschien is het stuk daardoor geïnspireerd. De vier delen volgen min of meer de
opzet van een klassieke sonate zoals Beethoven
die ook schreef, maar met zoveel vrijheid dat
het heel begrijpelijk is dat Mendelssohn de
voorkeur gaf aan de titel ‘Fantasie’.
De Variations sérieuses in d klein op. 54 zijn
waarschijnlijk het meest gespeelde grotere pianowerk van Mendelssohn. Veel variatiewerken
waren in die tijd gebaseerd op populaire operamelodieën en dienden voornamelijk òf als virtuoze ‘circusnummers’ òf als instrumentaal oefenmateriaal. De toevoeging ‘sérieuses’ aan de titel
geeft duidelijk aan dat Mendelssohn hier heel
andere bedoelingen had en eerder aansluiting
zocht bij de grote variatiewerken van Beethoven. Het thema zelf heeft niet alleen een ernstig karakter, maar bovendien een grote expressieve lading zowel melodisch als harmonisch. Voor de componist moet dit een bijzondere uitdaging zijn geweest: een ‘neutraal’ of
zelfs ‘onnozel thema’ (zoals van Beethovens
Diabelli-variaties) kan een componist gemakkelijker naar zijn hand zetten. Mendelssohn loste
zijn zelfgecreëerde probleem magistraal op.
Binnen de zeventien variaties is een duidelijke
opbouw en een rijke schakering aan uitdrukkingen te horen. Sommige variaties bouwen voort
op de vorige, en het tempo neemt door een
aantal variaties geleidelijk toe, om dan weer
abrupt tot het begintempo terug te keren. De
laatste variatie gaat over in een coda, waarbinnen nieuwe variaties van fragmenten van het
thema zijn verwerkt.
Lieder ohne Worte, ‘Liederen zonder woorden’,
was de titel die Mendelssohn gaf aan zijn korte,
lyrische pianostukken. Zulke ‘karakterstukken’
waren in zijn tijd een nieuw, typisch romantisch
genre, een instrumentale tegenhanger van het
ook zo typisch romantische lied. Ze vertellen
niet zozeer een verhaal, maar geven eerder uitdrukking aan één emotie, één stemming – maar
iets dat juist niet in woorden kan worden gezegd. Mendelssohns tijdgenoot, de dichter en
schilder Peter Lyser, vond dan ook dat
‘Gevoelens waar geen woorden voor bestaan’
een nog toepasselijker titel zou zijn geweest.
Mendelssohn begon al in zijn jeugd korte pianostukken te schrijven, meestal als cadeau voor
familieleden of vrienden, zoals zijn ook al hoogbegaafde zusje Fanny. In 1832 stelde hij voor
het eerst een bundel samen, die in Londen verscheen onder de titel Original Melodies for the
pianoforte; een jaar later volgde de Duitse uitgave als Lieder ohne Worte op. 19. Het was een

Studeerkamer van Felix Mendelssohn in Leipzig

geweldig succes. Nog tijdens Mendelssohns leven verschenen vijf nieuwe bundels van ieder
zes stukken, en uit zijn nalatenschap konden
posthuum nog twee bundels worden samengesteld. Omdat geen enkele bundel als een samenhangend geheel is bedoeld, is het geen
probleem om, zoals in dit programma, uit de
hele verzameling een keuze te maken.
Mendelssohn was, met al zijn vakmanschap en
genialiteit, erg kritisch op zijn eigen werk, en
met name over veel Lieder ohne Worte had hij
zijn twijfels, misschien juist wel om hun grote
populariteit. Was het niet vooral muziek voor
wel-opgevoede jongedames, om in de huiselijke kring te spelen? Ontbrak het ze niet aan originaliteit? Niemand minder dan Clara Schumann, aan wie op. 62 is opgedragen, vond dat
in ieder geval niet; ook zij speelde ze op recitals, o.a. in Sint Petersburg, waar het publiek
zo enthousiast was dat ze sommige wel drie
keer moest herhalen.
En het is misschien waar dat Mendelssohn, de
meest ‘klasieke’ en ‘conventionele’ van alle romantische componisten, in deze intieme miniaturen nog meer dan in ander werk traditionele
vormen volgt, maar vrijwel altijd weet hij daar
op een geraffineerde manier ook weer van af te
wijken. De originaliteit zit dus wat onder de
oppervlakte en in de details. En de verscheidenheid aan karakters en emoties is enorm.
Hans Maas
25 januari 2009

Lijst van de Lieder ohne Worte volgens de EngelstaligeWikipedia
Book 1, Op. 19 (1829-1830)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Andante con moto in E major
Andante espressivo in A minor
Molto allegro e vivace in A major ("Jägerlied")
Moderato in A major
Poco agitato in F-sharp minor
Andante sostenuto in G minor ("Venezianisches Gondellied" No. 1)

Book 2, Op. 30 (1833-1834)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Andante espressivo in E-flat major
Allegro di molto in B-flat minor
Adagio non troppo in E major
Agitato e con fuoco in B minor
Andante grazioso in D major
Allegretto tranquillo in F-sharp minor ("Venezianisches Gondellied" No. 2)

Book 3, Op. 38 (1836-1837)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Con moto in E-flat major
Allegro non troppo in C minor
Presto e molto vivace in E major
Andante in A major
Agitato in A minor
Andante con moto in A-flat major ("Duetto")

Nr 6 kreeg de naam ‘Duetto’ van Felix Mendelssohn vanwege de twee melodieën die twee zangstemmen moeten verbeelden.
Book 4, Op. 53 (1839-1841)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Andante con moto in A-flat major
Allegro non troppo in E-flat major
Presto agitato in G major
Adagio in F major
Allegro con fuoco in A minor ("Volkslied")
Molto Allegro vivace in A major

Book 5, Op. 62 (1842-1844)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Andante espressivo in G major
Allegro con fuoco in B-flat major
Andante maestoso in E minor ("Trauermarsch")
Allegro con anima in G major
Andante con moto in A minor ("Venezianisches Gondellied" No. 3)
Allegretto grazioso in A major ("Frühlingslied"")

Book 6, Op. 67 (1843-1845)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Andante in E-flat major
Allegro leggiero in F-sharp minor
Andante tranquillo in B-flat major
Presto in C major ("Spinnerlied")
Moderato in B minor
Allegro non troppo in E major

Book 7, Op. 85 (1834-1845)








No. 1 Andante espressivo in F major
No. 2 Allegro agitato in A minor
No. 3 Presto in E-flat major
No. 4 Andante sostenuto in D major
No. 5 Allegretto in A major
No. 6 Allegretto con moto in B-flat major
Dit boek werd postuum uitgegeven.
Book 8, Op. 102 (1842-1845)








No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

Andante un poco agitato in E minor
Adagio in D major
Presto in C major
Un poco agitato, ma andante in G minor
Allegro vivace in A major ("Kinderstücke")
Andante in C major

De Lieder ‘in kleur’ worden op het concert gespeeld.
De website http://imslp.org/wiki/Hoofdpagina bevat een gratis partiturenbibliotheek van veel
composities waaronder veel muziek van Mendelssohn.
Op de volgende website kunt u verschillende Lieder ohne Worte horen spelen.
http://www.jmc.co.il/musicfile.asp?mid=27
Ook wijzen we nog eens op de Duitse website van Klassika Info, waar veel informatie is te vinden
over componisten, dirigenten en tekstdichters. Ook vind u per componist een bijna volledige lijst
van de composities.
http://www.klassika.info/
Veel lezenswaardig over de componist Mendelssohn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn
http://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn_Bartholdy
http://de.wikipedia.org/wiki/Variations_sérieuses
De fortepiano van Ronald Brautigam, een Erard uit 1837, wordt geleverd en gestemd door Edwin
Beunk, die een internationaal bekende werkplaats heeft voor dit soort instrumenten.
http://www.fortepiano.nl/
Bekijk hier de foto’s van de restautatie van een fortepiano
http://www.fortepiano.nl/restoration/rosenberger.php

Biografie Sébastien Érard
Sébastien Érard werd geboren als Sebastian Erhard in Straatsburg. Hij was van Duitse afkomst en
leefde van 5 april 1752 tot 5 augustus 1831.
Hij specialiseerde zich in de productie van piano’s en harpen, perfectioneerde beide instrumenten
en was een pionier bij de ontwikkeling van de moderne piano.
Hij geldt als de grootste werktuigbouwkundige die zijn
branche ooit heeft gekend. In 1768 verhuisde hij naar
Parijs om er in de leer te gaan bij een – onbekend gebleven – klavecimbelmaker; vier jaar later, op zijn 20ste,
was zijn goede naam al gevestigd. De vermaardheid van
Érard-piano’s werd zelfs zo groot, dat men dikwijls van een
Érard sprak wanneer men een piano-forte bedoelde.
Gedurende een aantal jaren verbleef Érard in Londen om
de Franse Terreur te ontlopen vanwege zijn verbindingen
met aanhangers van Louis XVI en Marie Antoinette. In
1796 keerde hij terug in Parijs.
Tot op hoge leeftijd bleef Sébastien Érard innovatief. Op zijn 69ste ontwikkelde hij een repetitiemechaniek en een metalen frame. Dat laatste zorgde ervoor dat de instrumenten niet langer al te
snel ontstemden. Ook tal van andere vindingen van Érard zijn inmiddels vanzelfsprekend onderdeel van alle moderne vleugels en
piano's.
Érard was niet alleen pianofortemaker; hij bouwde ook harpen. Het
pedaalsysteem van Érard harpen streefde in zijn perfectie en zijn
ingenieuze inrichting alles voorbij waarvan harpisten tot dan toe
hadden gedroomd.
Zoals diverse klavecimbelmakers in de 18de eeuw af en toe
‘klaviorganums’ hadden gebouwd – klavecimbels met enkele orgelregisters –, zo ontwikkelde Érard een pianoforte met een extra orgelklavier, de zogeheten ‘piano organise’. Er zijn door Érard ook
‘echte’ orgels gebouwd: in het opvoedingsgesticht in St.-Denis, de
concertzaal van het conservatorium in Parijs en de concertzaal van
het Paleis van de Tuilerieën.
In ieder geval in het laatste orgel (1827) bouwde Érard een doorslaand tongwerk, dat daarmee één
van de allereerste van dit soort orgelregisters was. Dit zogeheten ‘Jeu Érard’ is als zodanig in de
vergetelheid geraakt, maar Érard droeg er wel mee bij aan
de latere populariteit van doorslaande tongwerken in orgels
en van het harmonium, dat immers helemaal gebaseerd is
op doorslaande tongen.
In een Érard-vleugel lopen de snaren parallel, een instrument met “register-kwaliteit.” De moderne vleugels zijn
kruissnarig, dat wil zeggen dat de bassnaren schuin over de
andere snaren lopen. Dit verschil komt tot uitdrukking in de
klankzuiverheid en de klankkleur.
Destijds speelden alle groten der muziek op een Érard vleugel: Mendelssohn, Moscheles, Chopin, Liszt, Verdi,
Wagner, Debussy, Ravel, Fauré, Diepenbrock enz.

teksten o.a. van www.orgelpark.nl (een heel mooie en interessante website!)

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zondag 15 februari 2009
Lavinia Meijer
Hotel Vennendal Nunspeet

Inhoud
Programma
Over Lavinia Meijer
Toelichting bij het concert door Hans Maas
Foto’s concert Ronald Brautigam 1 februari 2009
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

9e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zondag 15 februari 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet

Lavinia Meijer - harp

J. Ibert
(1890-1962)

Selectie uit ‘Six Pièces’
Scherzetto
Ballade
Fantaisie

I. Yun

In Balance

C. Salzédo

Uit ‘Trois Morceaux’

(1917-1995)

(1885-1961)

Isang Yun

Variations sur un thème dans le style ancien

~ Pauze ~
R. Hirose

Elegia for Harp

(1930-heden)

M. Flothuis

Pour le tombeau d’Orphée

(1914-2001)
Marius Flothuis

A. Caplet

Divertissements à la française et à l’espagnole

(1879-1925)

P. Patterson

Bugs

(1947-heden)

I.
II.
III.

‘Late-night Ant-ics’
‘The lonely Locust’
‘Mosquito Massacre’

Paul Patterson

“Dat Meijer de harp in technisch opzicht volledig de baas is, spreekt eigenlijk vanzelf. Belangrijker
is dat alles wat ze speelt, of het nu een fuga van Bach is, een romantisch werkje van Fauré, of het
katachtige, plezierigmoderne Spiders van Paul Patterson, vol is van kleur en leven. Dat bereikt ze
niet alleen door de individuele lijnen elk hun eigen dynamische curve te geven, maar ook door het
arsenaal aan timbres waarover ze beschikt. Die tintenrijkdom reikt van het getsjirp van krekeltjes
tot een orkestrale majesteit.” (Volkskrant, oktober 2006)
“Mijn doel is de solokant van de harp te laten horen. De harp beschikt over heel veel mogelijkheden die vaak bij het publiek nog onbekend zijn.” (Lavinia Meijer)

LAVINIA MEIJER (1983) werd op 11 jarige leeftijd toegelaten tot de “Jong Talentafdeling” van
het Utrechts Conservatorium bij Erika Waardenburg. In 2003 behaalde zij haar Bachelor of Music
(cum laude) aan het Utrechts conservatorium en in 2005 haar Master of Music (cum laude) aan het
Amsterdams conservatorium, waarbij zij alleen composities van de laatste 30 jaar speelde.
Lavinia volgde masterclasses bij gerenomineerde harpisten als Jana Bouskova, Isabelle Moretti,
Daphne Boden, Natalia Shameyva, Emilia Moskvitina, Maria Graf, Skaila Kanga en Susann McDonald. Vanwege haar brede interesse volgde zij ook een jazzcursus bij jazzharpist Park Stickney.
Ook volgde zij interpretatielessen bij Theo Olof (viool), Walter van Hauwe (blokfluit) en Willem
Brons (piano) met de muziek van Scarlatti en Bach. In 2004 kwam haar cd ‘1685’ uit, met muziek
van Händel, Bach en Scarlatti, waarvoor zij enkele préludes en fuga’s uit Bach’s “Das Wohltemperierte Klavier”had bewerkt voor de harp.
Lavinia won 1e prijzen bij het Prinses Christina
Concours (1997), de Stichting Jong Muziek Talent Nederland (1996,1998) en het Nederlands
Harp Concours (1997, 2004).
Bij de meest prestigieuze internationale harpconcoursen behaalde zij een 2e prijs bij het International Harp Competition in Lausanne
(1998 ), 3e prijs bij het International Harp Competition in Lille (1999), 1e prijs bij het International Harp Competition in Brussel (2000), 3e
prijs bij het International Harp Competition in
Israël (2001), 2e prijs bij het Reinl-Wettbewerb
in Wenen (2002) en een 3e prijs bij het Sixth
International USA Harp Competition in Amerika
(2004), waar zij de eerste Nederlandse ooit was,
die een plaats in de finale kon bemachtigen.
Daarnaast won zij ook de prijs voor de beste
vertolking van Visions in Twilight van Garrett
Byrnes en het Harp Concerto in Bes gr.t. van
Georg Friedrich Händel. In 2005 kreeg zij de
1e prijs bij het Vriendenkrans concours van Het
Concertgebouw in Amsterdam.
In hetzelfde jaar ontving zij uit handen van Herman Krebbers de Edese Cultuurprijs 2005 voor
haar prestaties en toewijding om de harp als
solo-instrument te promoten.
In december 2006 is haar de Fellowship van de
Borletti Buitoni Trust uit Londen toegekend.
In Juni 2007 kreeg zij samen met violist Tjeerd
Top de MeesPierson Award in de Kleine Zaal van
het Concertgebouw Amsterdam.
In 2007-2008 trad Lavinia op in de serie “Rising Stars” en concerteerde zij in Keulen
(Philharmonie), Amsterdam (Het Concertgebouw), Parijs (Cité-de-la-Musique), Wenen
(Musikverein), Birmingham (Symphony Hall), Athene (Concert Hall), Brussel (Paleis voor schone
kunsten), Luxemburg (Philharmonie), Stockholm (Konserthus) en New York (Carnegie Hall).
Lavinia wordt regelmatig uitgenodigd om als soliste op te treden in Europa, Azië en Amerika.
Zij trad solistisch op met orkesten, zoals het Residentie Orkest, het Radio Symfonie Orkest,
het Radio Kamer Orkest en het Israel Philharmonic Orchestra.
Ook werd zij uitgenodigd om tijdens verschillende festivals (Grachtenfestival Amsterdam,
Schleswig-Holstein festival) en Wereld Harp Congressen te spelen (in Praag, Genève en Dublin).
Voor dit jaar is zij uitgenodigd om tijdens het Internationale Harpfestival in Belgrado te spelen.
In 2004 maakte zij een tournee in de serie ‘Het Debuut’ door Nederland samen met het Jenufa
Kwartet. In 2006-2008 zal Lavinia optreden in de serie “Rising Stars” en concerteren in Keulen
(Philharmonie), Amsterdam (Het Concertgebouw), Parijs (Cité-de-la-Musique), Wenen
(Musikverein), Birmingham (Symphony Hall), Athene (Concert Hall), Brussel (Paleis voor schone
kunsten), Luxemburg (Philharmonie), Stockholm (Konserthus) en New York (Carnegie Hall).

Als een ambassadrice voor de harp probeert Lavinia naast het spelen van minder bekende harpmuziek van vroegere componisten ook componisten van nu te stimuleren om voor de harp te
schrijven.
In oktober 2006 had zij een succesvol concert samen met het Aurelia Saxofoon Kwartet
(Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam) waar zij niet alleen nieuwe transcripties van Caplet, Debussy en Ravel speelden, maar ook twee Wereldpremières van Nederlandse componisten (Carlos
Michans en Wijnand van Klaveren). Beide Wereldpremières waren speciaal voor Lavinia en het Aurelia Saxofoon Kwartet geschreven.
In maart 2007 heeft Lavinia samen met violist Tjeerd Top, plaatsvervangend concertmeester van
het Koninklijk Concertgebouw Orkest, een wereldpremière van de Amerikaanse componist Garrett
Byrnes uitgevoerd in Het Concertgebouw in Amsterdam. In april 2007 heeft Lavinia samen met het
Radio Kamer Filharmonie, o.l.v. Thierry Fischer, een wereldpremière uitgevoerd van Carlos Michans
in Vredenburg in Utrecht.
Lavinia bespeelt een harp, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten
Fonds.
U kunt meer informatie over Lavinia Meijer vinden op haar website: www.laviniameijer.com

Kanttekeningen bij dit concert
Het is geen toeval dat we in een harprecital relatief veel Franse muziek horen. De harp was al
voor 1800 geliefd in Frankrijk, de moderne concertharp is een Franse uitvinding, en vanaf het
begin hebben vooral Franse componisten veel
voor deze harp geschreven.
Jacques Ibert was wat jonger dan zijn
landgenoten Caplet en Salzédo, van wie we
later in dit programma werken horen. Hij behoorde tot dezelfde generatie als bijvoorbeeld
Milhaud en Poulenc, maar hoewel zijn ideeën
sterk overeenkwamen met de hunne maakte hij
geen deel uit van de fameuze Les Six, die begin
jaren 20 zo sterk de aandacht trokken. Dat
kwam mede doordat Ibert tijdens de Eerste
Wereldoorlog in het Franse leger moest dienen.
De Six pièces voor harp solo dateren uit deze
tijd, toen Ibert pas was afgestudeerd maar zijn
eigenlijke carrière nog moest beginnen. Het
startschot daarvoor kwam in 1919 met het winnen van de prestigieuze Prix de Rome. De Six
pièces zijn dus een vroeg werk. Ze staan in hun
klank nog vrij dicht bij de evenwichtige, beheerste muziek van Iberts leermeester Fauré –
de geestige en briljante stijl waarmee hij in de
jaren 20 en 30 beroemd werd moest nog komen. Componeren voor harp vergt een grondige kennis van de mogelijkheden van het instrument, en waarschijnlijk heeft Ibert zich
hiervoor laten adviseren door de harpiste Lily
Laskine, die maar een paar jaar jonger was dan
hij.

Jacques Ibert

De muziek van de Koreaanse componist Isang
Yun wordt gekenmerkt door tegenstellingen.
Dit hangt gedeeltelijk samen met de Taoïstische levensbeschouwing, waarin de begrippen
Yin en Yang centraal staan, maar de tegenstellingen in Isang Yuns werk komen ook voort uit
zijn veelbewogen leven. Toen hij geboren werd
was Korea geannexeerd door Japan; hij studeerde zowel in Korea zelf als in Japan. Tegen
het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte
hij deel uit van de beweging die vocht voor de
Koreaanse onafhankelijkheid, wat hem al gauw
in de gevangenis deed belanden. Na de bevrijding kreeg hij in de jaren 50 de kans verder
te studeren in Duitsland, waar hij zich de modernste Europese compositie-technieken grondig eigen maakte. Hij vestigde zich in WestBerlijn. In 1967 werd hij uit Berlijn ontvoerd
door de geheime dienst van de Zuid-Koreaanse
dictatuur, die hem verdacht van spionage voor
Noord-Korea – hij had socialistische sympathieën. Een aanvankelijk doodvonnis werd later
omgezet in levenslange gevangenisstraf, maar
o.a. acties van de westerse intelligentsia leidden uiteindelijk tot zijn vrijlating en verbanning. Hij keerde terug naar Duitsland en werd
in 1971 Duits staatsburger. Het evenwicht
waar In Balance (1987) naar verwijst is er een
van uitersten, in vele opzichten.
Carlos Salzédo was, anders dan zijn naam
doet vermoeden, een geboren Fransman, maar
wel van Spaans-Joodse afkomst. Zijn beide
ouders waren musici, en Carlos – die toen nog
Léon heette – begon al piano te spelen toen hij
drie was, en te componeren op zijn vijfde. Een
wonderkind dus. Hij was al twaalf toen zijn vader besloot dat hij nog een tweede instrument
moest kunnen bespelen. Dat werd de harp, en
in 1901 deed hij, zestien jaar oud, op één dag
eindexamen op beide instrumenten. Daarnaast
studeerde Salzédo overigens ook compositie.
Het was vooral de harp waarmee hij de rest
van zijn leven carrière maakte, maar aanvankelijk trad hij ook nog als pianosolist op. Al
voor 1914 was hij enkele jaren harpist in de
New York Philharmonic onder leiding van Toscanini, en na de Eerste Wereldoorlog emigreerde hij definitief naar de V.S. Hij deed
grondig onderzoek naar de klankkleurmogelijkheden van de harp, en mede daardoor zorgde hij voor, zoals de componist Ernst Bloch
het uitdrukte, een nieuw concept van harp spelen. Hij had dan ook een grote invloed op het
componeren voor harp van talrijke twintigsteeeuwse componisten, tot aan avant-gardisten
als Boulez en Berio. Verreweg de meeste van
Salzédo’s eigen composities zijn voor de harp,
maar hij schreef, anders dan vele andere instrumentale virtuozen, ook wel voor andere
bezettingen. De Trois Morceaux zijn geschreven in 1913, een periode waarin zijn stijl nog
erg onder de invloed stond van Debussy en
Ravel.

De titel van Pour le tombeau d’Orphée van de
Nederlandse componist Marius Flothuis geeft
aan dat deze zich in zijn muziek meer verwant
voelde met de Franse muziek (Fauré, Debussy,
Ravel) dan met de Duitse. Hij deelde met de
Fransen een diepe afkeer van overdreven
gevoelsuitdrukking; een componist moest volgens hem niet met zijn emoties te koop lopen.
Flothuis was dus eerder een classicist dan een
romanticus. Hij had o.a. muziektheorie, piano
en musicologie gestudeerd, maar als componist
was hij autodidact. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk en omvat werken voor allerlei bezettingen,
met uitzondering van opera. Zijn productiviteit
is des te opvallender omdat hij vele jaren belangrijke functies in het Nederlandse muziekleven vervulde. Zo was hij o.a. artistiek leider
van het Concertgebouworkest. Daarna werd hij
hoogleraar muziekwetenschap aan de Universiteit in Utrecht (1974-1982). Hij gold als een
groot Mozart-kenner, en was van 1980 tot 1994
voorzitter van het Zentralinstitut für MozartForschung in Salzburg. Pour le tombeau d’Orphée, ‘Voor het graf van Orpheus’, de mythologische zanger van de oude Grieken, is opgedragen aan de grote Nederlandse harpiste
Phia Berghout. Het stuk heeft als ondertitel
‘Danse élégiaque’; het is een soort rituele treurdans in wat Flothuis zelf omschreef als oude
strophische versmetra.

Carlos Salzédo

Ryohei Hirose studeerde in de jaren kort na de
Tweede Wereldoorlog in Tokyo aan de Nationale
Universiteit voor Schone Kunsten en Muziek piano, harmonie en compositie – een opleiding in
Westerse muziek dus, hoewel zijn docenten Japanners waren. Direct na zijn studie raakte Hirose zeer geïnteresseerd in traditionele Japanse
instrumenten, waar hij zeer dramatische
werken voor schreef. Zijn componeren voor
westerse instrumenten werd hierdoor sterk
beïnvloed, bijvoorbeeld doordat hij gebruik
maakte van bijzondere, expressieve speelmanieren, die de klankkleur van een instrument
volkomen transformeren en die in de Japanse
traditie al eeuwen werden toegepast. Later
bracht Hirose verschillende bezoeken aan India
om klassieke Indiase muziek te bestuderen, wat
leidde tot een soort ‘pan-Aziatische’ stijl, met
o.a. invloeden van Indiase raga’s (toonsoorten),
die sterk verschillen van zowel westerse als traditionele Japanse toonsoorten. Lavinia Meijer
zal zelf een korte toelichting over de in 1994
geschreven Elegia geven.
André Caplet

Van Caplet, succesvol dirigent en assistent van
Debussy, konden we nog geen jaar geleden de
Conte fantastique voor harp en strijkkwartet
horen. De beide Divertissements voor harp solo
stammen officieel uit hetzelfde jaar, maar de
Conte fantastique was eigenlijk een bewerking
van een ouder stuk, en behoort met zijn verwijzing naar een griezelig en geheimzinnig verhaal van Edgar Allen Poe duidelijk tot de symbolistische periode van rond 1900. Met deze
Divertissements laat Caplet blijken dat hij net
als de meeste van zijn Franse tijdgenoten na
1920 een veel luchtiger soort muziek wilde
schrijven, zonder diepzinnige buitenmuzikale
betekenissen. De eerste, À la française, is een
eerbetoon in eigentijdse stijl aan de rijke Franse
traditie, zoals ook Ravel bijvoorbeeld had gedaan in zijn Tombeau de Couperin; de tweede,
À l’espagnole, past in een andere, rijke Franse
traditie: Spaanse folklore was al sinds het midden van de negentiende eeuw heel populair in
het Franse muziekleven.
Bugs van Paul Patterson is in dit programma
het enige stuk uit de eenentwintigste eeuw.
‘Bugs’ betekent zoveel als ‘insecten’, ‘beestjes’,
of zelfs wel ‘ongedierte’. Het is het tweede werk
voor harp solo van deze Britse componist, een
soort vervolg op zijn Spiders (‘spinnen’) uit
1985 (‘van huis uit’ is Patterson overigens zelf
trombonist). Hij schreef het in opdracht voor de

is. Met een scheef oog kijkt de componist naar
het lot van drie beestjes die door veel mensen
voornamelijk als lastposten worden gezien: de
mier, de sprinkhaan en de mug.
Het eerste deel, ‘Late-night Ant-ics’ verbeeldt
de eindeloze stoet mieren die zich
schijnbaar zorgeloos een weg
banen. Met een zware swingbeweging, jazzy akkoorden en
‘toonbuigingen’ met de pedalen
klinkt dit deel heel aanlokkelijk.
In ‘The Lonely Locust’ mijmert een eenzame
sprinkhaan over wat had kunnen zijn: hij heeft
het feest gemist en verlangt ernaar zich weer
bij de zwermende menigte te voegen. Het is
een klaagzang in een
wiegend, melancholiek
ritme, met veel wonderlijke flageolet-effecten.
Het derde deel wordt gekenmerkt door snelle
bisbigliando-effecten (trillers op twee snaren
die dezelfde toon geven) en veel avant-gardespeelmanieren, waaronder glissando’s met de
stemkruk. De titel ‘Mosquito Massacre’ doet
een groot drama vermoeden, maar meer verklappen zou de verrassing
bederven. Het stuk heeft heel
wat verrassingen in petto als de
muggen ten strijde trekken!
Hans Maas
6 februari 2009

Paul Patterson

grote Harp Gala Dag van de Royal Academy of
Music, die plaatsvond op 27 november 2003.
Het wil een geestig, feestelijk ‘circusnummer’
zijn waarbij ook de meest doorgewinterde
harpkenner zich nog kan verbazen over de
wonderlijke klanken waar een harp toe in staat

Ronald Brautigam speelt op een Pleyel fortepiano uit 1842

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert zaterdag 28 februari 2009
Yoram Ish-Hurwitz
De Dialoog Ermelo

Inhoud
Programma
Over Yoram Ish-Hurwitz
Toelichting bij het concert
Terugblik op concert Lavinia Meijer op 15 februari 2009
Overzicht concertserie 2009/2010
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

10e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
zaterdag 28 februari 20.00 uur
De Dialoog - Ermelo

Yoram Ish-Hurwitz - piano
Jenneke Boeijink - film
Carel Alphenaar - regie

I. Albéniz
(1860-1909)

Iberia Suite (1905-1908)
Boek 1
- Evocación
- El puerto
- El Corpus en Sevilla
Boek 2
- Rondeña
- Almería
- Triana
~ pauze ~
Boek 3
- Al Albaicín
- El Polo
- Lavapiés
Boek 4
- Málaga
- Jerez
- Eritaña

Fotografie Rob Becker

Yoram Ish-Hurwitz is een Nederlandse pianist van Israëlische afkomst. Hij begon zijn studie bij
Danièle Dechenne en Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Als eerste Nederlandse pianist studeerde hij vervolgens gedurende twee jaar aan de Juilliard School in New York bij
de Hongaarse pianist György Sándor. Na het voltooien van deze studie werd hij opgenomen in de
solistenklas van de vermaarde pianopedagoog Karl-Heinz Kämmerling in Hannover bij wie hij eveneens twee jaar studeerde.
In 1988 won hij de tweede prijs op het Eduard Flipse Pianoconcours in Rotterdam. Drie jaar later
werd hem door een internationale jury unaniem de Jacques Vonk Prijs toegekend. Sindsdien treedt
hij veelvuldig op in Nederland, waaronder vele malen in het Concertgebouw in Amsterdam. Daarnaast is hij regelmatig te gast als solist bij verschillende orkesten en gaf hij recitals in onder meer
Noorwegen, Duitsland, Slowakije, Italië, Tsjechië, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten. Met ingang van 2003 is hij Steinway Artist.
Van Ish-Hurwitz zijn zes solo-cd’s verschenen met werken van Franz Schubert, Frédéric Chopin,
Modest Moessorgsky, Sergej Prokofjev en de integrale uitvoering van de 'Années de Pèlerinage' van
Franz Liszt. Yoram Ish-Hurwitz trok volle zalen met zijn Liszt-project 'Pelgrimsjaren' waarmee hij
veel lof oogstte bij pers en publiek. Een van zijn Liszt-cd's stond enkele weken op nummer één van
de klassieke cd top tien. Een dubbel-cd met de complete Iberia-pianocyclus is in voorbereiding en
zal begin 2009 worden uitgebracht.
www.ish-hurwitz.com

Enkele jaren geleden presenteerde
concertpianist Yoram Ish-Hurwitz
Pelgrimsjaren met de complete uitvoering van de Années de Pèlerinage
van Franz Liszt, waarmee hij veel lof
oogstte bij pers en publiek. Afgelopen seizoen trok hij samen met
acteur Edwin de Vries volle zalen met
de muziektheatervoorstelling De Pianist. Met zijn nieuwste project
treedt Ish-Hurwitz opnieuw buiten de
perken van het traditionele pianorecital. Hierin staat de beroemde pianocyclus Iberia centraal van de
Spaanse componist Isaac Albéniz.
Deze schreef de cyclus tussen 1905
en 1908 in een laatste uitbarsting
van creativiteit. Hij wist daarbij de
techniek van Liszt, het impressionisme van Parijs en de Spaanse flamencotraditie samen te smelten tot
een waar meesterwerk dat uitblinkt
in temperament, virtuositeit en betoverende lyriek. Albéniz overleed in
1909.
De twaalf delen waaruit de cyclus
bestaat, nemen u mee op reis naar
Zuid-Spanje. De stukken zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met
bepaalde Andalusische steden, het
Spaanse landschap en de flamencocultuur. Yoram Ish-Hurwitz neemt
Fotografie Rob Becker
dat uitgangspunt heel letterlijk en
laat zich door cineaste Jenneke Boeijink filmen in Spanje op zijn zoektocht naar de achtergronden en inspiratiebronnen van de cyclus. Het resultaat wordt in delen vertoond tijdens het concert, afwisselend met de muziek. Het publiek kijkt mee over de schouder van
de pianist en raakt en passant geïnformeerd over de werken. De daaropvolgende vertolkingen komen zo in een heel ander licht te staan. (Informatie en muziekfragmenten: www.iberiasuite.nl)
Yoram Ish-Hurwitz reist af naar Zuid-Spanje en gaat ter plaatse op zoek naar de achtergronden en
inspiratiebronnen van de muziek. Zijn zoektocht wordt gefilmd door de jonge, talentvolle cineaste
Jenneke Boeijink. Het resultaat wordt in delen vertoond tijdens het concert, afwisselend met de
muziek, en voegt zo een nieuwe dimensie toe: het publiek wordt een blik gegund in Ish-Hurwitz’
denkwereld en zijn vertolkingen komen in een heel ander licht te staan.
Jenneke Boeijink: 'De ritmes, de melodieën, de karakters van de stukken – alles ademt de sfeer
van Andalusië en de flamencokleur van de afzonderlijke regio’s. Dit aspect aan Iberia, de sfeer van
Andalusië, de onderstroom van Spanje in al haar hoedanigheden is erg bepalend en onmiskenbaar
belangrijk is voor het karakter van de muziek. Hoe ziet dit ongrijpbare aspect eruit en lukt het
Yoram dit te pakken te krijgen? Hoe kan ik door gebruik te maken van film zorgen dat de muziek
toegankelijker wordt?
'Het lijkt mij spannend om de sfeer, de ritmes en melodieën van de muziek te zoeken in Spanje en
te vertalen naar beeld. Soms zullen we dit vinden in de cultuur van het land, in flamencoritmes,
soms vinden we dit onder de mensen op een visafslag en soms op een uit de hand gelopen dorpsfeest. Extreme close-ups van dronken Spanjaarden, rokende oude mannetjes en flirtende tieners
wisselen af met gestileerde beelden van het desolate landschap in zuid Spanje om weer plaats te
maken voor chaotische handheld geschoten beelden van de visafslag in El Puerto.'
Diverse teksten copyright Yoram Ish-Hurwitz. Fotografieën Yoram Ish-Hurwitz: Rob Becker

Fotografie Rob Becker

Iberia Suite
Vanuit zowel technisch als muzikaal oogpunt staat de 'Iberia Suite' van Isaac Albéniz (1860-1909)
erom bekend dat het extreem veeleisend is voor de pianist die het uitvoert. De cyclus is ongemeen
dicht en complex geschreven met exotische toonsoorten, vervlochten handpassages, immense
sprongen, kruisende ritmes, haast ongrijpbare akkoorden, een overvloed aan voorhoudingen, dynamische tekens en supergedetailleerde aanwijzingen. Bij meer dan één gelegenheid heeft Albéniz
overwogen om het manuscript te vernietigen omdat hij het spelen ervan onmogelijk achtte.
Betovering
Toch is naast virtuositeit veel plaats ingeruimd voor betoverende lyriek. De verstilde copla's met
hun prachtige klankkleuren vormen in elk deel een tegenwicht tegen de briljante gedeeltes.
Meesterwerk
Grote meesters zoals Debussy, Poulenc en Messiaen roemden de 'Twaalf Muzikale Impressies',
zoals de oorspronkelijke titel luidde, vanwege hun diversiteit en het briljante gebruik van kleurrijke
dissonantie.

Albéniz en dochter

Flamenco & Liszt
Iberia bestaat uit twaalf stukken, onderverdeeld in vier boeken. De ritmes, de melodieën, de karakters van de stukken – alles ademt de sfeer van Andalusië en de flamencokleur van de afzonderlijke
regio’s. Albéniz schreef het werk in Parijs toen het Impressionisme daar opkwam. Toch is het de
combinatie van Spaanse volksmuziek, met name de ritmes en liedvormen die de Flamenco bepalen, en het gebruik van de transcendentale techniek van Liszt die deze muziek grotendeels haar
unieke karakter geeft. Het nabootsen van de juerga (de gehele flamenco-scene) stelde Albéniz in
staat de beperkingen van de piano te ontstijgen en deze stukken in wezen een orkestraal karakter
te geven.
Zwanenzang
Het is tragisch dat Albéniz op 49-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een nierziekte, net
toen hij zijn eigen, unieke stijl tot grote hoogten begon te brengen. De laatste stukken van Iberia
voltooide de componist terwijl hij al ernstig ziek was. Een jaar later overleed hij.

Isaac Albéniz werd op 29 mei 1860 geboren in
het Catalaanse plaatsje Camprodón. Al op zijn
vierde gaf hij zijn eerste openbare optreden. In
het politiek turbulente jaar 1868 verhuisde zijn
familie naar Madrid waar Albéniz ging studeren
aan het Real Conservatorio. Hij vond de praktijk
echter interessanter dan zijn studie en begon
naar eigen zeggen van huis weg te lopen op
zoek naar avontuur. Zo zou hij op twaalfjarige
leeftijd als verstekeling vanuit Cádiz naar ZuidAmerika zijn gevaren, waar hij veel succes had
als concertpianist. In werkelijkheid heeft hij
daar pas in 1875 voor het eerst opgetreden,
meereizend met zijn vader die als douanebeambte was gestationeerd op Cuba. Niet lang
daarna keerde hij terug naar Europa en schreef
zich in als student aan het conservatorium van
Leipzig. Na minder dan twee maanden brak hij
deze studie weer af, mogelijk door gebrek aan
geld, discipline en beheersing van de Duitse
taal.

tro, een onwaarheid die veelvuldig is overgenomen door latere biografen. Terug in Spanje
gaf hij de daarop volgende jaren concerten in de
belangrijkste Spaanse steden en schreef hij zijn
eerste theatrale muziek.
Het jaar 1883 werd een keerpunt in het leven
van Albéniz. Hij kwam toen in aanraking met
componist en musicoloog Felipe Pedrell die Albéniz stimuleerde Spaanse folkloristische elementen te verwerken in zijn composities, tot dan toe
vooral in courante Europese stijl geschreven
werkjes. In datzelfde jaar trouwde hij bovendien
een van zijn leerlingen, Rosina Jordana, met wie
hij drie kinderen zou krijgen.
Jaren van voorspoed en een internationale carrière als concertpianist volgden. In de negentiger jaren verbleef Albéniz voornamelijk in
Londen, waar hij schreef voor muziektheater en
in aanraking kwam met de Engelse bankier
Francis Money-Coutts. Hun ontmoeting mondde
uit in een overeenkomst waarbij Albéniz voortaan exclusief Coutts' libretti op muziek zou zetten, in ruil voor financiële zekerheid. Deze relatie is vaak bekritiseerd en zelfs vergeleken met
een Faust-pact. Toch was hun verhouding gebaseerd op een hechte vriendschap, al waren
hun gezamenlijke ondernemingen weinig succesvol, uitgezonderd misschien de opera Pepita
Jiménez. Uiteindelijk verhuisde Albéniz naar
Parijs en mengde zich onder componisten als
Chausson, Fauré en Dukas. Hun grote voorbeeld, César Franck, had veel invloed op de ontwikkeling van zijn muziek, met name qua raffinement en het vermogen te kleuren.
Na 1900 verslechterde zijn gezondheid. Een debacle rond het schrijven van een operatrilogie,
eveneens op teksten van Coutts, bracht hem
ertoe zich weer volledig te wijden aan het
schrijven van pianomuziek. Vanaf eind 1905 tot
begin 1908 componeerde hij afwisselend in
Parijs en Nice de 12 nouvelles 'impressions',
zoals hij Iberia aanvankelijk noemde. Het werd
zijn zwanenzang, want kort na de voltooiing ervan stierf Albéniz op 18 mei 1909 in Cambo-lesBains in de Franse Pyreneeën.

In 1876 ontving hij uit naam van koning Alfonso XII een studiebeurs om aan het Brusselse
conservatorium te gaan studeren, onder andere
bij Louis Brassin, dit keer wel met succes. Zijn
grootste droom was evenwel om les te krijgen
van Franz Liszt. Na zijn studie reisde hij daartoe
op de bonnefooi naar Boedapest. Helaas voor
hem bevond Liszt zich op dat moment in Weimar. Dat weerhield hem er echter niet van in
zijn dagboek melding te maken van verschillende succesvolle ontmoetingen met de maes-

Grafschrift lang na de dood van Albéniz gedicht
door Federico Garcia Lorca gemaakt op 14 december 1935 (de dichter werd zelf een jaar
later vermoord tijdens de Spaanse burgeroorlog)
Esta piedra que vemos levantada
sobre hierbas de muerte y barro oscuro
guarda lira de sombra, sol maduro,
urna de canto sola y derramada.
Desde la sal de Cádiz a Granada
que erige en agua un perpetuo muro
en caballo andaluz de acento duro
tu sombra gime por la luz dorada.
¡Oh dulce muerto de pequeña mano
¡Oh música y bondad entretegida
¡Oh pupila de azor, corazon sano.
Duerme cielo sin fin nieve tendida
Sueña invierno de lumbre, gris verano
¡Duerme en olvido de tu vieja vida!
In het engels vertaald:
This stone that we see raised
Over the grasses of death and dark clay
Guard shadow's lyre, sun's last rays,
Lonely, toppled urn of song.
From the salt of Cadiz to Granada
That builds of water an eternal wall
In an Andalusian horse with hard beat,
Your spirit cries out for the golden light.
Oh, sweet one dead too soon!
Oh, music and kindness interwoven!
Oh, goshawk pupil, wholesome heart!
The endless sky sleeps hung with snow
Dream winter of hearth fires, summer of grey
Sleep and forget your former life!

Foto’s van Isaac Albéniz, achtereenvolgens
1873, 1877, 1879, 1889, 1890, 1905, 1908

Briljant harpspel van Lavinia Meijer, recensie door Annette Essers
In de Wintertuin van Hotel Vennendal in Nunspeet gaf harpiste Lavinia Meijer op 15 februari een
wonderschoon concert op het koninklijke instrument de harp. Dit eeuwenoude instrument, reeds
bekend uit de Bijbel, toen David voor koning Saul speelde, staat gelukkig weer meer in de belangstelling. Lavinia begon al jong met lessen op de harp aan het Utrechts Conservatorium bij Erika
Waardenburg en zij slaagde naderhand cum laude voor haar muziekexamen Master of Music. Bovendien won zij vele prijzen in binnen-en buitenland. Haar perfecte spel heeft zij mede te danken
aan de vele workshops, die zij bij diverse leraren volgde, waaronder Jana Bouskova, Isabelle Moretti, Maria Graf e.a. Zij volgde interpretatielessen bij Theo Olof. Zij bewerkte Préludes en Fuga’s van Bach voor de harp. In de
overvolle zaal verzorgde zij een boeiend,
voornamelijk Frans programma met composities van Jacques Ibert, maar ook de Nederlandse componist Marius Flothuis maakte er
deel van uit. Haar duidelijke en zekere spel
dwong aller bewondering af. Zij was in een
volmaakte eenheid met het grote instrument,
dat zij van laag tot hoog bespeelde. Zij treedt
regelmatig als soliste op in Europa, Azië en
Amerika. Zij is ambassadrice van de harp en
probeert naast het spelen van harpmuziek
van vroegere componisten ook hedendaagse
componisten te bewegen om muziek voor de
harp te schrijven. Met een selectie uit “Six
Pièces” van Ibert: een energiek Scherzetto,
een droefgeestige Ballade en een opbruisende
Fantaisie werd geopend. Het volgende werk
”In Balance” van de Koreaanse componist
Isang Yun was doorspekt met tegenstellingen
uit de Taoïstische levensbeschouwing, waarin
Yin en Yang centraal staan. Heel bijzonder en
divers van klank. Van Carlos Salzédo werden
“Variations sur un thème dans le style ancient” met diverse versieringen sprankelend
uitgevoerd. Na de pauze vertolkte Lavinia een
Élégie voor harp van de Japanse componist
Ryohei Hirose, die zijn westerse muziekopleiding combineerde met uitvoeringen op traditionele Japanse instrumenten. Zo kreeg dit
stuk een heel bijzondere klankkleur. De Nederlandse componist Marius Flothuis voelde
zich meer verwant aan de Franse componisten. Zijn werk “Pour le tombeau d’Orphée”,
opgedragen aan harpiste Phia Berghout, is
een fraaie verhalende compositie, die je kippenvel bezorgt. Eenzelfde gevoel geeft de
compositie ‘”Divertissements” van André Caplet, die assistent was van Claude Debussy.
Het is een mengeling van Franse traditie en
Spaanse folklore en bijzonder expressief. Lavinia beëindigde het recital op geestige wijze met een
compositie van Paul Patterson “Bugs” (insecten), waarin mieren en sprinkhanen een rol spelen, alsmede een zeer lastige mug. (”Mosquito massacre“). De rondzoemende mug, die enorm irriteerde
kreeg er in het harpspel flink van langs en ook buiten de harp werd het ongenoegen kenbaar gemaakt, totdat de nare zoemer een wisse dood vond. Dat de harpiste ook de jazzy speltrant beheerst, kwam in deze compositie tot uiting. Een enorm applaus, dat een ritmisch evenement werd,
verleidde de harpiste tot twee toegiften, waarmee de muzikale middag werd besloten.
Fotografie: APK

Overzicht geplande Randmeerconcerten - concertserie 2009/2010
1. 19 september 2009 (zaterdag) Franciscus Kwartet
(+altviool & cello)
2.

3 oktober 2009 (zaterdag)

Kasteel De Vanenburg
Putten

Les Éléments (Franse Barok) Lukaskerk
Ermelo

3. 25 oktober 2009 (zondag)

Timora Rosler, cello
Klara Würtz, piano

Catharinakapel
Harderwijk

4. 14 november 2009 (zaterdag)

Liza Fertschman, viool
Inon Barnatan, piano

Open Haven
Zeewolde

5. 29 november 2009 (zondag)

Marieke Schneemann, fluit
Bart van Oort, fortepiano

Hotel Vennendal
Nunspeet

6. 13 december 2009 (zondag)

The Haque String Variations
(strijkkwintet)

Hortel Sparrenhorst
Nunspeet

7. 10 januari 2010 (zondag)

Fancy Fiddlers met
Paolo Giacometti, piano

Theater
Harderwijk

8. 30 januari 2010 (zondag)

La Rondine
(blaaskwintet & piano)

Theater De Dialoog
Ermelo

9. 14 februari 2010 (zondag)

Bas Verheijden, piano

Hotel Vennendal
Nunspeet

10. 27 februari 2010 (zaterdag)

Wyneke Jordans &
Leo van Doeselaar, piano

Kasteel De Vanenburg
Putten

11. 13 maart 2010 (zaterdag)

Matangi Kwartet &
Ralph Rousseau
Hein v.d. Geyn

Open Haven
Zeewolde

12. 27 maart 2010 (zaterdag)

Felicia v.d. End, fluit
Daria van Berken, piano

Lukaskerk
Ermelo

Aanvangstijd van de concerten op zondag
Overige concerten
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: 20.00 uur

Agenda 2008-2009
1

vrijdag
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Kasteel De Vanenburg
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2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk
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Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Párkányi Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven
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Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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Concert vrijdag 13 maart 2009
Ensemble Oostenrijk-Jansen
Kasteel De Vanenburg Putten

Inhoud
Programma
Over de musici
Toelichting bij het concert door Hans Maas
Levensbeschrijving van G. Ph. Telemann
Terugblik op concert van Yoram Ish-Hurwitz door Annette Essers
Overzicht concertserie 2009/2010
Beknopt overzicht programma 2008/9
Contactadressen en concertlocaties

11e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
Vrijdag 13 maart 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten
Ensemble Oostenrijk-Jansen
Nienke Oostenrijk – sopraan
Pauline Oostenrijk – hobo
Maarten Jansen – cello
David Jansen - klavecimbel

J.S. Bach
(1685-1750)

Aria ‘Erfüllet, ihr himmlischen, göttlichen
Flammen’ uit BWV I
Aria ‘Komm, komm, mein Herze steht dir offen’
uit BWV 74

J.S. Bach

Sonate in g kl.t. BWV 1020
voor hobo en klavecimbel (oorspr. fluit en
klavecimbel)
Allegro
Adagio
Allegro

G.Ph. Telemann
(1681-1767)

Johann Sebastian Bach

Cantate 35: ‘Verlöschet, ihr Funken der
irdischen Liebe’
~ Pauze ~

A. Vivaldi

Sonate in g kl.t. voor cello en klavecimbel

(1678-1741)

Preludio largo
Allemande andante
Sarabande largo
Gigue allegro

G.F. Händel
(1685-1759)

Georg Philipp Telemann

Cantate ‘Mi Palpita il Cor’

Georg Friedrich Händel

Foto Peter Koop

Ensemble Oostenrijk-Jansen
Twee zussen en twee broers brengen de mooiste barokaria’s voor sopraan, hobo of althobo en
basso continuo, afgewisseld met virtuoze instrumentale werken. De door de pers (om zijn
stijlvastheid en virtuositeit) zeer geprezen cd “Bach aria’s voor sopraan en hobo” in de collectie
Aangenaam Klassiek 2001 was voor Nienke en Pauline aanleiding om een prachtig programma
samen te stellen met Barok cantates en aria’s, afgewisseld met instrumentale werken. Zij vonden
daarbij een muzikaal perfect passend continuo duo in de broers Maarten (cello) en David Jansen
(klavecimbel).
Nienke Oostenrijk heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op kamermuziek en op het lied- en het concertrepertoire. Het accent daarbij ligt op
zowel de barok- als de klassieke periode. De Matthäus passie van Bach
o.l.v. Jaap van Zweden, en die met de Berliner Singakademie in het
Konzerthaus Berlin vormen hoogtepunten in de vele uitvoeringen die zij
gaf. Met het Combattimento Consort was zij te horen in Rameau’s Castor
en Pollux en het Weihnachtsoratorium van Bach (Concertgebouw Amsterdam). Nienke betreedt ook het terrein van de eigentijdse klassieke muziek,
zoals o.a. met het 2e strijkkwartet van Schönberg en composities van Jeff
Hamburg en Leo Samama. In dit verband werkte zij met o.a het Schönberg
Kwartet, het Orpheus Kwartet en het Daniël Kwartet en het Leo Smit ensemble. Nienke heeft in de afgelopen jaren vele liedrecitals gezongen op
alle grote en kleine podia in Nederland. Voor NPS radio trad Nienke regelmatig op met pianisten als Rudolf Jansen en Sepp Grotenhuis. Tevens trad
zij veelvuldig op met pianist Hans Eijsackers en klarinettist Lars Wouters
van den Oudenweijer en met trio Lycoris ( met haar zus Pauline en harpiste
Manja Smits). Naast haar Bach CD werden ook de opnamen van de composities Zey… van Jeff Hamburg en de CD “En Hollande” van Leo Samama
met groot enthousiasme ontvangen.

Pauline Oostenrijk ontving in 1999 de Nederlandse Muziek Prijs, de
hoogste staatsonderscheiding op het gebied van de Klassieke Muziek.
Voordien had ze op nationale en internationale concoursen al de nodige
prijzen in de wacht gesleept, waaronder de eerste prijs van het Gillet hoboconcours in Baltimore, die haar een recital in Carnegie Hall opleverde.
Ze studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Koen van Slogteren en Jan Spronk, en volgde daarna lessen bij o.a. Han de Vries en Thomas Indermühle. Daarnaast voltooide ze een pianostudie bij Willem Brons.
Pauline Oostenrijk is als solo-hoboïste verbonden aan het Residentie Orkest.
Van haar activiteiten als soliste en kamermusicus getuigen een aanzienlijk
aantal cd-opnames. Verschillende componisten schreven werken voor haar,
waaronder Louis Andriessen (To Pauline O voor hobo solo). Ze treedt regelmatig op met pianist Ivo Janssen, met haar zus, de sopraan Nienke Oostenrijk (barokensemble met klavecinist David Jansen en cellist Maarten
Jansen) en als lid van het gezelschap Nieuw Amsterdams Peil, dat hedendaagse kamermuziek uitvoert.
Zelf componeert ze ook. In opdracht van de Raad van State schreef ze, ter
gelegenheid van het zilveren Regeringsjubileum van Koningin Beatrix, een
werk voor althobo en klein ensemble, dat ze in november 2005 voor Hare
Majesteit heeft uitgevoerd.
Maarten Jansen, cello, studeerde in Utrecht bij Elias Arizcuren, waar hij
zijn examen Uitvoerend Musicus met een 10 en onderscheiding haalde.
Voorts studeerde hij bij Claus Kanngießer aan de Hochschule für Musik Köln
en bij Philippe Muller aan het Conservatoire national supérieur de Musique
et de Danse de Paris. Met "mit Auszeichnung" geslaagd voor het Aufbaustudium in Freiburg, waar Christoph Henkel zijn Professor was, rondde hij
zijn studie af. Daarnaast nam hij deel aan Masterclasses van Janos Starker,
Truls Mørk, Arto Noras, Tsuyoshi Tsutsumi, Josef Chuchro en Peter Wiley.
In de kamermuziek is hij actief als cellist van het Trio Arpa Aul'Arco, Ensemble Oostenrijk-Jansen en het Daidalos pianotrio. Met pianist Bas Verheijden vormt hij een Duo. In 2002 nam hij deel aan het Kammermusikfest für
Preisträger des ARD-Wettbewerbs, waarbij geconcerteerd werd in München,
Berlijn en Schloß Elmau.
Hij werkte mee aan een concerten van de Spectrum-Concerts-serie in de
Kammermusiksaal van de Philharmonie in Berlijn. Op concoursgebied
beproefde hij zijn geluk o.a. bij de Stichting Jong Muziektalent Nederland,
die hem in 1993 de eerste prijs toekende, het Charles Hennen Concours
waar hij, deel uitmakende van het Trompenberg Pianoquintet in 1994 de
derde prijs won, en het internationale celloconcours Scheveningen ('95
halve finale).
Klavecinist David Jansen studeerde bij Jan Welmers en Jan Raas aan het
Utrechts Conservatorium en 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. Artiesten met wie hij regelmatig samenwerkt zijn de sopraan Claron McFadden, zijn zus de violiste
Janine Jansen en de mezzo-sopraan Wilke te Brummelstroete. David
Jansen speelt bij gerenommeerde gezelschappen als Amsterdam Sinfonietta
(onder meer o.l.v. van Bobby McFarren en Candida Thompson), het Rotterdams Kamerorkest, het Radio Philharmonisch Orkest Holland (o.l.v. Kristjan
Jaarvi), het Groot Omroepkoor, het koor van de Nationale Reisopera en
Lancashire Sinfonietta. De pers liet zich meer dan eens lovend uit over het
spel van David Jansen.
Zo werden belicht zijn “groot aanvoelingsvermogen” en “zijn aangeboren
dispositie voor het instrument. ”. “De even enthouisiaste als onbevangen
David Jansen laat zich als boeiend solist horen.”

Kanttekeningen bij dit concert
De twee aria’s van Johann Sebastian Bach
waarmee dit concert begint zijn afkomstig uit
de tweede volledige ‘jaargang’ van geestelijke
cantates die Bach schreef als cantor van de
Thomaskirche in Leipzig, in 1725. De sopraanaria Erfülle, ihr himmlischen, göttlichen Flammen is het derde deel van de cantate Wie schön
leuchtet der Morgenstern BWV 1, voor het feest
van de Annunciatie, in het Nederlands ook wel
Verkondiging (een germanisme) of Maria Boodschap genoemd. De tekst van de cantate, van
een anonieme dichter, is een bewerking van de
gelijknamige koraaltekst. Uit Erfülle, ihr
himmlischen, göttlichen Flammen spreekt een
vurig, mystiek liefdesverlangen, als van een
bruid naar haar bruidegom. De opzet lijkt op
die van een ‘da capo’-aria, de normale vorm
van alle grote aria’s uit deze periode. Het begin
is een instrumentaal ‘ritornello’, dat als het
ware een beknopte samenvatting geeft van de
hele aria en in de tussenspelen terugkeert,
vaak gedeeltelijk. In de vocale solo’s worden de
ideeën van het ritornello uitgewerkt. De eerste
grote solo verwerkt het eerste gedeelte van de
tekst, dat de kerngedachte bevat. Na een tussenspel wordt in de volgende solo in het tweede
tekstgedeelte behandeld, dat die kerngedachte
van een iets andere kant belicht. Ten slotte
keert – na weer een ritornello – de eerste tekst
weer terug, op precies dezelfde muziek, ‘da
capo’, ‘vanaf het begin opnieuw’. In dit geval is
die terugkeer niet een letterlijk ‘da capo’, maar
een gewijzigde versie. Het openingsritornello
dient ook als naspel. Voor Bachs doen is de instrumentatie van de cantate als geheel tamelijk
ongewoon, met een opvallend aandeel van
donker klinkende instrumenten, zoals ook de
‘oboe da caccia’ (een soort althobo) van deze
aria. Het ritornello-principe vormt overigens
ook de basis van de andere aria’s van het concert.

De korte aria Komm, komm, mein Herze steht
dir offen maakt deel uit van de cantate Wer
mich liebt, der wird mein Wort halten BWV 74
voor eerste Pinksterdag. Zoals wel vaker
herschreef Bach voor deze cantate muziek die
hij eerder had gemaakt. Zo is deze aria voor sopraan en oboe da caccia een bewerking van een
aria uit de Pinkstercantate van het jaar daarvoor, voor basstem en obligaat viool! De tekst
van dichteres Christiane Mariane von Ziegler
geeft commentaar op het Pinkster-evangelie,
over de uitstorting van de Heilige Geest over de
discipelen, tien dagen na Jezus’ Hemelvaart. Het
openingskoor citeert het Johannes-evangelie
(14:23): ‘Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn
woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem
wonen’. De aria Komm, komm, mein Herze
steht dir offen is hierop het bevestigende antwoord van de gelovige die hoopt daardoor troost
te zullen vinden.
De sonate in g klein die we als eerste instrumentale onderdeel van dit programma horen, is
het meest bekend als sonate voor fluit en
klavecimbel, hoewel in een van de twee bewaard gebleven handschriften de viool als melodie-instrument wordt vermeld. Maar in de achttiende eeuw vormde het geen probleem om
zulke werken, eventueel met wat aanpassingen,
op nog een ander instrument te spelen, bijvoorbeeld hobo. De negentiende-eeuwse onderzoekers van de Bach Gesellschaft schreven de
sonate toe aan Johann Sebastian Bach en namen hem op in hun uitgave van diens volledige
werken. In 1951 vermeldde Wolfgang
Schmieder hem in zijn catalogus, de ‘Bach
Werke Verzeichnis’, als BWV 1020, maar met
twijfels over de authenticiteit. Die twijfels waren
al eerder gerezen, en inmiddels zijn de deskundigen het er wel over eens dat de componist
niet J.S. Bach kan zijn geweest. ‘Del signor
Bach’ staat op één van de handschriften – maar
er waren in de achttiende eeuw veel meer
‘heren Bach’ met grote compositorische talenten, bijvoorbeeld Johann Sebastians tweede
zoon Carl Philipp Emanuel, die tijdens zijn leven
beroemder was dan zijn vader, of diens oudste
broer Wilhelm Friedemann, die door zijn vader
als de meest begaafde werd beschouwd. BWV
1020 staat stilistisch in ieder geval veel dichter
bij de muziek van de zonen Bach dan bij die van
hun vader. Een ‘modern’ kenmerk is bijvoorbeeld dat de sonate maar drie delen heeft, in de
volgorde snel-langzaam-snel. Verder komt het
vrij veel voor dat een kort motief meteen wordt
herhaald, en ook de eenvoudige bas, gespeeld
door de linkerhand van het klavecimbel, wijst op
een jongere generatie. Maar al is er geen zekerheid over de componist, de sonate is een
buitengewoon aantrekkelijk en met groot vakmanschap gemaakt stuk. Het is geen solosonate
met begeleiding: de rechterhandpartij van het
klavecimbel is een ‘obligaat-partij’ en zou ook
door een ander melodie-instrument gespeeld
kunnen worden, als een triosonate. De twee
melodiestemmen, nu dus hobo en rechterhand,
zijn afwisselend ‘solist’ en ‘tweede stem’ of
‘begeleiding’.

Georg Philipp Telemann was een van de productiefste componisten uit de hele geschiedenis; de omvang en de veelzijdigheid van zijn
oeuvre zijn ronduit verbluffend. Dat hangt
misschien voor een deel samen met het feit dat
zijn muziek niet zo complex is als die van zijn
tijdgenoot J.S. Bach. Om die eenvoud wordt
Telemann tegenwoordig vaak wat minder gewaardeerd dan Bach, maar tijdens zijn leven
was dat precies andersom.

Hij werd algemeen beschouwd als de belangrijkste Duitse componist van zijn tijd, en Bach
werd verweten dat hij onnodig ingewikkelde
muziek schreef, die bovendien zo moeilijk te
spelen was dat Bach dat eigenlijk alleen zelf
goed kon. Bach zou het waarschijnlijk niet eens
zijn met de laatdunkende toon waarop wel eens
over Telemann wordt gesproken. Telemann was
in ieder geval de peetvader van Bachs zoon Carl
Philipp Emanuel, die hem later zou opvolgen als
muzikaal directeur van de vijf hoofdkerken in
Hamburg. De eenvoud van Telemanns muziek
is trouwens bedrieglijk en gaat samen met een
groot raffinement; eenvoud is niet hetzelfde als
oppervlakkigheid.
Telemann voelde de muzikale behoeften van
zijn tijdgenoten blijkbaar heel goed aan, en hij
had bovendien een ongelooflijk talent om
tegemoet te komen aan de wensen van
uiteenlopende doelgroepen. De cantate Verlöschet ihr Funken der irdischen Liebe komt uit
de verzameling Der harmonische Gottesdienst,
die Telemann in 1726 in Hamburg liet uitgeven,
met een solocantate voor iedere zon- en feestdag van het kerkelijk jaar. Zakelijk was de uitgave een waagstuk. Het was niet de gewoonte

om kerkmuziek te drukken, want deze werd in
de regel ‘op maat’ geschreven door de kapelmeester of cantor van iedere kerk. Telemann
stelde in zijn voorwoord dan ook dat zijn cantates niet alleen geschikt waren voor gebruik in
de kerk, maar ook voor huiselijke muziekbeoefening. En de praktijk wees uit dat hij het –
zoals zo vaak als hij muziek voor amateurs liet
drukken – goed gezien had. Telemanns cantates zijn duidelijk kleinschaliger dan die van
Bach. Iedere cantate is geschreven voor een
solostem, een obligaat instrument (viool, fluit,
hobo enz.) en basso continuo (bas-instrument
en/of akkoordinstrument), en bestaat uit een
klein aantal delen, bijvoorbeeld twee keer een
recitatief gevolgd door een aria. Verlöschet ihr
Funken der irdischen Liebe is bestemd voor de
eerste zondag na Trinitatis
(Drievuldigheidszondag).
In de zeventiende eeuw was de cello een typisch begeleidingsinstrument, dat diende om in
orkesten en ensembles baspartijen te spelen,
samen met een akkoordinstrument zoals orgel
of klavecimbel. In de achttiende eeuw kwam
daar langzamerhand wat verandering in.
Vivaldi moet een van de eersten zijn geweest
die de mogelijkheden van de cello als soloinstrument benutte; zijn zes sonates voor cello
en basso continuo, die ca. 1740 in Parijs werden uitgegeven, zijn de vroegste voorbeelden
van dit genre. Daarnaast zijn er nog drie andere sonates in handschrift bewaard gebleven,
waar die in g klein er één van is. Zoals zo veel
sonates uit deze periode bestaat hij uit vier
delen. De indeling Preludio – Allemande –
Sarabande – Gigue, een ‘voorspel’ gevolgd
door drie dansen, komt overeen met het traditionele ‘sonata da camera’-type van viool- of
triosonates. Maar Vivaldi’s cellosonates zijn
zeker geen vioolmuziek die op cello wordt
gespeeld. Als muziekdirecteur van een meisjesweeshuis in Venetië, waar de kinderen alle
mogelijke instrumenten bespeelden, had hij
een buitengewoon gevoel voor de eigen klanken expressiemogelijkheden van ieder instrument ontwikkeld. Hij wist zijn melodiek dan
ook perfect op het karakter van de cello af te
stemmen.

In tegenstelling tot de cantates van Bach en
Telemann in dit programma heeft Händels Mi
palpita il cor een wereldlijke tekst.

praanstem geschreven; in Händels tijd waren
alle mannelijke ster-vocalisten nu eenmaal castraten. Maar omgekeerd kwam het ook toen al
vaak genoeg voor dat een mannelijke rol in
een opera door een vrouw werd gezongen, als
de prima donna in kwestie vond dat haar stem
daarin goed tot zijn recht kwam.
Hans Maas
5 maart 2009

Extra informatie over G.Ph. Telemann, die
een tijdgenoot was van Johann Sebastian Bach
en Georg Friedrich Händel en beiden gekend
heeft.
Telemann (Maagdenburg, 14 maart 1681 –
Hamburg, 25 juni 1767)
was een Duits barokcomponist, dirigent en organist en vermoedelijk de meest productieve
componist ooit.

Als vorm van vocale kamermuziek had de solocantate zich in de zeventiende eeuw in Italië
ontwikkeld, en eigenlijk is de Lutherse geestelijke cantate zoals we die kennen van Bach of
Telemann een aanpassing van dit genre aan de
eredienst. Händel schreef Mi palpita il cor waarschijnlijk ca. 1712, kort na zijn aankomst in
Londen, waar hij triomfen vierde als componist
van Italiaanse opera’s. Tijdens de drie jaar die
hij in Italië had doorgebracht, had hij al veel
ervaring met cantates opgedaan, en het is goed
mogelijk dat Mi palpita il cor muziek bevat die
hij toen al had geschreven. De cantate bestaat
uit twee aria’s, ieder voorafgegaan door een
recitatief, waarbij in het eerst recitatief nog een
arioso is opgenomen. De tekst is een typisch
voorbeeld van ‘Arcadische’ poëzie, over een
idyllische wereld van herders en nimfen, waar
het leven eenvoudig is en de enige zorg de
liefde. Typisch is ook de ik-figuur van deze cantate, die smacht naar zijn geliefde, die tot nu
toe ongevoelig voor hem is gebleken. Het is de
favoriete soort poëzie voor cantates. Händel
had tijdens zijn Italiaanse ‘leerjaren’ zelfs een
aantal bijeenkomsten bezocht van de Accademia dell’Arcadia, een zeer elitair genootschap
van vorsten, edellieden, dichters en kunstenaars waarin deze poëzie beoefend werd, en
waarvan de leden typisch ‘Arcadische’ namen
zoals Tirsi of Ermelinda gebruikten. De cantate
laat uitstekend horen dat Händel het Italiaanse
muzikale idioom volledig onder de knie had
gekregen. Niet voor niets werd hij door de Italianen wel ‘il caro Sassone’, ‘de geliefde Sakser’
genoemd. De ‘mannelijke’ tekst is voor een so-

Jeugd en opleiding
Georg Philipp Telemann was de zoon van de
Diaconus aan de Heilig-Geist-Kerk Heinrich
Telemann en zijn echtgenote Maria Haltmeier.
Telemann kreeg zijn muzikale opleiding van de
Magdeburger organist en cantor Benedikt
Christiani. Zijn vader was vroeg overleden en
zijn moeder wilde zijn muzikale neigingen onderdrukken. Zij stuurde hem in 1698 naar het
gymnasium te Hildesheim, maar daar werd zijn
muzikaal talent opnieuw bevorderd. Telemann
mocht zelfs de organist en cantor van de Sankt
Godehardkerk te Hildesheim vervangen en kon
in Braunschweig en Hannover aan operauitvoeringen deelnemen. Op wens van zijn
moeder ging hij 1701 naar Leipzig om aan de
universiteit rechten te studeren. Op weg naar
Leipzig kwam hij in Halle in contact met de
jonge Georg Friedrich Händel.
Zij werden goede vrienden. Al spoedig schreef
Telemann cantates voor de Leipziger
Thomaskirche en besloot componist te worden.
In 1702 stichtte hij een Collegium musicum
met studenten, waarvoor hij openbare concerten organiseerde. In hetzelfde jaar werd hij
tot artistiek directeur van de Leipziger Opera
benoemd en begon hij aan zijn eerste opera's.
Verder was hij als organist en muziekdirecteur
aan de Nieuwe Kerk te Leipzig werkzaam. In
1705 werd hij kapelmeester in Sorau (Zary)
aan het hof van Graaf Erdmann von Primnitz.
In Sorau maakte hij kennis met Erdmann
Neumeister, van wie hij later teksten als
grondslag voor composities gebruikte en die hij
later in Hamburg zou weerzien. In 1706 werd
hij Hofkapelmeester aan het hof van Hertog
Johan Willem van Saksen-Eisenach. In Eisenach leerde hij Johann Sebastian Bach kennen.

Kapelmeester aan de Barfüßer-und
Katharinen-Kirche (1712-1721)
In 1712 werd Telemann benoemd tot kapelmeester aan de Barfüßer- und KatharinenKirche in Frankfurt aan de Main, waar hij
spoedig tot stedelijk muziekdirecteur benoemd
werd. Later dirigeerde hij het Collegium musicum van het gezelschap «Frauenstein», waarvoor hij orkest- en kamermuziek componeerde
en wekelijks concerten organiseerde. De negen
jaren in Frankfurt aan de Main markeren een
vruchtbare en belangrijke periode. Hier ontstonden vele kerkmuziekwerken, vooral de cantates en de Brockes-Passion. In 1714 hertrouwde Telemann met Maria Katharina Textor uit
Frankfurt. Toen zij er later vandoor ging met
een Zweedse officier - een kinderrijk gezin en
grote schulden achterlatend, als gevolg van
deelname aan een loterij - is er in Hamburg een
collecte voor Telemann gehouden.

burgse Opera aan de Gansenmarkt, waarvoor
hij 25 opera's gecomponeerd heeft en die onder hem nieuwe hoogtepunten beleefde.
Telemann was tijdens zijn leven de beroemdste
in Duitsland levende componist en musicus.
Zijn grote oeuvre omvat naast opera's, veel
kerkmuziek, waaronder cantates, oratoria, passiemuziek, motetten en psalmen, alsook een
groot aantal (meer dan 1000) instrumentale
werken, zowel kamermuziek als orkestmuziek;
jammer genoeg is daar maar een klein deel
van bewaard gebleven. Zijn petekind Carl
Philipp Emanuel Bach volgde hem op als muzikaal directeur van de vijf stadskerken.
Telemann heeft nieuwe koorwerken voor verschillende geestelijke en wereldlijke gebeurtenissen geschreven. Van 1716 tot 1766
schreef hij rond 1200 kerkcantates, 23 passiemuzieken, 5 passieoratoria, 13 psalmmuzieken, 9 wereldlijke cantates en serenades,
9 kapiteinsmuzieken, 13 motetten en 6 missen.
Hij was een tijdgenoot van Johann Sebastian
Bach, die inmiddels beschouwd wordt als de
'grotere' componist, terwijl Telemann tijdens
zijn leven als belangrijker werd beschouwd. Ter
vergelijking met Bach kan men stellen dat
Telemann liever het applaus dan de verbazing
van zijn publiek oogstte.
(*) Telemann verzocht de Hamburger stadsraad om ontslag, omdat hij de functie van kantor aan de Thomaskirche in Leizpig kon aanvaarden. Daaraan ten grondslag lagen o.a. meningsverschillen met de stadsdrukker die hem
niet wilde laten delen in de opbrengsten van
Kantate-en Passie tekstboeken. Uiteindelijk
won Telemann pas in 1757 de rechtszaak
daarover. Omdat hij in een veel te klein huis
woonde, in zijn ogen slecht betaald werd en
van de kerkeraden geen kantates mocht opvoeren buiten de kerk, solliciteerde hij na de
dood van Thomaskantor Kuhnau naar de vacante functie. Hij werd aangenomen, maar dat
werd de stadsraad van Hamburg toch te gortig.
Men wilde Telemann blijkbaar niet laten gaan
en verhoogde onder ander zijn gage met 400
mark, wat in die tijd een aanzienlijke som was.
Daarop besloot Telemann in Hamburg te blijven.

Verzoekschrift uit 1822 (*)

Verblijf in Hamburg (1721-1767)
In 1721 vertrok hij naar Hamburg en werd opvolger van Johann Gerstenbüttel als organist en
cantor aan het Johanneum en muziekdirecteur
van vier van de vijf hoofdkerken van de Hanzestad - uitgezonderd de Domkerk. Telemann
leefde en werkte het grootste deel van zijn
leven in Hamburg. Hij herstelde er het door
Matthias Weckmann gestichte Collegium musicum. In 1722 werd hij de opvolger van
Reinhard Keiser als artistiek leider van de Ham-

Tekst o.a. Wikipedia

Terugblik op het concert d.d. 28 februari 2009 met Yoram Ish-Hurwitz
Andalusië vertolkt in pianospel en filmbeeld
In het kader van de Randmeerconcerten lanceerde de Nederlandse Concertpianist van Israëlische
afkomst Yoram Ish-Hurwitz op 28 februari in “De Dialoog” te Ermelo zijn nieuwe pianocyclus
“Iberia” van de Spaanse componist Isaäc Albeniz,die 100 jaar geleden overleed. De “Iberia” is een
beroemd meesterwerk dat door Albeniz werd gecomponeerd in Parijs en Nice gedurende de periode
van 1905 tot 1908. De cyclus bestaat uit 12 delen , die verbonden zijn met het Spaanse landschap
en de flamingocultuur.Tezamen met cineast Jenneke Boeijink en onder regie van Carel Alphenaar
werd in Spanje op zoektocht gegaan naar achtergronden en inspiratiebronnen van de cyclus.
Filmbeelden en pianospel wisselen elkaar af en versterken de sfeer van Andalusië. De lyriek is betoverend en het stuk blinkt uit in temperament en virtuositeit.Pianist Yoram Ish-Hurwitz weet genoemde sfeer in zijn spel uitstekend te treffen. Zijn pittige, duidelijke spel, maar ook melodieuze
passages nemen het publiek mee in zijn voordracht. Zijn gepassioneerde spel is fenomenaal en
bewonderenswaardig evenals de kleuring. De compositie is romantisch en weemoedig. Die toon
wordt meteen al gezet in het “Evocation” (prelude). De weemoed zou staan voor heimwee, Albeniz
verlangde naar Spanje,zijn geboorteland, maar was reeds erg ziek toen hij in Parijs verbleef en “
Iberia” componeerde. De filmbeelden , die de cultuur van het land tonen, laten beelden zien van de
visserij, een dorpsfeest,spelende kinderen, flamencodans, pratende buren, drijvende boten, enz.

Heel fraai is de kleurrijke processie met muziekcorps voorop, vergezeld door de bevolking. Film en
pianospel vormen een eenheid, waardoor het publiek de muziekspecial goed kan volgen en zeker
van het briljante pianospel heeft genoten. Van deze uitvoering is reeds een deel op CD verschenen;
de tweede CD volgt in het najaar van 2009.Daarbij is gebruik gemaakt van een Steinway-vleugel
met een bijzonder mooie klank.
Annette Essers

Overzicht geplande Randmeerconcerten - concertserie 2009/2010
1. 19 september 2009 (zaterdag) Franciscus Kwartet
(+altviool & cello)
2.

3 oktober 2009 (zaterdag)

Kasteel De Vanenburg
Putten

Les Éléments (Franse Barok) Lukaskerk
Ermelo

3. 25 oktober 2009 (zondag)

Timora Rosler, cello
Klara Würtz, piano

Catharinakapel
Harderwijk

4. 14 november 2009 (zaterdag)

Liza Fertschman, viool
Inon Barnatan, piano

Open Haven
Zeewolde

5. 29 november 2009 (zondag)

Marieke Schneemann, fluit
Bart van Oort, fortepiano

Hotel Vennendal
Nunspeet

6. 13 december 2009 (zondag)

The Haque String Variations
(strijkkwintet)

Hortel Sparrenhorst
Nunspeet

7. 10 januari 2010 (zondag)

Fancy Fiddlers met
Paolo Giacometti, piano

Theater
Harderwijk

8. 30 januari 2010 (zondag)

La Rondine
(blaaskwintet & piano)

Theater De Dialoog
Ermelo

9. 14 februari 2010 (zondag)

Bas Verheijden, piano

Hotel Vennendal
Nunspeet

10. 27 februari 2010 (zaterdag)

Wyneke Jordans &
Leo van Doeselaar, piano

Kasteel De Vanenburg
Putten

11. 13 maart 2010 (zaterdag)

Matangi Kwartet &
Ralph Rousseau
Hein v.d. Geyn

Open Haven
Zeewolde

12. 27 maart 2010 (zaterdag)

Felicia v.d. End, fluit
Daria van Berken, piano

Lukaskerk
Ermelo

Aanvangstijd van de concerten op zondag
Overige concerten

: 14.00 uur
: 20.00 uur

Agenda 2008-2009
1

vrijdag

19 september 20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Storioni Trio Amsterdam
2

zaterdag 4 oktober

20 uur Ermelo

Lukaskerk

20 uur Zeewolde

Open Haven

Jupiter Strijktrio
3

zaterdag 18 oktober
Devich Trio

4 zondag

9 november

14 uur

Harderwijk Catharinakapel

Carla Leurs & Anthony Romaniuk (viool, piano)
5

zondag

23 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Elisabeth Smalt & Riko Fukuda (viool, fortepiano)
6

zondag

14 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Fancy Fiddlers
7

zondag

11 januari

14 uur

Harderwijk Cultureel Centrum

Rotterdams Kamerorkest met Johan Noothout (trombone)
8 zondag

1 februari

14 uur

Ermelo

Lukaskerk

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ronald Brautigam (fortepiano)
9

zondag

15 februari

14 uur

Lavinia Meijer (harp)
10 zaterdag 28 februari

20 uur Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
11 vrijdag

13 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Oostenrijk-Jansen (sopraan, hobo, cello, klavecimbel)
12 zaterdag 28 maart
Rubens Kwartet

20 uur Zeewolde

Open Haven

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zaterdag 28 maart 2009
Rubens Kwartet
Open Haven Zeewolde

Inhoud
Programma
Over de musici
Toelichting bij het concert door Wouter Molendijk
Terugblik op concert d.d. 13 maart 2009 door Annette Essers
Overzicht concertserie 2009/2010
Contactadressen en concertlocaties

12e Randmeerconcert - seizoen 2008/2009
Zaterdag 28 maart 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
Rubens Kwartet
Sarah Kapustin – viool
Sidonie Riha – viool
Roeland Jagers – altviool
Joachim Eijlander - chello

W.A. Mozart

Strijkkwartet nr 22 in Bes gr.t. KV 589

(1756-1791)

Allegro
Larghetto
Menuetto. Moderato
Allegro assai

F. Mendelssohn

Strijkkwartet nr 2 in a kl.t. opus 13

(1809-1847)

Adagio-Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo. Allegretto con moto
Presto

Mozart 11 jaar oud

~ Pauze ~

L. van Beethoven

Strijkkwartet in Es gr.t. opus 74 ‘Harp’

(1770-1827)

Poco adagio-Allegro
Adagio ma non troppo
Presto
Allegretto con Variazioni

Felix Mendelssohn

Ludwig van Beethoven

Een ware ensemblecultuur, waarin
hartstocht en uitdrukkingskracht hand in
hand gaan met een fijn gevoel voor kleur en
stijl." Zo oordeelde de jury van de Kunstprijs
2004 over het Rubens Kwartet. Het jonge
kwartet, opgericht in 2000, studeerde drie
jaar lang voltijds aan de Nederlandse
Strijkkwartet Academie (NSKA) onder leiding van Stefan Metz, en vervolgens nog
twee jaar bij Prof. Eberhard Feltz in Berlijn.
Deze laatste studie, aan de Hochschule
“Hanns Eisler”, werd in 2007 met de hoogst
mogelijke cijfers afgesloten. Behalve de
prestigieuze Kunstprijs (voorheen Philip
Morris Finest Selection) won het kwartet ook
het Kamermuziekconcours Almere 2003 en
de Kersjes van de Groenekan Prijs 2004.
Het viertal behaalde een tweede prijs tijdens
het Tromp Internationaal Concours 2004 te
Eindhoven, en de derde prijs op het Internationaal Strijkkwartet Concours van het festival Prague Spring 2005 (Tsjechië). In het
voorjaar van 2006 won het kwartet de derde
prijs en de speciale prijs voor de beste vertolking van een werk van Franz Schubert,
tijdens het Internationaal Schubert Concours
te Graz (Oostenrijk).
"The Rubens Quartet is one of the most
gifted and pleasing young quartets I have
ever met." Woorden van Milan Škampa van het befaamde Smetana Kwartet.
In het kader van de opleiding aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie volgde het Rubens Kwartet masterclasses bij o.a. leden van het Amadeus, het Borodin en het Juilliard Kwartet, bij Milan
Škampa, Thomas Brandis en de Hongaarse componist György Kurtág. Ook nam het Rubens Kwartet deel aan cursussen van het Orpheus Kwartet en het Párkányí Kwartet. Op uitnodiging van de
Britten-Pears School for Advanced Musical Studies was het Rubens Kwartet in 2002 en 2003
"Quartet in Residence" in Aldeburgh (UK). Het werd twee maal een maand lang gecoacht door
Hugh Maguire, primarius van het voormalig Allegri Kwartet, en gaf een aantal concerten in het
Verenigd Koninkrijk.
Het Rubens Kwartet concerteert op zowel de kleine als de grotere podia in binnen en buitenland.
Het kwartet werd geselecteerd voor de concertreeks Het Debuut 2004, een tournee die jonge talentvolle musici langs de belangrijkste Nederlandse zalen voert. Het daaropvolgende seizoen bracht
uitnodigingen van o.a. het Grachtenfestival en het Gergiev Festival. In het verleden trad het kwartet op in o.a. Duitsland, Frankrijk en Zwitserland (Tonhalle Zürich). Recentelijk debuteerde het in
London, Berlijn (Philharmonie), Nice en Ljubljana. In 2004, 2005 en 2006 verzorgde het kwartet
een aantal concerten op uitnodiging van het Internationale Strijkkwartetten Festival in de Luberon
(Fr).
Het Rubens Kwartet is docerend en uitvoerend "Quartet in Residence" van het Orlando Festival.
Het repertoire van het kwartet reikt inmiddels van Purcell tot Kurtág, van Haydn tot Roukens. Dit
repertoire wordt gestaag uitgebreid, waarbij ook aandacht wordt besteed aan werken voor kwintet:
het Rubens Kwartet concerteert o.a. met klarinettisten Karl Leister en Lars Wouters van den
Oudenweijer, met altviolist Ferdinand Erblich (Párkányí Kwartet), met harpiste Gwyneth Wentink en
met Nino Gvetadze, prijswinnares van het Franz Liszt Pianoconcours 2008.
Het kwartet bespeelt instrumenten uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Sarah bespeelt de “Nico Richter en Hetta Rester” G.B. Rogeri, Brescia ca. 1690 uit diezelfde collectie.
www.rubenskwartet.nl

fotografie: Rogier Fokke

Sarah Kapustins muzikale activiteiten brachten haar reeds naar NoordAmerika, Europa, Azië en Australië, in uitvoeringen als soliste en in kamermuziek. Ze heeft gesoleerd bij orkesten als het Milwaukee Symphony Orchestra, de Indiana University Philharmonic, de Juilliard Symphony en de
Pasadena Symphony. Sarah heeft prijzen en eervolle vermeldingen behaald
tijdens talrijke concoursen. Recentelijk won ze de eerste prijs van het Internationaal Concours van Markneukirchen 2007, wat zal resulteren in solo
-optredens in heel Duitsland en een radio-opname. Sarah heeft opgetreden
in zalen als Alice Tully Hall, Carnegie Hall en Sala Nezahualcoyotl (Mexico
City), en ze nam deel aan masterclasses bij Joshua Bell, Midori, Leonidas
Kavakos en William Preucil.
Als geïnspireerd kamermuzikante was Sarah te gast op verschillende festivals, zoals Giverny Hors Les Murs (F), Sarasota en Marlboro Music Festival
(USA), waar ze samenspeelde met muzikale persoonlijkheden als Claude
Frank, Joseph Silverstein, David Soyer en Kim Kashkashian. Sarah was lid
van het Atlas Trio en van het Dubinsky Kwartet, prijswinnaar van de Fischoff en Coleman Chamber Music Competitions. Ze treedt regelmatig op met
het Arcturus Chamber Ensemble in Boston, en speelde diverse concerten
met studenten en professoren van Indiana University en Juilliard School.
Sarahs affiniteit met hedendaagse muziek bracht haar in contact met
belangrijke componisten als Henri Dutilleux, Kryzstof Penderecki en Ned
Rorem, met wie ze aan hun eigen composities mocht werken.
Sarah behaalde haar Mastersdiploma aan de Juilliard School bij Robert
Mann (2005). Eerder ontving ze de Bachelors- en Artistsdiplomas van Indiana University als studente van Mauricio Fuks. Aanvankelijk had ze les van
Mimi Zweig en James Przygocki aan de String Academy Wisconsin. Dankzij
een Fulbright Beurs studeerde Sarah twee jaar kamermuziek in Parijs
(CNSM) bij Michel Strauss en Vladimir Mendelssohn (2006-8). In die periode was ze tevens concertmeester van het Orchestre des Lauréats du
Conservatoire. Momenteel verdeelt Sarah haar professionele activiteiten
over Europa, waar ze sinds 2008 eerste violiste van het Rubens Kwartet is,
en de VS, waar ze optreedt met het Orpheus Chamber Orchestra en de Musicians from Marlboro.
Sidonie Riha kreeg haar eerste vioollessen op vijfjarige leeftijd. Ze ontving
haar professionele muzikale en pedagogische opleiding in de klas van
Charles-André Linale en Mikail Vaiman aan de Hochschule für Musik in
Keulen, alwaar ze als student ook zelf lesgaf. Later studeerde ze bij Boris
Belkin en Robert Szreder in het Bachelor- en Masterprogramma van het
Conservatorium Maastricht, en volgde ze als tweede hoofdvak altvioollessen
in de klas van Mikail Kugel. Naast haar studie nam Sidonie deel aan diverse
masterclasses; solistisch bij o.a. Anna Chumachenko, Yfrah Neaman, Ivan
Strauss en Igor Bezrodny, en voor kamermuziek bij het Amadeus Kwartet,
het Panocha Kwartet en het Orpheus Kwartet. In 2002 ontving ze namens
de Academia Musicale Chigiana in Siena (I) het erediploma (diploma di
merito) en een speciaal stipendium. Sidonie was lid van verschillende
Duitse orkesten, waaronder de Deutsche Kammerakademie Neuss. Behalve
in het klassieke repertoire voelt ze zich ook uitstekend thuis in de hedendaagse en in de oude muziek - haar voorkeur gaat echter uit naar de
kamermuziek. Sinds 2005 speelt Sidonie in het Rubens Kwartet.

Roeland Jagers begon op zesjarige leeftijd met vioolspelen en had tot
1995 les van Heleen Koppe aan de Eindhovense Muziekschool. Daarna ging
hij altviool studeren aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Zijn docenten daar waren Gisella Bergman (vooropleiding) en Ferdinand Erblich.
In 2001 behaalde Roeland het diploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding. De vervolgstudie Tweede Fase bij Vladimir Mendelssohn werd,
eveneens met onderscheiding, in 2004 voltooid aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Roeland volgde masterclasses bij o.a. Ervin Schiffer,
Wolfram Christ, Nobuko Imai, Milan Skampa en Lars Anders Tomter. Hij
maakte als solo-altist deel uit van het Nationaal Jeugd Orkest en remplaceerde o.a. in Het Brabants Orkest en het Nederlands Kamer Orkest.
Solistisch concerteerde hij met diverse Nederlandse ensembles. In kamermuziekverband maakte hij verschillende buitenlandse concertreizen, o.a.
met de pianist Igor Roma. Behalve altviool studeerde Roeland ook piano
aan het Brabants Conservatorium waarvoor hij in 2003 zijn diploma Uitvoerend Musicus behaalde.
Joachim Eijlander kreeg vanaf zijn negende jaar celloles bij Jan Hollinger.
Hij studeerde vanaf 1997 bij Elias Arizcuren aan het conservatorium van
Utrecht en kreeg ook lessen van Lenian Benjamins. In 2002 behaalde hij
zijn Tweede Fase diploma. Daarna kreeg hij lessen van Antonio Meneses,
Clemens Hagen en Laurentiu Sbarcea. Tijdens zijn studie speelde Joachim
solistisch met het conservatoriumensemble en was hij regelmatig aanvoerder van de cellogroep van het conservatoriumorkest. Ook was hij aanvoerder van de celli in het Erasmus Chamber Orchestra, een Europees orkest
van conservatoriumstudenten. Zijn voorliefde voor kamermuziek uitte zich
in deelnames aan internationale kamermuziekfestivals. In dit kader speelde
hij met pianiste Daria Hovora in het ‘Festival plus Six 2000’ te Parijs. Voorts
speelde hij samen met onder anderen violist Charles-André Linale en met
de pianisten Paolo Giacometti en Klara Würtz in het Concertgebouw te Amsterdam.

Kanttekeningen bij dit concert
In dit concert beluisteren we het voorlaatste
kwartet van Mozart, het middelste kwartet van
Beethoven en het eerste kwartet van Mendelssohn. Wij kunnen daarbij horen hoe het schrijven van strijkkwartetten zich ontwikkelde tussen 1790 en 1827. En we kunnen horen wat
een geweldenaar Beethoven geweest is. Zijn
kwartet staat terecht niet tussen de twee andere in geprogrammeerd. Het zijn drie prachtige stukken die een fijne avond beloven.
Mozart schreef K 589 in mei 1790. Het is zijn
voorlaatste strijkkwartet. Hij heeft de prachtige
zes z.g. Haydn-kwartetten een paar jaar eerder
geschreven. Haydn en hij hebben de vorm van
het strijkkwartet dan zo vervolmaakt, als vierdelig werk (snel – langzaam – dansachtig snel) met een gelijkwaardige rol voor ieder instrument, dat hun opvolgers als Beethoven en
Schubert die vorm kunnen vullen met sterk

euro.) Hij wilde zes strijkkwartetten schrijven
voor de koning van Pruisen, die een hartstochtelijk cellospeler was. Maar het liep anders, het
werden drie kwartetten (die dus nu bekend
staan als de Pruisische kwartetten, de laatste
drie strijkkwartetten van Mozart) en de koning
kreeg ze niet omdat Mozart ze (voor een te laag
bedrag) moest verkopen omdat hij in geldnood
zat. Al deze zorgen hinderden Mozart aanzienlijk
bij het schrijven van deze drie kwartetten, blijkt
uit zijn brieven. Het ging ook bij Mozart niet
altijd even gemakkelijk. Toch is het prachtige
muziek geworden, waarin de cello dus een
belangrijke rol heeft.
Mendelssohn was een geniaal man. Zijn voornaam Felix betekent ‘gelukkig’ in het Latijn. Gelukkig mag je je noemen als je met zoveel talenten in een rijke bankiersfamilie geboren
wordt en privé onderwijs krijgt en een eigen
orkest tot je beschikking hebt. Zijn drie jaar
oudere zus Fanny was even geniaal. Beiden

Waterverfschilderij van de Thomaskantorij in Leipzig door Felix Mendelssohn-Bartholdy (1838)

emotioneel geladen, vernieuwende muziek.
Maar Mozart zelf kon ook zeer emotionele
muziek schrijven, en niet alleen in zijn opera’s.
(De opera Cosí fan tutte had hij een jaar eerder
geschreven. Deze opera gaat in deze periode bij
De Nederlandse Opera in een weergaloze voorstelling: gaat dat zien, als u nog een kaartje
kunt krijgen!)
Mozart had aan het eind van zijn leven aanzienlijke geldzorgen. Hij kon niet zo goed met
geld omgaan en was afwisselend rijk en arm.
(Toen Mozart stierf, had hij een schuld die je nu
kunt vergelijken met een bedrag van 50.000

componeerden al op heel jonge leeftijd. (Maar
pa èn broer vonden het ongepast dat een vrouw
onder haar eigen naam publiceerde.)
Mendelssohn speelde erg goed piano, orgel en
viool en kon heel goed tekenen. Hij was in Leipzig oprichter van het conservatorium en het
Gewandhaus orkest. Hij herontdekte en dirigeerde als eerste na Bach diens Mattheuspassion.
Hij stierf een half jaar na het onverwachte overlijden van Fanny, beide stierven aan een
herseninfarct.

Zijn muziekleraar, Zelter, gaf hem een grondige
maar ook erg conservatieve opleiding, met veel
contrapunt, het tegelijkertijd gebruiken van
verschillende motieven. Felix moest vooral Bach
en Mozart bestuderen en juist Beethoven niet:
diens laatste werken (zes strijkkwartetten)
waren te buitensporig. Felix was het daar niet
mee eens en bestudeerde Beethoven dus uit
eigen beweging!
Dit kwartet opus 13 is het eerste strijkkwartet
dat Mendelssohn schreef, al werd het als
tweede gepubliceerd. Hij schreef dit werk in
1827, een paar maanden na Beethoven’s dood
en twee jaar na het publiceren van diens laatste
kwartetten. Felix was toen 18 jaar oud.
Beethoven schreef bij het laatste deel van zijn
laatste kwartet de woorden “Muss es sein?”. Bij
dit kwartet schrijft Mendelssohn de woorden
“Ist es wahr?”. (Hij schreef een paar maanden
eerder een lied met de titel “Frage” waarin die
woorden ook voorkomen.) Zie de afbeelding
hieronder waarin de eerste maten van het lied
en het strijkkwartet onder elkaar staan afgebeeld. Het is kort na het begin duidelijk te
horen. Dit motief van drie noten komt in alle
delen van het kwartet voor. Dit motief gebruikte Beethoven in zijn pianosonate met de

bijnaam ‘Les Adieux’.
Bij analyse van het kwartet heeft men veel
plaatsen kunnen aanwijzen waar Mendelssohn
gebruik maakt van ideeën over de vorm uit
Beethoven’s late strijkkwartetten. Maar de
heftigheid die zo kenmerkend is voor Beethoven
is vervangen door de lichtheid die zo kenmerkend is voor Mendelssohn. Tegelijkertijd hoor je
hoe goed ‘ouderwets’ Mendelssohn geschoold is
in het contrapunt. Daarin verschilt hij van
Schubert, wiens laatste strijkkwartetten in
dezelfde jaren werden geschreven. Maar Schu-

berts werken bleven helaas nog lange tijd
onopgemerkt. Hoe zou Mendelssohn zich ontwikkeld hebben als hij Schuberts late werken
zou hebben gekend?

De jonge Felix

Beethoven schreef zijn strijkkwartetten in drie
fasen van zijn leven. Zijn eerste (zes)
strijkkwartetten schreef hij in 1799. Daarna
schreef hij tussen 1806 en 1810 vijf strijkkwartetten, waaronder dit kwartet in 1809. De laatste zes strijkkwartetten zijn uit 1824 en 1825.
Direct al bij het begin van dit kwartet hoor je
wat een aardverschuiving er heeft plaatsgevonden, als je het vergelijkt met K 589 van Mozart, dat
maar 19 jaar eerder geschreven is. Zulke muziek hebben Mozart (en Haydn) nooit geschreven. Het derde
deel bevat ook erg heftige muziek.
Het kwartet heeft als bijnaam het ‘harpenkwartet’ en
dankt dat aan de harpachtige pizzicati (geplukte
snaren) in het eerste deel. De vorm van de vier delen
is afwijkend omdat het derde deel heel snel is, terwijl
het vierde deel geen afsluitende allegro is maar een
thema met variaties. Beethoven was een meester in
het schrijven van variaties. Hij publiceerde variatiewerken voor pianosolo en nam ook variaties op in enkele pianosonates. In zijn jonge jaren, toen Beethoven nog van plan was om als pianovirtuoos carrière te
maken, heeft hij dikwijls geïmproviseerd en daarbij
grote indruk gemaakt op zijn toehoorders.
Wouter Molendijk, 18 maart 2009

Tekening gemaakt door Felix Mendelssohn bij zijn bezoek aan Schotland in 1829. Met aantekeningen.

Enkele links naar websites om de voorpret te vergroten:
Beethoven 1e deel, mooi gespeeld:
http://www.youtube.com/watch?v=URHCY5p3v_c
Beethoven, de partituur van opus 74:
http://fliiby.com/get/236668/String-Quartet-No.-10-in-E-flat-major-Opus-74-&quotHarp%22-byLudwig-van-Beethoven-ihxnn7opxo.html
heel veel informatie over Beethoven, o.a. zijn brieven
http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Beethoven%2C%20Ludwig%20van%
2C%201770-1827%22

Mendelssohn, 1e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=Edae62oU9rI
Mendelssohn, 2e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=IvIvadB7Feo
Mendelssohn, 3e deel:
http://www.youtube.com/watch?v=9ym1C0QYv2I
Mozart, de eerste minuut van ieder deel, prachtig gespeeld door het Hagen kwartet:
http://www.passionato.com/release/4776253/mozart-the-string-quartets/
Mozart, de partituur van de eerste viool:
http://www.bh2000.net/score/chammoza/v122.pdf
Mendelssohn
http://nl-be.7digital.com/artists/felix-mendelssohn/mendelssohn-quators-opus-12-and-opus-13/?
src=rec&utm_source=recommendations&utm_medium=site

Terugblik op het concert

d.d. 13 maart 2009 op Kasteel De Vanenburg

David Jansen, Nienke Oostenrijk, Pauline Oostenrijk en Maarten Jansen
Fraai Kamerconcert met vier begaafde musici.
In de serie Randmeerconcerten traden op vrijdag 13 maart bekende musici in de concertzaal van
Kasteel “De Vanenburg” in Putten op : Pauline Oostenrijk op hobo , haar zus, sopraan Nienke Oostenrijk en de broers David Jansen op clavecimbel en Maarten Jansen. die de cello bespeelde.
He concert dat geboden werd, verplaatste ons in de sfeer van de 18e eeuw, met werken van de
componisten Bach, Telemann, Vivaldi en Händel. Beluisterd werden Barokaria’s en instrumentale
werken.
Met begeleiding van althobo, cello en klavecimbel klonk de zuivere zang van de sopraan in twee
wonderschone aria’s van Johann Sebastian Bach. De accoustiek van de zaal was ietwat droog, zodat de zangeres eerst moest zoeken, hoe zij de klank zou laten overkomen. Bij de tweede aria
“Komm, Komm mein Herze”was de stem beter aangepast en na de pauze kwam de sopraan in de
cantate “Mi palpita il cor” volledig tot haar recht.
De Sonate in g.kl.t. van Bach klonk vlot en vrolijk en werd als Duo-Sonate gespeeld door hobo en
clavecimbel.
Er was een duidelijke eenheid in het spel en de hobo klonk tot in de toppen van de bomen in het
vrolijke Allegro. De toon werd door Pauline fraai en duidelijk aangezet en het Adagio kwam mooi
gedragen over.Het clavecimbelspel van David Jansen was uitstekend aangepast en droeg bij aan
een goede twee-eenheid.
Ook de Sonate voor cello en clavecimbel van Antonio Vivaldi was een lust voor het oor met de
sonore klank in Preludio largo en de statige Sarabande. De vlotte a-ritmische Gigue werd de kroon
op de sonate.
Met stille aandacht werd door het voltallige publiek geluisterd naar de sublieme uitvoering. De concertgevers hebben reeds alle vier bij concoursen prijzen in de wacht gesleept en zijn inmiddels
bekend door het hoge niveau van hun spel. Het was een geschenk om hen in Putten te mogen beluisteren !
Annette Essers

Overzicht geplande Randmeerconcerten - concertserie 2009/2010
1. 19 september 2009 (zaterdag) Franciscus Kwartet
(+altviool & cello)
2.

3 oktober 2009 (zaterdag)

Kasteel De Vanenburg
Putten

Les Éléments (Franse Barok) Lukaskerk
Ermelo

3. 25 oktober 2009 (zondag)

Timora Rosler, cello
Klara Würtz, piano

Catharinakapel
Harderwijk

4. 14 november 2009 (zaterdag)

Liza Fertschman, viool
Inon Barnatan, piano

Open Haven
Zeewolde

5. 29 november 2009 (zondag)

Marieke Schneemann, fluit
Bart van Oort, fortepiano

Hotel Vennendal
Nunspeet

6. 13 december 2009 (zondag)

The Haque String Variations
(strijkkwintet)

Hortel Sparrenhorst
Nunspeet

7. 10 januari 2010 (zondag)

Fancy Fiddlers met
Paolo Giacometti, piano

Theater
Harderwijk

8. 30 januari 2010 (zondag)

La Rondine
(blaaskwintet & piano)

Theater De Dialoog
Ermelo

9. 14 februari 2010 (zondag)

Bas Verheijden, piano

Hotel Vennendal
Nunspeet

10. 27 februari 2010 (zaterdag)

Wyneke Jordans &
Leo van Doeselaar, piano

Kasteel De Vanenburg
Putten

11. 13 maart 2010 (zaterdag)

Matangi Kwartet &
Ralph Rousseau
Hein v.d. Geyn

Open Haven
Zeewolde

12. 27 maart 2010 (zaterdag)

Felicia v.d. End, fluit
Daria van Berken, piano

Lukaskerk
Ermelo

Aanvangstijd van de concerten op zondag
Overige concerten

: 14.00 uur
: 20.00 uur

Onze contactpersonen geven u graag informatie:
voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

E-mail: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 252968

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

E-mail: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 421704

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 563634

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 036 5223272

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411242
Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer:
concertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: webmaster@randmeerconcerten.nl
E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.

Adressen van de concertlocaties:
Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Harderwijk Cultureel Centrum

Stationslaan 26, 3842 LA

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

