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1e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 17 september 2011 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten

Ruysdaal Kwartet
Joris van Rijn - viool, Emi Ohi Resnick - viool,
Gijs Kramers - altviool, Jeroen den Herder - cello

Sergej Rachmaninoff

Strijkkwartet nr 1 in g kl.t. (1889)

(1873-1943)

- Romance
- Scherzo

Béla Bartók

Strijkkwartet nr 4 in C gr.t. (1928)

(1881-1945)

-

Allegro
Prestissimo, con sordino
Non troppo lento
Allegretto pizzicato
Finale. Allegro molto

~ pauze ~
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Peter Iljitsj Tsjaikovski

Strijkkwartet nr 3 in es kl.t. op. 30 (1876)

(1840 -1893)

-

Andante sostenuto-Allegro moderato
Allegretto vivo e scherzando
Andante funebre e doloroso ma con moto
Finale. Allegro non troppo e risoluto

Ruysdaal Kwartet
Zoals Jacob van Ruysdael zijn indrukwekkende landschappen en dramatische
luchtpartijen schildert, zo staat het Ruysdael Kwartet bekend om zijn intense samenspel
en genuanceerd klankpalet.
De leden van het kwartet werden vanaf het begin gecoacht door Benzion Shamir,
primarius van het Daniël Kwartet. Later volgden zij lessen bij het Amadeus Quartet,
Hagen Quartet en Quatuor Mosaïques. Ook studeerde het kwartet twee jaar lang bij het
Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik te Keulen. Sindsdien wordt het
regelmatig uitgenodigd voor festivals en masterclasses.
Tijdens deelname aan de “Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest” ('99'01) won het kwartet achtereenvolgens de Béla Bartók Prijs (1999), de Alban Berg Prijs
(2000) en de Tomastik-Infeld Prijs (2001). Deze onderscheidingen leidden tot opnamen
voor de Österreichische Rundfunk.
Het Ruysdael Kwartet is winnaar van het “Charles Hennen Internationaal
Kamermuziekconcours 2000” in Heerlen, en werd onderscheiden met de “Prix de la
SACEM” op het “Concours International de Quatuor à Cordes 2001” in Bordeaux. In
maart 2002 wonnen zij de Persprijs en de AVRO-prijs in de finale van de Vriendenkrans
in het Concertgebouw te Amsterdam. Ook werden zij onderscheiden met de
prestigieuze Kersjes van de Groenekan Prijs in 2006.
Het Ruysdael Kwartet speelt naast het klassieke repertoire regelmatig werk van
hedendaagse componisten. Zo ging het in 2005 op toernee met Jacob ter Veldhuis met
een programma rond het derde strijkkwartet van deze prominente Nederlandse
componist. In 2006 speelde het Ruysdael beide kwartetten van Louis Toebosch en in
2009 werd “Aufgerichtet, untereinander” speciaal voor het kwartet geschreven door Eric
Verbugt. In 2011 zal een programma met Rob Zuidam ten gehore worden gebracht.
Hiernaast werkt het Ruysdael regelmatig samen met prominente gastmuzikanten zoals
Raphael Wallfisch, Gavriel Lipkind, Dmitri Ferschtmann, Johannette Zomer, Lavinia
Meijer.

JORIS VAN RIJN (viool)
Joris begon zijn vioolstudie bij Else Krieg aan het Zwolsch Conservatorium. In 1992 kwam hij onder de hoede
van Jaring Walta aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar hij in 2000 afstudeerde met
onderscheiding. Hij vervolgde zijn studie als Fullbright student aan de Juilliard School in New York bij Glenn
Dicterow, concertmeester van de New York Philharmonic, en Robert Mann (Juilliard Quartet).
In 1999 won Joris van Rijn de tweede prijs op het Oscar Back Nationaal Vioolconcours waar hem tevens de AEX
prijs werd toegekend voor zijn interpretatie van de verplichte hedendaagse compositie. Als solist stond hij o.a.
voor het Residentie Orkest, Het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Symfonie Orkest en het Noord Hollands
Filharmonisch Orkest met de dirigenten Ed Spanjaard, Shlomo Minz en Jaap van Zweden.
Met Janine Jansen en Benjamin Schmid maakte hij een CD met 24 solocaprices geschreven door 24
verschillende Nederlandse componisten.
Joris van Rijn is concertmeester van het Radio Filharmonisch Orkest en van de Radio Kamer Filharmonie.
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Joris van Rijn trad vorig jaar bij de Randmeerconcerten op met het Ensemble Caméléon. Ook toen met het
openingsconcert van het seizoen. In oktober 2006 maakte hij al grote indruk toen hij samen met Hans
Eijsackers optrad in Hotel Vennendal in Nunspeet

Ruysdaal Kwartet
EMI OHI RESNICK (viool)
De in New York geboren Emi Ohi Resnick gaf haar debuut in Carnegie Hall op 15-jarige
leeftijd en heeft sindsdien opgetreden in Amerika, Europa en Japan. Onlangs schreef
Carolin Bietzker in de Kolner Stadt-Anzeiger over haar 'interpretatie van wereldklasse'.
Recensent James Conely omschreef haar spel als 'buitengewoon. Resnick's interpretatie
van Brahms' vioolconcert was rijp, gevoelig en betoverend'. Resnick heeft zowel als
solist en kamermusicus samengewerkt met o.a. Pierre-Laurent Aimard, Alfred Brendel,
Frans Brüggen, Gary Graffman, Ton Koopman, Sigfried Palm en Thomas Riebl. Over een
recital met Dennis Russell Davies, schreef Hans Schurmann in de General-Anzeiger van
Bonn 'ze heeft een duivelse techniek naast een prachtige toon…' Er zijn vele nieuwe
werken voor haar geschreven en ze speelt regelmatig in verschillende kamermuziekgezelschappen waaronder naast het Ruysdael Kwartet het Blaeu strijkkwartet, het
Ensemble Modern, het Context Ensemble (met Sergiu Luca) en de moderne muziekgroep Möbius dat momenteel Ensemble-in-Residence is aan de Columbia University in
New York. Ze trad op in de 'Young Artists Showcase', een radioserie op WQXR, New
York, en heeft radio- en televisieopnames gemaakt in Armenie, Bulgarije, Frankrijk,
Japan, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Tsjechie en de Verenigde Staten. Resnick
studeerde aan het Curtis Institute of Music bij Szymon Goldberg, aan de Juilliard School
bij Louise Behrend en Robert Mann, aan de Praagse Mozart Academie bij Sàndor Vègh
en aan het Mozarteum van Salzburg bij Thomas Riebl en Ruggiero Ricci. Daarnaast
werkte zij nauw samen met György Kurtàg. Ze is concertmeester van de Radio Kamer
Filharmonie. Resnick bespeelt een Francesco Ruggieri viool uit Cremona, 1692. Deze
viool maakte eerder deel uit van de Costa collection en werd bespeeld door Zino
Francescati.
GIJS KRAMERS (altviool)
Als solist speelde Gijs Kramers het altvioolconcert van Hans Henkemans en de Symfonie Concertante
van Mozart. Ook vertolkte hij het concert van Bartók in het Concertgebouw te Amsterdam. Hij nam
deel aan het Festival d’art Lyrique in Aix-en-Provence waar hij solistisch optrad met muziek van
onder andere John Cage, George Benjamin en Pierre Boulez. Deze concerten werden gedeeltelijk
herhaald in een concertreeks met het Ensemble Cairn in Parijs in 2006.
Naast zijn functie als altviolist in The Philharmonia Orchestra Londen en het Ruysdael Kwartet is hij
actief op het gebied van muziektheater, zoals bijvoorbeeld met Combo ’01.
Gijs Kramers studeerde in Groningen, bij het het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de
Musikhochschule in Hannover bij respectievelijk Cees Dekkers, Vladimir Mendelssohn en Hatto
Beyerle. Ook volgde hij masterclasses bij Denes Szigmondy, Diemut Poppen en György Kurtág.
Naast het altvioolspelen is hij eveneens actief als arrangeur, componist en dirigent. Hij is artistiek
leider van het Ricciotti Ensemble, waarmee verschillende van zijn composities en arrangementen
werden uitgevoerd. Verder werden zijn werken gespeeld door onder meer het Nationaal Jeugd
Orkest, het Nederlands Studenten Orkest en het Tate Ensemble.
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JEROEN DEN HERDER (cello)
Na zijn studie cum laude te hebben voltooid bij Maria
Hol, Dmitri Ferschtman en Christopher Bunting in
Londen, was Jeroen den Herder gedurende bijna tien
jaar eerste aanvoerder bij het Cello Octet Conjunto
Ibérico. Vanaf 1999 is hij als vaste cellist verbonden
aan het Nieuw Ensemble. Voordien won hij verscheidene prijzen, waaronder de eerste prijs op het Nationale
Postbank Sweelinck Concours en de vriendenkrans van
de Vereniging Vrienden van het Koninklijk Concertgebouw en Concertgebouw Orkest. Hij trad in meer dan
25 landen solistisch of in kamermuziekverband op met
musici als Janine Jansen, Isabelle van Keulen en Anner
Bijlsma. Jeroen geeft regelmatig masterclasses in WitRusland, Israël en Duitsland. Als artistiek leider geeft hij
invulling aan het tweejaarlijks terugkerende Cellofestival in Zutphen, en is momenteel verbonden als
hoofdvakdocent aan de conservatoria van Amsterdam
en Rotterdam. Hij speelt sinds maart 2005 bij het
Ruysdael Kwartet.

Toelichting 1/2
Sergej Rachmaninoff stamde uit een oude aristocratische familie met grote
muzikale kwaliteiten, zijn vader was een leerling van John Field. Al vroeg werden de
grote pianistische kwaliteiten van Sergej duidelijk.
Hoewel er eigenlijk een militaire loopbaan voor hem was voorzien, werd hij van af
zijn 12e jaar door Nikolaj Sverjev voorbereid op het conservatorium.
Die was een uiterst strenge docent, die hem de grondslagen van de pianotechniek
heeft bijgebracht. Het heeft een enorme invloed op Rachmaninoff gehad, die zich
tot zijn dood dagelijks aan studie van toonladders en pianotechniek heeft
onderworpen.
Aan het conservatorium van Moskou studeerde hij piano bij Alexander Siloti,
contrapunt bij Sergej Tanajev en compositie bij Anton Arenski. Tijdens zijn
conservatoriumtijd componeerde hij zijn eerste pianoconcert (opus 1) in 1891. Bij
zijn afstuderen in 1892 ontving hij de prestigieuze Gouden medaille, een zeldzame
onderscheiding!
Rachmaninoff was een begenadigde pianist, die nooit een keuze heeft kunnen
maken tussen componeren, dirigeren en uitvoerend musicus zijn, hij heeft ze altijd
alle drie naast elkaar beoefend. Als componist heeft hij altijd grote bewondering
gehad voor Tsjaikovsky. Hoewel hij voor het grootste deel van zijn leven in de 20e
eeuw leefde is zijn muziek geïnspireerd op de grote voorbeelden van de 19eeeuwse romantiek. Rachmaninoff heeft zijn hele leven in de stijl van de Russische
laatromantiek gecomponeerd. De boodschap van
de vernieu-wing, gebracht door Moessorgski, die
34 jaar voor hem was geboren, is aan hem
voorbij-gegaan. De evolutie van zijn tijd- en
studiege-noot Scriabin heeft hij niet
doorgemaakt, om maar te zwijgen over de
muzikale revolutie veroorzaakt door de negen
jaar jongere Stravinsky.
In zijn tijd was hij bekender als uitvoerend
musicus dan als componist. Hij trad door heel
Europa en Amerika op als pianist met veelal
bekende werken uit het romantische repertoire.
Rachmaninoff gold als een vooraanstaand Chopin
vertolker.
Na de revolutie in 1917 vluchtte Rachmaninoff
met zijn vrouw en twee dochters naar
Scandinavië en later vertrok hij naar Amerika. Hij
bleef zwerven, woonde een poos in Zwitserland,maar in 1934 vestigde hij zich definitief in
Amerika. Hij overleed, bijna 70 jaar oud, in 1943
in Beverly Hills.
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Buiten de vele composities en transcripties voor piano heeft Rachmaninoff maar
een beperkt aantal kamermuziekwerken gemaakt. Het bekendst zijn het Trio
Élégiaque opus 9 (1893), een eerbetoon aan de net overleden Tsjaikovsky, en de
Cellosonate opus 19 (1901). Rachmaninoff heeft twee pogingen gedaan een
strijkkwartet te schrijven. Beide keren bleven ze onvoltooid en bleef het beperkt
tot twee delen. Het eerste strijkkwartet schreef hij in 1890 op 17-jarige leeftijd en
in 1896 schreef hij zijn tweede strijkkwartet.
De serie van zes strijkkwartetten die Béla
Bartók heeft geschreven wordt algemeen
beschouwd als de belangrijkste serie na de
cyclus van de Beethoven strijkkwartetten. De
zes kwartetten zijn gecomponeerd in een
periode van 30 jaar.
Het eerste strijkkwartet componeerde hij in
1909 op 27 jarige leeftijd en het zesde in
1939, zes jaar voor zijn dood. In het eerste
kwartet zijn de invloeden van Brahms, Strauss
en Debussy nog duidelijk aanwezig en het
past helemaal in de laatromantische stijl van
de jonge Bartók. Het tweede kwartet schreef
hij tussen 1915 en 1917.
In 1911 rondde hij de opera Blauwbaards
Burcht af en sloeg daarmee nieuwe wegen in
en dat is ook in zijn tweede strijkkwartet goed
te horen. Net als het eerste kwartet heeft het
drie delen, maar de contrasten tussen de
delen zijn enorm groot en de invloed van de
volksmuziek wordt hoorbaar. Het derde en
vierde kwartet zijn de hoogtepunten uit de reeks. Ze ontstonden kort na elkaar in
1927 en 1928. Het derde kwartet is veel korter dan de andere kwartetten en heeft
een enorme intensiteit en expressie.
Samen met Zoltán Kodály heeft Bartók uitgebreid onderzoek gedaan naar de
volksmuziek in Hongarije en Roemenië. Beide componisten gebruikten deze
volksmuziek in hun composities, maar op heel verschillende wijze.
Kodály laat de volksmuziek meer aan de oppervlakte meespelen, de melodieën
zijn toegankelijker. Bartók is de schepper van nieuwe vormen, geconcentreerder,
soms harder en meer expressionistisch. In het snelle middendeel van het derde
kwartet leidt deze compromisloze expressie tot conflicten in de harmonie.

Toelichting 2/2
Het vierde strijkkwartet heeft een heel andere vorm, het bestaat uit vijf delen.
Bartók was gefascineerd door de wiskunde en hoe die invloed op de muziek kon
uitoefenen. Dat leidde tot een symmetrische structuur van het vierde kwartet. De
delen 1 en 5 bevatten dezelfde motieven en hebben dezelfde lengte, ongeveer 6
minuten. De delen 2 en 4 vertonen ook grote overeenkomst en bevatten variaties
op thema’s die eerder werden gebruikt en hebben beide een lengte van ongeveer
van ongeveer 3 minuten. Het derde langzame deel, dat ook ongeveer 6 minuten
duurt, is compleet anders, vol dissonanten en exotische ritmen, ontleend aan de
Balkanmuziek. Bartók gebruikt in dit kwartet een aantal bijzondere instrumentale
technieken. Het tweede deel wordt geheel met dempers (sordino’s) op de snaren
gespeeld. In het derde deel worden lange noten soms zonder vibrato gespeeld en
er zitten veel glissandi in (glijden van de ene toon maar de ander).
Het vierde deel wordt volledig met pizzicato gespeeld op alle instrumenten. Soms
schrijft Bartók een heel fors pizzicato voor, waarbij de snaar na het tokkelen
terugspringt tegen de toets van de viool.
Het vijfde strijkkwartet uit 1934 heeft ook een dergelijk symmetrische structuur
met vijf delen. Het lijkt het meest vrije en onstuimige van alle zes kwartetten,
maar ook hier ligt een heel strakke structuur aan ten grondslag.
Het zesde kwartet uit 1939 heeft een heel bijzondere eenheid. Elk van de vier
delen heeft een motto-thema (Mesto), dat beurtelings één-, twee-, drie- en
vierstemmig wordt voorgedragen . In alle delen heerst een meditatieve
bezonkenheid en dat maakt deze compositie tot een van de meest serene werken
van Béla Bartók.
Tsjaikovsky was in 1865 al eens begonnen aan een strijkkwartet, maar dat is niet
verder gekomen dan één deel. Na het schrijven van zijn eerste drie symfonieën,
het eerste pianoconcert en het beroemde Zwanen-meer keerde Tsjaikovsky terug
naar de pure muzikale essentie van het strijkkwartet. In de periode tussen 1871
en 1876 componeerde hij zijn beroemde strijkkwartettenserie opus 11, 22 en 30.
Hij heeft hiermee baanbrekend werk verricht, want in Rusland werd tot die tijd
wat neergekeken op de kamermuziek. De kwartetten hebben een ontegenzeggelijk Slavisch karakter en werden hoog gewaardeerd door het publiek. Tsjaikovsky begon in
januari 1876 in Parijs met de opzet van het derde
strijkkwartet en op 18 februari van dat zelfde jaar
heeft hij het in Moskou voltooid.
Hij schreef het kwartet ter nagedachtenis aan de
violist Ferdinand Laub, die in maart 1875 was
overleden. Laub, geboren in Praag, was leraar aan
het conservatorium van Moskou van 1866-1874 en
heeft als eerste violist van het Moskoukwartet de
première van de twee eerste strijkkwartetten van
Tsjaikovsky gespeeld.
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Bartok en Kodaly in 1908

De hoeksteen van opus 30 is het
derde deel, Andante funebre e
doloroso, dat een waar Requiem
is. De eerste uitvoering vond
plaats op 18 maart 1876 ten huize
van Nikolas Rubinstein in Moskou
door het Hrimaly Quartet. Jan
Hrimaly was de opvolger van Laub
als docent aan het conservatorium
van Moskou.
Dit derde strijkkwartet behoort tot
de serie “personal statements”
geschreven voor strijkkwartet door
Slavische componisten, samen
met Smetana’s “Aus meinem
Leben” (1874) en Janacek’s
“Kreutzersonate” (1923) en
“Intieme Brieven”(1928)

Leo van Wijk
september 2011

Overige informatie
Bij de vermelding van de werken in het programma worden toonsoorten opgegeven volgens
de in Nederland gebruikelijke schrijfwijze. Soms wordt de schrijfwijze in de oorspronkelijke
taal vermeld.
Nederlands
Duits
Frans
Engels

grote terts (gr.tr.)
Dur
majeur
major

kleine terts (kl.t.)
Moll
mineur
minor

Nog enkele interessante websites:
Deze site bevat een gratis cursus notenlezen (als PDF) en andere nuttige informatie:
http://muzieklessen.weebly.com/
Amadeus Quartett speelt het Allegretto pizzicato uit 4e deel strijkwartet van Bartók:
http://www.youtube.com/watch?v=ejC2eI850gg&feature=related
Twee andere uitvoeringen:
http://www.youtube.com/watch?v=JQN3QS1pVMo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QflNmNn9LCM&feature=related

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Programma 2011-201 2
1

zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

8

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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totaal

€

handtekening voor akkoord:

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

plaats en datum:

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

te

t.n.v.

rekening

machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaalbedrag éénmalig af te schrijven van

En (gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vakje)

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

vriendenbijdrage(n) à € 20 (of meer) per persoon in totaal €

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 168

de 12 concerten u wilt bezoeken)

abonnement(en) voor 7 concerten à € 112,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van
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adres

dhr. en/of mevr.
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2e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zondag 2 oktober 2011 11.00 uur en 14.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk

Pianoduo
Niek van Oosterum en YooSeon Lee

Robert Schumann

Bilder aus Osten op. 66 (1848)

(1810-1856)

‘Sechs Impromtus für Klavier zu 4 Händen’
- Lebhaft
- Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen
- Im Volkston
- Nicht Schnell
- Lebhaft
- Reuig andächtig

Johannes Brahms

Variationen über ein Thema von Schumann op. 23 (1861)

(1833-1897)

- Thema (mit 10 Variationen), leise und innig
- Var. I
L’istesso Tempo. Andante molto moderato
- Var. III
- Var. V
Poco più animato
- Var. VII Con moto. L’istesso tempo
- Var. IX

-

Var.
Var.
Var.
Var.
Var.

II
IV
VI
Allegro non troppo
VIII Poco Più vivo
X
Molto moderato, alla marcia

~ pauze ~

Robert Schumann

Klavierquintett Es gr.t. op. 44 (1842, bew. Clara Schumann)
- Allegro brillante
- In modo d’uno marcia
- Scherzo
- Allegro ma non troppo
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Niek van Oosterum en YooSeon Lee
YooSeon Lee, 1977 geboren in Seoul, Zuid Korea, begon al op vijfjarige
leeftijd met pianospelen. Na haar studie in Seoul kwam ze in 1994 naar
Europa, waar ze eerst in Wenen bij prof. Michael Krist en vervolgens vanaf
1998 in Berlijn bij Prof. Lapitskaja studeerde. Na haar eindexamen (Diplom)
vervolgde ze haar studie in Essen aan de “Folkwang Hochschule” bij prof.
Boris Bloch. In april 2005 behaalde ze haar “Konzertexamen” met
“Auszeichnung” na een uitvoering van Beethovens vijfde pianoconcert met de
Bergische Symphoniker.
YooSeon heeft vele concoursen gewonnen, onder andere verschillende
jeugdconcoursen in Korea. Maar ook is ze prijswinnaar van diverse
concoursen in Europa, bijvoorbeeld een Diploma bij het International
Competition in Porto (Portugal 1996), Sonderpreis bij het Arthur-SchnabelWettbewerb in Berlijn, een Diploma bij het International Maria-CanalsCompetition in Barcelona, Spanje en een Diploma bij het Internationaler
Beethoven Klavierwettbewerb in Wenen.

Duet Con Moto
YooSeon Lee (Zuid-Korea) en Niek van Oosterum hebben elkaar ontmoet
tijdens hun studie in Berlijn waar zij beiden aan de Universität der Künste
bij Prof. Lapitskaja studeerden.
Al tijdens hun studie “Konzertexamen”, die ze allebei aan de “Folkwang”
Hochschule in Essen bij Prof. Boris Bloch aflegden, gaven ze ook enkele
concerten als duo. Zo speelden ze het concert voor twee piano’s en orkest in
Es van Mozart, met het Prenzlauer Kamerorkest o.l.v. Daniel Inbal.
Ook waren ze te gast in het Klavier Festival Ruhr waar ze op een concert
speelden in de Gebläsehalle der Henrichshütte te Hattingen.
In Nederland speelden ze voor het eerst een volledig recital in 2006, in
Heerenveen. In 2008 tot en met heden gaven ze regelmatig concerten in
Berlijn en omgeving, o.a. met het Wolf-Ferrari Ensemble, waarmee ze ook
een “Märchen” Cd-opname maakten.
Ze speelden o.a. het concert voor twee piano’s en orkest van Mozart (in
Wittenberge), op het Mozart Festival in Prenzlau, op het Ruhr-Festival en op
concerten in Berlijn.
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Al op jonge leeftijd had YooSeon
haar eerste concerten (1985).
Sindsdien treedt ze regelmatig
op, bijv. in de Schönburgsaal
(Wien), in het Steinway-Haus
(Berlijn) en het Musikinstrumentenmuseum (Berlijn). Samen
met het Sinfonie Orchester Berlin
gaf YooSeon meermaals concerten in de Philharmonie in Berlijn,
zo speelde ze o.a. het eerste
pianoconcert van Tschaikowsky,
Mozart’s concert in C KV 467, het
derde pianoconcert van
Beethoven en het tweede
pianoconcert van Liszt.

Niek van Oosterum en YooSeon Lee
Niek van Oosterum nam zijn eerste pianolessen op zevenjarige leeftijd. In
1987 vervolgde hij zijn studie bij Jan Wijn aan het Conservatorium van
Amsterdam. Daar behaalde hij zijn conservatoriumdiploma met onderscheiding in juni 1998. Begin 2000 was Niek toegelaten tot de Universität
der Künste Berlin, alwaar hij studeerde bij Professor Elena Lapitskaja. In
2004 behaalde hij ook in Berlijn met succes zijn diploma. Aansluitend
studeerde hij Konzertexamen bij Prof. Boris Bloch aan de Folkwang
Hochschule in Essen, alwaar hij in februari 2006 zijn examen met
“Außzeichnung” aflegde. Niek heeft daarnaast nog masterclasses gevolgd
bij o.a. Giorgy Sebök, Eugen Indjicen en Vitaly Margulis.
Na het winnen van diverse concoursen in Nederland (Steinway, 1986;
SJMN, 1988; Edith Stein, 1989) kwam zijn grote doorbraak in 1990 toen
hij de eerste prijs won van het Eurovisie Concours “Young Musician of the
Year” te Wenen. In de jaren daarna speelde hij met o.a. het Orkest van
het Oosten, het Gelders orkest, het Residentie orkest, het Koninklijk
Orkest van Vlaanderen, het Orquesta Filarmónica de Buenos Aires,
Stuttgarter Philharmoniker en de Berliner Symphoniker (o.a. in de
Philharmonie te Berlijn).
In mei 2005 wint Niek de “Förderpreis des Köhler Osbahr Stiftung” in
Duisburg. Aansluitend speelde hij op het presentatieconcert in het Theater
van Duisburg.
Naast solorecitals speelt Niek regelmatig in kamermuziekverband. Zo
vormt hij een tweepiano duo met Bas Verheijden (1998 Gouden
Vriendenkrans, 1999 presentatieconcert Nederlands Impresariaat), een
viool-piano duo met Saskia Viersen en vormt hij samen met zijn vrouw
YooSeon Lee het pianoduet “duet con moto”. Tevens is hij lid van het
Wolf-Ferrari ensemble, dat regelmatig in Berlijn en omgeving optreed.
Discografie:
Tschaikowsky, Pianoconcert nr. 1, met Berliner Symphoniker
Stravinsky, Concert voor piano en blaasorkest , met de Koninklijke
Militaire Kapel.
Franck, Respighi, Sonates voor viool en piano, met Saskia Viersen
Märchen CD, een CD met sprookjes en muziek, met het Wolf-Ferrari
Ensemble.
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Toelichting 1/2

Clara 21 jaar oud werd, hebben ze in 1840 via de rechter afgedwongen dat ze
mochten trouwen.
Deze zomer brachten wij een bezoek aan Arnstadt, we bezochten er de kerk waar
Bach als 19-jarige zijn eerste aanstelling als organist kreeg. Arnstadt is een klein
stadje, nauwelijks groter dan 150 jaar geleden, en volkomen intact: het ziet er nog
net zo uit als op oude afbeeldingen.
Als wij met een tijdmachine terug in de tijd zouden kunnen gaan en even in 1850
door Arnstadt zouden kunnen lopen, dan zou ons waarschijnlijk de stilte opvallen.
Echte stilte, altijd!, kennen wij niet meer. Wij horen altijd op de achtergrond het
verkeer, de koelkast, een vliegtuig. Geen timmerman of metselaar zul je nog aan
het werk zien zonder een radio in de buurt. Velen hebben buiten een koptelefoon
op.
Maar die stilte was er toen wel, onderbroken door het geruis van bladeren, het
geblaf van honden of het ratelen van de wielen van een kar. Als je muziek wilde
horen, dan moest je die zelf maken, door te spelen of te zingen.

Tot 1840 had Schumann uitsluitend (geweldige) pianomuziek geschreven. Maar
na hun huwelijk barst er een nieuwe creatieve bron open en in 1840 schrijft hij
tientallen schitterende liederen. Kort daarop begint hij aan de eerste symfonie en
het pianoconcert. Vanaf 1842 gaat hij ook kamermuziek schrijven. Van zijn
kamermuziek vind ik het pianokwintet (piano+strijkkwartet, uit 1842) het
allermooiste werk. Clara was dol op het stuk en heeft het veel gespeeld,
bijvoorbeeld op een tournee door Rusland in 1844. Clara was degene die het geld
binnen bracht, want ze was een van de grootste pianisten van haar tijd. Clara
heeft later een bewerking voor piano vierhanden gemaakt en die laten uitgeven.
(Brahms had zo'n bewerking al eerder gemaakt maar die is verloren gegaan.) Één
van de aantrekkelijke kanten in het stuk is de tegenstelling tussen de piano en de
vier strijkers. Ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn als op de piano ook de
strijkerspartijen moeten klinken.
Dit geweldige kwintet is niet eerder op een Randmeerconcert gespeeld.

Op een piano kun je zowel de melodie als de begeleiding tegelijkertijd laten klinken.
Dat kan lang zo goed niet op een viool of gitaar. De piano was mede daardoor een
populair instrument geworden en stond in veel huizen van de gegoede burgerij. Er
was ook veel goede muziek voor gecomponeerd, want daar was een grote markt
voor. Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Schumann (en vele anderen als
Hummel, Ries, Czerny, Moscheles) hadden er al veel voor gecomponeerd.
Met z'n tweeën vierhandig op de piano spelen is ook erg leuk! En dan kun je nog
meer tonen tegelijk laten horen. Dat was ook gewenst omdat er weinig
mogelijkheden waren om orkestmuziek (bijvoorbeeld de symfonieën van
Beethoven) te beluisteren. Dus werden nogal wat stukken voor orkest of andere
populaire muziek bijvoorbeeld uit opera's, bewerkt voor piano vierhandig.
Schumann schreef in zijn dagboek:
"Musikduette werden leicht Herzensduette und die Unterhaltung und Sprache der
verwandten Seelen; dann haben sie ihren schönsten Werth. Das vierhändige
Clavierspiel bleibt doch der schönste erste Genuß." (Muziekduetten worden
gemakkelijk hartsduetten en het genoegen en de spraak van verwante zielen; dan
hebben zij hun mooiste waarde. Het vierhandig pianospel blijft toch de mooiste
eerste geneugte.)
Voor dit concert staan twee originele werken voor vier handen op het programma
naast een bewerking van het pianokwintet van Schumann.
De drie hoofdfiguren in deze notities zijn Robert en Clara Schumann en Johannes
Brahms. Clara is 9 jaar jonger dan Robert, Johannes is 14 jaar jonger dan Clara. Zij
kenden elkaar heel goed. De drie werken van dit programma zijn tussen 1842 en
1861 gecomponeerd. Robert had in Leipzig pianoles van de vader van Clara en
woonde een tijdje bij hen in huis. Clara was 9 jaar jonger en nog een kind. Later
werden ze gek op elkaar. Maar haar vader had grote plannen (om veel geld te
verdienen) met Clara als concertpianiste en in die plannen paste Robert niet. Toen
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Clara Wieck en Robert Schumann kort voor hun huwelijk

In 1848 woonden Robert en Clara Schumann en hun vier kinderen (er zijn in
totaal acht kinderen uit hun huwelijk geboren) in Dresden, waar Robert werkte als
koordirigent. Clara was hoogzwanger toen in 1848 in Dresden de revolutie uitbrak
waarin ook Wagner (toen vooral operadirigent) zeer actief was. Robert
sympathiseerde met de revolutie, maar was niet zo'n revolutionair. Ze verlieten de
stad. Robert schreef wel een aantal mannenkoren, o.a. op teksten van Rückert,
waarin de revolutie ondersteund wordt.

Toelichting 2/2
Er was in Duitsland veel belangstelling voor oosterse en Indiase poëzie, ook bij
Goethe en Rückert. Rückert vertaalde uit het Arabisch "Die Verwandlungen des
Ebu Seid von Serûg oder die Makâmen des Hariri in freier Nachdichtung" (een vrij
gedicht uit 1826 over de belevenissen van Ebu Seid, met Tijl Uilenspiegel-achtige
avonturen, door Hariri, die leefde van 1054–1122). Schumann vond dit boek bij
een zeer goede vriend. Het lezen ervan inspireerde hem tot Bilder aus Osten, zes
impromptu's (improvisaties), al valt daarin niets oosters te ontdekken. De stukken
waren in de 19e eeuw in Duitsland erg bekend. Ik kan me niet herinneren ze ooit
op een pro-gramma te hebben gezien.
Robert had uiteindelijk geen succes in Dresden. Het gezin verhuisde in 1850 naar
Dusseldorf, waar Robert dirigent van het orkest werd. Het Rijnland was voor hen
erg ver van huis. Er heerste een heel andere cultuur dan de Sachsische cultuur die
zij gewend waren.
Robert was ernstig depressief, mogelijk verergerd door syfilis die hij al in zijn
studententijd had opgelopen. Het kwam niet meer goed met hem. In Dusseldorf
mislukte hij als dirigent.
In september 1853 kwam de 20-jarige Brahms voor het eerst op bezoek bij Robert
en Clara. Zij bleken zeer gelijkgestemde zielen en Brahms bleef weken bij hen in
huis. Robert spande zich in voor Brahms om diens eerste pianowerken
gepubliceerd te krijgen. Brahms schreef in die periode zijn pianosonate opus 5.

Nervenheilanstalt Endenich (bij Bonn) waar Schumann tot zijn dood verbleef
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Clara schreef in haar dagboek n.a.v. de nacht van 17 februari 1854: 'Robert stond
steeds weer op en schreef een thema dat de geesten van Schubert en
Mendelssohn hem voorzongen, (een thema) waarover hij voor mij ontroerende en
aangrijpende variaties maakte.' Halverwege het schrijven van die variaties, een
paar dagen later, stortte hij zich in de ijskoude Rijn, waar hij uit gered werd (door
een Hollandse schipper). Het is zijn laatste compositie geworden.
Op dit zelfde thema schreef Brahms in 1861 de variaties voor vierhandig-piano
opus 23. De treurmars aan het eind spreekt voor zich. (Brahms had al eerder
variaties op een thema van Robert geschreven, maar dan voor piano tweehandig.)
In juni 1854 beviel Clara van haar laatste kind. Robert was opgenomen in een
inrichting, waar hij in 1856 overleed. Brahms was bij haar om haar en het gezin
bij te staan.
Brahms en Clara zijn zeer bevriend gebleven na de dood van Robert. Ze hebben
elkaar veel brieven geschreven en regelmatig ontmoet en gemusiceerd. Er zijn
geen aanwijzingen dat zij ook een intieme relatie onderhielden. Brahms is
ongetrouwd gebleven, Clara is nooit hertrouwd. Brahms hechtte zeer veel waarde
aan de mening van Clara over zijn composities.
Wouter Molendijk, 24 september 2011

Het huidige Schumannhuis in Bonn-Endenich, voorheen de Nervenheilanstalt

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website

7

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
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zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
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8

9

10

11

8

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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3e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 22 oktober 2011 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo
La Rondine
Jeannet Landré - fluit, Arco van Zon - hobo, Nancy Braithwaite, klarinet,
Jonathan Reeder - fagot, Sergei Dovgaliouk - hoorn, Mariken Zandvliet - piano
Alexandre Tansman

Danse de la sorcière (1923)

(1897-1986)

Vincent d’Indy

Sarabande et menuet op. 72 (1918)

(1851-1931)

Pierre Sancan

Sonatine voor fluit en piano (1946)

(1916-2008)

- Moderato
- Andante espressivo
- Animé

Francis Poulenc

Sextuor (1932-1939)

(1899-1963)

- Allegro vivace
- Divertissement
- Finale

~ pauze
Albert Roussel

Divertissement, op. 6 (1906)

(1869-1937)
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Leo Smit

Sextuor (1933)

(1900-1943)

- Allegro vivace
- Lento
- Vivace

Jean Françaix

L’heure du berger (1947)

(1912-1997)

- Les vieux beaux
- Pin-up girls
- Les petits nerveux

La Rondine
La Rondine
Al sinds de Weense klassieken is de combinatie van blazers en piano bij componisten zeer geliefd. De meesterwerken van Mozart en
Beethoven zijn voor velen een inspiratiebron geweest. Bij Rimski-Korsakov proef je de Romantiek met een Russisch sausje en in het latere
repertoire komen de bijzondere Franse klankkleuren naar voren in werken van o.a. Poulenc, Françaix en Roussel. Dankzij de eindeloze
combinatiemogelijkheden van duo tot en met sextet brengt ‘La Rondine’ boeiende en afwisselende programma’s.
‘La Rondine’ is het Italiaans voor de zwaluw, een vogel die van het ene land naar het andere reist, net als deze beroepsmusici uit alle
windstreken. Zij hebben zich permanent in de Randstad gevestigd, waar zij actief deelnemen aan het Nederlandse muziekleven als
orkestmusicus, kamermusicus, conservatoriumdocent of correpetitor.
Mariken Zandvliet kreeg haar eerste pianolessen op zevenjarige leeftijd. Als veertienjarige debuteerde zij solistisch bij het Gewestelijk
Orkest van Zuid-Holland. Als docent en correpetitor is zij verbonden aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam, en zij speelt in diverse
kamermuziekensembles.
Jeannet Landré is begonnen als muziektherapeute alvorens zij studeerde
aan het Utrechts Conservatorium. Momenteel is zij verbonden aan de radioorkesten bij het MCO in Hilversum, het Nederlands Blazersensemble en het
Asko/Schönberg Ensemble.
Sergei Dovgaliouk studeerde aan het conservatorium van zijn
geboorteplaats Sint Petersburg. In 1980 was hij prijswinnaar in het
nationale muziekconcours van de Sovjet-Unie. Ook hij is tegenwoordig
werkzaam bij de verschillende radio-orkesten in Hilversum en bij het
Asko/Schönberg Ensemble.
Nancy Braithwaite studeerde aan de Eastman School of Music in de VS.
Op haar drieëntwintigste werd ze benoemd tot soloklarinettiste van het
Savannah Symphony Orchestra. Zij is tegenwoordig als hoofdvakdocente
klarinet verbonden aan het Rotterdams Conservatorium.
Jonathan Reeder, geboren in New York, begon zijn muziek-studie
aanvankelijk met klarinet en piano, maar koos op twaalfjarige leeftijd voor
de fagot. Hij is al twintig jaar freelance fagottist in Nederland en België.
Tevens vertaalt hij boeken en artikelen over muziek, en heeft drie
Nederlandstalige opera's in het Engels vertaald.
Arco van Zon studeerde hobo in Amsterdam en Salzburg bij Jan Spronk en Lothar Koch. Hij volgde een aantal masterclasses o.a. met Han
de Vries, Maurice Bourgue, Hansjörg Schellenberger en het Ensemble Intercontemporain de Paris. Tijdens zijn studie behaalde hij de eerste
prijs op het hoboconcours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland. Met het Trio Triller won Arco de eerste prijs op het internationale
kamermuziekconcours van Colmar, Frankrijk en met het Farkas Blaaskwintet behaalde hij in april 2004 de eerste prijs van het nationale
kamermuziekconcours Almere. Sinds 1998 is hij als eerste hoboïst verbonden aan het European Union Chamber Orchestra, waarmee hij ook
solistisch optreedt. Zo speelde hij solo in Nederland, Duitsland, Engeland, Wales, Ierland, Spanje, Litouwen, Chili, Peru, Jordanië, Sri Lanka
en Thailand. Sinds 2002 doceert Arco op de zomercursus Woudschoten.
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Toelichting 1/3
De eerste helft van de twintigste eeuw was voor de muziek voor blazers en piano
een ware bloeiperiode, vooral in Frankrijk. Het is dus geen toeval dat vijf van de
zeven componisten die vandaag op het programma staan Fransen waren. Van de
overige twee was Tansman een Pool die het grootste deel van zijn leven in Frankrijk
heeft gewerkt, en ook de Nederlander Leo Smit schreef zijn Sextuor in de jaren dat
hij in Parijs woonde.
Alexandre Tansman werd geboren in Łótź,
dat toen lag in het gedeelte van Polen dat was
ingelijfd in het rijk van de Russische Tsaar. Hij
begon al heel jong te componeren. Na zijn
schooltijd studeerde hij piano en compositie
aan de Frédéric Chopin Academie in Warschau
en tegelijk rechten aan de universiteit. Beide
studies rondde hij in 1918 af. Nadat hij in 1919
bij het eerste compositieconcours in de kersverse Poolse staat drie prijzen had gewonnen,
vertrok hij naar Frankrijk, waar hij kennis
maakte met alle toonaangevende componisten
die daar op dat moment actief waren, zoals
Ravel, Milhaud, Roussel en Stravinsky.
Zelf werd hij er een van de meest succesvolle
en productieve componisten van zijn generatie.
Hij was van Joodse afkomst maar slaagde er in
1940 in te vluchten naar de VS. Na de oorlog
keerde hij naar Frankrijk terug. In Danse de la
sorcière (Dans van de fee, 1923) is de invloed
van Tansmans nieuwe Franse muzikale vrienden goed hoorbaar. Het is een bewerking van een fragment uit zijn ballet Le jardin du Paradis (De tuin van het Paradijs,
1922), naar een sprookje van Andersen.
Vincent d’Indy, de oudste componist in het programma, was in zijn tijd één van
de invloedrijkste figuren in het Franse muziekleven. Hij was o.a. de oprichter van
een nieuwe vakopleiding, de Schola Cantorum, die een alternatief moest bieden
voor de conservatieve en eenzijdig op virtuositeit gerichte opleiding van het Parijse
Conservatorium. D’Indy onderging sterk de invloed van de grote muzikale ‘avonturiers’ zoals Berlioz en Wagner, maar hechtte net als zijn leermeester César Franck
tegelijk veel waarde aan degelijke vormgeving in een compositie.
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In dat opzicht was hij een fel tegenstander
van de anti-academische opvattingen van
zijn tijdgenoot Debussy. Hij speelde een
leidende rol in de beweging die na de
Frans-Duitse oorlog van 1870 inspiratie
zocht in het glorieuze verleden van de
Franse muziek, vooral de zeventiende en
achttiende eeuw. Zo schreef hij in 1886
een Suite dans le style ancien (Suite in de
oude stijl) op. 24 voor de wonderlijke
combinatie van trompet, twee fluiten en
strijkkwartet, gebaseerd op vormen en
ritmes van dansen uit de Barok. Twee delen hieruit, de Sarabande en het Menuet,
bewerkte hij in 1918 als op. 72 voor
blaaskwintet en piano. De Sarabande is
een langzame dans in driedelige maat
(door de herhalingen van de basmelodie
doet deze sterk denken aan de barokke
passacaglia), het Menuet heeft een veel
levendiger tempo.
Pierre Sancan behoorde tot een jongere generatie dan bijvoorbeeld Poulenc en
Milhaud, maar zijn stijl sluit nauw aan bij de
hunne. Sancan was behalve componist ook pianist en dirigent; hij werkte vele jaren als pianodocent aan het Parijse Conservatorium. Zijn
Sonatine voor fluit en piano (1946) is een typisch voorbeeld van een ‘Morceau de concours’,
een verplichte examencompositie, zoals die ieder jaar voor diverse instrumenten nieuw worden geschreven. Dat houdt in dat allerlei
aspecten van het spel op het desbetreffende
instrument erin moeten zijn verwerkt, en muzikaal zit zo’n ‘morceau de concours’ dus vol afwisseling. Een vast bestanddeel is een virtuoze,
quasi-geïmproviseerde cadens; hier vormt die
cadens de overgang van het tweede naar het
derde deel.

Toelichting 2/3
Trouwe bezoekers van de Randmeerconcerten herinneren zich misschien dat
Francis Poulenc vier jaar geleden centraal stond in het openingsconcert van het
seizoen, en dat bij die gelegenheid ook zijn Sextuor (1932) voor vijf blazers en
piano te beluisteren was. Het is een werk dat een hernieuwde kennismaking ruimschoots waard is. Poulenc was een
uitstekende pianist, wat hij te danken
had aan zijn studie bij Ricardo Viñes,
de pianist die de premières van vele
pianowerken van Ravel en Debussy
had gespeeld. Hij had al rond 1920
enige bekendheid als componist, o.a.
als lid van het beroemde collectief ‘Les
Six’ (‘de Zes’, met o.a. Milhaud en
Honegger), dat een nieuwe, frisse
wind door de Franse muziek wilde laten waaien. Zij verzetten zich tegen
de gezwollen expressiviteit van de
romantische traditie, maar ook tegen
de elitaire verfijning van het symbolisme van Debussy en Ravel.
Muziek moest toegankelijk en speels
zijn, zonder verheven bedoelingen, en
daarom maakten zij graag gebruik van
elementen uit eigentijdse populaire
genres, zoals de jazz en andere dansmuziek. Satie en Stravinsky waren
belangrijke voorbeelden.
Aanvankelijk was Poulenc als componist autodidact; hij vreesde dat scholing afbreuk zou doen aan zijn spontane creativiteit. Om toch de ambachtelijke kant van het componeren meer te ontwikkelen
meldde hij zich in 1921 als leerling bij Charles Koechlin, een buitengewoon originele geest maar ook een groot vakman. Niettemin bleef Poulenc altijd in de eerste
plaats werken vanuit zijn intuïtie. Zijn Sextuor roept zoals zoveel van zijn muziek
vaak herinneringen op aan café-chantant of variété, maar de korte zinnen en gemakkelijk in het gehoor liggende melodieën gaan bijna altijd net een andere kant
op dan je zou denken.
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De jeugd van Albert Roussel werd geteisterd door een reeks sterfgevallen. Kort
na zijn geboorte overleed zijn vader, en
toen hij acht jaar was stierf ook zijn
moeder, die hem wel zijn eerste muzieklessen had gegeven. Daarna nam zijn
grootvader de zorg voor hem op zich,
maar ook deze stierf enkele jaren later,
en een tante en oom werden zijn pleegouders.
Hij kreeg wel muzieklessen, maar volgde
aanvankelijk een opleiding tot marineofficier, en diende een aantal jaren bij de
Franse marine. In die tijd bezocht hij o.a.
India en Indochina, waar hij veel belangrijke indrukken opdeed. Ook begon hij te
componeren.
Pas op zijn vijfentwintigste, in 1894, besloot hij alsnog musicus te worden, en
nog eens vier jaar later schreef hij zich in
als student aan de eerder genoemde,
o.a. door Vincent d’Indy gestichte Parijse
Schola Cantorum. D’Indy werd zijn belangrijkste leermeester. Hij bleef tot
1908 student, maar gaf de laatste jaren
ook zelf les. Als componist is hij altijd zijn eigen weg gegaan, zonder zich van de
wijs te laten brengen door stromingen die op een bepaald moment in de mode
waren. Het ligt voor de hand dat in Roussels Divertissement op. 6 uit 1906 de invloed van D’Indy nog goed doorklinkt, maar tegelijk is duidelijk dat hij ook openstond voor de nieuwe klankwereld die Debussy had ontdekt.
De Amsterdammer Leo Smit stamde uit een niet-religieuze Portugees-Joodse familie. Vanaf 1919 studeerde hij aan het Amsterdamsch Conservatorium piano en
compositie, en hij was in 1924 de eerste die aan dat instituut voor compositie cum
laude afstudeerde. Nadat hij enkele jaren aan hetzelfde conservatorium had lesgegeven in harmonieleer en analyse vertrok hij naar Parijs. Hij bleef er ongeveer tien
jaar en nam de nieuwe ontwikkelingen in de Franse muziek sinds Debussy grondig
in zich op. Smits oeuvre is niet omvangrijk (de volledige werken van Leo Smit zijn
uitgebracht op vier cd’s), maar van bijzonder hoog niveau.

Toelichting 3/3
Dat zijn muziek na de oorlog vele jaren volkomen ten onrechte werd vergeten
komt waarschijnlijk doordat hij in de bezettingstijd niet in de openbaarheid kon
treden. Op 27 april 1943 werd hij op transport gesteld naar het vernietigingskamp
Sobibor, waar hij drie dagen later werd vermoord. In 1996 richtten fluitiste Eleonore Pameijer en pianist Frans van Ruth de Leo Smit Stichting op, met als doel de
muziek van tijdens de oorlog vermoorde Nederlands-Joodse componisten weer tot
leven te brengen, en sindsdien wordt zijn muziek meer gespeeld. Ook het driedelige Sextuor (1932) getuigt van Smits buitengewone kwaliteiten. Eigentijdse Franse
elementen zijn gemakkelijk te herkennen, maar het de typisch Franse luchtigheid
heeft plaats gemaakt voor een heel eigen intensiteit en expressiviteit, die soms
zelf iets grimmigs kan hebben, en de zetting is duidelijk ingewikkelder dan meestal het geval is bij Smits Franse collega’s.

Ook Jean Françaix was ‘van huis uit’ pianist, en hij trad tot op hoge leeftijd regelmatig op, bijvoorbeeld met de cellist Maurice Gendron. Ook voerde hij samen met de
componist Poulencs Concert voor twee piano’s uit. Desondanks zag hij zichzelf in de
eerste plaats als componist. Vele jaren
schreef hij het ene werk na het andere;
zodra een stuk af was begon hij aan het
volgende. Zijn stijl is beïnvloed door oudere
collega’s zie hij bewonderde: Chabrier, Ravel, Stravinsky en Poulenc. Hij heeft eens
gezegd dat hij met zijn muziek in de allereerste plaats mensen een plezier wilde
doen, en zo klinkt het ook. L’heure du berger (het uur van de herder) staat in het
Frans voor de avondschemering, het schemeruurtje voor geliefden, maar ook voor de
tijd van het aperitief (‘Berger’ is een aperitief-drankje met een anijsachtige smaak).
Françaix gaf de titel L’heure du berger aan
drie ‘portretten’ (met karikaturale trekjes)
van groepen cafébezoekers: in Les vieux
beaux (de oude schoonheden) zijn dat oudere dandy’s die herinneringen ophalen aan de dagen van weleer, in Pin-up Girls
meisjes die zich enorm aanstellen om aantrekkelijk gevonden te worden, en de
titel Les petits nerveux (‘de opgewonden mannetjes’) spreekt voor zichzelf.
Hans Maas
16 oktober 2011

Een vooroorlogse foto
met Leo Smit, Rosa
Spier en Eduard van
Beinum
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Ìn Frankrijk wordt in 2012
de honderdste geboortedag
van Jean Françaix gevierd.
www.jeanfrancaix.org

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
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zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

8

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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4e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 12 november 2011 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
Apollo Ensemble o.lv. David Rabinovich
solist Thomas Oltheten - fagot

Franz Joseph Haydn

Symfonie Hob. I:26 in d kl.t. ‘Lamentatione’ (1765)

(1732-1809)

- Allegro assai con spirito
- Adagio
- Menuet - Trio

Wolfgang Amadeus Mozart

Ein Musikalischer Spaß in F gr.t. KV 522 (1787)

(1756-1791)

-

Allegro
Menuetto. Maestoso - Trio
Adagio cantabile
Presto

~ pauze

Wolfgang Amadeus Mozart

Fagotconcert in Bes gr.t. KV 191 (1774)
- Allegro
- Andante ma adagio
- Rondo. Tempo di Menuetto

Franz Joseph Haydn

Symfonie Hob. I:45 in fis kl.t. ‘Abschiedssymfonie’ (1772)
-
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Allegro assai
Adagio
Menuet. Allegretto - Trio
Finale. Presto - Adagio

Apollo Ensemble
Apollo Ensemble Apollo - zoon van Zeus en Leto, god van het licht, de schone kunsten en de harmonie en aanvoerder van de negen muzen.
Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992, is wat de naam zegt: Ensemble - samen. Het samenspel op zoek zijn naar de grenzen van het
samenspel en de interactie tussen musici. De Griekse god Apollo wordt begeleid door de muzen, de godinnen van de kunsten en wetenschap.
Het Apollo Ensemble bestaat uit enthousiaste topmusici afkomstig uit alle delen van de wereld! Met hun passie, durf en creativiteit weten ze
vele harten voor hun muziek te veroveren. De bijzondere open sfeer tijdens de concerten, de afwisselende programmering en bezetting en de
samenwerking met andere kunstvormen maken ieder concert van het Apollo Ensemble tot een unieke ervaring. Je vindt het ensemble op
toonaangevende podia en festivals tijdens tournees door Rusland, Kroatië, Italië en Frankrijk tot de USA! Je komt ze tegen in het Kennedy
Center in Washington waar ze een groot programma hebben neergezet. Maar met evenveel enthousiasme en kwaliteit gaan ze voor een klein
intiem programma in het kerkje van werelderfgoed Schokland. Dit mogen we toch wel bijzonder noemen en is kenmerkend voor het
professionele gezelschap dat inmiddels vele cd’s op zijn naam heeft staan met lovende recensies!
Ook aan de nieuwe concertgangers onder ons is gedacht. Het ensemble heeft in samenwerking met Oorkaan het jeugdprogramma “Wie Temt
de Koning” gemaakt. Dit is door het hele land een daverend succes!
Het Apollo Ensemble speelde eerder bij ons (in een andere bezetting met 3 zangsolisten) tijdens een zomerconcert (in augustus 2008 in de
Grote- of Sint Nicolaaskerk in Elburg) het indrukwekkende joodse oratorium Hoshana Rabbah in Casale Monferrato (uit 1733).

David Rabinovich, viool & artistieke leiding
Artistiek leider van het Apollo Ensemble is violist David Rabinovich. Hij is afkomstig uit de voormalige Sovjet Unie en studeerde bij Zahar
Bron aan het Glinka Conservatorium Novosibirsk, voor wie hij na zijn afstuderen ook als assistent werkte. In Novosibirsk concerteerde hij o.a.
met het Novosibirsk Philharmonie Orkest en het Opera Orkest Novosibirsk. In 1994 vestigde hij zich in Nederland om barokviool te studeren
aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zijn werkveld is divers en strekt zich uit over de hele wereld; hij is violist in toonaangevende
barokorkesten, zoals Amsterdam Baroque Orchestra, , het Orchestra of the Age of Enlightenment, en King’s Consort, werkt met dirigenten als
Simon Rattle, William Christie, Philippe Herreweghe. Bij Ton Koopman is David Rabinovich behalve aanvoerder tweede violen ook in de
kamermuziekprogramma’s veelvuldig te beluisteren.
Een grote passie heeft hij voor kamermuziek, de meest intensieve manier van samenspel en interactie. Het leiding geven aan
kamermuziekensemblespel zonder dirigent is een van zijn grote kwaliteiten en onder zijn leiding heeft het Apollo Ensemble zich ontwikkeld
tot een top ensemble met een duidelijke eigen visie.
Opnames: David Rabinovich is te horen op talloze cd- , radio- en dvd-opnames, waaronder de complete Bachcantates, sonates van Fontana,
de suites en Brandenburgse concerten van Bach op diverse labels als Erato, DHM en Antoine Marchand.
Door zijn grote ervaring als solist, artistiek leider en concertmeester wordt David Rabinovich ook vaak gevraagd om orkestprojecten te leiden,
masterclasses te geven en ensembles te coachen.
De viool die David bespeelt is van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) en is gebouwd door Georg Kloz, ca. 1754.
Thomas Oltheten, fagot & zakelijke leiding
Thomas studeerde aan de conservatoria van Utrecht, Zürich en Zwolle. In de loop der tijd is hij zich meer en meer gaan verdiepen in de
ontwikkeling van de fagot door de eeuwen heen. Zo bespeelt hij de dulciaan, barokfagot, klassieke fagot, romantische fagot en de moderne
fagot. Hij is oprichter van het Apollo Ensemble en heeft de organisatie daarvan vanaf de grond opgebouwd. Daarnaast speelt hij in diverse
(barok) orkesten in binnen- en buitenland, zoals o.a. Stuttgarter Kammerorchester, Concerto d’Amsterdam en het NoordNederlands orkest.
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Toelichting 1/2
Soloconcerten en symfonieën zijn tegenwoordig in de regel te horen in grote concertzalen, in het kader van openbare concerten. De instrumenten en de orkestbezetting zijn op deze situatie afgestemd. Maar toen Haydn en Mozart in de tweede
helft van de achttiende eeuw hun orkestmuziek schreven, waren de omstandigheden heel anders.
Haydn droeg tientallen jaren het uniform
van een lakei aan het hof van zijn werkgever, de Hongaarse prins Esterházy;
bijna alle muziek die hij in die tijd schreef
was bestemd voor besloten uitvoeringen
in het paleis van de prins. Het hoforkest
dat hij leidde was volgens moderne maatstaven erg klein – de bezetting die we
vandaag horen – maar Haydn kon er uitstekend mee overweg en was heel tevreden met zijn situatie. Dankzij de
waardering van de prins, die overigens
ook wel eens kritiek op hem had, was hij
in staat een geweldige ontwikkeling door
te maken.
Ook de zeventienjarige Mozart begon zijn
loopbaan, na zijn jeugd als wonderkind,
in de beslotenheid van de hofhouding van
Nikolaus (Miklós) Esterházy (1714-1790)
een edelman, de aartsbisschop van zijn
geboortestad Salzburg. Mozart had het
met de aartsbisschop ongetwijfeld minder goed getroffen dan Haydn met zijn prins,
en de beperkte mogelijkheden die het hof te bieden had werden na een paar jaar
onverdraaglijk voor hem. Toch schreef hij hier een aantal werken die nog steeds
veel worden uitgevoerd, zoals de vioolconcerten, en ook het fagotconcert.
De achttiende-eeuwse hofcultuur is voorgoed verdwenen, maar het blijft bijzonder
de moeite waard om de muziek die eruit is voortgekomen te ervaren in de oorspronkelijke bezetting, in een ruimte die we eerder zouden associëren met kamermuziek. De klank van een kleiner ensemble is transparanter en de eigen karakters
van de instrumenten komen zo meer tot hun recht.

4

Toen Wolfgang Amadeus Mozart in 1787 Ein musikalischer Spaß (‘Een muzikale
grap’) schreef werkte hij als vrij gevestigd kunstenaar in Wenen. Hij had in dat
jaar veel succes met zijn opera’s Le nozze di Figaro en Don Giovanni. Over een
aanleiding of uitvoeringen is niets bekend; misschien heeft hij er alleen collegamusici een plezier mee willen doen. Duidelijk is in ieder geval dat de ernst van
Haydns symfonie hier ver te zoeken is. ‘Technisch’ gesproken is Ein musikalischer
Spaß een divertimento in vier delen voor strijkkwartet of strijkorkest en twee
hoorns. In de negentiende eeuw werd wel gedacht dat Mozart de spot dreef met
middelmatige dorpsmuzikanten, waardoor de bijnamen Dorfmusikantensextett en
Bauernsinfonie zijn ingeburgerd. Maar de slachtoffers van Mozarts grollen waren
dichterbij: in de eerste plaats amateurcomponisten met veel pretenties maar weinig vakmanschap en ideeën (en daarvan zullen er wel een paar geweest zijn onder
de Weense adel), daarnaast slordige kopiïsten en tenslotte ook nog uitvoerende
musici. De muzikale zinsbouw ‘klopt’ niet, de thematiek is volkomen onbenullig en
springt van de hak op de tak, de volgorde van de akkoorden is soms onlogisch, er
zit geen lijn in het verloop, de instrumentatie is onbeholpen (zoals extreem hoge
noten op de hoorns waar dat totaal geen zin heeft) en op sommige momenten lijkt
het alsof een kruis of mol bij het overschrijven bij de verkeerde noot is terechtgekomen (als u uw oren niet gelooft: het staat er allemaal echt!). Onzinnig is ook de
aanduiding ‘maestoso’ (‘groots’, ‘majesteitelijk’) bij het tweede deel, die totaal
niet past bij het galante karakter van een menuet; de componist heeft dus geen
benul van waar hij mee bezig is en weet misschien niet eens wat dat mooie Italiaanse woord betekent. Bij het slotakkoord van het laatste deel geeft iedereen er
de brui aan.

Toelichting 2/2
Mozarts Fagotconcert stamt uit 1774, de tijd dat hij concertmeester was in Salzburg. Hij was 18 jaar en had met soloconcerten nog relatief weinig ervaring. Als
11-jarige had hij als oefening een paar sonates van tijdgenoten tot vier kleine pianoconcertjes bewerkt, in 1773 had hij één volledig ‘eigen’ pianoconcert geschreven, en kort voor het Fagotconcert had hij een Concertone voor twee violen en
orkest voltooid. De beroemde vioolconcerten ontstonden pas in 1775, en alle overige concerten nog later. Het fagotconcert was dus niet alleen Mozarts eerste concert voor een blaasinstrument, maar eigenlijk ook zijn eerste concert voor één
melodie-instrument en orkest. Dat is des te merkwaardiger omdat de fagot traditioneel voornamelijk werd gebruikt in de bescheiden functie van verdubbeling van
de bas (zoals in de Haydn-symfonieën). Waarom Mozart het stuk geschreven heeft
is weer niet bekend. Lang is aangenomen dat het een bestelling was van een rijke
opdrachtgever en amateurfagottist, maar sinds gebleken is dat Mozart deze Von
Dürnitz pas in 1775 heeft leren kennen is die veronderstelling niet meer houdbaar.
Hoe het ook zij, het Fagotconcert is niet alleen een van de paradepaardjes in het
fagotrepertoire maar ook een mijlpaal in het werk van de jonge Mozart. De solopartij is ongelooflijk effectief voor het instrument geschreven en geeft de solist de
kans om vele kanten van zijn kunnen te demonstreren. Het tweede deel heeft het
karakter van een lyrische aria (misschien herkent u aan het begin de aria Porgi
amor uit Le nozze di Figaro, die meer dan 10 jaar later werd geschreven), waarbij
de strijkers con sordino begeleiden. In alle drie de delen valt op hoe geraffineerd
en afwisselend Mozart omgaat met de combinatie van solist en orkest.
Haydn schreef de Abschiedssymphonie in het najaar van 1772. Meer nog dan de
Lamentatione is het een typisch product van zijn ‘Sturm und Drang’-periode, met
veel dramatiek, grote contrasten, abrupte overgangen, harmonische verrassingen
en felle accenten, vooral in de snelle delen. Weer gebruikt Haydn een ongewone
mineurtoonsoort; het Menuet en het einde van het laatste deel staan zelfs in de
nog ongewonere toonsoort Fis groot.
De naam Abschiedssymphonie dankt de symfonie aan wat er gebeurt in dit laatste
deel. Het gebruikelijke Presto (‘snel’) sluit niet af, maar gaat over in een langzaam
Adagio, waarin de ene partij na de andere wegvalt. Één voor één staan de spelers
op, blazen hun kaars uit en gaan stilletjes weg. Op het laatst blijven alleen de eerste en de tweede viool over, en het stuk zelf gaat dus ook uit als een nachtkaars.
De reden van dit wonderlijke slot wordt vaak wat onnauwkeurig naverteld, maar
het schijnt te zitten als volgt:
De prins bracht sinds enkele jaren de zomers door op het nieuwe, reusachtige paleis Esterház, dat hij op het platteland had laten bouwen.
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Slot Esterház in Fertöd (Hongarije). De overgang van de van oorsprong protestantse
familie Esterházy naar het katholicisme en hun onvoorwaardelijke trouw aan de Oostenrijkse keizer -tevens koning van Hongarije- leidde tot de opgang en rijkdom van de familie.
Slot Esterházy in Fertöd (Hongarije). De overgang van de van oorsprong protestantse familie
De meeste
leden
van zijn personeel
moesten hun gezin
Eisenstadtkeizer
achEsterházy
naar
het katholicisme
en hun onvoorwaardelijke
steunechter
aan dein
Oostenrijkse

terlaten, waar hij ’s winters verbleef. Vrouwen en (talrijke) kinderen kwamen zo
nu en dan hun echtgenoten en vaders op Esterház bezoeken, tot ergernis van de
prins. Begin 1772 werden die bezoeken daarom eenvoudig verboden, zolang de
prins op Esterház was. Wie niet akkoord ging, moest maar om ontslag vragen. Het
werd herfst, maar de prins maakte nog geen aanstalten om naar Eisenstadt terug
te keren of op reis te gaan. De musici klaagden hun nood bij Haydn, die besloot
niet met de prins te gaan praten, maar het probleem op een originele manier in
zijn muziek aan de orde te stellen, een waagstuk dat hem gemakkelijk zijn baan
had kunnen kosten. Maar gelukkig bleek dat hij een goed beeld had van het gevoel voor humor van de prins. Direct na het concert zei hij tegen Haydn: ‘Ik heb
het begrepen: uw muzikanten willen naar huis. Morgen pakken wij onze koffers.’
Hans Maas
5 november 2011

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl
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zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

7

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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Voorblad: Schilderij van Johannes Voorhout
Allegorie van de vriendschap (1674). Klavecimbelspeler is naar alle
waarschijnlijkheid Johann Adam Reincken (1643-1722. Links naast hem
met de gamba is vermoedelijk Dietrich Buxtehude

5e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zondag 27 november 2011 14.00 uur
Landgoedhotel Vennendal - Nunspeet
Pieter-Jan Belder - klavecimbel

Johann Sebastian Bach

Sonata naar Johann Adam Reincken BWV 965 (1705?)

(1685-1750)

(Sonata nach der Sonata I in Johann Adam Reinckens ‘Hortus Musicus’)
- Adagio
- Fuga
- Adagio
- Presto
- Allemanda
- Courante
- Sarabande
- Gigue

Goldberg Variationen BWV 988 (1741/42)
Aria
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
Variatio
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1. a 1 Clav.
2. a 1. Clav.
3. Canone all Unisuono à 1 Clav.
4. à 1 Clav.
5. a 1 ô vero 2 Clav.
6. Canone alla Seconda a 1 Clav.
7. à 1. ô vero 2 Clav. („al tempo di Giga“)
8. a 2 Clav.
9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
10. Fugetta. a 1 Clav.
11. a 2 Clav.
12. Canone alla Quarta.
13. a 2 Clav.
14. a 2 Clav.
15. andante. Canone alla Quinta. a 1 Clav.

Variatio 16. a 1 Clav. Ouverture
Variatio 17. a 2 Clav.
Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.
Variatio 19. à 1 Clav.
Variatio 20. a 2 Clav.
Variatio 21. Canone alla Settima.
Variatio 22. a 1 Clav. alla breve
Variatio 23. a 2 Clav.
Variatio 24. Canone all Ottava a 1 Clav.
Variatio 25. a 2 Clav. („adagio“)
Variatio 26. a 2 Clav.
Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
Variatio 28. a 2 Clav.
Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.
Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet.
Aria da Capo è Fine

Pieter-Jan Belder
Pieter-Jan Belder werd in 1966 geboren en studeerde vanaf
1983 blokfluit bij Ricardo Kanji aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarnaast studeerde hij vanaf 1985
klavecimbel bij Bob van Asperen aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam.
In 1990 behaalde hij voor beide instrumenten het diploma
Uitvoerend Musicus. Sindsdien treedt hij veelvuldig op in binnenen buitenland als klavecinist, fortepianist, continuospeler en
blokfluitist. Hij trad op in Internationale Festivals voor oude
muziek zoals in Berlijn, Leipzig Barcelona,Vlaanderen, PotsdamSans Souci en Utrecht. Voor de Nederlandse omroepen maakte
hij vele radio-en televisieopnames, als solist en als medewerker
bij het Radio Kamerorkest o.l.v. onder andere Frans Brüggen,
Ton Koopman, Philippe Herreweghe, Kenneth Montgomery en
Roy Goodman. Daarnaast is hij als continuospeler actief in
diverse ensembles, waaronder de Nederlandse Bachvereniging,
Collegium Vocale Gent, Het Koninklijk Concertgebouw Orkest,
het Gesualdo Consort, Camarata Trajectina, Het Orkest van de
18e Eeuw en zijn eigen ensemble Musica Amphion. Verder
begeleidde hij solisten als Johannette Zomer, Rémy Baudet, Nico
van der Meel, Sigiswald Kuyken, Harry van der Kamp, Wilbert
Hazelzet, Kate Clark, Ralph Meulenbroeks en Saskia Coolen.

Belder maakte voor het label Erasmus diverse cd-opnames waaronder een opname van Bachs Goldberg Variaties en Wohltemperierte Klavier
en een opname met klavecimbelwerken van Jan Pieterszn. Sweelinck. Voor het label Briljant Classics nam Belder een tiental solo- en
kamermuziek cd’s op in het kader van een complete opname met de muziek van Johann Sebastian Bach. Hij nam tevens een aantal cd’s op in
het kader van de integrale Mozart uitgave van het label Briljant Classics. Verder werkte hij mee aan de integrale cd uitvoering van de
klavierwerken van Jan Pieterszn. Sweelinck voor het label NM Classics.
In 2004 verscheen een integrale opname van Telemanns Tafelmuziek onder zijn leiding en een opname met het complete Oeuvre van
Arcangelo Corelli. In 2006 verscheen een opname met Bach’s Brandenburgse concerten alsook een opname van de concerten voor 2,3 &4
klavecimbels. Daarnaast verscheen zeer recent Belders cd-opname van alle sonates voor klavecimbel van Domenico Scarlatti voor Briljant
Classics (36 cds). Recent verscheen een opname van de complete kamermuziek van Henry Purcell evenals een cd box met Bach’s complete
Wohltemperierte Klavier. Momenteel zijn cd opnames van de klavecimbelwerken van Soler en J.P. Rameau in voorbereiding
Sinds 2005 is hij als dirigent van het eerder genoemde Musica Amphion regelmatig te gast in het Concertgebouw te Amsterdam.
In 1997 was Belder prijswinnaar van de NDR-Musikpreis 1997 te Hamburg. In 2000 werd hij winnaar van het Internationale Bachwettbewerb
Leipzig.
In 2004 speelde Pieter-Jan Belder bij de Randmeerconcerten in Kasteel De Vanenburg sonates van Johann Sebastian Bach, Domenico
Scarlatti en Carl Philipp Emanuel Bach.
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Toelichting 1/2
De werken in het programma van vandaag zijn in verschillende periodes van Bachs
leven ontstaan: de Sonate BWV 965 behoort tot zijn vroegste composities, de Goldberg-Variaties BWV 988 stammen uit de laatste fase van zijn loopbaan.
Johann Sebastian Bach werd geboren in Eisenach, een stadje in Thüringen, dat in
die tijd maar ongeveer 6000 inwoners had, maar een zeer actief muziekleven kende. Bachs vader Johann Ambrosius Bach was stadsmuzikant en trompettist in de
hofkapel van de hertog van Sachsen-Eisenach. De familie had al generaties lang
veel beroepsmusici voortgebracht. Een neef van Sebastians vader, Johann
Christoph Bach, was organist in Eisenach, en door hem maakte hij voor het eerst
kennis met orgel- en kerkmuziek; vader Ambrosius zelf gaf hem waarschijnlijk zijn
eerste vioollessen. Maar toen hij negen jaar was verloor hij zijn moeder, en nog
geen jaar later ook zijn vader, die kort daarvoor hertrouwd was. Samen met zijn
broer Johann Jacob ging Sebastian toen in Ohrdruf wonen bij zijn dertien jaar oudere broer Johann Christoph. Ook deze Johann Christoph was een zeer gewaardeerde
organist; hij had zijn opleiding o.a. genoten bij de beroemde Johann Pachelbel. Zowel voor zijn jongere broers als voor zijn eigen kinderen werd hij een uitstekende
leermeester. Tegelijk zette Johann Sebastian in Ohrdruf aan de Latijnse school zijn
algemene opleiding voort.
Na vijf jaar kon hij niet langer bij zijn broer en diens gezin blijven inwonen, en in
1700 vertrok hij, veertien jaar oud, samen met een klasgenoot naar het veel noordelijker gelegen Lüneburg. Zijn viool had hij bij zich. Waarom hij uitgerekend naar
Lüneburg ging is niet helemaal zeker; misschien was het vooral omdat hij aan de
Michaelisschule geen schoolgeld hoefde te betalen en vrije kost en inwoning kon
krijgen, op voorwaarde dat hij zou zingen in het ‘Mettenkoor’. Zo was hij in staat in
1702 een gedegen algemene schoolopleiding af te maken, in tegenstelling tot de
meeste van zijn familieleden, die zich al jonger alleen op de muziek hadden gericht.
Maar ook was in Lüneburg in die jaren de grote Georg Böhm organist, en vermoedelijk is Bach bij Böhm in de leer geweest, bijvoorbeeld in ruil voor typische leerling-diensten zoals het met de hand kopiëren van muziek (wat leerlingen zoals Bach
trouwens ook voortdurend voor eigen gebruik deden). Eén van de door Bach voor
Böhm overgeschreven composities was een koraalfantasie van de hand van Johann
Adam Reincken, een van de grootste organisten van zijn tijd, die in Hamburg werkte, minder dan 50 km van Lüneburg. Vast staat dat Bach ten minste één keer een
voetreis naar Hamburg heeft gemaakt om Reincken te horen spelen en vermoedelijk ook les van hem te nemen.
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Deze Reincken, een Nederlander van Duitse afkomst, vormt de verbindende schakel tussen Bach en de school van Jan Pieterszoon Sweelinck. Deze werkte rond
1600 in Amsterdam en leidde zoveel Duitse organisten op dat hij bekend stond als
‘de Duitse organistenmaker’. Een van Sweelincks leerlingen was Heinrich Scheidemann, die organist werd in Hamburg; Reincken, net als Sweelinck geboren in Deventer, studeerde op zijn beurt bij Scheidemann, en werd uiteindelijk in 1663 ook
diens opvolger in Hamburg. In 1784 liet Reincken onder de titel Hortus Musicus
een bundel van zes sonates voor twee violen, viola da gamba en basso continuo
drukken, en het is de eerste van deze sonates die Bach vermoedelijk in 1705 gebruikte als materiaal voor een sonate voor klavecimbel.
Bach was intussen naar
Thüringen teruggekeerd,
en had daar, in Arnstadt,
in 1703 zijn eerste betrekking als organist
gekregen. Hij beschouwde het ‘vertalen’ van een
bestaande ensemblesonate naar het klavecimbel waarschijnlijk als
een goede leerschool.
De eerste delen van de
sonate, Adagio - Allegro
(Fuga) - Largo - Presto,
vormen samen een soort
Orgel van de Bachkirche in Arnstadt
‘ouverture’, die gevolgd
wordt door vier dansen, in de voor die tijd gebruikelijke volgorde Allemande Courante - Sarabande - Gigue. Wat de 19- of 20-jarige Bach met deze sonate gedaan heeft is indrukwekkend. In de meeste delen heeft hij de oorspronkelijke triozetting van twee hoge stemmen en een bas vervangen door een volkomen op het
klavecimbel toegesneden, rijk versierde hoofdmelodie, met een begeleiding die
ten opzichte van het origineel verder is uitgewerkt. Het oorspronkelijke, driestemmige Allegro is door Bach op basis van Reinckens thematische materiaal grondig
opnieuw gecomponeerd als een virtuoze vierstemmige klavecimbelfuga. Daarbij is
het bijna twee keer zo lang geworden als het origineel. Een soortgelijke behandeling gaf hij aan de afsluitende Gigue, die ook door Reincken als een fuga was opgezet, zoals gebruikelijk bij deze dans.

Toelichting 2/2
De Goldberg-Variaties zijn geschreven in 1740 of 1741. Bach liet ze in dit laatste
jaar drukken door zijn vriend Balthasar Schmid in Neurenberg, onder de titel Clavier Ubung / bestehend / in einer ARIA / mit verschiedenen Verænderungen / vors
Clavicimbal / mit 2 Manualen. Sinds 1723 was Bach cantor van de Thomaskerk in
Leipzig, en hij had intussen in verschillende functies een indrukwekkend oeuvre
opgebouwd, met composities voor allerlei bezettingen: instrumentale werken voor
orgel, klavecimbel, kamermuziek en orkestmuziek, maar misschien nog meer religieuze vocale muziek, voornamelijk in de vorm van honderden canates (waarvan
er veel verloren zijn gegaan) en de beroemde Passies. De Goldberg-Variaties behoren met de Canonische Verænderungen über das Weynacht-Lied: Vom Himmel
hoch da komme ich her voor orgel, Ein Musikalisches Opfer en Die Kunst der Fuge
tot de monumentale scheppingen van Bachs laatste tien levensjaren, ieder gebaseerd op één thema, waarin hij al zijn kennis en ervaring op het gebied van componeren samenvatte en vastlegde voor iedereen die er iets van zou willen leren.
De variaties zijn genoemd naar Bachs leerling Johann Gottlieb Goldberg, die destijds pas dertien of veertien jaar oud was, en die als klavecinist in dienst was een
graaf Kaiserling. Volgens Bachs eerste biograaf, Forkel (die allerlei bijzondere verhalen over Bach gehoord had van diens zoons, vooral Carl Philipp Emanuel), was
het de bedoeling dat Goldberg de variaties voor de graaf zou spelen als afleiding
tijdens diens vele slapeloze nachten. Aan het waarheidsgehalte van deze overlevering wordt tegenwoordig ernstig getwijfeld; de naam van Goldberg of die van
graaf Kaiserling wordt niet eens op de titelpagina vermeld. Als het verhaal toch
waar is, moet Goldberg, zo jong als hij was, een geniale speler zijn geweest, want
de variaties zijn muzikaal en technisch buitengewoon veeleisend.

Het door Bach zelf ontworpen
monogram met de initialen J S B,
gewoon en in spiegelbeeld

5

Het thema, door Bach Aria genoemd, heeft een paar kenmerken van een chaconne: een driedelige maat en een dalende baslijn aan het begin. Veel chaconnes uit
de Barok zijn zelfs variatiereeksen op alleen die dalende baslijn van vier maten,
zoals Bachs eigen beroemde Chaconne voor viool solo, maar Bachs Aria omvat 32
maten, verdeeld in twee delen van ieder 16 maten. Anders dan in de viool-chaconne heeft bijna iedere variatie een eigen maatsoort, tempo en karakter, wat
voor een ongelooflijke afwisseling zorgt. Toch zijn de dertig variaties als één reusachtig geheel geconcipieerd. Iedere derde variatie is een canon, d.w.z. een stem
begint, enige tijd later gevolgd door een andere die de eerste noot voor noot herhaalt. Bij iedere canon wordt het canon-interval groter: in de eerste, Variatie 3,
begint de tweede stem op dezelfde toon als de eerste, in de tweede, Variatie 6,
één toon hoger, in de derde, Variatie 9, een terts (twee tonen) lager, enzovoort
tot Variatie 27. In Variatie 15 keert de tweede stem de eerste bovendien om; iedere stijgende beweging van de eerste stem wordt een dalende in de tweede en
andersom. Het is niet te bevatten dat Bach zichzelf deze wetmatigheid heeft kunnen opleggen, terwijl hij anderzijds gebonden was aan het grondpatroon van zijn
thema, dat vooral in de baslijn naar voren komt.
Het hele werk is ook duidelijk in twee helften verdeeld. Variatie 16 markeert het
begin van de tweede helft door de vorm van een ‘ouverture’, de traditionele opening van bijvoorbeeld een Franse opera of balletvoorstelling, met als eerste gedeelte een statige mars met een scherp gemarkeerd ritme, en als tweede een
levendige dans met veel fuga-elementen.
De Esterházy
laatste variatie
is (Hongarije).
geen canon,
een ‘Quodlibet’:
een stukprotestantse
waarin verschilSlot
in Fertöd
Demaar
overgang
van de van oorsprong
familie
Esterházy
naar het katholicisme
hun onvoorwaardelijke
steun aan
lende bestaande
liedjes meten
elkaar
worden gecombineerd.
Inde
ditOostenrijkse
geval gaatkeizer
het
vooral om Ich bin solang nicht bei dir g'west, waarmee de variatie begint, en
Kraut und Rüben haben mich vertrieben. In dit laatste herkent de oplettende toehoorder gemakkelijk (zeker in deze tijd van het jaar) ons eigen ‘Sinterklaasje,
bonne bonne bonne’. Op verschillende toonhoogtes duikt het de hele variatie door
telkens weer op. Het improviseren van Quodlibets moet in de familie Bach een
gezelschapsspelletje zijn geweest, waaraan deelnemers en toehoorders veel plezier beleefden. Niettemin is ook deze variatie een technisch hoogstandje, want de
liedjes worden ook weer gecombineerd met het grondpatroon van het thema. Als
afronding van de hele cyclus wordt ten slotte de Aria in zijn oorspronkelijke vorm
herhaald.

Hans Maas
18 november 2011
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zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

7

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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Voorblad: The Hague String Variations op 13 december 2009
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Nieuwjaarsconcert
6e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zondag 8 januari 2012 14.00 uur
Hotel NH Sparrenhorst - Nunspeet
The Hague String Variations
Loortje van den Brink - viool, Alexandra Mashina - viool, Hannah Shaw - altviool
Veronika Lénártóva - altviool, Clotilde Lacroix - cello, Noëlle Weidmann - cello

Antonin Dvořák

Strijksextet in A gr.t. opus 48 (1878)

(1841-1904)

-

Béla Bartók

44 Duo’s voor twee violen Sz 98 (1931)

(1881-1945)

Selectie uit dit werk

Allegro moderato
Dumka. Poco allegretto
Furiant. Presto
Finale. Tema con variationi. Allegretto grazioso, quasi allegretto

~ Pauze ~

12

Johannes Brahms

Strijksextet nr 2 in G gr.t. opus 36 (1864)

(1833-1897)

-

Allegro non troppo
Scherzo. Allegro non troppo - Trio. Presto giocoso
Adagio
Poco Allegro

The Hague String Variations 1/2
In de zomer van 2007, na het volgen van een intensieve kamermuziekcursus bij Susanne van Els en het geven van concerten in de Gelderse Muziek Zomer
(NJO Summer Academy), besloten zes studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag een nieuw ensemble op te richten: ‘The Hague String
Variations’.
Een internationaal ensemble, met als basis een strijksextet (2vl,2vla,2vcl), dat opgesplitst kan worden in alle mogelijke combinaties van solospeler tot volledig
sextet. Deze flexibiliteit geeft THSV de mogelijkheid een grote variëteit aan te bieden binnen hun programmering met een veelzijdig palet aan klankkleuren. De
leden van THSV komen uit Nederland, Amerika, Slowakije en Frankrijk en volgden allen hun Masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium, bij Vera Beths
(viool), Ron Ephrat (altviool) en Michel Strauss (cello).
THSV trad op tijdens de Haagse Muziek Driedaagse 2007 in de Nieuwe Kerk en was te bekijken in het programma ‘Vrije geluiden’ van de VPRO. In april 2008
bezochten zij de prestigieuze kamermuziekcursus IMS Prussia Cove in Cornwall en hadden daar les van Peter Cropper. In de NJO Summer Academy 2008 werd
THSV gecoacht door Vera Beths en Reinbert de Leeuw in Schönbergs Verklärte Nacht. Zij brachten dit en andere werken ten gehore in de Gelderse Muziek
Zomer 2008. In september 2008 trad The Hague String Variations op in de Anton Philips Zaal in Den Haag en dit werd live uitgezonden door Radio West. Het
sextet wordt gecoacht door Susanne van Els, altvioliste van het Schönbergensemble en Ron Ephrat, aanvoerder altviolen bij het Rotterdam Philharmonisch
Orkest en werkte reeds samen met musici als Pierre Woudenberg (klarinet), Ying Lai Green (contrabas) en Libia Hernandez (contrabas).
Veronika Lénártová - altviool
Altvioliste Veronika Lénártová (30-05-1981), geboren in Bratislava (Slowakije) sloot in 2009 haar
Masteropleiding af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Ron Ephrat met een 10. Veronika was
prijswinnaar van de “Slovak Interconservatorial Competition” en de “International Beethovens Hradec
Competition” en soleerde met de Olomouc Symphony Orchestra en de Youth Vienna Orchestra. Ze
remplaceerde bij het Residentie Orkest, Consorto Rotterdam, de Czech Chamber Solists en de Solistes
Europeens Luxemburg en Cammerata Europeana en werkt sinds september 2009 als tutti altvioliste bij het
Rotterdams Phlharmonisch Orkest.

Clotilde Lacroix - cello
Celliste Clotilde Lacroix (01-03-1985), geboren in Lyon (Fr.) sloot in 2009 haar Masteropleiding af aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Michel Strauss. Zij speelde op vele festivals zoals l’Abbaye de
Fontfroide (solo) en Montflaquin (kamermuziek). Ze was solocellist van het UNESCO Orchestra in Parijs en
maakte een opname van Ten Preludium in nauwe samenwerking met de componiste Sofia Gubaydulina.
Clotilde studeerde kamermuziek repertoire bij Nicolas Dautricourt en Florin Szigeti (Enesco Quartet) en
volgde masterclasses bij Yovan ‘Markovitch (Ysaye Quartet), Bernie Greenhouse (Beaux-Arts Trio), Anner
Bijlsma and Lluis Claret. Onlangs won zij de stageplek bij het Residentie Orkest in Den Haag en maakte zij
een opname van Penderecki’s ‘Per Slava’.
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De foto’s zijn in mei 2007 gemaakt in de Catharinakapel, waar Veronika Lénártóva en Clotilde Lacroix samen met
Lisanne Soeterbroek optraden tijdens het Jonge Talentenconcert.

The Hague String Variations 2/2
Hannah Shaw - altviool
De Amerikaanse altvioliste Hannah Shaw geniet van het ontdekken van een
grote verscheidenheid aan muzikale genres en speelstijlen. Met diverse
ensembles zoals het Asko Schonberg Ensemble en het New Juilliard Ensemble
speelde zij eerste uitvoeringen van verschillende muziekstukken. Ze nam
deel aan het Juilliard Focus! Festival en de Museum of Modern Art (New York)
Summergarden. Hannah heeft haar Bachelor diploma behaald aan het
"Oberlin Conservatory of Music" als studente van Roger Chase. Haar Master's
Study heefts zij afgesloten aan de Juilliard School, waar zij studeerde bij Toby
Appel en Samuel Rhodes. Daarnaast studeerde zij barokviool bij Robert
Mealy. Hannah is momenteel aanvoerder van de altviolen in het Magogo
Kamerorkest.

Noëlle Weidmann - cello
Noëlle Weidmann is geboren in 1985 in Metz (Frankrijk). Op vijfjarige leeftijd begint ze piano te spelen, een jaar
later volgt ook de cello. Al snel behaalt ze gouden medailles voor cello, kamermuziek en muzikale ontwikkeling,
evenals een zilveren medaille voor piano aan het conservatoriun van Metz. Een jaar later sluit ze haar cellostudie
in de klas van Jean Charles Rougier af en besluit zich voortan volledig toe te leggen op dit instrument. In 2001
wordt ze toegelaten aan het Conservatoire National Superieur de Musique van Parijs in de klas van Michel Strauss,
waar ze vier jaar later haar diploma behaalt. Ze besluit haar studie voort te zetten aan het Prins Claus
Conservatorium te Groningen bij Jan Ype Nota en Michel Strauss. Een jaar later behaalt ze haar diploma met
onderscheiding. In mei 2006 wordt ze benoemd tot solocellist bij het Noord Nederlands Orkest, in augustus is ze
laureaat van de Stichting Labberte Hoedemaker en in september werd ze toegelaten tot de voortgezette opleiding
van het CNSM te Parijs. Daarnaast treedt Noelle op als soliste bij Franse orkesten en als kamermuzikant

Loortje van den Brink - viool
Loortje van den Brink is in 1981 geboren in Eindhoven. Zij studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium en studeerde cum laude af. Zij is eerste violiste bij het
Rotterdams Philharmonisch Orkest . Loortje treedt geregeld op met verschillende
kamermuziekensembles en het strijkorkest 440Hz Strings Rotterdam. Naast
educatieve projecten die vanuit het Rotterdams Philharmonisch worden
georganiseerd, geeft ze ook vioolles.
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Toelichting 1/2
Het strijksextet is een weinig voorkomende compositievorm in de klassieke muziek.
Er bestaan dan ook vrijwel geen permanente ensembles met viool, altviool en cello
in dubbele bezetting.
Luigi Boccherini schreef eind 18e eeuw een serie van zes strijksextetten, maar
daarna bleef het lang stil in dit muziekgenre. De meest frequent uitgevoerde
sextetten zijn geschreven door Tsjaikovsky (Souvenir de Florence), Dvořák (opus
48), Brahms (opus 18 en 36) en Schönberg (Verklärte Nacht). Ook Nikolaj RimskiKorsakov, Darius Milhaud en Lex van Delden schreven een minder bekend
geworden strijksextet, verder is het voorspel tot de opera Capriccio van Richard
Stauss voor deze bezetting geschreven.
Op 13 december 2009 speelde The Hague String Variations o.a. de sextetten van
Tsjaikovsky en Strauss in onze concertserie en vanavond komt dit ensemble terug
met Dvořák en Brahms opus 36.
Antonin Dvořák schreef op 20jarige leeftijd in 1861 zijn opus 1, het strijkkwintet in
a kl.t., nog geheel in de klassieke stijl van Haydn en Mozart. Tegen de wil van zijn
ouders, die een restaurant en slagerij hadden, werd Antonin opgeleid tot organist.
Omdat hij als organist geen baan kon vinden, heeft hij vanaf 1859 gedurende 11
jaar als altviolist gespeeld in een orkest van Karl Komzák. Dit orkest speelde op
markten, in kiosken en cafés ouvertures, dansen en potpourri’s. Vanaf 1862
musiceerde dit orkest ook in het nieuwe Praagse Interim-theater en geleidelijk aan
werd het omgevormd tot een opera-orkest.
Hij bekwaamde zich als autodidact in het
componeren, maar publiceerde nog niets, dit
gebeurde pas na 1870. De kennismaking met
Brahms rond 1874 betekende een keerpunt in
zijn carrière. Op voorspraak van Brahms
publiceerde de muziekuitgever Fritz Simrock
een aantal van Dvořáks composities en dat
leverde hem bekendheid en waardering op. In
1875 kreeg hij een stipendium van de
overheid, waardoor hij al zijn tijd aan het
componeren kon gaan besteden.
De periode tot 1880 was een zeer vruchtbare,
waarin hij veel Slavische werken heeft
gecomponeerd, zoals de Slavische Rapsodie
(opus 45) en de Slavische Dansen (opus 46).
In deze tijd componeerde hij ook het strijksextet opus 48, dat een sterk Slavisch
karakter heeft, in het bijzonder in de beide
middendelen.

5

Het openingsdeel heeft de standaard Allegro-sonate vorm. Het hoofdthema wordt
in een liefelijk duet tussen 1e viool en 1e cello uiteengezet. De Dumka in het
tweede deel is een traditioneel Slavische (Ukraïnsche) volksmelodie met een
melancholisch karakter. Het derde deel, Furiant, is een vurige Tsjechische dans.
De finale van het sextet is een thema met vijf variaties. Het thema wordt door de
altviool gepresenteerd en roept een rustige meditatieve stemming op.
Brahms was opgetogen over het sextet: “Es ist unendlich schön. Diese herrliche
Erfindung, Frische und Klangschönheit….”
De eerste uitvoering vond plaats in Berlijn op 19 juli 1879 ten huize van de
sterviolist Joseph Joachim, die zelf de 1e vioolpartij speelde. De eerste openbare
uitvoering vond ook in Berlijn plaats op 9 november 1879.
Béla Bartók componeerde zijn 44 duo’s voor twee violen in 1931. Hij deed dit op
verzoek van de Duitse vioolpedagoog Erich Doflein. Doflein was bezig met het
samenstellen van het “Geigenschulwerk”,
een zevendelig werk met meer dan 800
composities. Hij streefde naar een
vernieuwing van het muziekonderricht
door naast oude werken, ook werk van
moderne componisten op te nemen.
Doflein had als beginsel, dat speltechniek
moet worden ontwikkeld door de
speelvreugde van het echte musiceren.
Ook Paul Hindemith droeg aan deze
uitgave bij met ‘Vierzehn leichte Stücke’,
eveneens voor twee violen.
De 44 duo’s van Bartók staan in logische
volgorde van makkelijk naar steeds
moeilijker. Uit pedagogische
overwegingen adviseerde Bartók de
chronologische volgorde aan te houden,
maar voor uitvoeringen liet hij de
volgorde vrij. Het zijn allemaal korte
stukjes, soms duren de miniatuurtjes nog
geen minuut. Ze zijn gebaseerd op tal van
dansvormen, melodieën en ritmen uit de
Hongaarse poesta, de Roemeense en
Slowaakse heuvels en uit Servië en
Transsylvanië.
In 1932 werd het “Geigenschulwerk” gepubliceerd en in 1933 verscheen er ook
een losse uitgave van de 44 duo’s.
Voor de niet-violisten zijn deze stukken lang onbekend gebleven. Pas in 1971
verscheen de eerste integrale opname door de violisten Sándor Végh, die Bartók
persoonlijk goed gekend heeft en Albert Lysy. Deze uitvoering is later ook op CD
uitgebracht.

Toelichting 2/2
Johannes Brahms schreef zijn strijksextet opus 36 in 1864 op 31 jarige leeftijd.
Het was voor hem een manier om afstand te nemen van een onmogelijke
liefdesrelatie, die vijf jaar daarvoor al gestrand was.
In 1858 ging Brahms op uitnodiging van de violist Joseph Joachim naar Göttingen
en logeerde daar bij Julius Otto Grimm, een koordirigent en componist die hij in
Leipzig had leren kennen. Naast Joachim en Grimm maakte ook Clara Schumann
deel uit van de intieme vriendenkring van Brahms. De jonge Brahms was tijdens
de ziekte en het overlijden van Robert Schumann een grote steun voor de familie
Schumann geweest. Na de dood van Robert in 1856 ontstond er een liefdesrelatie
met de veertien jaar oudere Clara. Hoewel Clara besloot geen nieuwe
huwelijksrelatie aan te gaan, bleef ze tot haar dood in 1896 een intense
vriendschap met Brahms onderhouden.

Tijdens zijn verblijf in Göttingen bij de familie Grimm maakte Brahms kennis met
Agathe von Siebold, een vriendin van de echtgenote van Grimm. Agathe was een
zeer talentvolle jonge sopraan. Joseph Joachim vergeleek haar “zauberhafte
Stimme” met de klank van een Amati viool. De familie Grimm heeft er alles aan
gedaan om een verbintenis tussen Johannes en Agathe tot stand te laten komen.
Toen het voor iedereen duidelijk was dat het klikte tussen die twee drong Grimm
er op aan, dat ze zich gingen verloven. Op dat punt haakte Brahms af, hij wilde
geen huwelijk aangaan en schreef aan Agathe: “Ich liebe dich, ich muss Dich
wiedersehen! Aber Fesseln tragen kann ich nicht! Schreibe mir, ob ich
wiederkommen soll. Dich in meine Arme schliesen, Dich zu küssen, Dir zu sagen,
dass ich Dich liebe……”. Agathe was diep beledigd en heeft de contacten verbroken
en ze hebben elkaar nooit meer gezien. Ze heeft waarschijnlijk het motto van
Brahms “Frei aber froh” niet serieus genoeg genomen. Brahms stond op zijn
zelfstandigheid en is dan ook nooit in het huwelijk getreden.
Enkele jaren later koesterde Brahms nog steeds diepe gevoelens voor haar. Hij
had het nodig om op één of andere manier symbolisch een punt achter deze
verbroken relatie te zetten. Dat gebeurde in het strijksextet opus 36. Aan het
einde van maat 162 van het eerste deel citeert hij driemaal haar naam in noten
A-G-A-H(B)-E met onder de laatste H-E de D omdat de T in het notenschrift niet
bestaat. De passage is ongeveer na 2 ½ minuut vanaf het begin te beluisteren. In
een brief aan de zanger Josef Gänsbacher schreef hij hierover: “Da habe ich mich
von meiner letzten Liebe frei gemacht”.
HetEsterházy
werk begint
met (Hongarije).
liefelijk zacht
lyrischvan
deel
Allegro
ma non
troppo - familie
na
Slot
in Fertöd
De en
overgang
de-van
oorsprong
protestantse
het
prachtige
melodieuze
2e
thema
in
de
cellopartij
klinkt
driemaal
het
A-G-AEsterházy naar het katholicisme en hun onvoorwaardelijke steun aan de Oostenrijkse keizer
(T)H-E motief alsof Brahms de naam van zijn geliefde van de daken wilde
schreeuwen.
Het scherzo is wat broos en ingehouden en laat een delicate interactie tussen de
instrumenten horen. De uitgelaten middensectie contrasteert hiermee enorm.
Het Adagio is opgebouwd als een thema met vijf variaties.
Het laatste deel – Poco Allegro – is heel energiek. Het zangerige eerste thema
heeft wat karaktertrekken vanuit de volksmuziek.
Het sextet werd in april 1866 uitgegeven en de eerste uitvoering vond plaats op
11 oktober van dat jaar in Boston (Massachusetts) en vervolgens was de eerste
Europese uitvoering midden november 1866 in Zürich.

Leo van Wijk
december 2011
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde
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1

zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
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10

11

8
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Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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7e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 21 januari 2012 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo
Amsterdam Ensemble
Michael Hesselink - klarinet , Julia Tom - cello
Eildert Beeftink - piano, Liviu Prunaru - viool

Ludwig van Beethoven

Pianotrio nr 4, Bes gr.t. op.11 'Gassenhauer' (1798)

(1770-1827)

(klarinet, cello, piano)
- Allegro con brio
- Adagio
- Tema: Pria ch'io l'impegno. Allegretto

Aram Chatsjatoerjan

Trio voor klarinet, viool en piano (1932)

(1903-1978)

- Andante con dolore, con molt’espressione
- Allegro
- Moderato

~ Pauze ~
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Antonín Dvořák

Pianotrio nr 4 in e kl.t. op.90 'Dumky'(1891)

(1841-1904)

(viool, cello, piano)
- Lento maestoso
- Poco Adagio
- Andante
- Andante moderato (quasi tempi di marcia)
- Allegro
- Lento maestoso

Amsterdam Ensemble 1/2
Het ontstaan van het Ensemble
Het Amsterdam Ensemble is in januari 2009
opgericht door Michael Hesselink (klarinet), Eildert
Beeftink (piano) en Julia Tom (cello), drie jonge musici,
allemaal prijswinnaars van belangrijke nationale en
internationale concoursen, die individueel hun sporen
hebben verdiend in het internationale muziekleven.
Zij speelden voor het eerst samen in de Kleine Zaal van
het Concertgebouw, in 2004, in de serie Jonge
Nederlanders. Er volgden vele verdere
samenwerkingen, die de bijzondere muzikale band
bevestigden. Toen de gelegenheid zich voordeed zich
permanent aan elkaar te verbinden, werd deze met
beide handen aangegrepen.
Wat is de kracht van het Amsterdam Ensemble?
Het officiële debuutconcert, tijdens het Grachtenfestival
Amsterdam 2009, maakte meteen duidelijk, wat de
grote kracht van dit ensemble is: op het hoogste niveau
een buitengewoon breed spectrum aan kamermuziek
aanbieden. Het Amsterdam Ensemble werkt samen met
eminente gastmusici, met welke voor elk concert
opnieuw unieke combinaties worden gevormd. De leden
van het Amsterdam Ensemble lichten graag persoonlijk
hun band met de muziek die zij spelen toe, en stellen er
hoge prijs op hun publiek zo dicht mogelijk bij de
muziek te betrekken.

Michael Hesselink werd op 4 September 1978 in Oldenzaal geboren. Hij studeerde bij George Pieterson aan het Conservatorium
van Amsterdam. Daarna maakte hij deel uit van de Solistenklasse van Prof. Sabine Meyer aan de Musikhochschule Lübeck, waar
hij in 2006 met maximale score afstudeerde. Verdere muzikale coaching kreeg hij door masterclasses bij Hans Deinzer, Alois
Brandhofer en Richard Stolzmann.
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Michael Hesselink is 1e Prijswinnaar van het “Prinses Christina Concours” en 2e Prijswinnaar van het Concours van “Stichting Jong
Muziektalent Nederland”. Als solist speelde hij met het “Orkest van het Oosten”, het „ Jena Symfonieorchester“ en de
symfonieorkesten van het Conservatorium van Amsterdam en de Musikhochschule Lübeck. Michael was soloklarinettist in het
Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO) en werkte onder dirigenten als Sir Colin Davis, Paavo Jarvi en Vladimir Ashkenazy.
Michael Hesselink speelt regelmatig in het Koninklijk Concertgebouworkest en was als Soloklarinettist in het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en het Mahler Chamber Orchestra actief. Afgelopen zomer maakte hij deel uit van het „Lucerne Festival
Orchestra“ o.l.v. Claudio Abbado.

Amsterdam Ensemble 2/2
Julia Tom, geboren en getogen in Californië, heeft met verschillende Amerikaanse orkesten als soliste opgetreden, zoals met het San
Fransisco Symphony, het Oakland Symphony en het Palo Alto Philharmonisch Orkest.
In de Verenigde Staten studeerde ze bij Joel Krosnick aan de Julliard School of Music in New York terwijl ze haar Bachelorsgraad in de
Engelse literatuur behaalde aan Harvard. Ze was succesvol tijdens diverse concoursen; ze was finaliste tijdens het ARD concours in
München en behaalde de Grote Prijs van het Torneo Internazionale di Musica.
Julia studeerde bij Frans Helmerson en Ralph Kirchbaum en volgde masterclasses bij Yo-Yo Ma, Steven Iserliss, Anner Bijlsma, Boris
Pergamenschikow, David Geringas en Bernard Greenhouse. Als lid van het Verano Kwartet en van het Oberon Trio werkte ze
jarenlang onder het mentorschap van het Alban Berg-kwartet en het Melos- kwartet.
Tot 2005 was Julia eerste solocelliste van het Phiharmonisch Orkest van Bremen. Sindsdien speelt ze regelmatig bij het Mahler
Chamber Orchestra en de Duitse Kammerphilharmonie Bremen. Sinds januari 2010 is ze lid van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Eildert Beeftink is een van de meest bekroonde jonge pianisten in Nederland heden ten dage. Recentelijk, in 2007, won hij de eerste
prijs op het internationale concours voor de liedkunst in Stuttgart, samen met de duitse bariton André Morsch. Behalve de eerste prijs,
kende de jury hen ook een speciale Herman Reutter prijs toe. In 2005 won Eildert, samen met de franse sopraan Nathalie Gaudefroy
het internationale Nadia en Lili Boulanger-concours in Parijs. Zij ontvingen de pianoprijs, de duoprijs en de zangersprijs. De pianoprijs
werd Eildert unaniem toegekend. In 1998 was Eildert eerste prijswinnaar van het Sweelinck-Kiwanis kamermuziekconcours in
Amsterdam.
Eildert heeft gestudeerd bij de docenten Haakon Austbö, Willem Brons, Mila Baslawskaja en Rudolf Jansen, aan de Conservatoria van
Utrecht en Amsterdam. Hij was zelf docent aan het Conservatorium van Amsterdam van 2000 tot 2005. Eildert werkt regelmatig voor
het Koninklijk Concertgebouworkest en De Nederlandse Opera, met dirigenten als Bernard Haitink, Neeme Järvi, Heinz Holliger,
Nikolaus Harnoncourt en Mariss Jansons.
Eildert speelt op een Steinway vleugel van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, welk fonds hij ook als ambassadeur
vertegenwoordigt sinds 2006. Hij werkt regelmatig met de franse sopraan Nathalie Gaudefroy, de duitse bariton André Morsch, de
nederlandse klarinettist Michael Hesselink en de amerikaanse celliste Julia Tom. Met de laatste twee vormt hij het in 2009 opgerichte
Amsterdam Ensemble

Liviu Prunaru is geboren in Craiova in Roemenië. Hij studeerde o.a. bij Yehudi Menuhin.
Tijdens zijn carrière behaalde hij eerste prijzen op verschillende concoursen. In 1993
eindigde hij als tweede bij het Koningin Elisabethconcours en won hij de publieksprijs. Hij
geeft regelmatig concerten over de hele wereld.
Liviu Prunaru vervangt bij het Randmeerconcert de violiste Rosanne Philippens, die
onverwacht af moest zeggen. Sedert 2006 is Liviu Prunaru één van de twee
concertmeesters bij het Koninklijk Concertgebouworkest.
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Toelichting 1/3
Het trio als kamermuziekgenre kwam halverwege de achttiende eeuw voort uit
barokke duosonates en triosonates die zich ontwikkeld hadden op basis van
solistische werken voor klavier. Van belang was daarbij dat de piano zich als nieuw
instrument ging manifesteren en het zwaartepunt werd van vele nieuwe werken:
het accent verschoof van de strijkers naar het klavier. Haydn geeft daar in zijn
pianotrio’s - grotendeels geschreven in de jaren ’80 en ’90 van de achttiende eeuw
- vele voorbeelden van. Vervolgens was het Mozart die in zijn klarinettrio uit 1786
de drie partijen - klarinet, altviool en piano - ieder op een fantasievolle manier een
eigen, gelijkwaardige inbreng liet hebben in het rijke muzikale weefsel.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
was in 1797 in zijn klarinettrio Op.11
echter nog niet zover. Het thematische
materiaal doet nogal formeel aan, en
zo ook de manier waarop de instrumenten worden ingezet. Ook hier is de
piano prominent aanwezig, net zoals
bij Haydn. Dit heeft wellicht ermee te
maken dat Beethoven de mogelijkheden en het karakter van de klarinet op
dat moment nog niet zo goed doorgrond had als die van de fluit en de
hobo. Het enige werk waarin hij nogmaals aan de klarinet een duidelijk
positie gaf, is zijn eigen bewerking
voor klarinet (of viool), cello en piano
van het septet Op.20 dat uit 1799
stamt.
Het trio, dat in 1798 in druk verscheen, kan ook gespeeld worden als
trio voor viool, cello en piano, zoals
ook op bijgaande illustratie te zien is.
Beethoven heeft daartoe zelf enkele
aanpassingen gemaakt. Hij schreef het stuk voor klarinettist Joseph Beer en droeg
het volgens het titelblad op aan een van zijn vermogende weldoeners, namelijk
Gravin Maria Wilhelmina von Thun, die familie was van zijn belangrijkste geldschieter, Vorst Karl von Lichnowski.
Het trio staat in Bes gr.t., naar men aanneemt omdat de virtuoze passages hierdoor
goed speelbaar waren voor de Bes klarinet van die tijd; die was nog niet voorzien
van het zogenaamde Böhm kleppensysteem.
Er zijn drie delen: Allegro con brio, Adagio en Tema con variazioni: Allegretto.
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De finale is een bijzonderheid omdat het een
reeks variaties is op een populaire melodie uit de
komische opera ‘L’Amor Marinaro’ van Joseph
Weigel, een gelauwerde operacomponist uit het
Wenen van die jaren. Deze melodie, van het terzet ‘Pria ch'io l'impegno’ uit de laatste acte, werd
tot in de kleinste straatjes en stegen (Gassen) van
Wenen gezongen. Het was een echte Hauer (=
‘hit’). Zo komt het trio aan zijn bijnaam: ‘Gassenhauer Trio’. Ook andere componisten hebben gebruik van dit operafragment gemaakt, zoals
pianovirtuoos Johann Nepomuk Hummel en Joseph von Eybler, de vriend van Mozart. Niccolò
Paganini heeft er een groot concertstuk voor viool
en orkest op gecomponeerd.
Het variatiedeel bestaat uit negen bondige
contrasten in bezetting en toonsoort. De coda
heeft een verrassende syncopische ritmiek.
Aram Chatsjatoerjan: Trio voor klarinet, viool en piano
Aram Iljitsj Chatsjatoerjan (1903 - 1978) werd geboren in Tiflis in het keizerlijk
Rusland (tegenwoordig: Tbilisi, Georgië) in een arm Armeens gezin. Zijn vader
was boekbinder. Aram was als kind als gefascineerd door de volksmuziek die hij
overal om zich heen hoorde, maar het duurde lang voor hij de kans kreeg om zich
erin te verdiepen. Door contacten via zijn broer die als theaterdirecteur werkzaam
was in Moskou werd zijn grote muzikale talent ontdekt, ondanks zijn geringe
voorkennis. Hij studeerde achtereenvolgens aan het Gnessin Instituut voor Muziek
en Pedagogiek (nu: de Gnessin Staats Academie voor Muziek) en aan het
Conservatorium van Moskou. Later zou hij aan beide instellingen professor
worden.
De muzikale loopbaan van Chatsjatoerjan viel helemaal in de Sovjettijd, met alle
duidelijke en onduidelijke regels en beperkingen van dien. Enerzijds vele malen
gelauwerd, werd hij anderzijds - in 1948 - voor geruime tijd door de Partij
verguisd, net zoals Sjostakovitsj en Prokoviev overkwam.
En dat terwijl ze alle drie al een onverwoestbare internationale reputatie hadden.
Toch keerde Chatsjatoerjan eind jaren ’50 weer terug in het centrum van het van
staatswege georganiseerde en gecontroleerde muziekleven in Moskou.Na Stalins
dood kon hij zich vrijer bewegen; hij leidde een actief en creatief leven, tot hij in
1978, kort voor zijn 75e verjaardag, overleed. Hij werd in zijn geboorteland
Armenië begraven. Daar wordt hij samen met een aantal andere nationale
grootheden geëerd als een man die de Armeense kunst toegankelijk maakte voor
de gehele wereld.

Toelichting 2/3
Muziek
Bij het grote oeuvre dat Chatsjatoerjan heeft
nagelaten staat de invloed van de Armeense
volksmuziek als een paal boven water. Het
sterkst komt dit karakter naar voren in het
grote aantal patriottische en populaire
liederen. Hij schreef drie symfonieën en
andere, rapsodische werken voor orkest;
verder film- en theatermuziek, muziek voor
harmonieorkest en kamermuziek, waaronder
het klarinettrio van vanavond. Buiten de
Sovjetunie is hij bekend geworden door zijn
vioolconcert - geschreven voor David Oistrakh
- en enkele andere instrumentale concerten.
Twee publiektoppers zijn de Sabeldans uit het
ballet Gajaneh en het Adagio uit zijn muziek
bij de film Spartacus. Dit deel werd later
gebruikt als herkenningsmuziek van de
televisieserie The Onedin Line. Vermeld moet
worden dat Chatsjatoerjan de weg geplaveid heeft voor nieuwe, kleurrijke
muziekvormen en gedurfde experimenten. Hij heeft daarmee veel jonge
componisten geïnspireerd en ze als docent en dirigent persoonlijk aangemoedigd.
Enkele van zijn eigenhandig gedirigeerde uitvoeringen zijn voor CD verdoekt en
opnieuw uitgebracht.
Klarinettrio
Het klarinettrio van Chatsjatoerjan stamt uit zijn studententijd aan het
conservatorium van Moskou. Het ontstond in hetzelfde jaar, 1932, als waarin hij
zijn bekende Toccata voor piano schreef. Dit was geruime tijd voor de balletten en
concerten die hem wereldfaam zouden bezorgen. Desalniettemin is het werk
volkomen karakteristiek voor de eigen, onorthodoxe stijl van de componist.
Het eerste deel, Andante con dolore, conmolt’espressione, met zijn vrije,
rapsodische vorm heeft een zigeunerachtig improviserend karakter. De
hoofdmelodie wordt achtereenvolgens gebracht door de klarinet, de viool en de
piano, in rijk versierd passagewerk en cadensen. Het materiaal wordt niet zozeer
ontwikkeld; het wordt vaak herhaald, zodat een kleurrijke en hypnotiserende sfeer
ontstaat.
Het tweede deel, Allegro, begint als een scherzo met een dalende notenreeks,
maar spoedig klinkt er een zorgeloze volkswijs van de klarinet, waarbij het tempo
ontspant. Het volgende agitato gedeelte combineert de twee thema’s en een
presto cadens leidt tot een triomfantelijke rijk versierde terugkeer van de
volksmelodie.
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Het deel eindigt in een scherzo, net zoals het begonnen is.
De finale, Moderato, is een reeks variaties op een nieuw volksliedachtig thema,
met een ondersteunende ritmische figuur die belangrijker wordt naarmate de
muziek vordert. Op het hoogtepunt worden ze samen uitgelicht, waarna de muziek
geleidelijk afneemt tot ze tenslotte in het niets verdwijnt.
Naar een Programmatoelichting van Walt Disney Concert Hall, LA, USA
Antonín Dvořák: Dumky Trio
Antonín Leopold Dvořák (Nelahozeves, Bohemen 1841 – Praag 1904) werd onder
een gelukkig muzikaal gesternte geboren in een niet-muzikantengezin. Zijn vader,
František Dvořák, had een restaurant en een slagerij en zijn moeder Anna
Zděnková was een dochter van een rentmeester, maar de hele familie hield van
muziek en velen bespeelden als amateur een of meer instrumenten. Dat was in
die tijd in Bohemen heel gewoon. Op de lagere school in Nelahozeves kreeg hij
van zijn onderwijzer de eerste vioollessen. In 1853 vertrok Antonin naar Zlonice
om Duits te leren: Bohemen was toen nog deel van de Oostenrijkse invloedssfeer,
daarom was de officiële voertaal Duits. Antonín Liehmann, de dirigent van het
kerkkoor in Zlonice, gaf hem piano- en orgelles. Hij speelde in het kleine orkest
van zijn leraar mee. Dit was voor Antonin de ideale omgeving om met
componeren te beginnen.
Beroepsmuzikant
Van 1857 tot 1859 ging Dvořák op de
Duitstalige
in Praag. De
Daar
volgdevan de van oorsprong protestantse familie
Slot
Esterházyorgelschool
in Fertöd (Hongarije).
overgang
hij
tevens
algemeen
openbaar
onderwijs.
Het
Esterházy naar het katholicisme en hun onvoorwaardelijke
steun aan de Oostenrijkse keizer
was vervolgens echter moeilijk om vast werk
als organist te vinden. Daarom werkte hij
jarenlang op diverse plaatsen tevens of alleen
als (invallend) altviolist. Inmiddels bekwaamde
hij zich als componist, zij het wel met enig
vallen en opstaan. Hij had destijds genoeg
papier om de kachel mee aan te maken, zei hij
later zelf wel eens. Om meer tijd voor het
componeren te maken, beëindigde hij na ruim
tien jaren zijn werk als altviolist in het
operaorkest. Het bleef materieel gezien
zwoegen voor weinig geld. Toen hij echter in
1872 voor zijn hymne Die Erben des Weißen
Berges voor koor en orkest, op. 30, voor de
eerste keer een Tsjechisch-nationaal verhaal
als uitgangspunt had genomen, betekende de
uitvoering ervan een regelrechte doorbraak bij
het Tsjechische publiek.

Toelichting 3/3
Dumky Trio
Het Dumky Trio werd voltooid op 12 februari 1891 en op 11 april daarna in première
gebracht door violist Ferdinand Lachner,
cellist Hanuš Wihan en Dvořák zelf als pianist. Diezelfde avond kreeg de componist
een eredoctoraat van de Universiteit van
Praag. Het werk werd zo goed ontvangen
dat het als pièce de résistance diende tijdens een veertig dagen durende rondreis
van de drie musici door Bohemen en Moravië, kort voordat Dvořák naar de Ver
enigde Staten vertrok om daar zijn post
aan het National Conservatory in te nemen. Het Trio werd gepubliceerd terwijl hij
in New York verbleef; de drukproeven
werden door niemand minder dan zijn
goede vriend Johannes Brahms gecorrigeerd. Hier ziet u de openingspagina van
uitgever Simrock (Berlijn 1894, heruitgave
Londen 1950).

Het waren politiek woelige jaren in Midden Europa. Dvořáks toekomst was als na
tionaal georiënteerd musicus lange tijd onzeker. Een grote steun, en van doorslaggevende betekenis voor zijn muzikale ontwikkeling was zijn vriendschap met
Johannes Brahms, die in zijn vroege jaren bij meer dan een gelegenheid ook zijn
voorspraak is geweest in muzikale kringen buiten Praag. Maar de echte internationale erkenning kwam toen zijn Slavische dansen voor het eerst in Engeland werden uitgevoerd, in 1879 in het Londense Crystal Palace. Voor Londen schreef hij
de 7e symfonie, en nog enthousiaster was men daar over zijn Stabat Mater. Zijn
dansen en vocale muziek verkochten er goed.In 1891 werd Dvořák als docent ver
bonden aan het Praags conservatorium. Van 1892 tot 1895 onderbrak hij dit
dienstverband om directeur te worden van het National Conservatory in New York
City. Daar ontstonden o.a. zijn twee bekendste ‘Amerikaanse’ composities: de
Symfonie nr. 9 in e kl.t. ‘Uit de Nieuwe Wereld’, Op.95 en het Strijkkwartet in F
gr.t. ‘American Quartet’, Op.96. ‘Aus der neuen Welt’ werd wereldwijd zijn populairste werk. Overigens is zijn oeuvre, met een reeks andere hoogtepunten - het
celloconcert! -, te groot en gevarieerd voor een uitputtend overzicht op deze
plaats.
Antonín Dvořák overleed in Praag, op 62-jarige leeftijd.
Dumka
De term dumka - het enkelvoud van dumky - duikt in de muzikale biografie van
Dvořák voor het eerst op in 1876, toen hij in korte tijd twee van de beste pianistukken uit zijn oeuvre had gecomponeerd: de Dumka Op.35 en de Thema met
variaties Op.36. Andere werken waarin Dvořák een dumka opnam zijn de Slavische dans nr.2, het Strijksextet en het Pianokwintet Op.81.
In de laatste jaren daarvoor was hij bevriend geraakt met de componist - toen
nog leerling van de orgelschool  Leoš Janáček, met wie hij een gemeenschappelij
ke belangstelling voor de Russische traditionele muziek koesterde. Zij bezochten
samen de Russisch-orthodoxe St. Nicolaaskerk in Praag. In het koor van die kerk
zong zijn vrouw Anna Dvořákova. Door deze ervaringen raakte Dvořák geïnspi
reerd door de dumka: een van oorsprong Poolse liedvorm met een elegischzwaarmoedig karakter, populair geworden in de West Oekraïne.
Dumka kwam overigens ook als begrip in de Tsjechische poëzie voor, zodat
Dvořák er ook langs die weg notie van had. Hoe dan ook: de muzikale modellering
was helemaal ‘Dvořák’. Hij heeft de elegische stemming van het lied overgebracht
naar instrumentele muziek en er een dansvorm aan gegeven - die de dumka in
zichzelf niet had. Zo werd binnen de dumka het contrast tussen ingetogen zwaarmoedigheid aan de ene kant en uitbundige vrolijkheid aan de andere kant het
kenmerk van zijn creativiteit, Dvořáks unieke handtekening.
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Slot Esterházy in Fertöd (Hongarije). De overgang van de van oorsprong protestantse familie
Het Dumky
Antonínen
Dvořák
is een sterk voorbeeld
kamermuziek
die
Esterházy
naarTrio
het van
katholicisme
hun onvoorwaardelijke
steun aanvan
de Oostenrijkse
keizer

zich verregaand heeft losgemaakt van de oude sonatevorm. Dit blijkt onder meer
uit het aantal delen. Het zijn er zes in plaats van de gebruikelijke vier:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lento maestoso
Poco adagio
Andante
Andante moderato
Allegro
Lento maestoso

Als men in aanmerking neemt dat Dvořák geen lange onderbreking tussen de eer
ste drie delen toestond, dan komt deze indeling alles bijeengenomen toch weer uit
op vier - maar wellicht is dit spijkers zoeken op laag water. Van groter belang is
dat de toehoorder wordt meegenomen op de golven van een melodieuze zee, het
is in feite één reeks muzikale sonnetten met een voortdurende wisseling van gemoedstoestand. Niet voor niets wordt het Trio samen met de Negende Symfonie
en het Celloconcert tot het mooiste gerekend dat uit Dvořáks pen gevloeid is, en
behoren ze alle drie van meet af aan tot de topstukken uit het genre.
januari 2012, Anne de Vries

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Programma 2011-201 2
1

zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

9

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

10
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8e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zondag 5 februari 2012 14.00 uur
Sandton Landgoedhotel Vennendal
Felicia van den End - fluit
Gwyneth Wentink - harp

Franz Schubert

Sonate a kl.t. D 821 ‘Arpeggione’

(1797-1828)

- Allegro moderato
- Adagio
- Allegretto

Gabriel Fauré

Impromptu nr 4 op. 86 (1904) voor harp solo

(1845-1924)

Gabriel Fauré

Fantaisie op. 79 (1898)

François Borne

Fantaisie brillante sur des airs de ‘Carmen’

(1840-1920)

~ pauze ~

12

Jean Françaix

Cinque piccoli duetti (1975)

(1912-1997)

-

Ástor Piazolla

L’Histoire du Tango (± 1983)

(1921-1992)

-

Preludio
Pastorale
Canzonetta
Sogno
Rondo

Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960
Concert d’aujourd’hui

Over Felicia en Gwyneth 1/2
Op 12-jarige leeftijd werd Felicia van den End aangenomen in de Jong Talentklas van het Utrechts
Conservatorium, waar zij studeerde bij Abbie de Quant.
In 1997 en 1998 behaalde zij de 1e prijs bij het Nationaal Fluitconcours. In 2003 won zij de eerste
prijs bij het nationaal concours 'Stichting Jong Muziektalent Nederland' en werd zij verkozen tot 'Jong
Muziektalent van het jaar 2002' In 2003 overtuigde zij de jury van het Prinses Christina Concours en
won de eerste prijs in de Nationale Finale, wat resulteerde in een optreden in Carnegie Hall, New
York. Meer onderscheidingen volgden, zoals de eerste prijs in het internationale fluitconcours
'Jeunesses Musicales' in Boekarest en de Essent Music Award voor jong talent 2003. In 2008 ontving
zij de Elisabeth Evertsen prijs voor Jong Talent. In 2005/2006 studeerde zij aan het Conservatoire
National Supérieur in Parijs, waar zij studeerde bij Pierre-Yves Artaud Zij sloot haar studie in Utrecht
in 2007 af met een 10 met onderscheiding. Momenteel sluit Felicia haar Master studie af in Geneve bij
Jacques Zoon.
Als soliste trad zij op met verschillende orkesten, waaronder het Antonio Lucio Kamerorkest, het
Noord-Hollands Philharmonisch Orkest, Camerata Amsterdam, de Kiev Soloists, het Nederlands
Kamerorkest het Nationaal Jeugd Orkesten Amserdam Sinfonietta. Felicia maakte gedurende
anderhalf jaar deel uit van de academie van het Opera Orkest in Zürich.
In 2008 speelde zij samen met pianiste Daria van den Bercken in de concertserie Jonge Nederlanders
van het Concertgebouw en de Debuutserie waarmee zij elf concerten in de belangrijkste muziekcentra
van Nederland gaven. Ook hebben zij daarvoor de publieksprijs ontvangen met als resultaat een CD
opname en de landelijke promotie daarvan.
Felicia geeft regelmatig concerten in Nederland en daarbuiten zoals de Verenigde Staten, Japan, ZuidAfrika, het Midden-Oosten en Europa.
Het optreden van Felicia van den End samen met pianist Eildert Beeftink bijna twee jaar geleden in
de Lukaskerk maakte op de bezoekers grote indruk en heeft leidde tot een uitnodiging voor een hernieuwd optreden. Nu elk op een apart concert.
Zie ook http://feliciavandenend.com/

Gwyneth Wentink is geboren te Utrecht in 1981 als dochter van Hongaarse en Nederlandse ouders,
die zelf ook musici zijn. Gwyneth kreeg haar eerste harplessen op vijfjarige leeftijd.
Zij studeerde bij Erika Waardenburg aan het Utrechts Conservatorium, waar zij in 2000 haar
eindexamendiploma als uitvoerend musicus met de hoogst haalbare cijfers plus onderscheiding
behaalde.
Op achtjarige leeftijd speelde zij in De Doelen te Rotterdam, het concert voor fluit en harp van Mozart
samen met Abbie de Quant en het Nationaal Jeugd Orkest onder leiding van Viktor Liberman. Toen zij
10 jaar oud was, speelde zij voor Hare Majesteit Koningin Beatrix.
Als soliste met orkest was zij o.a. te beluisteren in concerten met een groot aantal gerenommeerde
orkesten in binnen-en buitenland
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Over Felicia en Gwyneth 2/2
Gwyneth gaf soloavonden over de hele wereld . Onder andere in Parijs, Boekarest, Barcelona, Londen,
Tokio, Athene, Praag, Rome, Venetië, Peruggia, Tel-Aviv en Jeruzalem. In januari 1999 debuteerde zij
zowel in New York (Merkin Concert Hall) als in Londen (Wigmore Hall). Gwyneth keerde vele malen
terug naar de VS en toerde intensief door 16 staten. In maart 2002 gaf ze een concert in de
Carnegie’s Weill Recital Hall in New York.
Gwyneth heeft sinds 1992 aan verschillende concoursen meegedaan en won de eerste prijzen bij
onder andere de Stichting Jong Muziektalent, het Prinses Christina Concours, het internationale Nippon
Harp Competition in Tokio en het Torneo Internazionale di Musica in Rome, de eerste prijs van het
1998 Internationale Harpconcours in Tel-Aviv, waar zij de jongste prijswinnaar ooit was en een
speciale Gulbenkian prijs ontving voor de beste uitvoering van het harpconcert van Schäfer. In 1999
won zij de eerste prijs van de Young Concert Artists International Audition in New York en is daarmee
de eerste harpiste die ooit een dergelijke onderscheiding te beurt viel in de toen 38-jarige
geschiedenis van dit concours. Bovendien werd haar de Beracasa Foundation Award en de Mortimer
Levitt prijs toegekend.
In 2000 werd Gwyneth Wentink de Aaron & Irene Diamond Soloist prijs toegekend alsmede de Richard
Hall Fonds prijs. In 2001 ontving Gwyneth de Netherland-America Foundation Prize.
Gwyneth's solo-cd (uitgebracht door Egan Records) is door het maandblad Luister met de "10" van de
maand bekroond. In het najaar van 2006 verscheen een nieuwe cd van Gwyneth bij Naxos waarop ze
te beluisteren is met 3 harpconcerten van Rodrigo. Haar tweede solo CD, uitgebracht in 2006, werd
ontvangen met lovende recensies. Gwyneth is regelmatig nationaal en internationaal te beluisteren en
te zien op radio en TV.
Gwyneth speelt met grote passie in verschillende kamermuziekensembles over de hele wereld en is
toegewijd aan het ontdekken van nieuwe combinaties en repertoire voor de harp. Verschillende
composities zijn aan haar opgedragen, waaronder composities van M. Flothuis, S. Natra en R. van
Oosten. Sinds 2005 neemt Gwyneth deel aan het Kirwani Kwartet met de Indiase bansuri speler Pt
Hariprasad Chaurasia en brengt de harp in de wereld van de klassieke indiase muziek. In mei 2005
traden ze op in New York waarbij zowel een live cd als een dvd van het concert werd gemaakt. In
November 2006 traden ze op in de opera van Lille en in London.
In mei 2006 kreeg ze de meest prestigieuze onderscheiding van het ministerie van OC&W
toegewezen: de Nederlandse Muziekprijs. In april 2007 is deze officieel aan haar uitgereikt.
De VSCD Klassieke Muziekprijs `Nieuwe Generatie`werd haar in November 2007 toegekend.
Gwyneth is geen onbekende bij de Randmeerconcerten. Ze trad al verscheidene malen bij ons op,
zowel solo als met ensemble.
Meer informatie: www.gwynethwentink.nl
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Toelichting 1/2
Fluit en harp vormen een zeer geslaagde combinatie. Dat blijkt uit talrijke werken
die speciaal voor deze bezetting geschreven zijn, maar ook uit het feit dat veel
muziek voor fluit en een ander akkoordinstrument ook uitstekend tot zijn recht
komt met harp. Het enige onderdeel van het programma van vandaag dat
oorspronkelijk voor fluit en harp geschreven is zijn de Cinque piccoli duetti van
Françaix, alle andere zijn bewerkingen.
Dit geldt het meest voor de
Sonate voor arpeggione en
piano van Franz Schubert
waarmee het concert begint.
De arpeggione, een
strijkinstrument, was in 1823
uitgevonden door de Weense
gitaarbouwer Johann Georg
Stauffer, als een kruising van
een gitaar en een cello, met de
zes snaren, de stemming en
ook de frets van de gitaar.
Stauffers uitvinding had niet
veel succes: al tien jaar later
was het volkomen van het
muzikale toneel verdwenen.
Schuberts sonate is misschien
het enige werk dat er ooit voor
gecomponeerd is. Het handschrift vermeldt ‘Nov. 1824’, en in die maand vond ook
de eerste uitvoering plaats, met Schuberts vriend Vincenz Schuster op de
arpeggione. Of de compositie een betaalde opdracht of een vriendendienst was,
staat niet vast. Beide mogelijkheden zijn goed denkbaar, want Schubert zat
voortdurend in geldnood, maar hij componeerde in de eerste plaats omdat hij het
niet laten kon, en schreef ook veel voor mensen in zijn naaste omgeving. Zoals zo
veel werk van Schubert is de sonate pas lang na zijn overlijden (op slechts 31jarige leeftijd!) uitgegeven, in dit geval in 1871. Omdat het oorspronkelijke
instrument al lang niet meer bestond, stond toen al op de titelpagina: ‘für
Arpeggione oder Violoncello’. Altviolisten en violisten voelden zich eveneens vrij de
arpeggione-partij voor eigen gebruik te bewerken, wat maar heel weinig problemen
gaf. Ook de fluit is een goede kandidaat voor deze partij, want die is opvallend
melodisch geschreven en er komen vrijwel geen dubbelgrepen in voor. In een
sonate voor bijvoorbeeld viool en piano werden in Schuberts tijd de twee
instrumenten meestal als gelijkwaardige partners behandeld, maar in dit geval is
Schubert er duidelijk op uit geweest een solo-instrument te presenteren. De
instrumentalisten zijn hem er dankbaar voor, of zij nu cello, altviool of fluit spelen.
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Gabriel Fauré was van huis uit kerkmusicus. Hij was niet, zoals de meeste andere Franse componisten van zijn tijd, opgeleid aan het conservatorium in Parijs,
maar aan de ‘École Niedermeyer’, een speciale kerkmuziekschool met een internaat, waar hij vanaf zijn negende jaar elf jaar lang studeerde in koordirectie, orgel, piano en compositie. De invloeden die hij hier onderging zijn in al zijn muziek
terug te vinden. Zo liet Louis Niedermeyer, de oprichter van de school en Fauré’s
eerste compostieleraar, hem kennismaken met het gregoriaans en met de meerstemmige vocale muziek uit de Renaissance, wat heel bijzonder was in die tijd. Hij
hield er een bijzondere smaak voor een soort melodische eenvoud en ingetogenheid aan over. Later had Fauré les van Saint-Saëns, waardoor hij juist veel eigentijdse muziek leerde kennen, zoals van Schumann, Liszt en Wagner. Maar hoewel
ook hij door de gewaagde harmonieën van vooral Liszt en Wagner op nieuwe ideeen werd gebracht, heeft Fauré zich nooit laten verleiden tot de breedsprakigheid
en het nadrukkelijk etaleren van emoties die zo kenmerkend waren voor de nieuwere Duitse muziek van zijn tijd. Sterker nog, na de Frans-Duitse oorlog van 1870
behoorde hij tot de oprichters van de Société Nationale de Musique, die een nieuwe muziek propageerde, gericht tegen zowel de ongeremdheid van de Duitse muziek als tegen de oppervlakkigheid van veel eigentijdse Franse muziek, waarin de
nadruk wel heel sterk lag op opera en instrumentale virtuositeit. De typisch Franse
‘deugden’ die Fauré en zijn medestanders wilden cultiveren waren een eenvoudige
en elegante melodiek, helderheid in de vorm
en de klank, kleurrijke en geraffineerde harmoniek, en een sterk beheerste emotionaliteit.
Fauré’s carrière verliep de eerste tientallen
jaren maar moeizaam, en hij moest heel hard
werken voor een bescheiden inkomen. Zijn
composities brachten nauwelijks geld op. Na
1890 kwam hier verandering in, vooral doordat
hij in 1896 werd benoemd tot leraar compositie
aan het Parijse Conservatorium. De twee werken van Fauré die we vandaag horen danken
hun ontstaan allebei aan de gang van zaken bij
dit instituut. Zowel de Fantaisie op. 79 uit 1898
(oorspronkelijk voor fluit en piano) als de Impromptu op. 86 voor harp solo uit 1904 zijn
‘morceaux de concours’, verplichte, nieuw geschreven werken die alle examenkandidaten
voor een bepaald instrument in één maand
moesten instuderen, en waarin een grote verscheidenheid aan speeltechnische
moeilijkheden en muzikale uitdrukkingen was verwerkt. Het moet voor een componist als Fauré, met zijn afkeer van ijdel virtuoos vertoon, een bijzondere uitdaging zijn geweest om in zulke stukken zijn eigen idealen trouw te blijven en ook
nu het poëtische in de muziek voorop te stellen.

Toelichting 2/2
François Borne was in de eerste plaats fluitist. Hij was solofluitist van het orkest
van het Grand Théâtre in Bordeaux, en rond de eeuwwisseling professor fluit aan
het conservatorium in Toulouse. Hij moet als componist talrijke werken voor fluit
geschreven hebben, maar het enige dat we tegenwoordig van hem kennen is de
Fantaisie brillante sur des airs de ‘Carmen’, onder fluitisten bekend als ‘CarmenFantasie’, oorspronkelijk voor fluit en piano, die we vandaag horen.
Zulke fantasieën werden in die tijd veel geschreven door componerende virtuozen.
Ze waren tegelijk een manier om de solist alle kanten van zijn kunnen te laten
demonstreren, en een feest der herkenning. Enkele jaren geleden hebben wij zo
de ‘Carmen-Fantasie’ voor viool van Pablo de Sarasate kunnen horen. Borne heeft
zich beperkt in de keuze van zijn thema’s; een groot deel van het stuk bestaat uit
virtuoze variaties over de beroemde Habanera. Ook het Toreador-lied komt langs.
Ruim drie maanden geleden, in oktober,
hebben we in een concert in Ermelo kunnen
genieten van l’Heure du Berger voor
blaaskwintet en piano van Jean Françaix.
Dezelfde typisch Franse, pretentieloze,
muzikanteske speelsheid horen we vandaag
in de Cinque piccoli duetti (‘Vijf kleine
duetjes’) voor fluit en harp, geschreven in
1975.
Het is een suite die bestaat uit vijf korte
deeltjes die contrasteren in tempo en
karakter. Françaix’ melodieën liggen heel
gemakkelijk in het gehoor, zonder dat je ze
meteen kunt nazingen, en zijn harmoniek is
bedrieglijk ‘klassiek’, maar hij voegt er wel
heel geraffineerd zijn eigen kruiden aan toe.

Sinds de beroemde tranen van prinses Máxima zijn er maar weinig Nederlanders
die nog nooit van de Argentijnse componist Astor Piazzolla hebben gehoord. En
er zijn maar weinig componisten die zo met één genre worden vereenzelvigd als
Piazzolla met de tango. Toch zag het er aanvankelijk niet naar uit dat hij zich in
deze richting zou ontwikkelen. Hij werd geboren in 1921 in Mar del Plata, de op
een na grootste stad van Argentinië, als kind van Italiaanse immigranten. In
1924, Astor was een peuter van drie, emigreerden zijn ouders opnieuw, nu naar
New York.
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Daar leerde Astor al op heel jonge leeftijd geweldig bandoneón spelen, de vorm
van trekharmonica die vooral in Argentinië populair is. In 1937 keerde Piazzolla
terug naar zijn vaderland, nu naar Buenos Aires. Daar trad hij op en begon
arrangementen te maken voor de tango-band van Aníbal Troilo, die hem
aanmoedigde serieus muziek te gaan studeren bij de ‘godfather’ van de
Argentijnse muziek, Alberto Ginastera. Hier leerde hij recente ontwikkelingen van
de westerse muziek kennen, zoals die van Ravel, Stravinsky en Bartók, en
hierdoor geïnspireerd begon hij in allerlei genres te componeren.
In 1954 won hij een stipendium om in Parijs compositie te kunnen studeren bij de
beroemde Nadia Boulanger. De kennismaking met Boulanger betekende de grote
ommekeer in Piazzolla’s leven: zij maakte hem ervan bewust dat hij alleen in de
tango-muziek die hij had meegebracht volkomen zichzelf was, en vanaf dat
moment wist hij dat hij zich helemaal hieraan moest wijden. Dat deed hij op zo’n
creatieve manier, dat zijn vernieuwingen, onder invloed van alle ervaringen die hij
inmiddels had opgedaan, in zijn eigen land aanvankelijk op veel weerstand
stuitten. Piazzolla’s ‘nuevo tango’ werd in het buitenland eerder geaccepteerd dan
in Argentinië.
l‘Histoire du tango is geschreven in de eerste helft van de jaren 1980 in Parijs,
waar Piazzolla zich in 1974 had gevestigd. Het is een suite, oorspronkelijk voor
fluit en gitaar, waarin de componist vier stadia van de ontwikkeling van de tangomuziek laat horen. In het eerste deel, ‘Bordel 1900’, staat de tango nog dicht bij
de oudere milonga, die op zijn beurt was voortgekomen uit de Cubaanse habanera
(misschien herkent u het habanera-ritme uit Bizets Carmen!). De titel herinnert
aan de geboortegrond van de tango in de rosse buurten van Buenos Aires en
Montevideo.
Slot
Esterházy in Fertöd (Hongarije). De overgang van de van oorsprong protestantse familie
Esterházy naar het katholicisme en hun onvoorwaardelijke steun aan de Oostenrijkse keizer

Het tweede deel, ‘Café 1930’, fungeert als
langzaam tweede deel van de suite en
vertegenwoordigt de tango zoals Piazzolla hem
in zijn jeugd heeft leren kennen. De tango was in
Argentinië inmiddels een geliefde dans voor alle
lagen van de maatschappij, al gold hij in het
buitenland nog steeds als gewaagd en erotisch.
‘Night club 1960’ verwijst naar de jazz-invloeden
waarmee Piazzolla zelf de ‘nuevo tango’ had
verrijkt. De titel van het laatste deel. ‘Concert
d’aujourd’hui’, betekent letterlijk ‘hedendaags
concert’ en geeft aan dat de tango zich heeft
ontwikkeld tot muziek om naar te luisteren.
Hans Maas, 27 januari 2012
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zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
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Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari c

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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9e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zondag 19 februari 2012 11.00 uur en 14.00 uur
Catharinakapel Harderwijk
Edvard Grieg en Julius Röntgen, een muzikale vriendschap
Eva Stegeman - viool, Folke Nauta - piano
Huib Ramaer - verteller
Edvard Grieg

Sehnsucht nach Julius (1905)

(1843-1907)
Uit Vioolsonate in F gr.t. op. 8 (1865)
- Allegro con brio

Julius Röntgen

Uit Vioolsonate in fis kl.t. op. 20 (1879/83)
- Allegro non troppo

(1855-1932)

3 delen uit 'Holländisches Volksleben' op. 81
Uit Suite ‘Aus Jotunheim‘ (1892)
- Andante con moto (Gjendine's Wiegenlied)
~pauze~

Edvard Grieg

3 Lyrische Stücke uit op. 54 (1891)
- Gangar (Noorse dans)
- Optocht van de trollen
- Klokgelui

Edvard Grieg & Julius Röntgen

Gjendine's Wiegenlied

Julius Röntgen

Uit Suite ‘Aus Jotunheim‘
- Lento, ma un poco Andante
Uit Suite ‘Aus Jotunheim‘
- Vivo ed energico

Edvard Grieg
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Uit Vioolsonate in c kl.t. op. 45 (1887)
- Allegretto espressivo alla romanza
De muziek wordt gelardeerd met brieffragmenten, verhalen en kleurrijke anekdotes rondom Grieg en Röntgen.

Over de musici en de verteller 1/2
Eva Stegeman leidt sinds 2003 als concertmeester het European Union Chamber Orchestra (ongedirigeerd), waarmee ze o.a. optrad in de Baltische Staten,
Spanje en Engeland. Vanaf de concertmeesterstoel realiseerde ze tevens een serie voorstellingen van Don Giovanni (in een regie van Eva Buchmann - Thansau,
Zuid-Duitsland, 2007). De violiste werd opgeleid door Davina van Wely (Koninklijk Conservatorium, Den Haag) en David Takeno (Guildhall School of Music and
Drama, Londen) en was in 1995 tweede prijswinnaar van het Nationaal Vioolconcours Oskar Back.
In 2003 zette ze een trend door een eigen festival te beginnen. Onder haar artistieke leiding groeide dit initiatief uit
tot het jaarlijks Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag. Met deelnemers als Dejan Lazic, Gordan Nikolic,
Gilles Apap en Bram van Sambeek, optredend in historische Haagse locaties is het festival intussen onder
liefhebbers een begrip. Ze koppelt er musici die normaal niet het podium delen. 'Mensen van wie ik verwacht dat ze
samen voor vuurwerk zorgen[....] Voor routine is geen ruimte.' (Opzij, sept. 09). Het streven is bovenal 'intensiteit
van de samenwerking' (Den Haag Centraal, Aad v.d. Ven, sept. 09).
Eva Stegeman bespeelt een Giovanni Battista Rogeri (Brescia) viool uit ca. 1680, is violist bij het Combattimento
Consort Amsterdam (tournees door Europa, Japan, Mexico, Zuid-Amerika). Ze richt zich op barokmuziek met het
Leupold Trio ('de musici bezitten gratie en levendigheid en zij willen boeien en het publiek meeslepen', Ravello
Festival, Oltrecultura, aug. 09). Van de pianokwartetten van Beethoven en Schumann maakte zij een veelgeprezen
opname met het Cristofori Pianokwartet Amsterdam ('eine immense Bereicherung, weil sie neue Maßstäbe der
Interpretation setzt', Münchener Merkur, 26 aug. 05). Ze is concertmeester van Sinfonia Rotterdam dat onder
leiding van de Zuid-Afrikaanse dirigent Conrad van Alphen een toenemend succes viert. Eva Stegeman trad
solistisch op met het Orfeo Orkest (Budapest), de Bielefelder Symphoniker, Combattimento Consort Amsterdam en
het European Union Chamber Orchestra en is een veelgevraagd musicus op festivals van Salzburg en Wenen tot
Spoleto, Schleswig-Holstein, Bath, Tallinn, Carmel (Californië).
Folke Nauta werd op 12-jarige leeftijd toegelaten tot de vooropleiding voor bijzonder begaafden aan het
Conservatorium te Zwolle. Hij vervolgde zijn studie aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij in 1997 met een
10 met onderscheiding afstudeerde. Zijn leraren waren Rudy de Heus en Jan Wijn.
Reeds op jonge leeftijd was Folke Nauta diverse malen prijswinnaar op nationale en internationale
pianoconcoursen. In 1992 won hij als jongste deelnemer de 2e prijs op het internationale “Queen Sonja”
pianoconcours te Oslo. Een doorbraak kwam in 1994 toen hij als eerste Nederlander het Scheveningen
Internationaal Muziekconcours won en bovendien werd onderscheiden met de Nederlandse Persprijs. Nog meer
prijzen volgden: in 1995 werd aan Folke Nauta de Philip Morris Kunstprijs toegekend, weer een jaar later gevolgd
door de Elisabeth Evertsprijs voor jonge veelbelovende musici.
Inmiddels zijn er diverse CD-opnamen van Folke Nauta verschenen met onder meer polonaises van Chopin, werken van Schubert, en drie niet eerder op CD
verschenen pianoconcerten van Julius Röntgen (met het Orkest van het Oosten o.l.v. Jurjen Hempel).
Hij verzorgde de première van het aan hem opgedragen Eerste pianoconcert van Willem Jeths in 1995 tijdens een Nederlandse tournee met het Nederlands
Studenten Orkest o.l.v. Roland Kieft. In 1999 maakte hij van dit werk een CD-opname, ditmaal met het Noordhollands Philharmonisch Orkest o.l.v. Thierry
Fischer.
In de loop der jaren heeft Folke Nauta als solist gespeeld in alle grote zalen in Nederland, en tevens in o.a. Noorwegen, Engeland, Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland. Daarnaast is hij ook een ervaren kamermuziekspeler: zo werkte hij jarenlang samen met cellist Jeroen den Herder en violiste Janine Jansen, en
vormde enige tijd met hen beiden het Rembrandt Trio. In het kader van de “Rising Stars”-tournee in het seizoen 1999-2000 trad hij op als duo met Janine
Jansen in een aantal grote Europese concertzalen, en debuteerden zij in de New Yorkse Carnegie Hall.
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Over de musici en de verteller 2/2
Folke Nauta was solistisch onder meer te gast bij het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, het Radio Symfonie Orkest , het Noordhollands Philharmonisch Orkest en
Amsterdam Sinfonietta.
In het brede solorepertoire van Folke Nauta, dat zich uitstrekt van Bach tot
hedendaagse muziek, ligt het accent op werken uit de Romantiek. Hij combineert
graag het traditionele repertoire met minder bekende composities, waardoor
boeiende programma’s ontstaan.
Pers en publiek roemen Folke Nauta met name om zijn natuurlijke en
geconcentreerde manier van musiceren, waarbij behalve zijn technisch gemak ook
zijn melodische gaven opvallen. Of zoals pianopedagoog Jan Wijn het samenvatte:
“Zijn bijzondere talent is een gelukkig samengaan van vele kwaliteiten: virtuoze
techniek, grote muzikale intelligentie, smaakvolle en gevoelige voordracht, inzicht
in struktuur, feilloos geheugen en stijlbesef.”
2007 stond voor Folke Nauta - zelf van half-Noorse afkomst - grotendeels in het
teken van de muziek van Edvard Grieg. Hij bracht verschillende pianowerken voor
het voetlicht, en werkte samen met diverse collega-musici in de uitvoering van
Grieg's kamermuziek. Zowel in Nederland als in meerdere zalen in Noorwegen
heeft hij met succes muziek van zowel Grieg als Röntgen vertolkt, onder meer
tweemaal in de concertzaal van Troldhaugen (Edvard Grieg's villa, thans museum)
in Bergen, Noorwegen.
Ook na het Griegjaar speelt Folke Nauta geregeld diens muziek. Zo brengt hij in
het seizoen 2010-2011 samen met violiste Eva Stegeman en verteller Huib
Ramaer een programma brengen rondom de hechte vriendschap tussen Edvard Grieg en de Duits-Nederlandse componist Julius Röntgen. Voor meer
informatie over Folke Nauta kunt u terecht op zijn website: www.folkenauta.com.
Huib Ramaer treedt regelmatig op als verteller of acteur in muziekproducties met een theatrale omlijsting zoals Slapen zonder Schumann (Gergiev
Festival 2008) of l’Histoire du Soldat (Nationaal Jeugd Orkest o.l.v. Etienne Siebens, Gelderse muziekzomer 2009). Met Domestica Rotterdam brengt
hij muzikale salons waarin scholieren poëzie voordragen en concertseries omlijst door verhalen in de Laurenskerk (Lof en Lust 09). Hij presenteerde
Liederen à la Carte met de sopraan Irene Maessen en pianiste Marja Bon (Genève 2007).
De Nederlandse Bach Vereniging vroeg hem voor een programma over Anna Magdalena en de familie Bach (april 2008). In het Concertgebouw
(Amsterdam) en Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht) presenteerde hij de serie Kunst van het Luisteren (2004-06). Bij de KRO op de Maandagavond
was hij wekelijks te beluisteren met een eigen column-klassiek (2001-2005) op Radio Vier. Voor ensemble Cobla da Principal schreef en speelde hij
een eigen bewerking van Rameau’s Indes galantes in Franse en Nederlandse versies. In een regie van Ger Thijs speelde hij Haydn in een voorstelling
over de geboorte van de symfonie, met de New Dutch Academy o.l.v. Simon Murphy met live videobeelden (2007).
Huib Ramaer is docent muziekgeschiedenis (Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ) en freelance presentator, concertinleider en schrijver over muziek.
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Toelichting 1/3
Omdat de relatie tussen Grieg en Röntgen zeer uitgebreid aan de orde zal komen in
de presentatie van Huib Ramaer, wil ik mij in deze toelichting beperken tot wat
meer persoonlijke zaken uit het leven van Julius Röntgen. Dat is mede ingegeven
door het feit dat ook in het volgende seizoen een aantal werken van Röntgen op het
programma staat bij de Randmeerconcerten. Op 20 oktober 2012 spelen Doris
Hochscheid en Frans van Ruth de prachtige cellosonate opus 41 en het Lendvai Trio
zal op 3 februari 2013 het strijktrio opus 76 ten gehore brengen.

In 1878 verhuisde Röntgen op verzoek van Abraham Dirk Loman naar Nederland.
Loman, die een vooraanstaande positie innam in het culturele leven, vroeg hem
pianoleraar te worden aan de Amsterdamse Muziekschool. Röntgen organiseerde
de ´Felix Merites concerten´en werd dirigent van de zangvereniging Excelsior.
Ook werd hij dirigent van de Amsterdamse afdeling van de ´Maatschappij tot
bevordering der Toonkunst´. Overigens vond hij dat het muziekleven in
Amsterdam niet op een hoog peil stond. In brieven aan zijn ouders schreef hij, dat
de muziekschool voornamelijk werd bezocht door kinderen en oudere dames, die
alleen maar voor hun plezier muziekles namen en niet om er hun brood mee te
verdienen. Johannes Brahms, die tijdens een concert in Amsterdam in 1884 het
tweede pianoconcert van Röntgen dirigeerde, was zeer ontevreden over het
niveau van de musici. Hij zei voortaan alleen nog naar Amsterdam te komen om
er lekker te eten.

Grieg met de befaamde pianist Percy Grainger, de vrouw van Grieg en Julius Röntgen

Julius Engelbert Röntgen werd in 1855 in Leipzig geboren. Hij was de zoon van de
Nederlandse violist Engelbert Röntgen en de Duitse pianiste Pauline Klengel. Zijn
vader was concertmeester van het Leipziger Gwandhausorchester. Op jonge leeftijd
kreeg hij pianoles van de toenmalige dirigent van het Gwandhaus en componist,
Carl Reinecke. Röntgen schreef al vroeg enkele composities, die in 1871 in druk
verschenen. Als muzikaal wonderkind werd hij gepresenteerd in Hamburg,
Düsseldorf en Leipzig. Op 14-jarige leeftijd werd Röntgen aan Franz Liszt
voorgesteld en bij die gelegenheid bracht hij enkele van zijn composities ten
gehore. Liszt nodigde hem daarop uit voor een van zijn beroemde soirees in zijn
huis in Weimar. Tijdens zijn studie aan het conservatorium van Leipzig leerde hij in
1875 Edvard Grieg kennen. Pas in 1883 ontstond de hechte vriendschap tussen die
twee, die tot de dood van Grieg in 1907 zou voortduren.
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Röntgen heeft veel gedaan om het niveau van het Nederlandse muziekleven te
verhogen. In 1883 richtte hij samen met Frans Coenen en Daniël de Lange het
´Amsterdamsch Conservatorium´op.
Ook werd hij nauw betrokken bij de bouw van het Amsterdamse Concertgebouw
en adviseerde de architect Van Gendt om goed naar het Gwandhaus in Leipzig te
kijken.

Toelichting 2/3
Toen de zaal in 1888 gereed was en het Concertgebouworkest werd opgericht,
solliciteerde Röntgen naar de functie van dirigent. De sollicitatiecommissie wees
hem af en benoemde de beroemde Hans von Bülow, dirigent van het Hoforkest van
Meiningen in Thüringen. Toen bleek dat hij deze de benoeming niet kon aanvaarden
wegens tijdgebrek, moest men opnieuw op zoek en vond Willem Kes uit Dordrecht
bereid deze functie te aanvaarden.
Röntgen richtte zich vanaf dat moment nog meer op het componeren, met name
van kamermuziek. Zijn docentschap aan het Conservatorium, waarvan hij in 1898
directeur werd tot zijn pensionering in 1924, was ook heel belangrijk voor hem.
Ook trad hij veel op als begeleider van beroemde musici zoals cellist Pablo Casals,
de violist Carl Flesch en een aantal zangers.

Julius Röntgen, Frants Beyer (een vriend van Grieg en ook componist) en Edvard
Grieg tijdens een wandeltocht in de bergen

Röntgen woonde vanaf 1900 in Amsterdam in de Van Eeghenstraat 77. Na zijn
pensionering verhuisde hij naar Bilthoven. Zijn zoon Frants Edvard ontwierp op
19-jarige leeftijd de ´Villa Gaudeamus´ in de stijl van de Amsterdamse School
met Noorse invloeden. Zeer opvallend is het hoge puntdak en de halfronde, geheel
houten, muziekzaal. Het gebouw aan de Gerard Doulaan 21 heeft de vorm van
een vleugel met open klep. In Bilthoven werd de villa door zijn merkwaardige
vorm met hoog rieten dak wel de theemuts genoemd. Het tuinhuis is een replica
van een verdwenen componeerhuisje dat Edvard Grieg bezat in Troldhaugen bij
Bergen.
Op 3 september 1925 werd het huis ingewijd en speelden vijf zonen van Julius
Röntgen op het terras van het door hun broer Frants gecreëerde huis het
Strijkkwintet in C gr.t. van Franz Schubert. Tot zijn dood in 1932 woonde en
werkte Julius Röntgen samen met zijn tweede vrouw, de getalenteerde pianiste
Abrahamine (Mien) des Amorie van der Hoeven, in Villa Gaudeamus.
Zijn eerste vrouw en jeugdvriendin uit Leipzig, de Zweedse violiste Amanda Maier,
was al in 1894 overleden.
De beroemde natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen was een achterneef van de
vader van Julius Röntgen.
Leo van Wijk
februari 2012
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Toelichting 3/3

S

Deze foto uit 1898, toen Willem Mengelberg op verzoek van Grieg met het Concertgebouworkest optrad in Noorwegen, werd
genomen tijdens het grote muziekfestival in Bergen. Grieg staat naast Mengelberg. De enige vrouw in het gezelschap zal geen
deel uitgemaakt hebben van het orkest, dat was in die tijd niet denkbaar.
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website

8

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Programma 2011-201 2
1

zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
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9

10

11

9

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!
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Concert zaterdag 3 maart 2012
Hexagon Ensemble met Christine Ewert en
Carol Linssen als vertellers
Open Haven - Zeewolde
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10e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 3 maart 2012 20.00 uur
Open Haven Zeewolde
De Lady Macbeth uit het district van Mtsensk
Hexagon Ensemble met
vertellers Christine Ewert en Carol Linssen

Dmitri Sjostakovitsj

Леди Макбет Мценского уезда

(1906-1975)

De Lady Macbeth uit het district van Mtsensk (1930/32)
bewerkt door Kees Olthuis
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Over de musici 1/2
Het Hexagon Ensemble is een pianosextet bestaande uit 5 blazers en een pianist. Het ensemble verzorgt sinds 1991 vele succesvolle optredens, onder meer
in het Concertgebouw in Amsterdam, Wigmore Hall in Londen, Parijs, Straatsburg, Slovenië en op het Festival van Vlaanderen. Ook maakte het Hexagon
Ensemble een tournee naar de Verenigde Staten, waar naast concerten ook masterclasses gegeven werden.
Geen bibliotheek is veilig voor de zes leden van het Hexagon Ensemble. Overal ter wereld zoeken zij naar onbekend of vergeten repertoire. Door deze speurtocht beschikken zij over een unieke catalogus met meer dan 4000 werken: onbekende stukken van bekende componisten, maar ook werken van onbekende
componisten. Een programmering met boeiend repertoire, rode draden en pakkende titels: dat is Hexagon ten voeten uit.
De eigenzinnige koers die het Hexagon Ensemble vaart komt tot uitdrukking in de cd-programmering die gevarieerd, verrassend én afgewogen is. Bij het maken
van de cd’s leggen de musici van Hexagon zich geen enkele beperking op: bekende hoogtepunten uit de muziekliteratuur wisselen zij af met die bijzondere
werken die zij in bibliotheken over de hele wereld hebben opgespoord.
Zo groeit er een cd-collectie met een aangename en vaak verrassende mix van bekend en vergeten, klassiek en hedendaags repertoire. Het ensemble heeft
inmiddels acht goed ontvangen cd’s uitgebracht
Marieke Stordiau studeerde fagot aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij John Mostard en Brian Pollard. Van 1984 tot 2001
was zij als fagottist werkzaam bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook vormde zij jarenlang een duo met pianist/componist
Marjolein Bakker. Diverse componisten hebben werken aan hen opgedragen.
Sinds 1992 maakt zij deel uit van het Nederlands Blazers Ensemble.
In 2002 richtte Marieke Stordiau de ‘Stichting De Luie Vrouw’ op. Hiermee initieert zij voorstellingen waarin sprookjes uit steeds
verschillende culturen een hoofdrol spelen. In verschillende kamermuziekbezettingen en in samenwerking met de componist en de verteller
ontstaan ‘vertel’-concerten voor jong en oud.
Sinds 2007 maakt Marieke Stordiau deel uit van het Hexagon Ensemble.

Arno van Houtert studeerde klarinet aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hij behaalde daar zijn B-diploma bij Huib Steendijk en
vervolgde zijn studie aan hetzelfde instituut bij Walter Boeykens. In 1983 behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus cum laude.
Sinds 1979 is hij als klarinettist verbonden aan Het Brabants Orkest. Vanaf 1997 vervult hij hier de functie van soloklarinettist. Tevens
treedt hij met HBO ook op als solist. Zo verzorgde hij in 1985 de wereldpremière van het Tripelconcert van Henk Badings en was hij te
horen in het Sinfonia Concertante van Mozart evenals in diens klarinetconcert. Recentelijk speelde hij de vijf Dance Preludes van
Lutoslavsky met orkest en was hij solist in het Duet Concertino voor klarinet en fagot van Richard Strauss. Sinds 1992 is Arno van Houtert
als klarinettist verbonden aan het Hexagon Ensemble.

Bram Kreeftmeijer studeerde hobo bij Ernest Rombout aan Het Utrechts Conservatorium, waar hij zijn studie al na drie jaar met onderscheiding afrondde.
Vanaf 1994 is hij werkzaam als solohoboïst bij Het Gelders Orkest. Daarnaast ramplaçeert hij bij andere grote Nederlandse orkesten als
eerste hoboïst, waaronder het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Radio Filharmonisch
Orkest. Naast zijn orkestrale en docentencarrière richt hij zich steeds meer op de kamermuziek. Hij maakt sinds 2005 deel uit van het
Hexagon Ensemble. Ook behoort hij tot de vaste kern van het Combattimento Consort Amsterdam (onder meer tournees naar Japan,
Zuid-Amerika, Polen, Italië en Midden-Europa), en treedt hij veelvuldig op met collega´s uit Het Gelders Orkest in kleinere bezettingen.
Bram Kreeftmeijer doceert aan de Messiaen Academie en elk jaar neemt hij deel aan het Microtonal Festival in New York, waar nieuwe
composities ten gehore gebracht worden.
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Over de musici 2/2
Wout van den Berg studeerde fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Frans Vester, waar hij een grote liefde voor
kamermuziek en oude muziek ontwikkelde. Als fluitist concentreert hij zich volledig op de kamermuziek.
Wout van den Berg is fluitist van het Hexagon Ensemble sinds de oprichting in 1991. Met dit ensemble speelde hij op vele podia in
binnen- en buitenland. Het Hexagon Ensemble bracht inmiddels acht cd's uit. Ook werkte hij mee aan cd-producties met werken
van Henk Badings en Rudolf Escher. Van Escher nam hij de Sonata en de Monologue voor fluit solo op.
Samen met cellist Wouter Mijnders en pianist Arie Boers maakt hij eveneens deel uit van het Haydn Trio. Daarnaast vormt Wout
van den Berg met Arie Boers een duo. Ook is hij werkzaam als docent fluit.
Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar repertoire voor blazers en piano. Inmiddels heeft hij voor het Hexagon Ensemble een
database samengesteld met ruim 4000 titels.
Christiaan Boers studeerde hoorn bij Piet Schijf aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Na deelname aan het Europees Jeugd
Orkest ontstond de internationale interesse en zo belandde hij na zijn studie in Den Haag in Engeland. Daar studeerde hij bij Julian
Baker aan de Royal College of Music te Londen. Hierna is hij ruim drie jaar verbonden geweest aan het Royal Opera House Covent
Garden, om vervolgens het freelance-bestaan te verkiezen. Zo speelde hij in alle grote orkesten van Nederland en reisde de wereld rond
met ‘The Chamber Orchestra of Europe’.
In 1988 koos hij voor een vaste baan bij het Radio Filharmonisch Orkest. In 2000 nam hij defintief afscheid van het orkestwezen, wat
hem in de gelegenheid stelde zich dan volledig met de kamermuziek bezig te gaan houden.
Sinds de oprichting maakt hij deel uit van het Hexagon Ensemble waarmee talloze cd-opnamen gemaakt zijn. Ook speelt hij in het
Combattimento Consort Amsterdam, waar hij zich heeft gespecialiseerd in de natuurhoorn.
Christiaan Boers wordt regelmatig gevraagd als repetitor bij diverse orkesten. Verder verschijnen er met enige regelmaat
arrangementen van zijn hand voor diverse bezettingen.
Frank Peters studeerde bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Zijn einddiploma behaalde hij “Met
Onderscheiding”. Na het winnen van verschillende prijzen op nationale en internationale concoursen, waaronder het Internationale
Prokofjev Concours te Sint-Petersburg, concerteerde hij op alle grote podia van Nederland. Daarnaast trad hij op in bijna alle
landen van Europa, in Rusland, China, Australië en in de Verenigde Staten.
Pianist Frank Peters is actief in de meest uiteenlopende genres van de pianoliteratuur. Als solist trad hij op met onder andere Het
Radio Filharmonisch Orkest, Het Radio Symfonie Orkest, Het Residentie Orkest, Het Gelders Orkest en het Pools Nationaal Radio
Orkest in pianoconcerten van Rachmaninov, Prokofjev, Sjostakovitsj, Schnittke, Ravel, Gershwin, Beethoven en Bach. Daarnaast is
hij een veelgevraagde partner in kamermuziek. Zo speelde hij met het Quatuor Danel het ongekend gecompliceerde pianokwintet
van Sorabji. Deze samenwerking leidde tot een intensieve band met dit vermaarde kwartet en tot vertolkingen van pianokwintetten
van Medtner, Respighi, Fauré, Franck, Sjostakovitsj en Schnittke.
In 2003 realiseerde Frank Peters een programma rondom de Canadese componist Vivier in samenwerking met het Zephyr Kwartet.
Dit programma is in 2005 op het Holland Festival in reprise gegaan en oogstte in alle grote dagbladen lovende kritieken. Het “Melbourne International
Arts Festival” nam het programma in 2006 over. In februari 2004 gaf hij de wereldpremière van Hanna Kulenty’s derde pianoconcert op het festival
‘Musica Polonica Nova’. Talloze concerten werden in binnen- en buitenland door radio en televisie geregistreerd.
Frank Peters maakt deel uit van het collectief MP21 (Musiciens Professionnels du 21ieme Siècle). Een Europese groep muzikanten die jaarlijks een
dertigtal kamermuziekconcerten verzorgt in Frankrijk, België, Italië en Nederland.
Frank Peters is als hoofdvakdocent verbonden aan het ArtEZ-Conservatorium in Arnhem en geeft met enige regelmaat workshops en masterclasses in
Frankrijk, België en China. Frank maakt sinds 2007 deel uit van het Hexagon Ensemble.
De biografie van de vertellers Christine Ewert en Carol Linssen staan op bladzijde 11.

4

Toelichting 1/2
Sjostakovitsj (1906-1975) schrijft de opera tussen 1930 en 1932, tussen allerlei
beter betalende klussen in, zoals muziek voor film, ballet en toneel. Het is een
meesterwerk, met prachtige muziek. Hij is in die periode gelukkig met Nina; zij
trouwen in 1932. De opera kan vanuit veel gezichtspunten bekeken worden.
Het eerste gezichtspunt is vanuit het verhaal. Zeer kort samengevat: Katerina is
getrouwd met een saaie man (Zinovi), leeft op het platteland bij haar tirannieke
schoonvader (Boris). Ze verveelt zich en wordt vernederd. Ze vrijt met Sergej, ze
worden betrapt door Boris. Die tuigt Sergej voor haar ogen af. Zij vergiftigt Boris.
Daarna wurgt ze haar man, bijgestaan door Sergej, en ze verstoppen zijn lijk in de
kelder. Katerina en Sergej trouwen, tijdens de bruiloft wordt het lijk van Zinovi in
de kelder ontdekt. Katerina en Sergej worden veroordeeld en lopen in een groep
dwangarbeiders naar Siberië. Sergej heeft inmiddels een ander liefje. Hij troggelt
de kousen van Katerina af ten gunste van zijn nieuwe lief. Ook zij vernederen haar.
Katerina duwt de nieuwe lief in de kolkende rivier en springt er achteraan. Ze
verdrinken.
Het tweede gezichtspunt is vanuit de muziek. Prachtige, effectieve, toegankelijke,
vaak bijna kamermuzikale en soms lyrische muziek, die bij de heftige scènes
uiteraard heftig is. Vooral in de houtblazers wordt (de ontwikkeling in) het
gevoelsleven van Katerina geschetst.
De derde gezichtspunt is literair / historisch. Wikipedia vat mooi samen: "Macbeth
is Shakespeares kortste en bloederigste tragedie. Hij vertelt hierin het verhaal van
de moedige Schotse generaal Macbeth die verteerd door ambitieuze gedachten en
aangezet door zijn vrouw, de Schotse koning Duncan doodt en bezit neemt bezit
van diens troon. Hij wordt een tirannieke heerser, overmand door angst en
schuldgevoel en moet nog meer doden om zichzelf te beschermen tegen
ontmaskering. Het bloedbad leidt Macbeth en zijn meedogenloze vrouw naar
krankzinnigheid en dood." Verdi schrijft de opera Macbeth gebaseerd op dit
toneelstuk.
Ljeskov schrijft in 1865 het verhaal "Lady Macbeth uit het district Mtsensk".
Katerina (Lady Macbeth) is even meedogenloos als het echtpaar Macbeth van
Shakespeare. Sjostakovitsj bewerkt het verhaal van Ljeskov, waarbij hij het gedrag
van Katerina beter invoelbaar maakt (o.a. door provocaties en een andere door
haar gepleegde moord weg te laten). Hij maakt de mannenrollen kwaadaardiger of
sulliger.
Het vierde gezichtspunt is vanuit het feminisme (en ook vanuit de erotiek, lust en
vrouwelijke sexualiteit). De opera gaat over een sterke vrouw die de tirannieke
mannen in haar omgeving weerstaat.
Dat past in het rijtje opera's als Carmen, Salomé, Tosca, Manon Lescaut en vele
andere. Sjostakovitsj wil vooral bereiken dat de toehoorders Katerina als een
positieve persoonlijkheid zien.
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Daarnaast is opvallend dat lust (plezier in sex) expliciet aanwijsbaar is,
Sjostakovitsj gaat daarin verder dan enige componist voor hem.
Het vijfde en ingewikkeldste gezichtspunt is vanuit de politieke en
maatschappelijke context waarin de opera tot stand komt en waarin Sjostakovitsj
heeft moeten leven. De Russische revolutie van 1917 heeft het Rusland 'bevrijd'
van de overheersing door tsaren en adel. Dat gaf aanvankelijk veel ruimte voor
experimenteren, zeker ook in de
kunsten en in de liefde. Maar nadat
Stalin zijn politieke opponenten had
opgeruimd, begon hij aan de rest van
de Russische bevolking die mogelijk
tegen de heerschappij van de
'arbeiders / kameraden / proletariërs'
zou kunnen zijn, dus met name aan
het onderdrukken en vermoorden van
intellectuelen, kunstenaars en boeren.
(Men schat dat Stalin verantwoordelijk
kan worden gesteld voor de dood van
ongeveer 50 miljoen mensen. De
Stalinlaan in Amsterdam wordt in de
vijftiger jaren veranderd in
Vrijheidslaan.) *
Aan het begin van de jaren '30 wordt
het eerste vijfjarenplan uitgevoerd.
Onderdeel daarvan is o.a. de
collectivisatie van de landbouw: het
onderbrengen van het land van
Hemelvaartskerk in Mtsensk
individuele boeren in grote, haast
industriële collectieve ondernemingen.
De boeren die zich daartegen
verzetten, werden 'koelak' genoemd en vermoord. Sjostakovitsj was de grootste
componist in de Sovjet-Unie van na de revolutie. (Strawinski en Prokofjef waren al
voor de revolutie actief en woonden in het buitenland.)
De opera had heel veel succes: twee jaar lang uitverkochte zalen met bijna 200
opvoeringen in Petersburg en Moskou. In 1936 gingen er in Moskou drie
verschillende ensceneringen van deze opera. Ook in andere landen werd de opera
met succes opgevoerd. In 1936 grijpt Stalin persoonlijk in. Hij bezoekt een
voorstelling.
* Dat gebeurde na de inval in Hongarije in 1956.

Toelichting 2/2
Sjostakovitsj wordt getipt dat Stalin zal komen en is ook bij die voorstelling,
mogelijk in de hoop dat hij door Stalin gecomplimenteerd zal worden. Maar Stalin
stapt voor het einde op. Twee dagen later verschijnt in de Pravda een redactioneel
stuk, getiteld "Chaos in plaats van muziek". De componist wordt 'burgerlijk
formalisme' verweten (dat is een
heel zware beschuldiging).
Onduidelijk blijft of dit louter de te
moderne muziek betreft of ook
elementen in het libretto. Wat later
wordt Sjostakovitsj gekwalificeerd
als 'vijand van het volk'. Vanaf dat
moment slaapt hij altijd met een
ingepakt koffertje naast zijn bed,
want de kans dat 's nachts een
zwarte auto langs zou komen en dat
zijn vrouw hem nooit terug zou zien,
iets wat een aantal vrienden van
hem was overkomen, die kans was
zeer reëel.
Sjostakovitsj trekt zijn vierde
symfonie terug. En bij het publiceren
van zijn geweldige vijfde symfonie
schrijft S. als toelichting: "het
antwoord van een Sovjetkunstenaar
op terechte kritiek".
Hij zou geen opera meer schrijven,
want dat was veel te gevaarlijk. Zijn
in de Sovjet-Unie onmogelijke
voorkeur voor rechtvaardigheid,
liefde en mededogen kon hij alleen
nog maar in abstracte muziek kwijt
en heel veel later in liederen. In het
westen, en zeker ook in ons land,
was Sjostakovitsj een verdachte
Verschenen in 2005 bij de Arbeiderspers.
componist, iemand die politiek 'fout'
was, die heulde met het Sovjet
regiem. Men was niet in staat om het sarcastische / zwartgallige en depressieve in
zijn muziek te horen: hij had immers ook allerlei populaire deuntjes geschreven om
de autoriteiten te behagen. Zijn werken werden ook in Nederland slechts
mondjesmaat uitgevoerd. Daarin is pas verandering gekomen na zijn dood, en met
name na het verschijnen in 1979 van zijn memoires, opgetekend door Volkov en de
Sovjet-Unie uitgesmokkeld.
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Als dit aspect van de muziekgeschiedenis u interesseert, dan raad ik u het lezen
van deze memoires zeer aan. (Ik zelf heb er wel een tijdje slecht van geslapen …)
In de memoires komt naar voren hoe Sjostakovits voortdurend heeft moeten
balanceren om zijn leven te redden.
Eén voorbeeld: Sjostakovits schrijft als toelichting bij deze opera: "In Lady
Macbeth wilde ik de realiteit ontmaskeren en een gevoel van haat opwekken ten
aanzien van een Russisch koopmanshuishouden. (…) Door Sergej's knappe
uiterlijk schijnt de koelak door. Boris is een krachtige oude man, een baas en een
koelak. (…) Zinovi aan de andere kant is een stakker, zo ongeveer als een kikker
die denkt dat ie zich heeft opgeblazen tot de afmetingen van een os."
De opera heeft drie ensceneringen gehad in Nederland die ik alle heb bijgewoond:
in 1977 in de door Sjostakovitsj gekuiste versie die hij Katerina Izmailova had
genoemd. In 1979 vond de cellist en dirigent Mstislav Rostropvitsj de
oorspronkelijke partituur terug. Die is door De Nederlandse Opera uitgevoerd in
1994 en in 2006.
Ik ben de spelers en het Hexagon-ensemble dankbaar dat ze deze prachtige opera
voor ons toegankelijk maken.

Wouter Molendijk, 25 februari 2012

Toneelgroep De Appel speelde
'De Lady Macbeth uit het district
Mtsensk' in het seizoen 1998/99
onder regie van Carol Linssen

De Lady MacBeth uit het district
van Mtensk
Na twee succesvolle seizoenen waarin het Hexagon
Ensemble samen met Carol Linssen het programma
Entretiens avec Francis Poulenc speelde, biedt het
Hexagon Ensemble, samen met de acteurs Carol Linssen
en Christine Ewert voor het seizoen 2010-2011 het
multidisciplinaire programma De Lady Macbeth uit het
district van Mtsensk aan.
Uitgangspunt voor dit nieuwe Hexagon-project is Ljeskov’s
novelle De Lady Macbeth uit het district van Mtsensk in de
vertaling van Aleida Schot en de toneelbewerking van Carol
Linssen en Christine Ewert. De leden van het Hexagon Ensemble
spelen muziek uit de gelijknamige opera van Dimitri Sjostakovitsj
in een bewerking van Kees Olthuis. In deze voorstelling vormen
tekst en muziek een onlosmakelijk geheel. Kortom, een
indrukwekkende voorstelling die u niet mag missen!
De opera De Lady Macbeth uit het district van Mtsensk wordt
alom beschouwd als een meesterwerk van Dmitri Sjostakovitsj en
heeft de gemoederen altijd beziggehouden. Na het artikel Chaos
in plaats van muziek, dat verscheen na aanvankelijk positieve
recensies op de opera, bleef Sjostakovitsj de rest van zijn leven
de muis in de klauwen van de kat. Beweerd wordt dat Josef Stalin
hoogstpersoonlijk opdracht gegeven dit artikel te schrijven.
Ook Ljeskov, de schrijver van de novelle De Lady Macbeth uit het
district van Mtsensk, heeft een controversiële carrière gehad. Bij
het publiek was hij altijd geliefd, bij de critici en machthebbers
een wat moeilijk te duiden persoon die veel kritiek op de
revolutionairen had maar ook, net als zijn leermeester Tolstoj, op
de orthodoxe kerk. Zijn novelle Lady Macbeth is een fascinerend,
Shakespeariaans liefdesverhaal.
‘Soms treft men in onze streek types aan die men zich nooit
zonder innerlijke bewogenheid kan herinneren’, begint Ljeskov
zijn vertelling.
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Carol Linssen en Christine Ewert over de samenwerking
met het Hexagon Ensemble
Het verlangen naar een nieuwe samenwerking met het Hexagon
Ensemble is een logisch gevolg van onze succesvolle
samenwerking in het programma Entretiens avec Francis Poulenc,
een productie rondom Francis Poulenc en zijn tijdgenoten en
geestverwanten. Wanneer je ruim dertig concerten kunt geven en
ondertussen ook nog kunt blijven schaven en verbeteren, muziek
kunt toevoegen of weglaten, teksten kunt vervangen, wanneer je
als ensemble zo betrokken kunt zijn bij het materiaal en
interpretatie, dan vraagt zo’n samenwerking gewoon om een
vervolg.
Ook zijn wij er zeker van dat de complexe muziek van
Sjostakovitsj, uitgevoerd door dit magnifieke ensemble, in relatie
tot Ljeskov’s novelle zal bijdragen aan een indringende intimiteit
en intensiteit.
Optreden met het Hexagon Ensemble is een uitdaging en staat
garant voor ontdekkingen, risico’s nemen en grenzen verleggen.
Wij kijken uit naar deze nieuwe productie, naar het onbekende en
naar de alle problemen die om een oplossing zullen vragen.

Zonder ons vertrouwen in de kracht van dit ensemble zouden wij
deze uitdaging niet aandurven. Het is bijzonder wanneer acteurs
en musici elkaar in artistieke zin ontmoeten en samenwerken.
Dat kan alleen als er vanuit beide disciplines een bijzondere
belangstelling bestaat voor elkaars kunst. En als deze situatie
zich voordoet dient deze omarmd en gekoesterd te worden.
Carol Linssen en Christine Ewert over De Lady Macbeth uit
het district Mtsensk
Waarom de novelle De Lady Macbeth in de concertzaal
‘In 1963 kregen wij de novelle De Lady Macbeth uit handen van
de vertaalster Aleida Schot. Wat een bloedstollend en aangrijpend
verhaal. Vele jaren later -in 1998- voelden wij ons sterk genoeg
om een toneeladaptatie te realiseren met acteurs van
toneelgroep De Appel en improviserende musici. Wij situeerden
onze Lady Macbeth op de bodem van de ‘doodsrivier’ en vroegen
ons af hoe muziek daar zou klinken. Hoe zouden de schimmen
bewegen en spreken? Hoe zou de taal klinken? Hoe zou de
hellebodem er uitzien? Vragen die kunstenaars zich altijd moeten
stellen.’
‘In de nieuwe versie van de Lady Macbeth, die wij samen met het
Hexagon Ensemble in het seizoen 2010-2011 gaan spelen,
vormen de door ons voor het theater bewerkte novelle van
Ljeskov en de bedriegelijke, sarcastische en circusachtige muziek
van Shostakovitsj de basis. Een garantie voor een voorstelling
waarin het hart van de toeschouwer zeker zal worden bereikt.’
‘Verhalen zijn geschreven om verteld te worden. Iedere generatie
wil die verhalen over leven en dood horen. Men wil weten over de
vrek en de hypocriet. Over de schoonheid en het beest. Over de
leugen en de tirannie. Verhalen brengen bij de toehoorder
ontwikkeling op gang. Verhalen roepen vragen op, vragen die
naar zelfkennis verwijzen. Een verhaal is als een kostbare steen.
Een verhaal is iemands geestelijke bagage. Zonder verhalen
besta je niet. Een leven zonder de muzikale vertelling is geen
leven maar schrale armoe.’
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Korte beschrijving van de inhoud door Carol Linssen
Een mooie jonge vrouw gaat baden in de rivier.
Een kind nog, zon en water spelen met haar lichaam.
Uit de hazelaarstruiken staren ogen
bekogelen stoere jongenshanden
de natte schoonheid met kiezels en notendoppen.
Uit haar onderhemd drijfnat golft katoen
om haar heen als een tweede huid,
druipen dikke druppels en vormen kristalkringen in de
rivierspiegel.
In haar ogen glanst een toekomst
zij droomt zich een leven
vrij van zorgen en vol geluk.
Wanneer zij nat en blozend de weg terug gaat naar een steens
huis aarzelt de zon onder te gaan en gonzen de jongens in de
hazelaars als een kerkkoor op Pasen.
Het arme kind wordt door haar onfortuinlijke familie
uitgehuwelijkt en verkocht aan een rijke koopman.
Terwijl haar familie een zorgeloze oude dag tegemoet gaat
begraaft men de jonge bruid in een koopmanshuis
om er zonen te baren en zo het kapitaal
te waarborgen.
Nu zit de levenslustige schoonheid
opgesloten in de doodsaaie gevangenis van ’t koopmanshuis met
aan haar zijde een rijke dorre man en een knorrige schoonvader
-zo geil als kalfstong in boter op zondag- en moet zonen baren in
het steriele nest van geldwolven.
Door een wurgende verveling verlamd
kwijnt de levenskrachtige vogel weg
tot een sombere schim tussen muren en waakhonden.
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Een natuurramp brengt chaos in de versteende situatie en
uitzicht in de verstikkende regelmaat van bed-thee-gebed en
dovende illusies.
De dijk breekt door en zet de akkers onder water.
Man en schoonvader ijlen naar de plaats van de ramp.
Voor de mooie vogel staat de kooi nu wijd open en 't lot voltrekt
zich.
Buiten in de hof zingen de vogels en lachen de knechten om
dubbelzinnigheden.
De deur naar vrijheid, toekomst en liefde
staat open.
Onder de appelbloesems danst de schone Katerina met de
rokkenjager en duivel Sergej en een brandende liefde gloeit op
hun gezichten.
In een bliksemend ogenblik is alles zonneklaar: zij zijn voor
elkaar bestemd.
In die brandende roes van hete liefde vragen zij zich af hoe ze
deze hartstocht
dit geluk
dit samen zijn
deze vrijheid
die rijkdom
dat geld
dat dagende toekomstbeeld
voor eeuwig en altijd tot hun eigendom kunnen maken.
Die droom
dat ideaal
dat verlangen naar een leven zonder slavernij en armoede
beheerst zo sterk hun denken dat zij nu rijp zijn iedere hindernis
die dit geluksbeeld voor de voeten komt uit de weg te ruimen.
Met vuile bebloede handen en een merkteken in 't voorhoofd
gebrand worden de twee gelieven en moordenaars op transport
gezet naar Siberië
De weg naar hun verbanningsoord
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is lang en moordend zwaar.
Dode voeten ploegen door kille modder
ketens schuren in open wonden.
De mooie schoft Sergej ontpopt zich als een onmens, de wolf in
schaapskleding komt nu tot volle bloei.
Uit het ideaalbeeld stapt de verborgen gewetenloze smeerlap
naar buiten.
De ene vrouw na de andere trekt hij aan zich en gebruikt ze als
slijpsteen voor zijn lust om ze daarna verre van zich te werpen
als waren deze vrouwen waardeloze afgedankte jassen.
Bedrogen, belazerd, beledigd en geestelijk gebroken ziet de
jonge misdadige vrouw haar ideaal, haar idool,
veranderen in de duivel die hij altijd al was.
En terwijl alle hoop, liefde en geloof in een betere toekomst haar
verlaten heeft
verstart zij in een verwoestende, ongeneeslijke waanzin die ijzig
kil haar hart verandert in een koude steen.
In de zwarte hel van kolkende golven
op de zwalkende veerpont naar een uitzichtloos leven -de
ziekteverwekkende barakken van Siberië- ziet zij in het
zwavelschuim van hoogopspattende golven de spookgestalten
van de vermoorde zielen en op haar eigen handen spatten van
hun bloed.
In een moment van zinsverbijstering
springt Katerina als een snoek overboord, één van haar rivales
aan haar haren meesleurend naar een graf in de zwartblauwe
modder van de rivierbodem.
Tussen bekende en onbekende zielen
van de verdronkenen die daar in 't kille slijm hun tijd slijten,
gepijnigd door hun fraaie levensgeschiedenis.

Carol Linssen - acteur
Carol Linssen deed cum laude
eindexamen aan de Amsterdamse
toneelschool en werd gelauwerd
met de Top Naeff-prijs in 1962.
In het daarop volgende jaar won
hij de eerste prijs bij het I.C.C.
concours en AVRO’s
kunstconcours voor jonge
acteurs. In 1977 ontving hij voor
zijn rol in Dostojevski’s Witte
Nachten de Louis d’Or.
In 1970 richtte Carol Linssen
samen met Christine Ewert en
Erik Vos toneelgroep De Appel op.
In een carrière van veertig jaar
speelde hij in werken van vele
klassieke en hedendaagse
toneelschrijvers. Daarnaast is hij
actief als regisseur en docent drama. Ook schrijft en ontwerpt hij
theaterstukken met een onderzoekend en experimenteel
karakter.
Carol Linssen zocht in zijn loopbaan vaak naar de verbinding
tussen theater en muziek. Zo ontwierp hij enkele malen vormen
van muziektheater, ondermeer Venus en Adonis van
Shakespeare met muziek van Theo Loevendie, Lady Macbeth van
Mtsensk met improviserende musici en Rode Bloem van Garshin.
Ook was hij verteller in werken van o.a. Stravinsky, Mozartv
Brecht/Eisler en Kodály, en werkte hij verscheidene malen samen
met het Residentie Orkest. Carol Linssen speelde samen met Lou
Landré een glansrol in Pinter’s No Mans Land.
Christine Ewert - acteur
Christine deed in 1964 eind-examen aan de Toneelschool
Amsterdam. Vanaf 1964 speelde zij bij verschillende Nederlandse
theatergezelschappen in modern en klassiek repertoire.
In 1970 werd zij onderscheiden met de Theo d’Or voor de beste
actrice in de rol van Grusche in de Kaukasische Krijtkring van
Bertolt Brecht. In 1977 ontving zij wederom de Theo d’Or voor
haar rol in Witte Nachten van Fjodor Dostojevski. Zij speelde bij
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het Publiekstheater Amsterdam,
Toneelgroep Globe, Toneelgroep
Theater en het Nationale Toneel.
In 1972 was zij medeoprichter
van Toneelgroep De Appel in Den
Haag, samen met Erik Vos en
Carol Linssen.
Zij speelde in de volgende
muziektheaterproducties: Venus
en Adonis van Shakespeare met
muziek van Theo Loevendie; Het
oordeel van Paris van Lodewijk de
Boer met o.a. liederen van
Schumann; Der
Schauspieldirektor van Mozart bij
het Residentieorkest o.l.v. Jaap
van Zweden; Háry János Suite
van Kodály als verteller bij het
Residentieorkest o.l.v. Hans
Leenders en De Lady Macbeth van Mtsensk met geïmproviseerde
muziek in de regie van Carol Linssen.
Christine voerde de regie in de volgende theaterproducties: Twee
Nohspelen van Yeats met o.a. de bas Guus Hoekman; De
ingebeelde Zieke van Molière; Adam in Ballingschap van Vondel;
De Kaukasische Krijtkring van Brecht en Macbeth,
Winteravondsprookje, Julius Caesar en Troilus en Cressida van
Shakespeare.
Zij werkte o.a. met de volgende regisseurs: Erik Vos, Hans
Croiset, Ton Lutz, Johan Doesburg, Elise Hoomans, Lodewijk de
Boer, Carol Linssen en Leonard Franck.
Vanaf 1971 is Christine verbonden als speldocente aan de
Arnhemse Toneelschool, waar zij beweging, zang en spel in haar
projecten samenbrengt.

Kees Olthuis
Kees Olthuis was als fagottist van
1970 tot 2006 verbonden aan het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Als componist heeft hij een grote
verscheidenheid aan composities
op zijn naam staan. Naast werken
voor verschillende
kamermuziekensembles schreef
hij meerdere stukken voor het
theater, zoals de opera's François
Guyon, De Gans en De naam van
de Maan in opdracht van het
Muziektheater in Amsterdam.
Op persoonlijk verzoek van
Bernard Haitink componeerde
Kees Olthuis het symfonisch
gedicht de Theseusfantasie. Deze
compositie werd, evenals zijn
Jour de fête verschillende malen uitgevoerd door het Koninklijk
Concertgebouworkest olv. Bernard Haitink.
Voor het Residentieorkest o.l.v. Jaap van Zweden componeerde
hij voor de Japanse tournee het Capriccio en in juni 2004
dirigeerde Barry Wordsworth zijn in opdracht van het Koninklijk
Concertgebouworkest gecomponeerde Scherzo.
In maart 2009 speelde Het Gelders Orkest zijn nieuwste
compositie Jizô tijdens hun Japanse tournee. Ook in maart 2009
speelde het Trio Suleika het aan hen opgedragen trio voor piano,
viool en cello Voyage à l'horizon.....Seul....., in de serie
Internationale Pianotrio's van het Concertgebouw in Amsterdam.

Deze productie werd mede gerealiseerd door
financiële steun van het Nederlands Fonds voor
de Podiumkunsten
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Meer informatie
Voor meer informatie over het Hexagon ensemble en over de
programma’s en concerten, kunt u kijken op de website:
www.hexagon-ensemble.com
U kunt ook contact opnemen met Wout van den Berg:
Wout van den Berg
Rijnhof 12
6715 LS Ede
tel 0318-590331
of 06-55164084
email: info@hexagon-ensemble.com

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

E-mail: 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 en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

aanvraag programmaboekje, zie secretariaat of vul het formulier op de website in.
reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Sandton Landgoedhotel Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Open Haven
Kerkplein 8
3891 ED Zeewolde

Programma 2011-201 2
1

zaterdag

17 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ruysdaal Kwartet met Jeroen den Herder (cello), Gijs Kramers (altviool), Emi Oho Resnick en Joris van Rijn (viool)
zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag

22 oktober

20 uur

La Rondine (blaaskwintet & piano) met Mariken Zandvliet (piano), Arco van Zon (hobo), Jeannet Landré (fluit),
Sergei Dovgaliouk (hoorn), Nancy Braithwaite (klarinet), Jonathan Reeder (fagot)
zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble grote bezetting met 14 musici en Thomas Oltheten (fagot)
Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.
Zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

14

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief
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Concert zaterdag 17 maart 2012
Rubens Quartet
Oude Kerk Ermelo
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Toelichting door Anne de Vries
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Contactadressen en concertlocaties
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Agenda seizoen 2011/2012

11e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 17 maart 2012 20.00 uur
Oude Kerk Ermelo
Rubens Quartet
Sarah Kapustin - viool, Tali Goldberg - viool
Roeland Jagers - altviool, Joachim Eijlander - cello
Henri Dutillieux

Ainsi la Nuit (1976-1977)

(1916-heden)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nocturne
Miroir d'espace
Litanies 1
Litanies 2
Constellations
Nocturne 2
Temps suspendu

~pauze~
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Franz Joseph Haydn

Die sieben letzen Worte unseres Erlösers am Kreuze (1785-1787)

(1732-1809)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L'Introduzione. Maestoso ed adagio
Sonata I.
Largo
- Pater dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt!
Sonata II.
Grave e Cantabile - Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso!
Sonata III.
Grave
- Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!
Sonata IV.
Largo
- Eli, Eli, lama asabthani?
Sonata V.
Adagio
- Sitio!
Sonata VI.
Lento
- Consumatum est!
Sonata VII.
Largo
- Pater! In manus tuas commendo spiritum meum
Il Terremoto. Presto con tutta la forza

Over de musici 1/2
Het Rubens Quartet - van origine Nederlands/Amerikaans/Israëlisch - heeft
zich sinds de oprichting in 2000 ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande strijkkwartetten van Nederland. Het kwartet, opgeleid in de rijke
Europese strijkkwartetcultuur, verbindt de rijkdom van het bekende met de
vernieuwende kracht van het onbekende, immer met artistieke diepgang
als uitgangsbasis. Het kwartet heeft inmiddels een grote naam verkregen
in binnen- en buitenland en wordt geroemd om zijn warme toonvorming,
gepassioneerde uitvoering, fijngestileerde nuances in klank en dynamiek
en een schier volmaakt samenspel.
Naast een uitgebreide concertpraktijk met een klassieke programmering,
combineert het Rubens Quartet Haydn met Dutilleux, Sjostakovitsj met
Roukens en legt het dwarsverbanden bloot in themaconcerten. Het kwartet
danst en laat dansen op klassieke en moderne strijkkwartetten, verbindt
taal met traditionele en hedendaagse composities, initieert
muziektheatervoorstellingen en speelt samen met de oude en nieuwe
generatie kamermusici van topniveau.
Het kwartet trad op met het Borodin Quartet, met Liza Ferschtman en met
Gwyneth Wentink, creëerde muziekdanstheatervoorstellingen met
choreografe Aafje Franken, verbond samen met regisseur Dick Hauser
liederen van Sjostakovitsj op theatrale wijze met de huidige migratieproblematiek, liet Jochem ten Haaf en Loes Luca de muziek in woorden
vangen en werkte intensief samen met hedendaagse componisten als Louis
Andriessen, Sofia Gubaidulina en György Kurtág.
Het Rubens Quartet studeerde drie jaar fulltime aan de Nederlandse StrijkKwartet Academie en rondde daarna zijn studie cum laude af aan de Hanns
Eisler Hochschule in Berlijn. Tijdens deze studies werd het kwartet intensief begeleid door wereldberoemde internationale kamermuziekspecialisten,
waaronder de leden van het Amadeus en Juilliard Quartet. Daarnaast was het Rubens Quartet tweemaal quartet-in-residence aan de Britten-Pears
School in Aldeburgh (UK), werd het uitgenodigd voor het Gergiev Festival en had het de afgelopen jaren een residency bij het Festival International de
Quatuors à Cordes du Luberon (F). Het kwartet behaalde prijzen op nationale en internationale strijkkwartetconcoursen en treedt veelvuldig op in
binnen- en buitenland.
Het Rubens Quartet prijst zich erg gelukkig met de zeer mooie instrumenten van het Nationaal Muziek Instrumenten Fonds (NMF). De instrumenten zijn
wekelijks op diverse podia in Nederland en daarbuiten te horen. De instrumenten zijn gebouwd door Italiaanse meestervioolbouwers, niet allemaal even
bekend, maar zonder uitzondering hoogstaand in kwaliteit.
(De altviool en cello zijn gebouwd door relatief minder bekende vioolbouwers uit Napels en Padua, namelijk Pistucci en Chiocchi, die in kwaliteit niet
onderdoen voor de meest bekende. De prachtige viool van Sarah is gebouwd door Rogeri uit Brescia, (over bekende namen gesproken).
In een strijkkwartet komen deze Italiaanse instrumenten bijzonder goed tot zijn recht, ze hebben de unieke kwaliteit om als solo-instrument te kunnen
klinken en toch perfect te mengen met de andere instrumenten. De stralende warme klank is voor het Rubens Quartet dagelijks een grote inspiratiebron
om zich steeds verder te verdiepen in verschillende samenklanken en muzikale kleuren. Het NMF steunt het kwartet al tien jaar lang.
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Over de musici 2/2
Sarah Kapustin (1981) is geboren in Milwaukee, Wisconsin, Sarah Kapustins muzikale activiteiten brachten haar reeds naar Noord-Amerika, Europa,
Azië en Australië, in uitvoeringen als soliste en in kamermuziek.
Ze heeft gesoleerd bij orkesten als het Milwaukee Symphony Orchestra, de Juilliard Symphony, de Pasadena Symphony, en de Vogtland Philharmonie.
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. Sarah’s 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. Sinds een aantal jaren vormt Sarah een vast duo met pianiste Jeannette Koekkoek, met wie ze de complete vioolsonates van
Beethoven uitvoerde in Italië en de VS. Onlangs is van het duo de integrale cd-opname van deze sonates verschenen bij het label Et'cetera/Olive.
Tali Goldberg (1978) is geboren in Amerika. Ze begon al vroeg met het bespelen van viool. Ze heeft onder andere les gehad van Isaac Malkin, Levia
Hofstein, Artur Zisserman en Prof Yfrah Neaman.
Ze studeerde aan de Thelma-Yellin School of Arts waar ze ook de leiding had over het symfonie orkest van de school. Ze haalde verder ook haar B.A.
aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. Hier leidde ze ook het Guidhall Chamber Orchestra. Ze was lid van het Etive Ensemble. Dit
ensemble won diverse prijzen en trad door heel Engeland op. Het kwartet speelt onder andere in Isreal, Europa en de VS.
Ze speelde verder in het Tel Aviv Soloists ensemble en is meerdere malen gast geweest van het Swedish Camarata Nordica.
Tali Goldberg woont sinds kort in Amsterdam. Ze is opgeleid aan o.a. de Londense Guildhall School, en heeft een jarenlange strijkkwartetervaring
opgedaan in het voormalige Israel Contemporary String Quartet. Met veel succes hebben wij opgetreden in twee festivals in Zuid-Frankrijk.
Roeland Jagers (1980) 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 (1975) 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.
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Toelichting 1/4
In de Fransman Henri Dutilleux, in 1916 geboren in Angers, ontmoeten we een
van de grootste componisten uit de tweede helft van de 20e eeuw en - tot dusver het eerste decennium van de 21e eeuw. Hij heeft zijn wortels in de rijke traditie van
Ravel, Debussy en Roussel, maar zijn stijl is hoogst persoonlijk en uniek, en vertoont een dynamische ontwikkeling in de loop van zijn componistenloopbaan. Dit
komt mede doordat hij voortdurend communiceert met de culturele ontwikkelingen
binnen en buiten de grenzen van zijn eigen vakgebied. Daarbij paart hij zijn oorspronkelijke creativiteit en zijn ambachtelijke vaardigheden aan een hoge mate van
kritisch zelfbewustzijn. Het resultaat is
een oeuvre om van te watertanden: een
reeks composities in uiteenlopende genres waarmee hij de muziekgeschiedenis
reeds tijdens zijn leven heeft verrijkt.
Dat blijkt ook uit de internationale waardering die hem telkens weer ten deel
valt. De groten onder de groten - componisten, dirigenten, instrumentalisten,
zangers - hebben hem van opdrachten
voorzien, en hij ontving een indrukwekkend aantal prijzen en onderscheidingen.

Als onafhankelijke componist verzette hij zich er altijd tegen met welke school dan
ook te worden geassocieerd. Zijn grote kracht is dat hij de tradities van vroegere
componisten, vermengd met de vernieuwingen uit het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog, als organische elementen wist te integreren in zijn eigen, sterk persoonlijke stijl. Ook vallen er jazzecho’s in zijn muziek te beluisteren, bijvoorbeeld
in de vorm van de veelvuldige syncopische ritmes.

Als jonge man begon Dutilleux zijn studie muziekwetenschappen en piano in Douai
(Frans Vlaanderen), alvorens naar het Conservatoire de Paris over te stappen. Daar
volgde hij van 1933 tot 1938 klassen in harmonie en contrapunt, compositie en
muziekgeschiedenis. In 1938 won hij met zijn cantate ‘L'anneau du roi’ de Prix de
Rome. Zijn studie in Rome werd abrupt afgebroken door het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Hij keerde terug naar Parijs en werkte daar vanaf 1940 als
pianist, arrangeur en muziekleraar, tot hij in 1942 dirigent van het koor van de Parijse Opera werd. Van 1945 tot 1963 was Dutilleux Hoofd Muziekproducties van
Radio France.
Van 1961 tot 1970 was Dutilleux Professeur de Composition aan de École Normale
de Musique van Parijs. Hij werd in 1970 benoemd tot staflid van het Conservatoire
National Supérieur de Musique. Bij het Tanglewood Festival 1995 en 1998 was hij
‘composer in residence’. Hij heeft in zijn loopbaan als docent diverse Franse, Engelse en Noord-Amerikaanse componisten opgeleid.

Dutilleux’s scheppingen staan vaak onder invloed van andere
kunstuitingen. Hij put uit de schilderkunst, bijvoorbeeld Vincent
van Gogh - en uit de literatuur: Charles Baudelaire en Marcel
Proust. Zijn betrokkenheid op de concepten van ‘tijd’ en ‘geheugen’ blijkt uit expliciete citaten uit het werk van Béla Bartók, Benjamin Britten en Jehan Alain; ze komt ook naar voren in korte
tussenspelen, de ‘parenthèses’ (haakjes) die reeds genoteerd materiaal herhalen of elementen aankondigen die verderop volledig
tot bloei komen.

De muziek van Dutilleux zet de traditie van voorgaande Franse componisten voort:
Claude Debussy, Maurice Ravel. Maar hij is ook duidelijk beïnvloed door Béla Bartók
en Igor Stravinsky. Met het naoorlogse serialisme had hij een haat-liefde verhouding. Hij besteedde altijd aandacht aan de ontwikkeling van eigentijdse muziek, en
hij gebruikte ook seriële elementen in zijn eigen composities, maar hij kritiseerde
de tamelijk radicale, soms zelfs intolerante intenties van deze beweging. Dutilleux
was wars van het dogmatisme en het autoritaire gedrag dat hij erin ontwaarde.
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Andere kenmerken zijn, naast zeer verfijnde orkestrale weefsels, een voorkeur
voor atonaliteit en modaliteit boven tonaliteit, het gebruik van orgelpunten als
atonale tooncentra en ‘omgekeerde variatie’. Met dit laatste wordt bedoeld dat een
bepaald thema niet onmiddellijk geëxponeerd wordt, maar pas geleidelijk aan het
licht komt. Het verschijnt pas in zijn complete vorm na een paar gedeeltelijke,
tentatieve exposities.
Tot slot is opvallend dat Dutilleux’s muziek sterk gestructureerd is en symmetrisch
opgebouwd. Dit komt niet alleen tot uiting in de uitwendige vorm van het stuk, de
verhoudingen tussen de delen, of in de ruimtelijke opstelling van de verschillende
instrumenten, maar het blijkt ook uit de muziek zelf. Thema’s, harmonieën en
ritmes spiegelen zich, vullen elkaar aan of stellen zich tegenover elkaar. Een passage kan voortkomen uit een symmetrische figuur van noten op een stuk papier,
om daarna pas muzikale inhoud te krijgen. Dutilleux houdt dan ook van symmetrische muzikale figuren als palindromen (spiegelzinnen) of waaiervormige frasen.

In zijn sterke hang naar artistieke integriteit heeft Dutilleux zijn eigen werk altijd
uiterst kritisch bekeken. Hij schaaft het vele malen bij, herschrijft het desnoods
herhaaldelijk - en hij keurt het ten slotte af als het niet aan zijn eigen hoge standaard voldoet.

Toelichting 2/4
Henri Dutilleux schreef zijn ‘Ainsi la nuit’ in 1976, in opdracht van de Koussevitzky Foundation, het belangrijke fonds dat de grote dirigent Sergei Koussevitzky
in 1942 had opgericht ter nagedachtenis van zijn echtgenote en dat een reeks mijlpalen in de muziekgeschiedenis zou slaan. Het was de bedoeling dat het befaamde
Juilliard String Quartet zijn nieuwe creatie ten doop zou houden.
Alvorens aan het componeren te beginnen, besteedde Dutilleux enige tijd aan de
valstrikken van het kwartetspel. Sinds zijn studietijd aan het Conservatorium van
Parijs had hij geen pogingen meer ondernomen in de richting van een compositie
voor strijkkwartet. Bij deze voorbereidingen maakte hij dankbaar studie van de Zes
Bagatellen van Anton Webern uit 1913 - hij verklaarde later dat deze hem buitengewoon op weg hadden geholpen. Daarnaast hield hij ook de Lyrische Suite van
Alban Berg uit 1926 voor ogen, evenals het strijkkwartettenoeuvre van Ludwig van
Beethoven en Béla Bartók. Dutilleux maakte om te beginnen een paar schetsen, als
oefening voor effectief schrijven voor strijkkwartet. Vervolgens zond hij drie afgeronde stukken ter beoordeling naar het Juilliard String Quartet. Deze stukken, tot
stand gekomen in 1974, gaf hij de titel ‘Nuits’. Ze bevatten materiaal dat hij zou
gebruiken in de definitieve versie van ‘Ainsi la nuit’.
Dutilleux voltooide ‘Ainsi la
nuit’ in 1976. Het werk werd
op 6 januari 1977 in Parijs in
première gebracht - niet door
het Juilliard String Quartet,
maar door het Quatuor Parrenin. Dit kwartet, in 1942
opgericht door de Franse violist Jacques Parrenin, had zich
altijd al sterk gemaakt voor
moderne muziek, vooral die
van de Tweede Weense
School. Het Juilliard String Quartet speelde de compositie op zijn beurt voor het
eerst op 13 april 1978, in de Library of Congress te Washington D.C.
De definitieve versie heeft zeven delen, met vier ‘parenthèses’, ‘haakjes’, als verbindende schakels tussen de eerste vijf delen. Dutilleux had de gewoonte om de
verschillende delen van zijn werken een titel, een naam te geven - zo ook in dit
geval. De zeven delen van ‘Ainsi la nuit’ zijn:
1. Nocturne I - Nocturne I
2. Miroir d'espace - Ruimtespiegel
3. Litanies I
- Klaagzangen I
4. Litanies II
- Klaagzangen II
5. Constellations - Sterrenbeelden
6. Nocturne II - Nocturne II
7. Temps suspendu - Uitgestelde tijd.
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De functie van de ‘parenthèses’ is om elementen te herhalen die al eerder in het
stuk gebruikt zijn en om nieuwe fragmenten te introduceren die verderop
volledig ontwikkeld zullen worden.

Daarom wordt ‘Ainsi la nuit’ vaak geassocieerd met de idee van ‘geheugen’. Elk
deel brengt zijn eigen speciale effect naar voren: pizzicati, glissandi, harmonieën,
extreme registers, contrasten in dynamiek. Zo ontstaat een lastig maar fascinerend geheel, waarvan de onderdelen zonder onderbreking in elkaar overgaan.
Enkele kenmerken van Dutilleux's latere werken zijn reeds te vinden in ‘Ainsi la
nuit’. Het gaat om zijn ‘waaiervormige’ schrijfwijze, de aanduiding van drieklanken
in een overigens atonaal werk, en de verwantschap van sommige melodielijnen
aan de klankkleur van het Gregoriaans.
Dutilleux's ‘waaiervormige’ schrijfwijze kan men zich het beste voorstellen door
zich een pianocompositie in te denken waarin de plaatsing van de vingers een
spiegelbeeld van de twee handen vormt. In ‘Ainsi la nuit’ wordt dit klankbeeld tot
stand gebracht door de stemmen van de vier strijkinstrumenten. Verscheidene
andere stukken van Dutilleux uit de tijd van ‘Ainsi la nuit’ laten eveneens deze
schrijfwijze zien.
Daarnaast is gebleken dat in enkele van zijn latere werken een drieklank wordt
neergezet in het verloop van het stuk, en wel door een uitgekiende nadruk op individuele tonen. In ‘Ainsi la nuit’ wordt een D gr.t. geschetst doordat de drie opeenvolgende tonen van de drieklank ieder voor zich in een afzonderlijk deel het
centrale element vormen.
De D krijgt zijn nadruk in de introductie, terwijl F de belangrijkste toon is in het
vierde deel, ‘Litanies II’. Tot slot is A de kerntoon in ‘Constellations’, het hoogtepunt van het stuk.
Dutilleux heeft zelf in zijn eigen notitie over ‘Ainsi la nuit’ gewezen op de invloed
van het Gregoriaans, namelijk in ‘Nocturne I’ en in de openingsmaten van ‘Litanies
II’.
“Dans cette période, les valeurs rythmiques
sont très relatives - Il ne faut donc pas les considérer d’une manière trop stricte”…
Sic!

Een prachtige film over het strijkkwartet ‘Ainsi la nuit’, met de componist in de hoofdrol, is te
zien op internet (Télé Nord Pas-de-Calais). De link luidt:
http://www.wikinorpa.com/medias/detailstatic.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&RSC_BASE
=TLNP&RSC_DOCID=AINSI_LA_NUIT_HENRI_DUTILLEUX

Toelichting 3/4
Musica instrumentale sopra le 7 ultime Parole del nostro Redentore in
croce
Instrumentale muziek bij de 7 Laatste Woorden van onze Verlosser aan het kruis
(1787)
Het ontstaan
Franz Joseph Haydn was reeds een internationaal gelauwerde componist, toen hij
tegen het eind van 1785 (of in de loop van 1786) een belangrijke opdracht uit
Spanje kreeg. Don José Sáenz de Santa María, markies van Valde-Ínigo (17381804), kanunnik van de kerk van Santa Cueva, vroeg hem zuiver orkestrale muziek
te schrijven bij de plechtigheid van de Zeven Kruiswoorden. Het is niet onmogelijk
dat Luigi Boccherini, die in die dagen in Spanje werkzaam was en een grote bewondering voor Haydn koesterde, hem bij de markies had aanbevolen.
De Santa Cueva was gebouwd in de grot onder de parochiekerk van Santo Rosario
in Cádiz en gedecoreerd op kosten van de kanunnik. Het was de gewoonte om ieder
jaar op Goede Vrijdag een oratorium uit te voeren bij de speciale viering die in deze
kerk gehouden werd; dus niet in de kathedraal van Cádiz, zoals Haydns biograaf
Georg August Griesinger jaren later abusievelijk in het voorwoord tot de vocale versie noteerde.
Haydn had Griesinger erop gewezen dat het effect van de entourage indrukwekkend
moet zijn geweest. De muren, ramen en zuilen van de kerk waren voor de gelegenheid bekleed met zwarte stof, er hing in het gewelf slechts één brandende lamp die
het geheiligde duister verlichtte; om klokslag twaalf uur ’s middags gingen de deuren op slot en de muziek begon. De bisschop beklom de kansel, sprak het eerste
Kruiswoord uit en hield er een meditatie over. Daarna kwam hij de kansel af om
voor het altaar op de grond vooroverliggend in gebed te gaan. Deze zwijgende onderbreking werd gevuld met muziek. Vervolgens stond de bisschop weer op, en
herhaalde zich deze gang van zaken bij elk volgend Kruiswoord, tot zes keer toe.
Iedere keer klonk na de korte preek opnieuw muziek.
Haydns compositie moest passen in deze sequentie, ook en vooral wat tijdsduur
betreft.
Zijn antwoord op de opdracht bestond uit zeven langzame orkestrale stukken, voorafgegaan door een Introduzione en afgesloten met een Presto dat de aardbeving bij
Jezus’ dood moest verbeelden.
Het werk is dan ook wel bekend onder de titel ‘7 sonate con’un introduzione ed al
fine un terremoto’.
Deze oorspronkelijke versie had een ongebruikelijk grote bezetting: verdubbelde
houtblazers, 4 hoorns, 2 trompetten, 2 pauken en strijkers.
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Haydn vertelde achteraf dat het hem niet was meegevallen om zeven langzame
delen te componeren - adagio’s, lento’s - die allemaal even lang zouden duren en
die luisteraar niet verveelden. De waardering van de zijde van zijn opdrachtgever
was er niet minder om en kwam op een bijzondere manier tot hem: na enige tijd
arriveerde uit Spanje een chocoladetaart gevuld met goudstukken.
De geschiedenis
De eerste uitvoering in Cádiz, op
Goede Vrijdag 6 april 1787, was
niet de feitelijke première. Voordien hadden namelijk al uitvoeringen plaatsgevonden in Wenen - in
het paleis van Prins Auersperg - en
in Bonn, beide in maart van dat
jaar.
Enkele maanden later vond een
herhaling plaats ten huize van
Graaf Walsegg, de latere opdrachtgever van het Requiem van Mozart. Hier bleef het niet bij, ook al
omdat het werk Haydn zelf bezig
bleef houden.
Op 7 juli 1787 maakte de invloedrijke Weense uitgever Artaria op
een en dezelfde dag de publicatie
bekend van maar liefst drie versies: de oorspronkelijke orkestrale
partituur, het door Haydn zelf vervaardigde arrangement voor strijkkwartet (‘Opus 51’) en een
pianoversie die niet van Haydns
Albrecht Dürer
eigen hand was maar waarvoor hij
wel zijn fiat had gegeven. Artaria
gaf vervolgens de verschillende delen afzonderlijk uit. De oorspronkelijke orkestversie werd pas in 1959 teruggevonden. Tot die tijd moest men het dus doen met
de strijkkwartetversie of het oratorium dat Haydn in 1796 tot stand had gebracht een grootse versie voor vier solisten, koor en orkest - en in 1801 onder de bekende Duitse titel had doen uitgeven: ‘Die sieben Letzte Worte unseres Erlösers am
Kreuze’. Vermeldenswaard is nog dat ‘Le 7 ultime Parole’ reeds in 1793 in Amerika
werd uitgevoerd.

Toelichting 4/4
De inhoud
Met verbazingwekkend meesterschap speelt Haydn het klaar om eentonigheid in de
‘Zeven Laatste Woorden’ te vermijden. Alle tempi zijn langzaam, met uitzondering
van het afsluitende Terremoto; de Introduzione onderscheidt zich van de overige
delen door een meer geprononceerd ritme. De zeven opeenvolgende Sonate, hebben ondanks hun gelijkvormigheid en vrijwel gelijke duur ieder voor zich een uniek
karakter, in nauwe samenhang met de tekst van het Woord dat eraan voorafgaat.
Dit bereikt Haydn door een uitgekiend evenwicht in toonsoort, thema’s en ritmes.
Voor wat de toonsoorten betreft zien we een variatie tussen mineur en majeur, en
binnen de mineur getoonzette sonates een afgewisselde afsluiting in mineur of majeur.
Zo ontstaat het volgende dramatische klankbeeld
(naar Marc Vignal, 1992)
Introduzione -

Sonata I

Sonata II

Sonata III

-

-

-

Maestoso ed adagio in d kl.t., 4/4 maat
Dramatisch en beknopt, focust de introductie met een gepunteerd ritme op het openingsmotief. Dit wordt echter rijk gevarieerd met voortdurende dynamische contrasten. Het intense stuk
eindigt in mineur.
“Pater, dimitte illis; non enim sciunt quid faciunt” (Vader,
vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen)
Largo in Bes gr.t., 3/4 maat
Na een maat met regelmatige achtsten neemt het thema het
gepunteerde ritme van de Introduzione over. Net zoals in de volgende delen spreekt de eerste viool het beschreven Woord. Een
deel vol zachtmoedigheid, maar niet zonder onrust (chromatisch
tussenspel halverwege)
“Amen dico tibi: hodie mecum eris in Paradiso” (Voorwaar,
ik zeg u: heden zult gij met mij in het Paradijs zijn)
Grave e cantabile in c kl.t., 2/2 maat
Tragisch begin, vervolgens een melodisch tweede thema in Es
gr.t. en verwijzing naar het eerste Oostenrijkse volkslied van
1797 (‘Gott erhalte’). Na een bewogen doorwerking moduleert de
reprise van c kl.t. naar de opgewektheid van C gr.t.
“Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua” (Vrouw, zie
uw zoon, en gij, zie uw moeder)
Grave in E gr.t., 2/2 maat

Het begin is krachtig, maar na een orgelpunt op de dominant h
kl.t. overheerst onzekerheid (syncopen, onverwachte modulaties).
De vier laatste maten zijn identiek aan de vier eerste, wat hun innerlijke kracht nog versterkt.
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Sonata IV

-

“Eli, Eli, lama asabthani?” (Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij mij verlaten?)
Largo in f kl.t., 3/4 maat
Dit is de kern van het verhaal. Het enige thema is afkomstig uit
het slotdeel van het Tweede Woord. Slot in mineur.

Sonata V

-

“Sitio” (Mij Dorst)
Adagio in A gr.t., 2/2 maat
Na twee fortissimo akkoorden die het contrast met de afsluiting
van de vorige sonate benadrukken, hoort men veertien maten
lang regelmatige pizzicato-achtsten. Die geven het gevoel van
uitputting weer en onderstrepen een motief van twee lange
notenwaarden dat voor het Woord “Sitio” staat. Dit alles piano.
Na een orgelpunt op de E-dominant wijzigt de klacht zich in een
schreeuw van pijn en vertwijfeling (mineur breekt erdoorheen)
en dan volgt berusting.
De doorwerking is zeer heftig.

Sonata VI

-

“Consummatum est” (Het is volbracht)
Lento in g kl.t., 2/2 maat
Vijf lange unisono noten in fortissimo, die precies met het
Woord overeenkomen, openen de meest ‘symfonische’ sonate
van de cyclus. Ze wordt door een zware zucht doortrokken,
vooral in de doorwerking, maar het stuk eindigt in een sfeer
van serene berusting.

Sonata VII

-

“Pater, in manus tuas commendo spiritum meum” (Vader,
in Uw handen beveel ik mijn geest)
Largo in Es gr.t., 3/4 maat
Het gebruik van dempers, de accentuering van de melodie en
klankeffecten (hoorns) maken dit laatste Woord - het langste
en werkelijk finale - tot een meditatie die reeds aan het aardse
onthecht is. De slotmuziek laat gaandeweg een herhaling horen
van de hoorneffecten aan het begin.

‘Il Terremoto’ -

De aardbeving
Presto e con tutta la forza in c kl.t., 3/4 maat
Ze breekt plotseling uit met afgekapte ritmes en betekent de
oplossing van de opgehoopte spanning. De vier laatste maten
laten voor het eerst in de muziekgeschiedenis de aanwijzing fff
zien. Het stuk eindigt in C, unisono: geen mineur, geen majeur.

Anne De Vries, 9 maart 2012
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12e Randmeerconcert - seizoen 2011/2012
zaterdag 31 maart 2012 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg Putten

Willem Brons - piano

Johann Sebastian Bach

Chromatische Fantasie en fuga in d. kl.t. BWV 903 (1730)

(1685-1750)

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio in b. kl.t. KV 540 (1788)

(1756-1791)

Ludwig van Beethoven

Pianosonate nr 32 in c. kl.t. op. 111 (1821-22)

(1770-1827)

- Maestoso - Allegro con brio ed appassionato
- Arietta. Adagio molto semplice e cantibile

~ pauze ~
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Franz Schubert

Pianosonate nr 21 in Bes gr.t. D 960 (1828)

(1797-1828)

-

Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo Allegro vivace con delicatezza
Allegro ma non troppo

Over Willem Brons
Het Credo van Willem Brons is altijd geweest en is nog steeds: muzikale veelzijdigheid. Zo studeerde hij aan het
voormalige Amsterdamse Muzieklyceum piano bij Karel Hilsum en tegelijkertijd orgel bij Piet Kee. Later volgde
nog een intensieve studieperiode in Genève bij de eminente pedagoog Louis Hiltbrand, vriend en opvolger van de
legendarische Dinu Lipatti.
In 1969 debuteerde Willem Brons in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam en kreeg in alle
dagbladen uitermate lovende kritieken. Maar reeds in 1966 had hij de aandacht getrokken van de toentertijd zo
fameuze recensent J. Reichenfelt. Naar aanleiding van een recital dat geheel aan composities van Bach was
gewijd maakte deze criticus gewag van: een ongewone, bevrijdende Bachavond. Hij voegde hier nog aan toe:
Willem Brons leeft zich niet uit in deze muziek, maar beleeft Bach met een grote vanzelfsprekendheid. Niet
zoveel later signaleerde dezelfde recensent Willem Brons´ grote betrokkenheid en affiniteit met de late
Beethoven. Zo schreef hij naar aanleiding van een vertolking van Beethovens Diabelli-variaties: Velen spelen het
oeuvre van de late Beethoven, maar weinigen zijn geroepen het te kunnen spelen. Willem Brons behoort tot deze
zeldzame groep kunstenaars: hij is mentaal verknocht aan Beethovens stijl.
Vanaf 1971 werden de sonates van Schubert een vast bestanddeel van Willem Brons´ repertoire: tot op de dag
van vandaag spelen deze meesterwerken uit de pianoliteratuur hierin een voorname rol. Niet alleen in Nederland
maar met name in Japan waar hij reeds vanaf het begin van 1983 regelmatig optreedt, lezingen geeft en
doceert, geldt hij als een van de belangrijkste Schubert-vertolkers van deze tijd.
Uiteraard beperkt zijn repertoire zich niet tot Bach, Beethoven en Schubert. Zo gaf hij in april 2001 de eerste
uitvoering in Nederland van de originele pianoversie van Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze". Het romantische repertoire behoort uiteraard ook tot zijn bagage, waarbij hij ook buiten gebaande
paden durft te treden met vrijwel onbekende werken zoals bijvoorbeeld een van de laatste pianocomposities van
Schumann: diens zo ontroerende "Gesänge der Frühe".
Daarnaast heeft Willem Brons een groot aantal van Mozarts pianoconcerten vertolkt, o.a. met het Concertgebouworkest, daartoe uitgenodigd door Marius Flothuis.
Typerend voor de reeds genoemde veelzijdigheid, is zijn betrokkenheid bij historische instrumenten, met name de Weense vleugel uit het begin van de 19e eeuw waarop hij
regelmatig concerteert. In dit kader gaf hij recitals tijdens Antwerpiano in Antwerpen, het Festival Oude Muziek in Utrecht, Berlijn en Hamburg.
Naast concerterend instrumentalist heeft Willem Brons een grote reputatie als docent en "lecturer" waarbij zeer uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen zoals bijvoorbeeld
Bachs ‘Das Wohltemperierte Clavier’ dat immers integraal tot zijn repertoire behoort, de specifieke stijl van César Franck, aspecten van Brahms als vooruitstrevend componist en
vele andere onderwerpen. Ook schreef en schrijft hij talrijke artikelen in tijdschriften over allerlei in muzikaal opzicht interessante onderwerpen.
Willem Brons was tot 2005 voorzitter van EPTA-Nederland. Vanaf 1968 is hij verbonden als docent aan het Conservatorium van Amsterdam waar hij niet alleen piano doceert maar
ook kamermuziek en liedbegeleiding. Daarnaast vormde hij jarenlang een duo met de bekende zanger Udo Reinemann. In 2001 werd een integrale uitvoering verzorgd van de drie
grote liederencycli van Schubert alsook van Wolfs Mörike-liederen tezamen met Christianne Stotijn.
Willem Brons trad regelmatig op met vrijwel alle Nederlandse orkesten zoals het Concertgebouw Orkest, het Residentie Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest met
dirigenten als Bernard Haitink, Willem van Otterloo, Hans Vonk, Edo de Waart, Charles Mackerras, Francis Travis, André Vandernoot, David Zinman en Lamberto Gardelli. Alsook in
het buitenland met het Londens Philharmonisch Orkest onder Bernard Haitink, l´Orchestre de la Suisse Romande en vele andere waaronder ook Japanse Orkesten. Hij gaf talrijke
recitals in grote muziekcentra als Londen, Parijs, Rome, Tokio, Moskou, Berlijn, Hamburg, Antwerpen, Brussel, Praag.
Gedurende twaalf jaar gaf Willem Brons in Cristofori te Amsterdam een Internationale Masterclass Piano, die groot aanzien heeft verworven. Vanaf 2008 vindt de masterclass plaats
op de Keizersgracht 378 te Amsterdam ten huize van Romain d’Ansembourg. Ook gaf hij de afgelopen jaren Masterclasses tijdens de "International Summer-Academy for Young
Artists" in de Bayerischen Musikakademie te Marktoberdorf en in het befaamde Gnessin-instituut te Moskou. In 2003 ontving Willem Brons uit handen van Hans Ouwerkerk,
voormalig burgemeester van Almere, in Amsterdam een koninklijke onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje Nassau.
In 2006 verscheen een CD met werken van Mozart. Deze opname werd unaniem zeer geprezen en stond zelfs geruime tijd in de top-10. In 2007 maakte Brons voor de Japanse
markt een drietal DVD’s over Bachs Wohltemperiertes Klavier. Later volgden nog twee DVD’s over de late Beethoven. In het seizoen 2007/2008 verzorgde Willem Brons in het
Concertgebouw een eigen serie met vier recitals waarin het gehele eerste en tweede boek van Bachs Wohltemperiertes Klavier tot klinken kwam en de laatste drie sonates van
Schubert, Beethovens Hammerklaviersonate en enige sonates van Mozart.
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De laatste jaren maakt Willem Brons ook deel uit van jury’s in Internationale Pianoconcoursen zoals in juni 2007 in het Japanse Sendai en in juni 2008 tijdens het Robert Schumann
Wettbewerb in Zwickau.

Toelichting 1/2
Op het programma van dit concert staan de laatste pianosonates van twee
fantastische componisten, die een voor ons nauwelijks voorstelbaar leven hebben
geleid.
Beethoven was 50 jaar oud in 1820. Hij was stokdoof, had ernstig overwogen een
eind aan zijn leven te maken, maar besloot door te leven omdat hij de wereld zo
veel te melden had. Van Beethoven is erg veel bekend omdat alle conversaties
schriftelijk gingen vanwege zijn doofheid. Die boekjes zijn bewaard gebleven, net
als een deel van de boeken waarin hij zijn ideeën noteerde.
Hij was ongehuwd hoewel hij erg naar een huwelijk verlangde. Hij was feitelijk de
eerste componist die zelfstandig van zijn werk kon leven, en hij was zijn
tijdgenoten decennia vóór in zijn muzikale ontwikkeling. Hij had toen al
verbijsterende stukken geschreven, zoals de "Appassionata" (pianosonate nr. 23),
de "Eroica" (symfonie nr. 3), vijf grootse pianoconcerten, het vioolconcert,
geweldige strijkkwartetten, prachtige sonates voor viool en piano, enz.
Maar er zouden nog veel verbijsterender werken volgen, die hij rond 1820 in zijn
hoofd al aan het voorbereiden was: de negende symfonie (de eerste symfonie met
een koor en een maatschappelijke boodschap), de Missa Solemnis (een mis van
reusachtige proporties) en de Diabelli-Variaties (voor piano solo). Tussen het
schetsen aan deze werken door, werkte Beethoven tussen 1820 en 1822 aan drie
pianosonates, die als opus 109, 110 en 111 gepubliceerd zijn. Het zijn Beethoven's
laatste pianosonates. Ik vind opus 111 de heftigste sonate van de drie, en dat zie je
al aan de eerste twee maten:

Het begint luid, met grote sprongen in de linker hand, ritmisch bijna afgebeten, en
dan in de tweede maat zacht en direct weer naar luid. Majesteitelijk zet hij erboven.
Je zit er direct in, hier is geen ontkomen aan! Na de eerste bladzijde zet Beethoven
boven de notenbalk: 'snel, met brille en gepassioneerd'. Maar hij zorgt voor
afwisseling door steeds weer lyrische en zachte stukjes in te lassen. (Een schets
van het thema van het eerste deel staat al in een schetsboek uit 1801.)
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Het thema waarmee het tweede deel begint, contrasteert sterk met het
voorgaande door zijn eenvoud. Boven het deel staat: 'kleine aria, langzaam, heel
eenvoudig en zangerig'. Maar de eenvoud en het zangerige worden afgewisseld
door variaties die vooruitwijzen naar wat Beethoven later zou componeren, soms
schitterend verstild als in de langzame delen van de vijf strijkkwartetten die hij
aan het eind van zijn leven schreef, soms naar ritmische delen uit de DiabelliVariaties. Deze sonate laat je niet onberoerd.
Schubert leefde ook in Wenen, net als Beethoven. Schubert zag Beethoven, de
grootste componist van zijn tijd en "wereldberoemd", op straat lopen. Schubert
heeft Beethoven één keer ontmoet, kort voor diens dood.

Toelichting 2/2
Schubert stierf ruim een jaar later, arm en onbekend, en net als Beethoven
ongehuwd. Hoe anders was Schubert's leven en hoe anders zijn zijn werken! Bij
Schubert staat lyriek voorop, waar Beethoven zo meesterlijk de vorm beheerst.
Schubert moet met een onwaarschijnlijke inzet dag in dag uit gecomponeerd
hebben, aan meer stukken tegelijkertijd. Maar van zijn muziek werd weinig
gepubliceerd en dus verdiende Schubert ook weinig. Hij was geen virtuoos op een
instrument en miste het theaterinstinct voor een succesvolle opera. Hij gaf wat
lessen en werd onderhouden door vrienden. Pas in het jaar van zijn dood kon hij
zelf een piano kopen… In dat jaar, 1828, schreef hij kort voor zijn dood de drie
laatste pianosonates.
Schubert schrijft bijna 800 liederen van zeer hoge kwaliteit. Merkwaardig is dat zijn
liederen van begin af aan heel goed zijn, wat ik niet vind van zijn vroege
strijkkwartetten, pianosonates en symfonieën. Maar we hebben het over een
componist die op zijn 31e stierf! Wie weet wat voor prachtige muziek Schubert op
zijn 50e zou hebben gecomponeerd? Hij schreef in de laatste jaren van zijn leven
ontroerende strijkkwartetten, pianosonates, pianotrio's en het strijkkwintet,
misschien wel het mooiste stuk dat ik ken.
Ruim 10 jaar na zijn overlijden kreeg Robert Schumann de partituren van deze drie
laatste sonates in handen. Door zijn bemoeienis zijn ze voor het eerst in 1839 in
druk verschenen. (De prachtige Drei Klavierstücke zijn anoniem(!) in 1867 door de
invloed van Brahms uitgegeven!) Maar pas laat in de 20e eeuw hebben deze
sonates de populariteit gekregen die ze nu hebben. Ik herinner me een pianorecital
in het Concertgebouw in 1964 door Sviatoslav Richter met uitsluitend late werken
van Schubert. Dat was heel uitzonderlijk. Het moet de eerste keer zijn geweest dat
ik deze sonate in Bes hoorde (en ook de Drei Klavierstücke).
De sonate is de laatste van ongeveer 20 pianosonates, een wonderbaarlijk mooi
stuk. Het duurt ruim 35 minuten, en nog langer als de herhalingen gespeeld
worden. Het begint met een lang deel met als aanduiding 'erg gematigd'. Er is de
laatste jaren nogal wat discussie geweest over het tempo van dat deel. Het wordt
soms zo langzaam gespeeld, dat het haast meditatieve muziek wordt. Het is de
vraag of Schubert dat bedoeld heeft. Het prachtige langzame deel is lyrisch met
een pittig ritmisch element. Het derde deel brengt je weer op aarde. Het vierde deel
is blij (allegro), nodigt uit tot bewegen.
Mozart noteert het Adagio in b (mineur) in zijn catalogus op 19 maart 1788. Deze
toonsoort heeft Mozart in geen enkel ander werk gebruikt, hij werd geassocieerd
met ongenoegen of onbehaaglijkheid. Het stuk eindigt in B majeur.
Bach was erg gesteld op zijn 'Chromatische Fantasie en Fuga'.
Hij schreef het werk in Cöthen in 1720, het jaar waarin hij ook de zes sonates en
partita’s voor viool solo schreef, en reviseerde het later een aantal keren. In een
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fantasie is vorm minder van belang. Chromatisch betekent: steeds een halve toon
omhoog (of omlaag), op de piano gebruik je dan alle witte en zwarte toetsen na
elkaar (van links naar rechts of terug). Bijvoorbeeld: de eerste vier noten van de
fuga hebben een halve toon afstand (kunnen niet dichter bij elkaar liggen).
Willem Brons speelt voor de vierde keer in onze serie. De vorige keer was in het
Bachjaar 2000. Ik herinner me dat hij toen zei dat voor hem ieder jaar Bachjaar
is. Ik hoop dat hij ons wil toelichten waarom hij juist deze werken van Mozart en
Bach heeft gekozen bij die twee grootse sonates.

Wouter Molendijk, 24 maart 2012
Op www.youtube.com zijn verschillende muziekvideo’s met Willem Brons te
vinden zoals http://www.youtube.com/watch?v=blbAf9MMK5o een hele aardige nl.
het verjaardagsconcert van Ralph van Raat op 12 januari 2012 met veel pianisten
waaronder natuurlijk Willem Brons.
Een toetje: Wouter Molendijk noemde de
pianist Richter. Bruno Monsaingeon maakte
een onvergetelijke documentaire over zijn
leven. De DVD is nog steeds te koop.
Indrukwekkend!
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Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach
Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Loortje van den Brink en Max Haft (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová
(altviool), Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11

7

12

Zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)
Zondag

19 februari

11 en 14 uur

Folke Nauta (piano) en Eva Stegeman (viool) met Huib Ramaer als verteller
zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Hexagon Ensemble met Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo), Arno van Houtert (klarinet), Christiaan
Boers (hoorn), Marieke Stordiau ( fagot), Frank Peters (piano), Christine Ewert en Carol Linssen (acteurs)
van D. Sjostakovitsj
zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Tali Goldberg (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
zaterdag

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

