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De musici
(1986) studeerde cello bij
Monique Bartels in Amsterdam en Clemens Hagen in
Salzburg, waar hij zijn Masterdiploma met hoogste
onderscheiding behaalde. Hij voltooide zijn
opleiding bij Thomas Grossenbacher in Zürich met
het Solistendiploma. Ook volgde hij lessen
barokcello bij Jaap ter Linden en Roel Dieltiens. In
2003 werd Gideon uitgeroepen tot Jong
Muziektalent van het Jaar. In 2009 won hij met het
Trio Otono het oude muziek concours “À Tre” in
Trossingen, Duitsland.
(1985) werd geboren in
Violiste
Moskou, maar groeide op in Frankrijk. Ze studeerde
bij Ilya Grubert in Amsterdam en David Takeno in
Londen. Zowel haar bachelor- als haar masterdiploma
behaalde ze met hoogst mogelijke onderscheiding. In
2007 won ze de 2e prijs bij het internationale
concours “Città di Brescia”, en in 2011 behaalde ze de
2e prijs en tevens een speciale prijs bij het
internationale concours “Rodolfo Lipizer “. Maria
bespeelt de “Douglas Kane, ex Bouw Lemkes”
Francesco Goffriller viool, in bruikleen van het
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
(1984) studeerde piano bij Jan Wijn
aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij won in
2008 een tweede prijs bij het Concours de Genève.
Twee jaar later behaalde hij de derde prijs bij de
Koningin Elisabeth Wedstrijd in Brussel. In 2011 ontving
Hannes de prestigieuze Borletti-Buitoni Trust Fellowship.
Hij soleerde bij diverse orkesten, zoals het Radio
Filharmonisch Orkest, Het Brabants Orkest,
deFilharmonie en het Nationaal Orkest van België,
onder leiding van dirigenten als Edo de Waart, Otto
Tausk, Marin Alsop en Frans Brüggen. Zijn debuutalbum,
met werken van Rachmaninoff en Ravel, kreeg lovende
recensies zowel in Nederland als in het buitenland.
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De jonge musici van het Van Baerle Trio leerden elkaar kennen
tijdens hun conservatoriumtijd aan de Amsterdamse Van
Baerlestraat. Zowel samen als afzonderlijk verdienden ze hun
sporen in het internationale muziekleven. Het trio werd in de
beginjaren gecoacht door Dmitri Ferschtman. Later volgden lessen
masterclasses bij o.a. Willem Brons, Ana Chumachenco, Mark
Lubotsky en het Parkanyi kwartet. De ervaringen die het trio vanaf
2008 met Menahem Pressler opdeed, waren voor haar
ontwikkeling bepalend. In maart 2011 vond hun Debuut-tournee
langs de Nederlandse zalen plaats, die door de nationale pers met
groot enthousiasme ontvangen werd. In dezelfde maand speelde
het trio in de serie Jonge Nederlanders van het Concertgebouw.
Bij het
won het trio in april 2011 de 1e prijs, de publieksprijs en 2 extra
prijzen. Niet veel later won het Trio tijdens de finale van het
Vriendenkrans Concours in het Concertgebouw Amsterdam de
Vriendenkrans en de Publieksprijs en werd uitverkozen tot Radio 4
Talent van het Jaar. Het Van Baerle Trio treedt regelmatig op in
Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het trio was meerdere malen te
horen en te zien op radio en tv. Zo waren ze onlangs in Parijs bij
Radio France Musique te gast in het programma “Concert de midi
et demi, jeunes interprètes”.
De debuut-cd van het Van Baerle Trio verscheen in maart 2012 bij
het label Etcetera Records (KTC 1438). Het bevat werken van
Saint-Saëns, Loevendie en Ravel.

Toelichting 1/2
Dit is een concert waar ik me erg op verheug, omdat het een prachtig programma
heeft met relatief weinig gespeelde muziek waar heel veel aan te beleven valt.
Het pianotrio is tot wasdom gekomen door de werken van Mozart en Haydn.
Tijdens hun leven werd de pianoforte uitgevonden die het klavecimbel verdrong als
huisinstrument. Beethoven, Schumann en Brahms (en velen na hen) vervolmaakten
het genre. Het pianotrio is bij uitstek muziek om op een huisconcert te spelen. Het
lastige aan het pianotrio, zowel voor de componist als voor de uitvoerenden, is het
bewaken van de balans tussen de twee strijkers en de piano. Het vereist drie spelers
die heel goed naar elkaar kunnen luisteren en elkaar het initiatief gunnen. Een trio
met drie grote solisten stelt vaak teleur. De pianist moet bovendien heel zacht
kunnen spelen en toch steeds hoorbaar zijn. Het Van Baerle Trio heeft hierin al een
faam opgebouwd.
(1835-1921) is zo oud geworden en heeft zoveel gecomponeerd, dat daar
gemakkelijk vele bladzijden interessante tekst mee te vullen zijn.
Saint-Saëns was een wonderkind. Hij kreeg al op zijn derde jaar pianoles! Hij speelde
op zijn tiende alle Beethoven pianosonates uit zijn hoofd en werd op zijn dertiende
op het conservatorium toegelaten. Daarnaast had hij een brede culturele en
wetenschappelijke belangstelling. Hij las op zijn zevende Latijnse teksten. Tijdens zijn
leven zijn er heel wat grote vernieuwingen in de muziek geweest. Van Mendelssohn
via Verdi, Wagner en Fauré naar Debussy tot de opkomst van de Group de Six en het
schandaal in Parijs in 1913 met de Sacre van Strawinsky! Toch is zijn eigen muziek vrij
traditioneel gebleven, de vernieuwingen in de harmonie van Fauré (zijn leerling en
vriend) en Debussy neemt hij niet over. Hij had veel belangstelling voor muziek van
Duitse componisten als Schumann en Wagner. Maar hij richtte ook de Société
Nationale op om Franse muziek te promoten.

Hij heeft heel veel gecomponeerd: symfonieën, pianoconcerten, vioolconcerten,
cello-concerten, opera's en kamermuziek. Daar is heel veel moois bij! (En dan is er
ook nog Carnaval der Dieren, dat hij verborgen hield omdat hij het niet serieus
genoeg vond.) Hij hield van reizen. In Frankrijk was niet zoveel belangstelling voor
kamermuziek, opera was veel belangrijker. Saint-Saëns is voorop gegaan in het
componeren van Franse kamermuziek.
Dit vierdelige eerste trio uit 1863 duurt ruim 25 minuten. Het begint met een heerlijk
opgewekt ritmisch motief. Ik bewonder het trio vooral om het mysterieuze tweede
deel. Saint-Saëns had veel succes met dit trio en heeft zelf ook op concerten de
pianopartij gespeeld. Beroemde trio's hebben het in aanwezigheid van de componist
gespeeld.
(1875-1937) heeft een klein oeuvre nagelaten, maar van een zeer hoge
kwaliteit. Daarbij is ook een aantal kamermuziekwerken, waaronder het pianotrio in
a. Ravel was een leerling van Fauré, die een leerling was van Saint-Saëns. Ravel
bewonderde het trio opus 18 van Saint-Saëns door de vormbeheersing en de
oplossingen voor het balansprobleem van piano versus twee strijkers.
Ravel schreef dit trio in 1914. Hij wilde graag dienst nemen in het leger om tegen de
Duitsers te vechten en maakte daarom haast met het schrijven van dit werk. Helaas
voor hem, maar gelukkig voor ons, werd Ravel afgekeurd voor het leger. Het trio is
een meesterwerk, een prachtig, intrigerend, helder stuk. Het eerste deel begint met
een eenvoudig, mysterieus, nieuwsgierig makend ritmisch thema, geïnspireerd op een
Baskische dans. De titel van het tweede deel, Pantoum, verwijst naar een gedicht van
Baudelaire, die geïnspireerd was door Maleisische liederen. Het derde deel is een
passacaglia, van oorsprong een oude Spaanse dans, maar later een door veel
componisten (o.a. Bach, Brahms) gebruikte structuur waarin een basthema eerst
alleen klinkt en daarna steeds herhaald wordt en aangevuld wordt met variaties. Hier
loopt de spanning weer snel op. Ook het vierde deel roept de sfeer op van Baskische
dansen. Ik vind het heel bijzonder hoe Ravel erin slaagt om aan het begin van ieder
deel zo'n spannende, nieuwsgierig makende sfeer op te roepen.

Maurice Ravel studeerde aan het
Conservatoire de Paris. Op de
foto uit 1894-95 staat Maurice
Ravel uiterst links.
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Toelichting 2/2
Dit trio kan op heel verschillende manieren gespeeld worden: het mysterieuze
benadrukkend of het virtuoze. Ik hoop op het eerste!
Onlangs werd in een collectie in de VS het manuscript van Ravel van dit trio
gevonden. Dat week op diverse plaatsen af van de gedrukte partituur. Daarom is er
nu een verbeterde versie gepubliceerd.
(1873–1943) schreef dit Trio Élégiaque (treurzang-trio) in drie dagen,
toen hij 19 jaar oud was en bijna was afgestudeerd op het conservatorium. Het heeft
één deel en duurt ongeveer 15 minuten. Het begin is
, ‘langzaam,
naargeestig’, het tweede thema heeft als aanduiding
, ‘levendiger’, en het slot
heeft het tempo en het karakter van een treurmars.
Hij componeerde het in de schaduw van de reus Tsjaikovski, die een geweldig trio
had geschreven (dat wij in onze serie nog tegoed hebben). Rachmaninoff is vooral
beroemd door de machtige brede pianomelodieën met spannende harmoniseringen.
In dit trio hoef je daar niet lang op te wachten! Een heerlijk stuk om bij weg te
dromen.

(1890-1974) is een Zwitserse componist die vanaf 1946 in Nederland
heeft geleefd. Hij was getrouwd met een Nederlandse vrouw (Maria Boeke), maar
heeft zich tamelijk afzijdig gehouden van het Nederlandse muziekleven. Hij is de
jongste van 10 kinderen van een Calvinistische predikant. Hij heeft mooie muziek
geschreven zowel absolute muziek als ook christelijk geïnspireerde stukken. Petite
Symphonie Concertante, de ballade voor fluit en piano, het oratorium Golgotha,
Polyptyque (heel erg indrukwekkend, voor solo viool en dubbel strijkorkest) en dit
trio op Ierse melodieën worden in ons land regelmatig gespeeld.
In 1925 bestelde een rijke Amerikaan bij Martin een trio dat melodieën uit Ierse
volksmuziek moest bevatten. Martin woonde toen in Parijs. Zijn stijl sloot toen sterk
aan bij Debussy. Hij vond in een bibliotheek een aantal oude, onbekende Ierse
melodieën met vitale ritmes en ging aan de slag. De Amerikaan had waarschijnlijk
verwacht dat hij een bewerking van populaire Ierse melodieën zou krijgen, maar
schrok zo van het eindresultaat dat hij niet betaald heeft voor het trio! Het duurt
ongeveer 16 minuten.
Wouter Molendijk
14 september 2012
Wouter Molendijk heeft weer veel uitvoeringen gevonden van muziek die tijdens het concert wordt
gespeeld. U vindt de verwijzingen naar You Tube op onze website onder ‘muziektips’.

Enkele bijzondere websites:
Ravel: Een website met veel onbekende informatie over Ravel: http://www.maurice-ravel.net/
Martin: Een uitgebreide website over Frank Martin met heel veel foto’s http://www.frankmartin.org/
Rachmaninoff: met een lijst van uitvoeringen en opnames door Rachmaninoff www.rachmaninoff.org/
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

6

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvaly Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)
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totaal

€

in totaal €

handtekening voor akkoord:

Wij verzoeken u dit formulier in gesloten envelop te sturen naar:
penningmeester Randmeerconcerten, de heer Hugo 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)

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

Bestelt hierbij:
in totaal €

- bestelformulier voor abonnementen

*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvangen

e-mail *)

telefoon

postcode en plaats

adres

dhr. en/of mevr.

Randmeerconcerten 2012-2013
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Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 2
Lisa Jacobs viool
Ksenia Kouzmenko piano
Zondag 7 oktober 2012
Catharinakapel
Harderwijk

fotografie: Robert van Bekkum

programma 7 oktober 2012
over de musici
toelichting door Anne de Vries
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013
bestelformulier
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De musici 1/2
geboren 1971 te Minsk, Belarus, is de dochter van een
pianistenechtpaar. Op zevenjarige leeftijd werd ze aangenomen op het Nationaal Muziek
College te Minsk, waar ze in 1989 cum laude afstudeerde, met gouden medaille. Ze
vervolgde haar pianostudie aan de Nationale Muziekakademie, waar ze in 1994,
eveneens cum laude, haar master degree haalde als concertpianist, docent, en in
pianobegeleiding en kamermuziek.
In 1995 kwam ze met een internationale studiebeurs naar Nederland voor een postgraduate studie bij Naum Grubert aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ksenia
ontving in 1997 en 1998 een beurs van de Yuri Egorov Foundation. Ze volgde vele
masterclasses bij o.a. Abbey Simon, György Sándor, Elza Kolodin, Vazha Chachava, Lazar
Berman, György Kurtág, Earl Wild, Charles Rosen, Jan Wijn, Karl-Heinz Kammerling,
Ivan Moravec en Walter Blankenheim (Bach- interpretatiecursussen). In 1997 werd ze
uitgenodigd om als fellow-student deel te nemen aan het Zomerfestival in Tanglewood
(V.S.).
Ksenia nam deel aan concoursen in Litouwen, Polen, Engeland, Duitsland, Frankrijk,
Nederland, België, Japan, en Macau, en behaalde de tweede prijs en de publieksprijs van
het internationale Tromp Muziek Concours te Eindhoven, en de derde prijs op de
Rencontres Musicales de Gaillard, Frankrijk. Ook ontving zij verschillende prijzen voor
pianobegeleiding.
Zij speelde o.a. met het Nationaal Symfonieorkest van Belarus, het Zeeuws Orkest, het
Brabants Orkest, het Collegium Instrumentale Brugense, het Valeriusensemble en het
Nederlands Blazersensemble. Najaar 2000 was ze solist in het Kurtágproject van het
Koninklijk Conservatorium. Ze maakte opnames voor de Nationale Omroep van Belarus,
de Nederlandse televisie, de BRT, Classic FM, de Concertzender en radio 4.
Vanaf 1993 concerteert ze in Duitsland (o.a. op het Beethovenfestival te Bonn),
Zwitserland, Engeland, België (Festival van Vlaanderen), Spanje (o.a. op het festival
“Semana de Musica Caja Astur”), en op vele Nederlandse podia, zoals: Concertgebouw
Amsterdam; Amstelkerk, Beurs van Berlage; Muziekcentrum Utrecht; Muziekcentrum
Eindhoven; Schouwburg Zwolle; Muziekcentrum Enschede; Theater de Vest Alkmaar, etc.
Naast haar soloconcerten speelt Ksenia kamermuziek in verschillende ensembles en
bezettingen, en geeft sinds 1999 les aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Ksenia Kouzmenko beschikt over een vleugel, die haar ter beschikking is gesteld door het
Nationaal Muziekinstrumentenfonds.

fotografie: Sjaak Ramakers
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In de woorden van het juryrapport van het Trompconcours: Ksenia Kouzmenko is een
overtuigend “performer”, bij wie het elegante gebaar steeds in dienst staat van de
muziek. Zij durft risico’s te nemen en sleept de luisteraar mee op haar muzikale
ontdekkingstochten.

De musici 2/2
Stervioliste
studeerde sinds haar achtste bij Joyce Tan aan het Utrechts Conservatorium en
sinds 2001 bij Ilya Grubert in Amsterdam, waar zij met een tien met onderscheiding is afgestudeerd voor
zowel haar bachelor als haar masterstudie, waarbij volgens de jury 'superlatieven tekort schoten' om haar
spel te verwoorden. Zij was tevens leerling van Christoph Poppen in München waar zij het prestigieuze
Konzertexam volgde en met zeer veel succes in juni 2009 afrondde. Dit werd ondersteund door het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Op pas 17-jarige leeftijd maakte Lisa haar succesvolle debuut met het Koninklijk Concertgebouw Orkest
o.l.v. Riccardo Chailly en speelde sindsdien meerdere malen in alle grote concertzalen van Nederland en
verder over de hele wereld, zowel in kamermuziekverband op festivals als soliste met vele orkesten en
gerenommeerde dirigenten, waarbij zij steevast door zowel het publiek als de pers juichend wordt
ontvangen.
Lisa won verscheidene eerste prijzen op (inter)nationale concoursen (o.a. Iordens Viooldagen, Prinses
Christina Concours) en in februari 2005 won Lisa in Litouwen het 2e Internationale Jascha Heifetz
concours, waar zij tevens voor haar vertolking van het vioolconcert van Felix Mendelssohn de
publieksprijs in de wacht sleepte.Voorzitter van de gerenommeerde jury was Gidon Kremer. Daarnaast
ontving Lisa meerdere beurzen in Nederland, Italië en Frankrijk en was verscheidene malen te beluisteren
op de nationale en internationale televisie en radio. Zo was zij eind 2008 te gast in het populaire
programma De Wereld Draait Door op Nederland 3, werd zij door het magazine VIVA verkozen tot een
van de 400 meest succesvolle Nederlandse vrouwen van 2009 en was zij o.a. live te bewonderen op
Nederland 2 tijdens het Hofvijverconcert 2009 (met het Residentieorkest o.l.v. Neeme Järvi) en het
openingsconcert van het Grachtenfestival (2011).
In augustus 2008 won Lisa Jacobs de prestigieuze Grachtenfestivalprijs, waaraan onder andere concerten
in Sint-Petersburg waren verbonden.
Lisa volgde masterclasses bij beroemde violisten en pedagogen zoals Nelli Shkollnikova, Thomas Brandis,
Ana Chumachenco en Maxim Vengerov (welke werd uitgezonden door de AVRO en gepresenteerd door
Sonja Barend). Tevens was Lisa in de jaren 2002 tot en met 2005 vaste gast in de openbare masterclasses
van Herman Krebbers op diens persoonlijke verzoek.
Lisa bespeelt een Rugieri uit 1683, die haar particulier ter beschikking is gesteld. Zij is hier heel dankbaar
voor.
Voor komend jaar staan naast talloze recitals concerten met Saint-Saens, Beethoven, Barber en Mozart
vioolconcert gepland en tournees naar onder andere Finland, Turkije, Georgië, Duitsland en Portugal.
Naast haar solospel houdt Lisa zich ook graag bezig met kamermuziek. Zo vormt zij sinds 2007 een
succesvol duo met de Wit-Russische Ksenia Kouzmenko en werkt ze in verschillende bezettingen met de
internationale top op het gebied van jonge, talentvolle musici. Lisa speelde op kamermuziekfestivals in
binnen- en buitenland met vermaarde partners als Daniel Wayenberg, Peter Frankl, Ilya Grubert,
Vladimir Mendelssohn, Candida Thompson, Christoph Richter, Philippe Berrod en Janne Thomsen.
LIsa Jacobs speelt nu al weer voor de derde keer bij de Randmeerconcerten.

fotografie: Ronald Knapp
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Toelichting 1/4

Brahms verwerkt door de hele sonate een paar eigen liedcomposities uit 1873, namelijk Nachklang
(op.59 nr.4) en het ‘Regenlied’ (Walle, Regen, walle nieder - op.59 nr.3).
In dit het lied wordt op een symbolisch-poëtische manier de regen geassocieerd met onschuldige dromen uit de kindertijd, en dat horen we in het gepuncteerde ritme van 3 D’s waarmee het openingsthema van het eerste deel van de sonate begint: lang - kort - lang.

1. Vivace ma non troppo
2. Adagio
3. Allegro molto moderato
Johannes Brahms schreef tussen 1878 en 1888 drie sonates ‘für Klavier und Violine‘, zoals nr.1
in de autograaf heet. Dit waren niet zijn eerste composities van deze soort, want hij had al
eerder diverse pogingen gedaan. Zoals ook met zijn eerste symfonie was het een ware zoektocht geweest van vele jaren. Hij had onderweg al drie keer zelf een onbevredigend resultaat
naar de prullenbak verwezen. Uitzondering was in 1853 zijn bijdrage geweest aan een driemanscompositie waarvoor hij had opgetrokken met Robert Schumann en Albert Dietrich.
Maar vanaf de jaren ’70 vloeiden de noten hem gemakkelijker uit de pen. In de vruchtbare
zomermaanden van die jaren, in vakantiehuizen waar hij genoot van de omgeving en zich op
zijn gemak voelde, ontstonden de sonaten op.78, op.100 (1886) en op.108 (1886-87). Ze vormen een hoogtepunt van de literatuur.

Dit ritme van het regenmotief klinkt in het midden van het
tweede deel in een treurmarsachtige bewerking, geplaatst tussen de twee cantabile hoekgedeelten. In het harmonieuze lieflijke derde deel van de sonate speelt Brahms inventief met
toonsoortwisselingen: de voorgaande G gr.t. en Es gr.t. moduleren naar g kl.t. en D gr.t. respectievelijk d kl.t.
De rustige zestienden die de openingsmelodie begeleiden suggereren een kalme waterstroom, misschien wel regen of wie
weet: tranen. Plotseling verschijnt het hoofdthema van het
Adagio als onderstreping van de cyclische vorm van de sonate.
Tenslotte brengt een grote terts ‘dolcissimo’ passage waarin het
tempo teruggenomen wordt de muziek tot een verstild besluit.

Op vakantie in Pörtschach aan de Wörther See schreef Brahms de sonate nr.1 in G, waaraan hij
de voorgaande zomer, in 1878 al was begonnen - hetzelfde jaar waarin hij zijn vioolconcert
had geschreven. Brahms was zelf een uitmuntend pianist maar hij had geen verstand van vioolspel. Daarom had hij zijn vriend de sterviolist Joseph Joachim om advies gevraagd. Daar had
hij vervolgens niet zoveel mee gedaan, maar het componeren was hem zo goed afgegaan dat
hij daarna meteen met de opzet van de vioolsonate op.78 was begonnen. In 1879 voltooide
hij het werk. Hij stuurde zijn pennenvrucht onmiddellijk naar Clara Schumann, die terugschreef: “Na het horen ervan huilde ik tranen van vreugde”.
De sonate op.78 heeft een lyrisch karakter. Ze bestaat uit drie delen - zonder scherzo - en heeft
als bijzonderheid dat Brahms in de finale teruggrijpt op eerder thematisch materiaal. Ze wordt
ook wel de ‘Regensonate’ genoemd.

1. Introduction. Andante maestoso
2. March. Allegro alla marcia
3. Moto perpetuo. Allegro molto e con fuoco
4. Lullaby. Lento tranquillo
5. Waltz. Alla Valse: Vivace e rubato
Edward Benjamin Britten Britten - bleek al vroeg muzikaal hoogbegaafd. Met zijn Sinfonietta
op.1, A Hymn to the Virgin en een set variaties voor a capella koor: “A boy was born”, stond hij
vanaf de vroege jaren ’30 in de publieke belangstelling, maar hij had toen al zo’n 800 stukken en
fragmenten uitgeprobeerd, de eerste toen hij een jaar of vijf was. Niemand minder dan Frank Bridge
had zich tijdens zijn schooljaren als compositieleraar over hem ontfermd, en in diezelfde periode
ontwikkelde hij zich reeds als voortreffelijk pianist.
Met de première van de opera Peter Grimes in 1945 brak Britten internationaal door. Wat volgde
was een groot en sterk gevarieerd oeuvre, waarbinnen hij met zijn zeven opera’s tot de grootste
componisten in dit genre van de 20e eeuw ging behoren. Opera was echter geenszins het enige gebied waarop hij zich een vooraanstaande plaats verwierf. Britten speelde op alle denkbare compositorische en organisatorische terreinen een hoofdrol, zeker binnen het Angelsaksiche taalgebied en de
Britse en Amerikaanse uitvoeringspraktijk.

Uit de eerste uitgave van 1880
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Toelichting 2/4
Orkestwerken, koorwerken, liederen - vele ervan geschreven voor zijn levenspartner de tenor
Peter Pears - filmmuziek en natuurlijk ook een aanzienlijk oeuvre voor uiteenlopende instrumenten, solo en in diverse kamermuzikale combinaties. Hij schreef voortreffelijk voor snaarinstrumenten, niet alleen voor de cello - het bekendst zijn wel de cellosuites naar het voorbeeld
van Bach, opgedragen aan Mstislav Rostropovitsj - maar ook voor de viool - het vioolconcert!
- en de altviool (Lacrymae).
De Suite op.6 voor viool en piano, uit 1935, is een vroege compositie, behorend tot de eerste
uitgegeven werken. Ze werd voor het eerst uitgevoerd in 1936, op het Festival van de International Society of Contemporary Music in Barcelona. Dit was vlak voor het uitbreken van de
Spaanse burgeroorlog. Britten speelde zelf de pianopartij. Antonio Brosa was de violist.
Het is een voortreffelijk stuk in vijf delen. Het eerste is een zeer korte inleiding van ongeveer
30 seconden lengte. Spoedig worden we een opgewekt Allegro maestoso in gemarcheerd.
Het derde deel, Moto perpetuo is van een adembenemende dynamiek. Hier is alles even onvoorspelbaar: veel geestdrift en humor, met een enkel sinister randje en razend virtuoos vormgegeven. Het volgde deel is een lyrisch wiegeliedje, lieflijk, in volkomen contrast tot de
opzwepende uitschieters van de voorgaande delen. Tot slot klinkt een wals, een parodie op
het uiterlijk vermaak van de happy few in hun elegante salons. Het deeltje mag met veel
aplomb gespeeld worden.

5

Sir Arnold Edward Trevor Bax had Nederlandse voorouders. Hij omschreef zichzelf als een
romanticus. De musicologische plaats van Bax, begin 20e eeuw, valt in de generatie tussen de
oude school van Edward Elgar en modernen als Arthur Bliss en William Walton.
Bax had in zijn muzikale ontwikkeling als kind reeds de wind mee. Hij kwam uit een rijk gezin zijn vader was een dure advocaat in Hampstead, Londen - zodat hij zich om geld niet hoefde
te bekommeren, ook later niet. Hij was muzikaal hoogbegaafd. Hij werd alleen al beroemd
, van blad kon spelen. Daarnaast was hij uitermate
doordat hij als geen ander
geïnteresseerd in literatuur. Als tiener studeerde hij al piano, muziektheorie en compositie aan
het conservatorium van Hampstead. Vervolgens studeerde hij piano en compositie aan de
Royal Academy of Music in Londen. Door een reis naar Dresden en diepgaande kennismaking
met de werken van Franz Liszt en Richard Wagner onderging hij op jonge leeftijd de invloed
van de Duitse late romantiek.
Bax’s literaire interesse bestond bepaald niet alleen uit passief lezen. De werken van de dichter
W.B. Yeats en een reis naar Ierland betekenden voor de 19-jarige Bax met zijn romantische
inslag de ontdekking van een inspirerende voedingsbron, bestaande uit de Keltisch-Ierse
cultuur met haar wereld van legenden. In de daarop volgende jaren verbleef hij vaak langdurig
in Ierland. Daar nam hij een tweede artistieke gedaante aan: hij ging gedichten en korte
verhalen publiceren, onder het pseudoniem Dermot O'Byrne. Tot Ierland, zijn lange Keltische
voorgeschiedenis en authentieke cultuurhistorische traditie bleef zijn belangstelling echter niet
beperkt. Hij maakte tevens gedegen studie van de oude Noorse cultuur en oriënteerde zich
ook graag op Rusland.

Toelichting 3/4
De Eerste Wereldoorlog gaf Bax aanleiding om terug te gaan naar Engeland. In een
teruggetrokken privésfeer ging hij leven als vrije componist. Af en toe trad hij als dirigent op.
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog schreef Bax zijn meeste werken. Orkestmuziek symfonische gedichten, een aantal symfonieën -, veel pianomuziek, en ook kamermuziek en
liederen. Hij had toen al, naast een ruim aantal andere composities, het korte schilderachtige
kleinood “Legend” voor viool en piano geschreven. Dit stuk is het regelrechte resultaat van
Bax’s diepgaande kennismaking met de oude Ierse - Keltische - cultuur die hem zijn voorliefde
bezorgde voor de legende waarin het vaak harde dagelijkse leven verklaring vindt en inhoud
krijgt.

Alles ademt een sfeer van opperste vreedzaamheid, in alles doen zijn liederen mij aan het voorjaar denken, lachend als een bloesempracht”. In de brede stroom composities van dat jaar treffen we vele koorwerken aan, de concertstukken voor vier hoorns en voor piano, werken voor
solisten, koor en orkest, liederen en duetten, kamermuziek - waaronder op.73 - en marsen
voor piano (welke laatste overigens een politieke bedoeling hadden).
De Phantasiestücke op.73 zijn oorspronkelijk bedoeld voor klarinet en piano, maar Schumann
heeft er zelf bij vermeld dat de klarinetpartij ook op viool of cello kan worden uitgevoerd zoals het titelblad van de door Clara Schumann verzorgde uitgave bij Breitkopf & Härtel laat
zien. Niet minder fraai echter, en eveneens zonder enig verlies aan authenticiteit, klinken deze
duo’s in uitvoering door hobo en piano.

Een internationale bijeenkomst van musici,
tussen 1925 en 1931.
Waaronder van links naar rechts:
Albert Roussel
Karol Szymanowski
Arnold Bax

1. Zart und mit Ausdruck
2. Lebhaft, leicht - Coda: Nach und nach ruhiger
3. Rasch und mit Feuer - Coda - Schneller
Robert Schumanns drie Phantasiestücke op.73 ontstonden in 1847, een uiterst productief jaar.
Niet dat dit voor de hand lag, in tegendeel. Veel succes had hij sinds de paar jaar dat hij met
vrouw en kinderen in Dresden woonde niet gehad. Daarbij kwam dat goede vriend Felix
Mendelssohn Bartholdy tot hun diepe droefheid recent was overleden. Als toppunt van
narigheid was in mei in Dresden de revolutie uitgebroken; die opstand was vervolgens door
tussenkomst van de Pruisen in bloed gesmoord. Echtgenote Clara was verbijsterd: ze was zelf
hoogzwanger, ze waren met hun kinderen de stad ontvlucht en pas na enige omzwervingen
terecht gekomen in een wat rustiger oord - waarop Robert onverdroten de ene opgewekte
compositie na de andere produceerde. “Het is merkwaardig hoe de verschrikkingen uit de
buitenwereld zijn poëtische gevoelens op zo’n volkomen tegengestelde manier beïnvloed
hebben.
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Ze ademen inderdaad een vredige, opgewekte sfeer. Phantasiestück nr.1, ‘Zart und mit Ausdruck’, heeft een breed ademende melodie. Het middengedeelte omvat een afwisseling van
arpeggio motieven tussen solo-instrument en piano, zoals voor de hand liggend bij een klarinet, maar zeker ook effectvol voor de viool. Ook het rustige einde past fraai in dit beeld. ‘Lebhaft, leicht’ begint gelijkwaardig, met een centraal gedeelte dat ditmaal reeksen triolen op
beide alternerende instrumenten laat horen. Het besluit van dit deel is vredig, met op de valreep nog een paar nieuwe nuances binnen het oorspronkelijke materiaal. ‘Rasch und mit Feuer’
is steviger van karakter, en heeft een coda dat de opening alsnog verder tot ontwikkeling
brengt.
Met deze soort kamermuziekstukken, waartoe ook de Fünf Stücke im Volkston en de Drei Romanzen gerekend kunnen worden, kwam Schumann uitdrukkelijk tegemoet aan de niet te stuiten verandering van opvattingen over de muziekpraktijk. Het primaat van de concertzaal,
podium van het grote virtuozendom, verschoof in de richting van goed toegankelijke muziek
voor haalbare uitvoering in klein verband bij muziekliefhebbers thuis. Pretentieloos, zingbaar,
zonder overdreven salon-elegantie. De introverte natuur die Schumann zelf had, speelt hier
met kunstzinnige middelen in op de ontkiemende maatschappelijke omwenteling die zich medio negentiende eeuw begint af te tekenen. Dat maakt deze stukken extra bijzonder.

Toelichting 4/4
Vioolsonate in e kl.t. op.82 (1918)
1. Allegro
2. Romance
3. Allegro non troppo
Sir Edward Elgar, de man van de Pump and Circumstance Marches - Land of Hope and Glory -,
van de Enigmavariaties en van het Celloconcert in e, schreef zijn vioolsonate in e op.82 in 1918,
ongeveer gelijktijdig met het Strijkkwartet in e en het Pianokwintet in a. Deze drie kamermuziekwerken ontstonden in ‘Brinkwells’, het landhuis nabij Fittleworth in West Sussex dat zijn echtgenote had gehuurd. Lady Elgar, geboren Caroly Alice Robberts, ex-leerling van Elgar, was dochter
van een generaal die zijn sporen had verdiend in India. Zij wilde haar man de gelegenheid
schenken om onder optimale omstandigheden op te knappen en met nieuw élan aan het componeren te gaan. Elgar was namelijk door de afschuwelijke gebeurtenissen van de eerste Wereldoorlog ernstig gedeprimeerd geraakt. Dat was gezien zijn kwetsbare persoonlijkheid ook niet zo
verwonderlijk. In zijn jonge jaren had hij als selfmade componist, zoon van een katholieke muziekwinkelier, veel strijd moeten leveren om erkenning te krijgen, dwars tegen de gangbare religieuze en rangen-en-standen moraal van het protestantse laat-Victoriaanse Engeland in.
Weliswaar had hij in latere decennia wel degelijk grote waardering ondervonden voor een paar
meesterwerken die de hele wereld overgetrokken waren: de eerste symfonie, de Enigma variaties, de Droom van Gerontius, om de grootste hoogtepunten te noemen, maar in de jaren kort
voor het uitbreken van de oorlog was er niet veel substantieels meer uit zijn handen gekomen.
Alleen door de niet aflatende steun van zijn echtgenote die in praktisch en logistiek opzicht vrijwel alles voor hem regelde, lukte het in 1918 om eindelijk van zijn melancholische remmingen
los te komen. Vooral de vioolsonate ging hem vlot af - Elgar speelde zelf heel goed piano en
viool - en het was in 1919 zijn celloconcert als vierde creatieve prestatie waarmee hij deze moeilijke oorlogservaringen definitief achter zich liet.
De vioolsonate werd op 21 maart 1919 voor het eerst uitgevoerd, tijdens een bijeenkomst van
de British Music Society. Elgar had haar kort voor de voltooiing willen opdragen aan een vriendin van de familie, Marie Joshua: “It is full of golden sounds and I like it, but you must not expect
anything violently chromatic or cubist”. Marie Joshua overleed helaas vier dagen na ontvangst
van deze brief, voordat ze erop had kunnen antwoorden. Om haar te gedenken besloot Elgar
de ‘dolcissimo’ melodie van het langzame deel vlak voor de coda van het slotdeel te citeren.
De sfeer van de vioolsonate is tamelijk gereserveerd, en dit gold ook voor de reactie van de
muziekcritici. Het werk neemt geen prominente plaats in binnen het concertrepertoire, zeker in
vergelijking tot Elgars grotere werken.
De sonate heeft dan ook wat last van enige romantisch getinte wijdlopigheid. Dit is zeker het
geval in het slotdeel dat bovendien op een lappendeken lijkt doordat Elgar hier bij herhaling
een ander vertrekpunt neemt. Ook het openingsdeel is breed opgezet, maar het is hechter geconstrueerd. Het tweede deel, een expressieve romance, doet sterk aan Brahms denken.(1)
(1) Deze kenschets: naar Aart van der Wal, 2008
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

9

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvaly Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)

10
totaal

€

in totaal €

handtekening voor akkoord:
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Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 3
Doris Hochscheid cello
Frans van Ruth piano
Zaterdag 20 oktober 2012
Lukaskerk
Ermelo

programma 20 oktober 2012
over de musici
toelichting door Hans Maas
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013
bestelformulier

1
2
3-4
5
6
7

(1685-1750)

(1855-1932)

(1858-1904)

(1879-1942)

(1895-1954)

1

-V

De musici
studeerde bij Dmitrij Ferschtman in Amsterdam, bij Melissa Phelps in Londen en bij Philippe Muller in Parijs. Zij
werd tot tweemaal toe onderscheiden met de Prize for an Outstanding Cellist tijdens het Tanglewood Festival in de Verenigde Staten.
van Henriëtte Bosmans, het Celloconcert van Prokofiev, de eerste versie
Naast de 'gangbare' soloconcerten voerde zij o.a. het
van het Eerste Celloconcert van Martinu en de Cello Symphony van Britten uit. Al sinds haar studietijd is zij lid van het ASKO
Ensemble, waarbij zij soleerde in het Celloconcert van Ligeti en waarmee zij tijdens de eerste Cellobiënnale van Amsterdam in 2006 de
wereldpremière verzorgde van het Celloconcert van Dimitris Andrikopoulos. Ook was zij vele jaren lid van het Leo Smit Ensemble,
waarmee zij, behalve in de reguliere concerten in Amsterdam, ook in Parijs en in Londen optrad. Doris Hochscheid bespeelt een
Bernardel, haar ter beschikking gesteld door een bewonderaar (www.dorishochscheid.nl).
was aanvankelijk leerling van pianist-componist Hans Osieck. Na zijn literatuurstudies aan de Universiteiten van
Utrecht en Parijs studeerde hij piano en kamermuziek bij Herman Uhlhorn en Eli Goren aan het Utrechts Conservatorium. Tijdens de
Hugo Wolf Wettbewerb in Stuttgart in 1987 ontving hij, naast de persoonlijke complimenten van Elisabeth Schwarzkopf, van de jury
een speciale liedbegeleidersprijs. Samen met Willem Noske deed hij veel onderzoek naar het Nederlandse muziekleven in de
negentiende en de vroege twintigste eeuw. In 1995 was hij mede-oprichter van de Leo Smit Stichting en tot 2004 programmeur van
van Ervin Schulhoff en de
de door die stichting georganiseerde concerten, waarin hij o.a. veeleisende solostukken als de
Tweede Pianosonate van Karl Amadeus Hartmann uitvoerde. Op het ogenblik bereidt hij een biografie van de laat-romantische
Nederlandse componist Leander Schlegel voor (www.fransvanruth.nl).
Beide musici zijn als leraar verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Doris Hochscheid en Frans van Ruth hebben in de
loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire van meer dan honderd stukken opgebouwd, reikend van de gambasonates van J.S.
Bach tot een groeiend aantal speciaal voor hen gecomponeerde stukken. Geprezen voor hun opmerkelijke programmering van
Mendelssohns Tweede Cellosonate in combinatie met Grützmachers transcriptie van Schumanns Tweede Vioolsonate en voor hun
uitdagende visie op de jeugdige Sonate van Richard Strauss, voor hun kleurrijke weergave van de Sonate van Debussy en voor hun
inleving in de laat-romantische taal van de Sonate van Vierne, gaan Doris Hochscheid en Frans van Ruth vol overtuiging ook de
uitdaging aan om hedendaagse muziek uit te voeren.
Tot de Nederlandse en andere in Nederland wonende componisten die opdrachtwerken voor hen geschreven hebben behoort
voor cello, piano en tape bekroond werd met een eerste prijs tijdens het
Roderik de Man, wiens compositie
Concours voor elektro-akoestische muziek 2005 in Bourges. Ook verzorgden zij wereldpremières van werken van vooraanstaande
buitenlandse componisten als Mark Anthony Turnage (
, Amsterdam 2001) en Krzysztof Meyer (Cellosonate no.2,
Muziekfestival Kiev 2006). Met violiste Jacobien Rozemond en altvioliste Elisabeth Smalt vormen zij het AmsterdamBridge Ensemble,
dat zowel in pianokwartet- als in strijktrio- of pianotrioformatie optreedt. Het ensemble wil vooral bruggen slaan tussen romantiek en
modernisme, maar zonder de klassieke of hedendaagse muziek te verwaarlozen.
bekroond met een 10. Een cd gewijd aan
Zo werd een cd met werken van René Samson – waaronder diens Cellosonate – in
kamermuziek van Hendrik Andriessen verschijnt in de herfst van 2009. In 2003 voerden Doris Hochscheid en Frans van Ruth de
Tweede Cellosonate van Matthijs Vermeulen uit tijdens de presentatie in Amsterdam van een nieuwe uitgave van diens kamermuziek
en in 2006 zijn Eerste Cellosonate bij gelegenheid van de onthulling van een borstbeeld in Vermeulens geboorteplaats Helmond.
Eveneens in 2003 brachten zij een cd uit met werken van Henriëtte Bosmans en Lex van Delden, waarvan de uitvoering in de pers
werd omschreven als “hartstochtelijk” en “van uitzonderlijk hoog niveau”. Mede op grond van het succes van deze cd hebben zij in
2007 de Stichting Cellosonate Nederland opgericht. Een van de activiteiten van de stichting is een – in samenwerking met MDG –
opgezet langjarig cd-projekt, gewijd aan de Nederlandse muziek voor cello en piano. De eerste cd, met sonates van Pijper, Escher en
Ponse, werd gepresenteerd tijdens de tweede Cellobiënnale van Amsterdam in oktober 2008.
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Toelichting 1/2
Het eerste werk op het programma van vandaag, de Sonate BWV 1029 van J
(1685-1750) is bewaard gebleven als een werk voor viola da gamba en klavecimbel. De
viole da gamba vormen een oude familie van strijkinstrumenten die op een aantal punten
afwijken van de modernere familie van de violen, waartoe ook de cello behoort. Een viola da
gamba heeft bijvoorbeeld ten minste zes snaren en lijkt wat betreft de stemming meer op een
gitaar dan op een cello of een viool. De bas-viola da gamba werd in Bachs tijd nog vrij veel
gebruikt, ook als solo-instrument, in tegenstelling tot de cello, die vooral als begeleidingsinstrument diende. We horen de sonate vandaag dus op andere instrumenten dan Bach
bedoelde, maar we mogen aannemen dat hij daar geen bezwaar tegen zou hebben. In de
eerste plaats was het in zijn tijd heel gewoon om bestaande muziek op andere instrumenten te
spelen; er zijn talloze werken geschreven waarvan de titelpagina al een ruime keuze aangeeft.
Daar komt nog bij dat Bach zelf een groot aantal composities van zowel hemzelf als andere
componisten voor andere bezettingen heeft bewerkt. Musicologen vermoeden zelfs dat alle
drie zijn sonates voor viola da gamba en klavecimbel bewerkingen van vroeger werk zijn. In
het geval van de sonate BWV 1029 zou het origineel dan heel goed een concert in de trant van
Bachs Brandenburgse Concerten kunnen zijn. Alleen al de opzet in drie delen, snel-langzaamsnel, doet aan die van een concert denken; sonates hebben bij Bach en zijn tijdgenoten meestal
ten minste vier delen en beginnen langzaam. De melodische partijen van het orkest en een of
meer solo-instrumenten zijn daarbij verdeeld over het strijkinstrument en de rechterhand van
het toetsinstrument, de linkerhand van het toetsinstrument speelt de bas. Wanneer Bach de
sonate geschreven heeft is niet bekend, maar het is heel goed denkbaar dat hij dit gedaan heeft
rond 1720, toen hij als kapelmeester werkte aan het hof van prins Leopold von Anhalt-Köthen.
Bach leidde daar een ensemble van virtuoze musici, onder wie een viola da gamba-speler.
Bovendien was ook de prins zelf een zeer verdienstelijke amateurmusicus, o.a. op de viola da
gamba. Net als in Bachs andere werken in concert-stijl laat deze sonate horen dat Bach zich de
verworvenheden van de Italianen, met name Vivaldi, grondig eigen had gemaakt, en ook dat
hij die Italiaanse elementen briljant wist te combineren met de meerstemmige technieken die
hij als oerdegelijke Duitse organist tot in de puntjes beheerste.
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De in Duitsland geboren
(1855-1932) heeft een zeer grote rol gespeeld in het
Nederlandse muziekleven. Zo was hij in 1883 een van de oprichters van het Amsterdamsch
Conservatorium en adviseerde hij bij de plannen voor het Concertgebouw. Julius’ vader Engelbert
Röntgen was geboren in Deventer als zoon van een Duitse koopman die met een Nederlandse
was getrouwd. Engelbert vertrok als jongeman naar Leipzig om aan het door Mendelssohn
opgerichte conservatorium viool te studeren. Hij bleef in Leipzig, werd daar concertmeester van
het Gewandhausorchester en viooldocent aan het conservatorium, en trouwde met Pauline
Klengel, een uitstekende pianiste. Julius werd in 1855 in Leipzig geboren. Hij en zijn twee zusjes
kregen hun eerste muzieklessen van hun ouders; later studeerde hij als privé-leerling piano en
compositie bij o.a. Carl Reinecke. Hij was een wonderkind, en als achttienjarige begon hij aan een
carrière als pianist. In 1875 ontmoette Julius de Noorse componist Edvard Grieg, die enkele jaren
in Leipzig gestudeerd had en was teruggekomen in verband met de première van zijn pianoconcert. Later werd Grieg, die twaalf jaar ouder was dan Röntgen, een van zijn beste vrienden.
In 1877 vertrok Röntgen naar Amsterdam om pianoleraar te worden aan de Muziekschool van de
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, een instelling waar zowel amateurs als toekomstige
beroepsmusici studeerden. Daarnaast was hij actief als koor- en orkestdirigent. Hij was een groot
bewonderaar van Brahms, wiens Tweede Pianoconcert hij in 1884 uitvoerde onder leiding van de
componist.
De cello neemt in het werk van Julius Röntgen een opvallend grote plaats in. Dat heeft
gedeeltelijk te maken met zijn familie-achtergrond: een broer van zijn moeder was een beroemde
cellist, en twee van zijn zoons zijn ook uitstekende cellisten geworden. Bovendien heeft Röntgen
veel opgetreden met de grote cellist Pablo Casals. In totaal schreef hij 14 sonates voor cello en
piano. De Sonate in a klein op. 41 uit 1901 is de tweede en is opgedragen aan Isaac Mossel,
solocellist van het Concertgebouworkest. Deze speelde in 1902 de première, met de componist
aan de piano. De sonate heeft vier delen. In het eerste deel valt op dat zowel het hoofdthema
waarmee het stuk begint als het tweede thema een uitgesproken lyrisch, zingbaar karakter hebben.
Röntgen weet uit dit materiaal grote spanningsbogen te ontwikkelen, duidelijk naar het voorbeeld
van Brahms. De thema’s van het eerste deel spelen in getransformeerde vorm ook een grote rol in
de overige drie delen, wat de sonate als geheel een sterke samenhang geeft.

Toelichting 2/2
(1858-1904) werd geboren in Leiden. Toen zijn ouders acht van hun elf
kinderen hadden verloren aan tuberculose besloten zij in 1872 naar het zuiden te trekken,
hopend op een beter klimaat voor de gezondheid van de drie overige kinderen. Uiteindelijk
vestigde de familie Van Goens zich in 1879 in Parijs, waar de talentvolle Daniël aan het
conservatorium cello en compositie studeerde. Maar zijn kwetsbare gezondheid stond een
grote carrière als cellist in de weg, en hij leidde een tamelijk teruggetrokken bestaan. Hij
componeerde twee celloconcerten en 38 korte stukken voor cello en piano. Een daarvan is
Invocation op. 36, geschreven in 1900. De titel betekent ‘aanroeping’, een roep om hulp aan
een hogere macht, zoiets als een gebed dus, maar niet per se gericht aan een godheid. Het stuk
past in de traditie van de gebed-achtige aria’s die in de meeste Franse en Italiaanse opera’s uit
die tijd voorkomen (een ander instrumentaal voorbeeld is de bekende Méditation voor viool
uit Thaïs van Massenet). Van Goens sluit in zijn stijl aan bij de Franse romantiek van
bijvoorbeeld Fauré.
(1879-1942) was afkomstig uit Den Haag, maar Gérard werd
De familie van
geboren in Nancy, als zoon van de cellist Charles Hekking, die net als zijn broer Robert, ook
een cellist, naar Frankrijk was verhuisd. Hij had aanvankelijk les van zijn vader en studeerde
later aan het conservatorium in Parijs. Aan dezelfde instelling leidde hij van 1927 tot zijn dood
zelf cellisten op. Hij had de Franse nationaliteit, maar heeft het contact met zijn Nederlandse
achtergrond nooit helemaal verloren. Zo was hij van 1903 tot het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog solocellist van het Concertgebouworkest in Amsterdam, en in 1939 vierde hij
zijn zestigste verjaardag met een recital in het Concertgebouw, met Henriëtte Bosmans aan de
piano. Hij schreef een aantal korte stukken voor cello en piano, waarvan er zes zijn uitgegeven
in 1933. Joujou mécanique (‘Mechanisch speeltje’) is een geestig stukje in een tweedelige maat
met het ritme van een volksdans. Danse pour les Sakharoff is een hommage aan het
dansersechtpaar Alexander en Clotilde Sakharov, die veel betekend hebben voor de
vernieuwing van het ballet in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Het heeft een
subtieler karakter dan Joujou mécanique maar is er ritmisch wel mee verwant.

Gérard Hekking. Tekening van Jan Toorop
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De vader van
(1895-1952), de cellist Henri Bosmans, overleed acht
maanden na haar geboorte, maar zijn cello stond jarenlang midden in haar kamer, en de cello
nam in haar compositorisch werk een belangrijke plaats in. Henriëtte kreeg haar eerste
pianolessen van haar moeder, de pianiste Sara Bosman-Benedicts, die veertig jaar
hoofdvaklerares was aan het conservatorium in Amsterdam. Ze werd een virtuoos pianiste;
toen ze haar debuut maakte in het Concertgebouw was ze pas zeventien, en ze heeft
opgetreden met veel beroemde dirigenten. Omstreeks 1914, na haar eindexamen piano, begon
ze serieus te componeren, en al gauw was duidelijk dat ze ook op dat gebied buitengewoon
begaafd was. Vaak viel het haar moeilijk te kiezen tussen piano spelen en componeren. Haar
oeuvre is dan ook niet omvangrijk geworden, ook al doordat ze na het overlijden in 1935 van
haar verloofde, de violist Francis Koene, in een jarenlange diepe persoonlijke crisis terecht
kwam. Ongetwijfeld behoorde zij niettemin tot de belangrijkste Nederlandse componisten van
haar generatie. Aanvankelijk werkte zij in een laat-romantische stijl, die aansloot bij
componisten als Brahms en Franck. Nadat zij in de loop van de jaren 1920 compositielessen
had genomen van Willem Pijper, die maar een jaar ouder was dan zij, ontwikkelde zij een
modernistischer, Frans georiënteerd idioom.
De Cellosonate in a klein is geschreven in 1919 en behoort dus nog tot Bosmans’ ‘romantische’
periode. De sonate is opgedragen aan Marix Loevensohn, de toenmalige solocellist van het
Concertgebouworkest, die ook de première heeft gespeeld, met Henriëtte Bosmans aan de
piano. Het is een indrukwekkend vierdelig werk van een grote uitdrukkingskracht, die in de
hand gehouden en versterkt wordt door een zorgvuldige vormgeving. Opvallend is Bosmans’
vermogen om een groot geheel te ontwikkelen uit een kernmotief van maar enkele tonen.
Hans Maas

Francis Koene en Henriëtte Bosmans

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148

5

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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12
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zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvaly Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)
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Seizoen 2012/13 nr 4
Duo Bilitis
Eva Tebbe harp
Ekaterina Levental harp - zang
Zaterdag 10 november 2012
Open Haven Zeewolde

programma 10 november 2012
over de musici
toelichting door Leo van Wijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013
bestelformulier
Fotografie: Merlijn Doomernik
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(1875-1939)

(1963-heden)

(1862-1918)

(1954-heden)
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De musici
is een uniek ensemble op de Nederlandse podia en daar buiten. De beide musici hebben sinds hun
oprichting in 2004 naam gemaakt door hun boeiende en spraakmakende programma’s en intense samenspel.
Het duo vernoemde zich naar Claude Debussy’s tot de verbeelding sprekende composities ‘Les Chansons de
Bilitis’ op teksten van Pierre Louÿs.
Naast hun passie voor hetzelfde instrument delen de harpistes Eva Tebbe en Ekaterina Levental ook dezelfde
muzikale mentaliteit: graag zoeken ze het avontuur buiten de gebaande paden. De dubbelrol van Ekaterina
Levental geeft dit duo een unieke positie binnen het kamermuziekaanbod in binnen- en buitenland. Het
repertoire van Duo Bilitis bestaat voornamelijk uit 20ste eeuws repertoire en hedendaagse muziek, met een
speciale focus op thematische programma’s en samenwerkingen met theater en dans. Hedendaagse componisten
zoals Jeff Hamburg, Chiel Meijering, Boudewijn Tarenskeen, Daan Manneke, Oene van Geel, Gijs van Dijk,
Huba de Graaff, Gerard Beljon, Joost Kleppe en Lowell Dijkstra schreven nieuwe werken voor het duo.
Duo BILITIS is winnaar van het Internationaal Kamermuziekconcours Almere 2008, de 5e editie van het
UITMARKT kamermuziekconcours in Amsterdam en is finalist van de International Jewish Music Competition
2010.
Met het strijkersensemble Camerata Antonio Lucio onder leiding van violiste Emmy Verhey gaven zij de
Nederlandse premiere van de dubbelharpconcerten van Maciej Malecki en Jean Francaix (2005).
Het duo trad ondermeer op in het Concertgebouw te Amsterdam, het Grachtenfestival in Amsterdam,
Muziekgebouw aan 't IJ, The Tenth World Harp Congress, De Doelen te Rotterdam, Vredenburg Utrecht,
Hortus Festival 2010, Varna International Music Festival 2010 (Bulgarije), Rüttihubeliade Festival 2010
(Zwitserland) Mosel Musik Festival in Duitsland/Luxembourg (2011) en het Baku International Music Festival
(Azerbejian).
(harp) studeerde aan het ARTEZ instituut en aan de Conservatoire Regional de Rueil-Malmaison
(Frankrijk) bij Manja Smits en Christine Icart (1995-2000). In 2004 behaalde zij haar Masters diploma met
aantekening Kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij Ernestine Stoop.
Als soliste, muziektheater performer en als lid van diverse ensembles treedt zij veelvuldig op in binnen- en
buitenland tijdens festivals en concertseries. Eva is lid van het septet de EEF VAN BREEN Group (Challenge Jazz)
bestaande uit jazz -en klassieke musici. Met Duo BILITIS (twee harpen en zang) hebben Eva Tebbe en Ekaterina
Levental een unieke positie weten in te nemen binnen het kamermuziekaanbod in binnen- en buitenland door
het programmeren van eigen arrangementen, hedendaags repertoire en schitterend origineel repertoire van
veelal 19e eeuwse componisten. Duo Bilitis is winnaar van het Internationaal Kamermuziekconcours Almere
2008, het UITMARKT kamermuziekconcours 2008 en finalist van de International Jewish Music Competition
2010.
Eva houdt zich intensief bezig met het schrijven van transcripties voor de harp om het solo- en
kamermuziekrepertoire te vergroten en te verdiepen. Zij brengt regelmatig nieuwe werken in premiere.

Fotografie: Merlijn Doomernik
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(harp & mezzosopraan) werd geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een der
republieken van de voormalige Sovjet Unie. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en
harp aan de Conservatoria van Enschede, Detmold (Duitsland) en Rotterdam. Voor beide behaalde zij het
Master Diploma met onderscheiding. Haar docenten waren o.a. Barbara Pearson, Maria Acda, Diane Forlano,
Meinard Kraak en Rita Dams (zang) en Germaine Lorenzini, Godelieve Schrama, Catherine Michel en Alex
Bonnet (harp). Ze volgde Masterclasses en workshops bij onder andere Nelly Miricioiu, Charlotte Margiono,
Christoph Prégardien en Jard van Nes.

Toelichting 1/2
Een afwisselend en spannend concert waarover veel bijzonderheden te vermelden
zijn.
Allereerst de naam van het ensemble.
In 1893 publiceerde Pierre Louÿs een collectie van 143 erotische gedichten onder de
naam
. Hij presenteerde deze gedichten als een vertaling
uit het Oudgrieks van verzen van de dichteres Bilitis, die leefde aan het begin van de
6e eeuw voor Christus. Zij was een tijd- en geestesgenote van Sappho. De gedichten
zouden zijn ontdekt door een Duitse archeoloog, G. Heim (dit had voor de
oplettende lezer al een aanwijzing moeten zijn), in een graftombe op Cyprus. De
gedichten bezongen de saffische liefde tussen Bilitis en Mnasidika. Het heeft toch nog
enige tijd geduurd voordat duidelijk werd, dat Pierre Louÿs alles zelf verzonnen had
en Bilitis dus een fictief personage was.
In 1897 heeft Claude Debussy, die een goede vriend van Louÿs was, drie chansons op
muziek gezet voor vrouwenstem en piano. Eva Tebbe maakte de bewerking voor
twee harpen en deze versie hoort u vanavond.
De gedichten hebben in de 20e eeuw nog een grote invloed gehad. De Franse dichter
Henri de Régnier liet zich door Bilitis inspireren, de componist Charles Koechlin
publiceerde in 1923 Chansons de Bilitis (opus 39) en de Frans-Hongaarse componist
Joseph Kosma schreef in 1954 een operette Les Chansons de Bilitis. In 1976 baseerde
David Hamilton zijn film Bilitis losjes op Louÿs werk. In 1955 werd in San Francisco
de eerste lesbische organisatie in Amerika opgericht met de naam Daughters of Bilitis.

Wij zijn nu aangeland in de 8e eeuw na Chr. en deze harpvorm heeft eeuwen
standgehouden. Na 1600 kwam de behoefte op om de harp met beide handen te
kunnen bespelen. Het raamwerk werd op een onderstel geplaatst en daarmee was de
stokharp geboren, die een directe voorloper is van de tegenwoordige vorm. In de 17e
eeuw werd in Tirol een systeem bedacht, waarbij door middel van een handbediende
haak de snaren verkort konden worden, om ook in andere toonsoorten te kunnen
spelen. Rond 1720 bedacht Hochbrucker in Donauwörth de eerste pedaalharp. Deze in
Es groot gestemde harp was een enorme verbetering, maar nog lang niet alle
toonsoorten konden er op gespeeld worden.
Er werd toen ook al geëxperimenteerd met chromatische harpen, maar er was
onvoldoende ruimte om al die extra snaren onder te brengen en ook werd de spanning
op het frame te groot.
Sebastian Érard was rond 1810 de uitvinder van de dubbelpedaalharp. De snaar kon nu
in twee stappen verkort worden en zo werd het mogelijk om alle toonsoorten te
kunnen spelen. De basis van deze techniek wordt tot op de dag van vandaag nog
toegepast. Toch bleef de wens bestaan om een chromatische harp te bouwen. J.H. Pape
bouwde in 1845 een instrument met twee rijen snaren. Diatonisch (witte pianotoetsen)
aan de ene kant en de pentatonische (zwarte pianotoetsen) aan de andere kant. Dit
systeem met 78 snaren werd in 1897 verder verbeterd en gepatenteerd door Gustave
Lyon, directeur van de firma Pleyel in Parijs.
Om zijn harp onder de aandacht te brengen vroeg hij
een stuk voor dat
instrument te schrijven en dat werd de
voor harp en
strijkorkest. Op 6 november 1904 was de eerste uitvoering.

Omdat de composities van Ravel
(
) en Debussy
(
)
ontwikkelingen in de bouw van de
harp markeren in het kort iets over
de geschiedenis van de harp.
Op Egyptisch en Assyrische reliëfs
vinden we al de primitieve
boogharpen.
Later ontstonden de hoekharpen,
waar meer snaren van verschillende
lengte op gepannen konden worden.
Vervolgens werd de hoek gesloten en
construeerde men de raamharpen,
die bestand waren tegen grotere
snaarspanningen.
Pierre Louÿs (1870-1925)
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Debussy 2e prijswinnaar van de Prix de Rome in 1885 in de Villa Médici te Rome
(in centrum met wit vest)

Toelichting 2/2

Als contrast hoort u twee stukken die speciaal voor het Duo Bilitis zijn geschreven
door Nederlandse componisten. Beide composities zijn sprookjes.

De firma Érard kon hierbij niet achterblijven en vroeg in 1905 aan
een
stuk te componeren om de mogelijkheden van de ‘dubbel-action’ pedaalharp nog
eens duidelijk over het voetlicht te krijgen. Ravel componeerde in korte tijd het
septet
voor harp, fluit, klarinet en strijkkwartet. Het was
klaar in juni 1905 en Ravel droeg het op aan Albert Blondel, de directeur van Maison
Érard. De eerste uitvoering was op 22 februari 1907 in Parijs.

studeerde compositie bij Tristan Keuris. Hij
kreeg enkele internationale beurzen en studeerde
daarmee verder in Hongarije, Engeland en Duitsland.
Joost legt zich vooral toe op schrijven van vocale muziek.
Daarbij vormen poëzie en theater meestal het
uitgangspunt. Kenmerkend voor zijn muziek zijn een
toegankelijke lyriek en een intense hartstocht. Hij schreef
enkele kameropera’s waaronder in 2006
,
van Wim Hofman.
gebaseerd op het boek
De pers schreef hierover: ‘Een inktzwart sprookje en
opera tegelijk, de prachtige muziek onderstreept de
duistere ondertonen’. Joost Kleppe bewerkte dit stuk
speciaal voor het Duo Bilitis met twee harpen en twee
stemmen. Eva is Sneeuwwitje en Ekaterina de
stiefmoeder.

De concurrentiestrijd was daarna snel beslecht. Ondanks de ondersteuning door
Debussy verdween de chromatische Pleyelharp snel van het toneel.
Wel bleef het tot 1933 mogelijk om aan het conservatorium van Parijs chromatisch
harp te studeren en in Brussel zelfs tot 1953.
Beide stukken zijn vanavond in een bewerking voor twee harpen te beluisteren.

Het voornaamste stijlkenmerk van
, die compositie bij Ton de Leeuw
studeerde, is dat geen enkele stijl overheerst. Alle stijlkenmerken in de muziek van
jazz, klassiek, avant-garde en wereldmuziek komen afwisselend voorbij. Het
toverwoord bij Meijering is spontaniteit: alles wat in hem opkomt verwerkt hij in zijn
composities. Hij schrijft tientallen stukken per jaar en houdt zijn werken kort, omdat
zijn filosofie is dat de concentratieboog van luisteraars volgens patronen van
ongeveer 2 tot 3 minuten verloopt. Een uitzondering hierop is zijn 3 uur durende
opera uit 1988 ‘
.
schreef hij in 2008 speciaal voor het Duo Bilitis. Het is een
Russisch sprookje over fruitvliegjes en kevertjes, met een spin als doodsvijand en een
mug als onverschrokken held. Het is gebaseerd op de licht politieke teksten van
Kornej Tsjukovsky. De muziek is beeldend, verhalend, komisch en ritmisch geladen.
Leo van Wijk
november 2012

Chromatische harp
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

6

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvaly Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)
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Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 5
Leupold Trio
Tijmen Huisingh viool
Wouter Mijnders cello
Sören Leupold chitarrone en
renaissanceluit
Zondag 25 november 2012
Hotel Vennendal Nunspeet

programma 25 november 2012
over de musici
toelichting door Hans Maas
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013
bestelformulier

1
2
3-5
6
7
8

1

(ca. 1570-1622)

viool, cello, chitarrone

(ca. 1590-ca. 1658)

viool, chitarrone

(ca. 1550-ca. 1617)

renaissanceluit solo

(ca. 1659-ca. 1690)

cello, chitarrone

(ca. 1605-1669)

viool, cello, chitarrone

(1644-1704)

viool, cello, chitarrone

(1594-1663)

viool, cello, chitarrone

(ca. 1563-1626)

renaissanceluit solo

(1678-1741)

cello, chitarrone

(1653-1713)

viool, cello, chitarrone

De musici
werd in 2003 opgericht na een buitengewoon succesvol concert op het
internationaal Gitaarfestival ‘Saitensprünge’ in Duitsland.
Sindsdien speelde het trio, met violiste Eva Stegeman, veelvuldig concerten in binnen en
buitenland; Algerije, Duitsland, Belgie, Frankrijk, Italie en Spanje, en maakte het de succesvolle
CD ‘Con Chitarrone’ !
viool
is freelance concertmeester, solist en natuurlijk bekend van de Amsterdam Chamber Soloists,
verrast het ensemble u weer graag met meesterwerken en pareltjes uit de barok en renaissance!
Tijmen studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Lex Korff de Gidts, Jan Repko en
Ilya Grubert en volgde The International Competition Preparation Course’ van de Scuola di
Musica in Fiesole als leerling van Pavel Vernikov.
Hij is prijswinnaar van diverse internationale concoursen, waaronder de Iordens Viooldagen en
het Princes Christina Concours. Met zijn duo-partner, de Italiaanse pianist Alessandro Barneschi,
was hij in 2007 prijswinnaar van het bekende kamermuziekconcours’ Premio Rovere d’Oro’ in
Italie.
hitarrone, barokluit, gitaar
Sören Leupold begon zijn opleiding tot klassiek gitarist in 1988 bij Ulrich Müller aan het
conservatorium van Osnabrück.Hij vervolgde zijn studie bij Eliot Fisk en Konrad Junghänel aan
de Musikhochschule te Köln. Bij laatst genoemde studeerde hij vervolgens luit en chitarrone.
Sören behaalde zijn einddiploma met onderscheiding. Sören treedt op met tal van ensembles,
waaronder Acadamy of Ancient music, Cantus Cöln, Collegium Vocale Gent, Nederlands
Kamerkoor, La Fenice, Musica Antiqua Köln en Combattimento Consort Amsterdam.
Regelmatig is hij te gast op festivals als het Holland Festival, Festival Oude Muziek Utrecht, The
Proms en Styriarte Graz.
Naast meerdere radio en TV opnamen verleende hij medewerking aan diverse bekroonde CD
opnamen (Diapason d ór, Grammy Nominée etc.). In 2004 speelde Sören de wereldpremiere
van “Memoria” van Johannes Kalitzkes in samenwerking met de Musikfabrik NRW.
cello
Wouter Mijnders is cellist van het Combattimento Consort Amsterdam. Hij treedt veelvuldig op
binnen en buiten Europa, musiceert op festivals, in recital programma’s met pianist Peter
Beijersbergen van Henegouwen en treedt op met verschillende kamermuziek ensembles,
waaronder het Hexagon Ensemble en het Leupold trio.
Wouter maakte meerdere radio-, tv- en CD opnamen, waaronder het complete werk voor cello
en piano van Mendelssohn Bartholdy, de cello sonates van Willem Pijper en de eerste opname
van het concert voor cello piccolo van Sammartini. Hij bespeelt onder andere een speciaal voor
hem gebouwde cello van Josef Musil. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag bij René van Ast en bij Dmitri Ferschtman aan het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam.
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Fotografie: Hans Hijmering

Toelichting 1/3
Rond 1600 voltrok zich een van de grootste omwentelingen in de geschiedenis van de Europese kunstmuziek. De meest kenmerkende vorm van muziek in de zestiende eeuw, de Renaissance, was een samengaan van een aantal vrijwel gelijkwaardige, bij voorkeur gezongen
melodische lijnen. De zeventiende-eeuwse Barok bracht een volkomen nieuwe benadering. Er
was behoefte aan een soort muziek die veel meer ruimte bood aan het uitbeelden van heftige,
individuele gemoedsbewegingen. Als gevolg daarvan ontstond een muziek waarin de nadruk
lag op een of meer hoge melodische bovenstemmen, met als ondersteuning een stevige, lage
baspartij. Op grond van die lage baspartij en cijfers die bij die partij waren genoteerd, kon de
bespeler van een akkoordinstrument, bijvoorbeeld een klavecimbel, orgel of luit, een begeleiding improviseren. De baspartij zelf werd in de regel ook gespeeld door een laag strijk- of
blaasinstrument. De uitvinding van deze basso continuo-begeleiding markeert het begin van de
Barok in de muziek. Tegelijk nam de betekenis van instrumentale muziek sterk toe. In vocale
muziek werden instrumenten niet langer alleen maar gebruikt om gezongen partijen mee te
spelen, maar ze kregen aparte partijen. Ook kwam een sterke ontwikkeling van zuiver instrumentale soorten muziek op gang, zoals sonates en, later in de zeventiende eeuw, verschillende
soorten concerten.

(ca. 1570-1622) heeft waarschijnlijk zijn hele leven doorgebracht in Milaan, waar hij werkte als organist en kapelmeester. Zijn sonates behoren tot de vroegste voorbeelden van dit genre; de sonate van vandaag maakt deel uit van een bundel die is uitgegeven
in 1610. Aan het begin imiteert de begeleiding de viool op een manier die suggereert dat er wel
vier melodische partijen zijn, maar al gauw voegt de cello zich erbij, en dan wordt de begeleiding een echte basso continuo. De baspartij is opvallend melodisch voert vaak een soort gesprek met de viool. Er zijn geen duidelijk afzonderlijke delen met ieder hun eigen tempo en
maatsoort, zoals in latere sonates. Wel zijn een aantal onderdelen te onderscheiden, met verschillende karakters, die zonder onderbreking in elkaar overgaan.

De nieuwe opvattingen over muziek hadden grote gevolgen voor de instrumenten zelf.
In de zestiende eeuw werden instrumenten vaak als ‘koor’ gebouwd, met een sopraan-, alt-,
tenor- en basversie. De viool, die in de Renaissance al bekend was als de hoogste van zo’n
‘koor’ van strijkinstrumenten, werd in de Barok het meest kenmerkende melodie-instrument.
De tenorversie van hetzelfde ‘koor’ verdween, en de basversie, die wij kennen als cello, werd
met het oog op de nieuwe functie als drager van de klank flink vergroot. Een extra grote versie
stond bekend als ‘violone’, het Italiaanse ‘vergrootwoord’ van ‘viola’, zoiets als ‘reuzenviool’
(ons woord ‘cello’ is een ingekorte vorm van ‘violoncello’, wat daar weer een verkleinwoord
van is, ‘reuzenviooltje’ dus).
De luit was in de zestiende eeuw een zeer geliefd instrument. In principe was het op een luit
heel goed mogelijk om begeleidende akkoorden te spelen, maar diepe bastonen waren niet
beschikbaar. Daarom werd de luit aan de nieuwe eisen aangepast door een enorme verlenging
van de hals en een aantal lange bassnaren, die alleen als losse snaren kunnen worden gebruikt.
Een van de namen voor zo’n gewijzigde luit met extra bassnaren is ‘chitarrone’, het ‘vergrootwoord’ van ‘chitarra’; een ‘reuzengitaar’ dus.
In het programma van vandaag zijn de ingrijpende veranderingen in de muziek tussen ongeveer 1600 en 1700 goed te volgen.
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Over
(ca. 1590-ca. 1658) is weinig meer bekend dan dat hij actief was in Venetië
in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hij was daar leider van een blazersensemble en musicus aan de San Marco. In zijn sonate zijn veel meer dan bij Cima de melodische expressie en
virtuositeit geconcentreerd in de vioolpartij. Het stuk bestaat uit een aantal duidelijk van elkaar
gescheiden korte deeltjes met ieder een eigen tempo, maatsoort en karakter.

Toelichting 2/3
Lang werd aangenomen dat
(ca. 1550-ca. 1617) een Engelsman was, hoewel
hij in de eerste uitgave van zijn Fantasie voor luit door Robert Dowland (zoon van John Dowland, van wie we vandaag ook een stuk horen) wordt gepresenteerd als ‘Gregorio Huwet of
Antwerpe’. Recent onderzoek heeft aan het licht gebracht dat hij waarschijnlijk geboren is in
Huy in België als Gregorius Huet, enkele jaren heeft gewoond in Antwerpen en zich daarna
gevestigd heeft in Duitsland, met name in Wolfenbüttel. Daar werd hij in 1591 aan het hof van
de hertog aangesteld als luitist. Hij was een groot virtuoos die verschillende vernieuwingen op
het gebied van het luitspel op zijn naam had staan. De fantasie voor luit solo is een typisch
zestiende-eeuws genre. Anders dan moderne mensen zouden kunnen vermoeden gaat het er
daarin niet om dat de componist zijn verbeeldingskracht de vrije loop laat; in plaats daarvan
kiest hij een kort en bondig thema, dat in het begin meerstemmig wordt verwerkt op de manier van een fuga, met imitaties door alle stemmen, en dan als ‘kapstok’ dient voor verschillende tegenmelodieën. Een opvallend kenmerk van het thema van de Fantasie van Howet (of
Huwet, Huet enz.) is de chromatiek (een opeenvolging van halve toonsafstanden) aan het einde. Merkwaardig genoeg is dit thema bijna identiek aan het thema van een Fantasie voor orgel
of klavecimbel van Howets Nederlandse tijdgenoot Sweelinck.

(1659-1690) was een virtuoos cellist, maar ook een succesvol componist
van o.a. opera’s en andere vocale werken. Zijn leven speelde zich grotendeels af in Bologna,
waar hij was verbonden aan de grote San Petronio-kerk en voorzitter was van de beroemde
Accademia Filarmonica, een ware kweekvijver van voortreffelijke musici. Hij had compositie
gestudeerd bij Legrenzi in Venetië. Tegenwoordig geldt Gabrielli vooral als de eerste componist
van virtuoze solomuziek voor de cello, hoewel die maar een klein deel van zijn oeuvre uitmaakt. De Sonate in G groot is opgezet zoals veel soortgelijke werken uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw. In principe zijn er meestal vier delen met ieder een eigen karakter, tempo en maatsoort, in de volgorde langzaam-snel-langzaam snel. In dit geval bestaat het eerste
deel uit een afwisseling van langzame en snelle fragmenten.
De violist en componist
(1605-1669) kwam uit Verona in Noord-Italië, een gebied dat in die tijd deel uitmaakte van het rijk van de Oostenrijkse keizers. Hij was waarschijnlijk nog geen twintig toen hij al violist werd aan het hof van keizer Ferdinand II in Wenen,
waar hij de rest van zijn leven in verschillende functies zou blijven. Het was de tijd dat het
Oostenrijkse muziekleven volledig gedomineerd werd door Italianen. Bertali maakte vooral
naam als componist van grootschalige, feestelijke kerkmuziek, opera’s en oratoria maar schreef
ook voor kleine bezettingen. Zijn Sonata a due is een werk voor twee solisten en basso continuo en bestaat uit een aantal korte delen, net als de sonate van Castello. De beide solisten spelen overwegend in dialoog, dus afwisselend, telkens op elkaar reagerend als in een scene van
een toneelstuk. De bas vormt een eenvoudige ondersteuning, wat de solisten de nodige ruimte
geeft.
(1644-1704) begon in Bohemen, het gebied
De loopbaan
waar hij ook was geboren. Maar toen hij in 1670 in opdracht zijn toenmalige werkgever, de
bisschop van Olmütz, naar Tirol vertrok om nieuwe violen te kopen, liet hij zich onderweg in
Salzburg overhalen om in dienst te treden van de aartsbisschop. Daar rees zijn ster snel; in het
begin had hij de rang van een lakei, maar uiteindelijk bracht hij het tot kapelmeester én een
adellijke titel. Hij werd door velen beschouwd als de beste violist van zijn tijd. Bovendien
maakte hij indruk als componist, niet alleen met werken voor zijn eigen instrument, maar ook
met kerkmuziek (o.a. een prachtig Requiem) en opera’s. Beroemd zijn bijvoorbeeld zijn Passacaglia voor viool solo en de ‘Rozenkrans’-sonates voor viool en basso continuo. De Sonata
representativa die we vandaag horen bewijst dat Biber – en het publiek waarvoor hij schreef! –
niet afkerig waren van een dosis humor in de muziek. De sonate moet iets voorstellen, en wel
een flink aantal geluiden uit de natuur en het dagelijks leven, vooral van dieren.

Salzburg aanvang 18e eeuw
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Toelichting 3/3
(1594-1663) was componist, violist en zanger. Hij kwam uit Brescia in NoordItalië, werkte aan de San Marco in Venetië en aan verschillende vorstenhoven in Italië en
Duitsland en overleed uiteindelijk in Venetië. Ook hij was een veelzijdig componist, die
tegenwoordig vooral bekend is om zijn instrumentale werken. Zijn Romanesca is een reeks
variaties op een baspatroon dat in de zeventiende eeuw ook door veel andere componisten is
gebruikt als basis voor zowel instrumentale werken als aria’s en liederen; misschien kent u de
melodie van Greensleeves, waaraan ook het Romanesca-schema ten grondslag ligt.
Het bestaat uit twee groepen van vier maten, die allebei worden herhaald. In de Romanesca
van Marini klinken de tonen van het baspatroon op de eerste tel van iedere maat (een rustige
driedelige maat), met daar tussen in enkele verbindende noten. Boven deze bas speelt de viool
eerst een zangerige melodie, die in de volgende variaties wordt versierd. In een van de variaties wordt het baspatroon zelf uitgewerkt.
(ca. 1563-1626) was een van de beroemdste musici van zijn
De Engelse luitist
tijd. Hij had het geluk te leven in een ‘Gouden Eeuw’ van de Engelse Renaissance, de tijd van
koningin Elizabeth I en haar opvolger James I. Ondanks zijn grote reputatie zat een loopbaan
aan het Engelse hof er voor hem niet in, vermoedelijk omdat hij katholiek geworden was. Hij
bracht een aantal jaren door op het vasteland, o.a. in dienst van koning Christiaan IV van Denemarken. Lachrimae is veruit zijn bekendste werk. Dowland schreef het oorspronkelijk als een
pavane (statige dans in tweedelige maat) voor luit solo, de vorm waarin we het vandaag horen. Een versie voor zang met luitbegeleiding volgde, met als eerste tekstregel ‘Flow, my tears’
(‘Lachrimae’ is Latijn voor ‘tranen’), en een andere voor vocaal ensemble. Geen enkel werk uit
die tijd is door zo veel andere componisten gebruikt als thema voor variaties; ook Sweelinck
schreef een ‘Pavana Lachrymae’. Het stuk illustreert als geen ander de wonderlijke populariteit
die treurige liederen toen genoten, met name in Engeland.

Ondanks het werk van
was
de cello in de vroege achttiende eeuw nog
steeds vooral een begeleidingsinstrument. Dat
Antonio Vivaldi (1678-1741) een aantal sonates
voor cello en basso continuo geschreven heeft is
dus uitzonderlijk. Ca. 1740 werd in Parijs een
bundel van zes sonates uitgegeven; daarnaast
zijn er nog drie andere sonates in handschrift
bewaard gebleven. Vivaldi was muziekdirecteur
van een meisjesweeshuis in Venetië, waar de
kinderen alle mogelijke instrumenten bespeelden, en veel van zijn instrumentale muziek, misschien ook deze cellosonates, heeft daaraan zijn
ontstaan te danken. In ieder geval had Vivaldi
door zijn werk een buitengewoon gevoel voor de eigen klank- en expressiemogelijkheden van
ieder instrument ontwikkeld, en hij wist zijn melodiek dan ook perfect op het karakter van de
cello af te stemmen. De Sonate in a klein bestaat weer uit vier delen in de volgorde langzaam–
snel–langzaam–snel.
(1653-1713) is een van de weinige componisten uit de Barok van wie uitsluitend instrumentale muziek
bekend is: concerti grossi, triosonates voor twee violen en
basso continuo, en solosonates met basso continuo. Hij was
een uitstekende violist, die in zijn spel meer uitblonk door
expressiviteit en goede smaak dan door extreme virtuositeit.
Net als Gabrielli was hij opgeleid aan de Accademia Filarmonica in Bologna, maar hij werkte het grootste deel van zijn
leven in Rome.
Hoewel La Follia is uitgegeven als laatste werk in de bundel
van de twaalf ‘Suonati’ voor viool en basso continuo op 5. is
het geen gewone sonate maar een indrukwekkende reeks variaties op een thema, dat net als de Romanesca door talloze
andere componisten is gebruikt, tot Rachmaninoff toe. Wat
bij Corelli Follia heet wordt dan vaak La Folia of Folies
d’Espagne genoemd. Het thema houdt niet alleen het baspatroon maar ook de hoofdlijn van
de melodie in. Aan het begin van Corelli’s Follia horen we het thema in zuivere vorm. In de
22 variaties die hierop volgen varieert vaak de viool de melodie van het thema, soms is het de
bas die wordt omspeeld, en soms wisselen figuren in de twee partijen elkaar snel af. Ook tempo en maatsoort worden gevarieerd. Ondanks al die verscheidenheid heeft Corelli van het
stuk een monumentaal geheel weten te maken.
Hans Maas
16 november 2012
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(1866-1925)

(1)

Imperial-Oxford (1905), (2) J’avais un ami (1904), (3) La Chemise (1909)

(1892-1974)

(1894-1972)

(1874-1951)

(1)

Galathea, (2) Gigerlette, (3) Der genügsame Liebhaber

(1876-1963)

(1)

Das Alphorn, (2) Der Engel, (3) Inka-Lied

(1904-2003)

(1904-1990)

1

(1)

L ‘éléphant du jardin des plantes, (2) Fido, Fido, (3) Le Bengali

(1)

Einfältiges Lied, (2) Mahnung, (3) Jedem das Seine

(1)

Die Susi bläst das Saxophon (1928), (2) Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten

De musici
studeerde eerst aan de Hochschule für Musik in Bern bij Elisabeth Glauser. Daarna vervolgde zij haar studie aan
De Zwitserse sopraan
het Conservatorium van Amsterdam bij Udo Reinemann en Margreet Honig waar zij in 2004 succesvol haar Masterdiploma uitgereikt kreeg.
Sabine Wüthrich won verscheidene prijzen waaronder in 2008 de 1e prijs aan het Concorso Internazionale di Canto Solistico Seghizzi in Gorizia en in
2007 de 1e prijs op de Nederlandse Vocalistenpresentatie (voormalig Erna Spoorenberg concours).
Tijdens haar studie ontving Sabine drie keer achter elkaar de prestigieuze studiebeurs van de Zwitserse Kiefer Hablitzel Stichting.
Als solist heeft Sabine gewerkt met dirigenten als Paul McCreesh, Daniel Klajner, Lucas Vis, Henrik Schaefer, Etienne Siebens, Frédéric Desenclos, Otto
Tausk en Reinbert de Leeuw en trad zij op met onder andere het Berner Sinfonie Orchester, Holland Symfonia, het Doelen Ensemble, het Ensemble
Nieuwe Muziek en met het National Jeugd Orkest.
Zij was te gast op het Norwich & Norfolk Festival, het Tallinn Autumn Festival for Contempory Music, de Thuner Schlosskonzerte, de Cambridge Early
Music Series, het Stratford-upon-Avon-Festival en het Festival de Musique de Sully et du Loiret.
Sabine is een gepassioneerd lied- en kamermuziekzangeres. Met klarinettiste Céleste Zewald en pianist Daniël Kramer vormt zij het Trio Amare.
Prominente componisten Daan Manneke, Willem Wander van Nieuwkerk en Jan van de Putte hebben werk aan haar opgedragen en zij had de grote
eer om meerdere keren met de beroemde componiste Sofia Gubaidulina te werken en veel van haar kamermuziek uit te voeren. In augustus 2011 heeft
Sabine in het bijzijn van componiste Kaija Saariaho een solo-stuk met electronica en kamermuziek van deze Finse componiste uitgevoerd.
(1981) is op haar negende begonnen met saxofoon spelen. Vanaf 2003 studeerde Eva aan het Conservatorium van Amsterdam bij
Arno Bornkamp, waar zij in 2008 cum laude afstudeerde aan de masters opleiding. Het eerste deel van haar bachelor-opleiding heeft Eva aan het
Fontys Conservatorium bij Jean Pennings gestudeerd. Eva heeft bovendien lessen gevolgd bij Daniel Gauthier, hoofdvakdocent te Keulen.
Met slagwerker Ramon Lormans vormt Eva het duo ‘Sax & Stix’. In 2007 won ‘Sax & Stix’ zowel de publieks- als juryprijs op het prestigieuze
Kamermuziekconcours Almere. De hoogtepunten van hun carrière tot nu toe waren het winnen van het Vriendenkransconcours 2008 en de
Grachtenfestival Prijs 2012. Sax & Stix speelde op veel belangrijke Nederlandse podia en in Parijs. zie: www.saxstix.nl
Eva speelt sinds september 2008 baritonsaxofoon in het mede door haar opgerichte Berlage Saxophone Quartet. In 2009 won het ensemble de 1e prijs
op het Selmer Saxofoon-kwartettenconcours te Enschede. Bij het Storioni Festival Concours wonnen zij in 2010 zowel de publieks- als juryprijs. Verder
behaalde het Berlage Saxophone Quartet een finaleplaats bij het Internationaal Yamaha Saxofoonkwartettenconcours te Madrid in 2010 en bij de
Deutscher Musikwettbewerb in 2011. Ook met het Berlage Saxophone Quartet concerteerde Eva op de belangrijke podia van Nederland en in
Duitsland en Frankrijk.Voor meer informatie zie: www.berlagesaxophonequartet.com
Eva remplaçeerde bij diverse symfonieorkesten, waaronder het Residentie Orkest, het Brabants Orkest, het Gelders Orkest en bij het Nederlands
Blazers Ensemble. Lange tijd was Eva lid van het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest, waarmee zij als soliste optrad in het ‘Concerto’ van Paul Creston.
Ook soleerde zij diverse malen in het ‘Concerto’ van Glazounov, onder andere op een tournee naar Italië met het Amstel Strijkers Ensemble.
In 2007 was Eva finaliste in zowel de ´Yamaha Sax Contest´ in Hamburg als de ´Pacem in Terris Woodwind Competition´ te Bayreuth, beiden in
Duitsland.
Eva volgde onder andere masterclasses bij Jean-Denis Michat, Vincent David en Claude Delangle, Eugène Rousseau en Mario Marzi.
studeerde als scholier bij Ton Hartsuiker en vervolgens aan het Conservatorium van Amsterdam bij Håkon Austbø en in Parijs bij
Claude Helffer. Zijn diploma 2e Fase behaalde hij met onderscheiding. Hij ontving masterclasses van o.a. György Sandor, Earl Wild en Murray Perahia.
Daniël won in 1994 tijdens het Prinses Christina Concours landelijk de eerste prijs, in 1995 op het EMCY in Luxemburg en in 2008 op het Concorso
Seghizzi in Italië de begeleidersprijs en in 2007 een eervolle vermelding op het Concours Olivier Messiaen in Parijs. Hij soleerde o.a. met het Residentie
Orkest o.l.v. Yan-Pascal Tortelier, het Radio Kamerorkest o.l.v. Peter Eötvös en het NJO o.l.v. Werner Herbers en Reinbert de Leeuw. Hij maakt deel
uit van Trio Amare en treedt regelmatig op met o.a. Nobuko Imai en het The Hague String Trio.
Daniël werkt(e) samen met componisten als George Benjamin, Louis Andriessen, Joey Roukens en Sofia Gubaidulina.
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Toelichting 1/2
We verplaatsen ons vanmiddag naar het Parijs en Berlijn van het begin van de 20e
eeuw, waar de nieuwe kunstuiting ‘cabaret’ ontstond.
Het Franse woord ‘Cabaret’ betekent van origine een etablissement waar
alcoholische dranken worden geschonken en kreeg in deze periode een nieuwe
betekenis.
In Parijs werd in 1881 het Theatercafé ‘Le Chat Noir’ opgericht door Rodolphe Salis,
een zoon van een limonadefabrikant. Salis was de leider van een klein theatergezelschap. Het etablissement was gevestigd aan de Boulevard de Rochechouart en
had zijn naam te danken aan een zwerfkat die Salis bij het inrichten van het café had
gevonden. In 1885 verhuisde het café naar Rue Victor-Massé 12 in Montmartre. Het
pand met drie etages werd gedecoreerd door Henri Rivière en Caran d’Ache.
De faam van Le Chat Noir groeide nadat Émile Goudeau de literaire club
Hydropathes zo ver had gekregen, dat de leden voor hun bijeenkomsten gebruik
zouden maken van dit theatercafé. Le Chat Noir groeide uit tot een populaire
ontmoetingsplaats van artiesten, schrijvers en musici. Tot de groep bezoekers
behoorden o.a. Émile Zola, George Rodenbach, Leon Bloy. Chansonniers als Aristide
Bruant, Maurice Mac-Nab, Jules Jouy en Jean Goudezki traden daar op. Dichters en
schrijvers hielden er voordrachten. En Erik Satie en Claude Debussy speelden er
piano. Rudolphe Salis was de ceremoniemeester en trad ook op als conférencier.
De Parijse artiesten en intellectuelen ontmoeten elkaar daar en maakten van de
gelegenheid gebruik om nieuwe teksten en composities uit te proberen voor een paar
drankjes als beloning. Dit ‘Cabaret’ was een speciale vorm van een voorstelling, waar
de uitwisseling van persoonlijke ervaringen tussen publiek en artiest zeer belangrijk
was. De intimiteit van de voorstelling vereiste van de uitvoerende artiest spontaniteit,
eerlijkheid en vooral een grote veelzijdigheid.
Henri Rivière was de uitgever van het blad ‘Le Chat Noir’. Veertien jaar lang
verscheen dit tijdschrift waarin artikelen werden geschreven door Guy de Maupassant
en Émile Zola. Henri Toulouse-Lautrec verzorgde de tekeningen voor het tijdschrift.
Het idee van Le Chat Noir was zo succesvol dat vrij spoedig ook in andere Europese
steden gelijknamige en gelijksoortige gelegenheden werden geopend. In Barcelona
opende een groep Catalaanse kunstenaars het theatercafé ‘Els Quatre Gats’, maar ook
in Parijs zelf werd op de Place Pigalle door Jules Roques ‘L’Abbaye de Thélème’
opgericht.
Na de dood van Rodolphe Salis in 1897 werd Le Chat Noir opgeheven. Het meest
bekende beeld dat van Le Chat Noir bewaard is gebleven is het affiche van
Théophile-Alexandre Steinlen uit 1896 met als titel ‘Tournée du Chat Noir’.
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Toelichting 2/2
De Franse zangeres Yvette Guilbert verzorgde zo’n ‘tournee’ in verschillende
Europese landen zoals Duitsland, Italië, Engeland en ook in Amerika. Deze
kennismaking met het Franse cabaret heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van
dit soort theater over de wereld.
In Berlijn werd in januari 1901 het cabaret ‘Überbrettl’ opgericht door Ernst von
Wolzogen. De term Überbrettl betekent iets in de richting van supercabaret naar
analogie van Friederich Nietzsche’s Übermensch.
Von Wolzogen werd geïnspireerd door de novelle ‘Stilpe’ uit 1897 van Otto Julius
Bierbaum. Het theater werd later bekend onder de naam ‘Buntes Theater’. Bekende
componisten, zoals Zemlinsky, Schönberg en Oscar Straus, gingen muziek schrijven bij
de liederen. Sommige van de teksten werden geschreven door schrijvers uit de grote
literatuur zoals Kurt Tucholsky, Erich Kästner en Klaus Mann. Ook in München werd
in april 1901 een cabaret opgericht. Otto Falckenberg startte daar met ‘Die Elf
Scharfrichter’ het eerste echt politieke cabaret.
Hoe verder het cabaret zich ontwikkelde, hoe meer anti-establishment de uitingen
werden. De politieke satire werd ook een steeds
belangrijker onderdeel van het programma.
De Duitse cabarets moesten in de beginjaren (de
Duitse Keizer was nog aan de macht), gedwongen
door de censuur, stukken schrappen of het programma aanpassen. Met het aantreden van de Weimar Republiek in de twintiger jaren van de vorige
eeuw veranderde er veel ten goede in Duitsland.
Vrouwen kregen kiesrecht, de censuur verdween en
mede daardoor kreeg het cabaret voluit de mogelijkheid te parodiëren en satire was nu geen probleem meer. Net als in Amerika ontstond er in
Duitsland in de twintiger jaren een vloedgolf aan
liberale culturele ideeën. Aan al deze vrijheden
kwam in 1933 een abrupt einde. De cabaretclubs
werden overvallen en gesloten en het klimaat van
grote geestelijke vrijheid veranderde in enorme
onderdrukking. Door de NSDAP werd alle ‘Entartete Kunst’ verboden. De beroemde cabaretzangeres Irene Ambrus vluchtte na de
machtsovername naar Engeland.
Vanmiddag kunt u een aantal cabaret liederen beluisteren, zowel uit Frankrijk als uit
Duitsland, getoonzet door componisten uit de wereld van de klassieke muziek.
Leo van Wijk, december 2012
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Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)
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De musici
studeerde in Maastricht, Den Haag en Londen. Aansluitend volgde zij cursussen aan de Britten Pears School (Aldeburgh) en bij Opera Studio.
Nederland. Op dit moment wordt zij gecoacht door Meinard Kraak en Peter Nilsson. Francine van der Heijden werkte samen met dirigenten als Ton Koopman, Frans
Brüggen, Christian Zacharias en Gordan Nikolic. Zij heeft tal van opnamen en televisieregistraties op haar naam staan. Onder leiding van Jed Wentz werkte zij mee
aan een serie opnames van Mozart-opera’s, waaronder ‘Il Re Pastore’ (Elisa), ‘Mitridate’ (Aspasia), ‘Il Sogno di Scipione’ (Licenza) en ‘La Clemenza di Tito’ (Servilia).
Samen met Miranda van Kralingen en Christiane Oelze nam zij een CD op met alle Mozart concertaria’s, begeleid door het European Symfonietta onder leiding van
Ed Spanjaard. Naar aanleiding van deze opname schreef recensent Eric Bos in het Dagblad van het Noorden. Hij noemde haar “een blokje bloedkoraal” en noteerde :
“
!” Op het podium vertolkte Francine van der Heijden rollen in
opera's van Mozart. Zij zong ‘Bouffes Parisiennes’ van Offenbach en nam meermalen de rol van Constance in Poulencs ‘Dialogues des Carmélites’ op zich. Zij is een
veelgevraagd baroksolist. Zo was zij afgelopen seizoen werkzaam tijdens de festivals van Granada, Beaune, Am Niederrhein en tijdens de Gelderse Muziekzomer. Ook
hedendaagse muziek staat op haar repertoire. Haar verschijning als Japanse Hofdame in Gerald Barry's ‘Dingen die beter uitkomen op een schilderij’, ontlokte veel
lovende recensies. Zij werkte mee aan de eerste uitvoering van ‘Amadé’ van Ivo van Emmerik, van Louis Andriessens ‘Tao’, verzorgde met het Ives Ensemble de Nederlandse première van Salvatore Sciarrino’s ‘Aspern-Suite’ en met het orkest De Ereprijs voerde zij de opera ‘St. Louis Blues’ van Chiel Meijering uit.
Micha Hamel componeerde speciaal voor Francine van der Heijden ‘Zwei Lieder’ en ‘Gong’ (uitgevoerd met het Schönberg Ensemble). Ook andere componisten
droegen werk aan haar op: Andries van Rossum (‘Versuch über die Art der Sehnsucht’), Joost Kleppe (‘Cora of the Electric Throat’) en Jetse Bremer (‘Drie liederen van
Verleiding').
werd geboren in Australië. Vijf jaar later kwam zij per vrachtschip aan in Rotterdam waar zij een kwart eeuw later solofluitiste werd van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest dat toen onder leiding stond van chefdirigent Valery Gergiev.
In de tussentijd studeerde zij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij de barokrevolutionair Frans Vester. Ze behaalde diverse prijzen, speelde 25 jaar lang
in het Fodor Kwintet en maakte een decennium lang deel uit van het Nederlands Blazersensemble en de Amsterdamse Bachsolisten. Ze trad samen met deze ensembles
over de hele wereld op in nationale en internationale festivals en op radio en televisie en maakte met hen tal van CD’s, van barok tot hedendaagse muziek.
Zij speelt samen met de pianiste Marietta Petkova, met wie zij liederen opnam van Gabriel Fauré in een eigen bewerking (Challenge Classics label) “
” (Luister).
Met de pianist Ralph van Raat nam zij de verzamelde solowerken voor fluit van Rudolf Escher op (Attacca label). “
” (Luister).
Een uniek trio vormt zij met de cimbalisten Michiel Weidner en Jan Rokyta met wie zij onlangs ‘Dierenpraat’ op CD opnam, gesproken en geschreven door Armando,
met muziek van Béla Bartók, eveneens in een eigen bewerking (Attacca).
Met authentieke instrumenten treedt zij op met Het Mozart Kwartet, dat zijn naam ontleent aan de vier prachtige Mozart fluitkwartetten, en met de fortepianist Bart
van Oort. Zij is als docente verbonden aan Het Amsterdams Conservatorium.
won in 1986 het Mozart Fortepiano concours in Brugge en werd in 1993 Doctor of Musical Arts in Historical Performance Practice aan Cornell University (USA). Hij speelde in festivals over heel Europa en maakte concertreizen in de USA, Australië en Nieuw Zeeland. Hij gaf lezingen en masterklassen over de hele wereld, waaronder aan de conservatoria van Parijs, Brussel, Moskou, Helsinki, Oslo, Melbourne, Sydney, Adelaide, Tokyo, New York (Juilliard) en Hong Kong. Hij geeft
regelmatig workshops en zomercursussen: in 2008 in Australie (Melbourne, Adelaide, Brisbane), de USA (Lincoln, Norfolk, Greensboro) en verder in Trossingen, Wenen, Madrid, Modena, Trieste, en Moskou. In 2010 zal hij lesgeven en optreden in onder andere Hong Kong, Perugia (It), Roma (It), Ithaca (NY), Imperia (It), Zakopane (PL), Kremsegg (AU), Paris (Fr). Bart van Oort is al sinds 1991 docent Fortepiano en Historische Uitvoeringspraktijk aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag.
Sinds 1997 verschenen ruim vijftig CD’s, waaronder ‘The Art of the Nocturne in the Nineteenth Century’ (vijf stemvorken in Diapason), de complete Pianotrio’s van
Haydn met zijn kamermuziekensemble Van Swieten Society, de complete werken van Mozart voor piano solo en piano vierhandig (een 10 in Luister), en de complete
Klavierstücke van Haydn.
Met zijn Van Swieten Society nam hij ‘Beethovens Beethoven’ op, kamermuziek van Carl Maria von Weber, en ‘Mendelssohn, The Young Genius’. Recente releases
zijn onder andere ‘Include Musing on the Ocean’ (Beethoven Scottish Songs) met sopraan Lynn Dawson en ‘Schubert and the Flute’ met fluitiste Marieke Schneemann.

Fotografie voorpagina: Merlijn Doomernik
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Toelichting 1/3
Vanaf zijn vroegste jaren was Mozart bekend met sonates voor de combinatie van klavecimbel
en viool. Zijn eerste eigen probeersels, KV 6 t/m 9, hadden in 1764 in Parijs het licht gezien. Ze
voldeden nog helemaal aan de ideeën van de topauteurs in dit kamermuzikale genre, zoals
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. Deze hoofse Fransman was er enkele decennia eerder
nog beroemd om geworden. Het klavecimbel deelt de lakens uit, de viool mag alleen maar
begeleiden, ter versterking van het epaterende effect van het klavier.
Het duurde niet lang of Mozart begon ook hier een eigen weg in te slaan, geholpen door zijn
virtuositeit op beide instrumenten. In 1778 verschenen zijn sonates KV 301 t/m 306, onder de
oude Franse titel ‘Sonates pour clavecin ou pianoforte (!) avec accompagnement d’un violon’.
Het klavier en de viool spelen hier voor het eerst een gelijkwaardige rol, al bestaan de sonates
- een enkele uitgezonderd - nog uit twee delen, zoals bij Mozarts grote inspirator Johann
Christian Bach.
In 1778, tijdens het teleurstellende tweede verblijf in Parijs dat hij in gezelschap van zijn
moeder was begonnen, schreef de achttienjarige Wolfgang zijn enige vioolsonate met een
mineur toonsoort. In de sonate KV 304 in e kl.t. bracht hij een verrassend nieuw element aan,
namelijk een dialoog rond het thema verlies en verdriet.
Daarmee had Mozart een aangrijpende gevoelsmatige diepgang gecreëerd - geen wonder,
want in het ongenaakbare Parijs was tot overmaat van ramp zijn moeder overleden. Met de
sonate in e, in deze kleinschalige muzikale vorm, had de schoksgewijs volwassen geworden
Mozart zijn weg gevonden naar een nieuw domein met grote zeggingskracht: de lyriek.
Kort na zijn terugkeer in Salzburg, begin 1779, voltooide Mozart de sonate die vandaag in een
bewerking voor fluit en piano klinkt: de sonate KV 378 in Bes. Niets is er overgebleven van
kwelling en depressieve gevoelens, maar de contrasterende dynamiek en een zeker clair-obscur
effect laten opnieuw een grotere emotionele diepgang voelen dan tot dusver gebruikelijk was.
Een briljant Allegro moderato wordt gevolgd door een expressief Andantino sostenuto e
cantabile. Het is de opmaat tot een afsluitend opgewekt Rondeau (Allegro).

Mozart componeerde de Fantasie in c kl.t. KV 475 in de lente van 1785, in Wenen. In de
herfst van het voorgaande jaar had hij de Sonate in c kl.t. KV 457 geschreven en opgedragen
aan een van zijn leerlingen, Thérèse von Trattner, de echtgenote van een rijke koopman. In
december 1785 publiceerde hij bij zijn Weense uitgever Artaria beide stukken als een
combinatie, wat in die tijd ongebruikelijk was en ook voor Mozart als een bijzonderheid
gezien kan worden. Het is maar de vraag of het noodzakelijk is om de sonate en de fantasie
telkens weer als een onafscheidelijke combinatie te programmeren, zoals vaak gebeurd is. Ze
stemmen met elkaar overeen in karakter, toonsoort en muzikale zinsbouw, maar er zat wel
ruim een half jaar productiviteit tussen beide ontstaansdata. Die data liggen met zekerheid vast
doordat de beide autografen zich in het Mozarteum te Salzburg bevinden. Het is denkbaar dat
Artaria Mozart om commerciële redenen tot gezamenlijke publicatie bewogen had.
Hoe de ontstaansgeschiedenis ook gezien moet worden, de Fantasie in c is zo niet een
hoeksteen, dan toch wel een mijlpaal in het klavieroeuvre van Mozart.

Het stuk begin in c kl.t., als een Adagio, om vervolgens over te gaan in een Allegro gedeelte
waarbij de toonsoorten a kl.t., g kl.t., F gr.t. en f kl.t doorlopen worden. Daarna komt een
derde sectie in Bes gr.t. - Andantino - om tenslotte uit te monden in een Più allegro in d kl.t.
Hier keert het beginthema terug, alvorens de fantasie in c kl.t. tot haar afronding komt.
Er kunnen speculatieve bespiegelingen gewijd worden aan de betekenis van Thérèse von
Trattner voor de inhoud van de sonate KV 457, maar het is waardevoller om het objectieve feit
vast te stellen dat Mozart een weg is ingeslagen die tenslotte bij de vroege romantiek uitkomt.
Hij bevestigt dit uitdrukkelijk in de Fantasie KV 475. Hing in de sonate nog een voorhang van
klassieke elegantie, in de Fantasie is daar geen sprake meer van. Hier speelt zich een verhaal af een levensverhaal? - met een bedachtzame, dramatische, soms zelfs zwaarmoedige stemming.
Daarmee past dit stuk prachtig in het programma van vanavond.

Wolfgang Amadeus Mozart en Joseph Haydn hebben in het Wenen van de tweede helft van de
achttiende eeuw de voorwaarden gecreëerd waaronder het solo-lied zijn negentiende eeuwse
hoogvlakte zou gaan vinden, vooral in de werken van Franz Schubert, Robert Schumann,
Johannes Brahms en Hugo Wolf. Maar er moest eerst veel gebeuren. Als men bedenkt dat
Schubert meer dan zeshonderd liederen gecomponeerd heeft, en dat Schumann en Brahms er
ieder ook honderden op hun conto hebben, dan steken de vierenveertig overgebleven liederen
van Haydn en de dertig composities van Mozart daarbij wel magertjes af. Mozart lijkt lange tijd
het Lied als muzikale vorm niet erg belangrijk te hebben gevonden. Hij spreekt bij meer dan een
gelegenheid zelf over ‘Freundstücke’, cadeautjes aan vrienden. Zo distribueerde hij er een paar
in Mannheim, tijdens zijn lange reis naar Parijs. Maar relevant is ook dat er in zijn dagen een
belangrijk literair verschil tussen Wenen en de rest van het Duitstalige cultuurgebied bestond.
Wenen had geen traditie in de liedkunst, het was één en al Italiaanse opera wat de klok sloeg.
Pas toen het Duitstalige ‘Singspiel’ de Oostenrijkse bühne begon te veroveren, kon zich een
impliciete vorm van Weense liederenschool ontwikkelen.
Deze werd voornamelijk bezet door kleine namen. Muzikaal stak Mozart daar net als Haydn
met kop en schouders bovenuit, maar helaas niet als het om de gebruikte teksten ging. Dit was
in Noord Duitsland wel anders, zeker in het taalgebied van de dichtvorsten in Weimar, Johann
Wolfgang von Goethe voorop. In tegenstelling tot diens pedagogische opvattingen vervolmaking van het gedicht met behulp van de muziek, maar dan wel volgens strakke literaire
regels - kozen Weners als Haydn en Mozart de omgekeerde weg: zij probeerden de teksten als
het ware te herschrijven, vanuit de muziek. Prima la musica, poi il parole !
- Het viooltje - is het enige nagelaten lied waarin Mozart een tekst van Von
Goethe gebruikt. Het heeft een opera-achtige allure, en het is, vanzelfsprekend, nog een klassiek
strofen-gedicht. Von Goethe moest niets van doorgecomponeerde literaire nieuwlichterij
hebben, zoals we straks zullen zien. Maar Das Veilchen ontstond als compositie wel in 1785, net
. Dat was in de periode van Le nozze di Figaro. Vanaf die tijd gaan
zoals
lyrische zang en dramatische declamatie hand in hand, om wisselende gemoedstoestanden met
verve tot uitdrukking te brengen. Mozart gebruikt in zijn liederen echter nog geen vrije
dichtvormen, ook niet in de twee liederen die vandaag nog volgen, beiden ontstaan in het jaar
1787.
- naar een autodocument van
dichteres Gabriele von Baumberg - en
zijn composities waarmee
Mozart ons ver het gevoelsdomein van de romantiek in voert, en waar het ons niet verbazen
zal dat we Franz Schubert zullen tegenkomen.
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Eerst de muziek, dan het woord

Toelichting 2/3
De liederen van Schubert worden door iedere deskundige hooggeschat, maar aan dit oordeel
kleeft sinds jaar en dag tegelijkertijd een zekere geringschatting voor zijn compositorische
vaardigheden op het gebied van symfonieën en opera’s. Het is alsof het componeren van
muziek bij de meer dan zeshonderd nagelaten liederen hem te gemakkelijk afging. Zonder
schetsen, zonder aarzelingen, zonder doorhalingen lijkt het ene lied na het andere uit zijn pen
te vloeien, soms in een hele reeks op één dag. Wel zijn de criticasters het er eigenlijk altijd over
eens dat het een van de hemel geschonken huwelijk is, telkens als Schubert een tekst van een
wonderwel passende melodie voorziet.
In Schuberts tijd en ook nog lang erna werd het lied als genre nauwelijks serieus genomen,
althans niet door componisten van naam en evenmin door de dichters van teksten die op
muziek gezet werden. Johann Wolfgang von Goethe bijvoorbeeld was het niet te min om het
zijn afnemers op voorhand naar de zin te maken. Als het hem uitkwam, stemde hij zijn
verdichtsels af op de smaak van de zanger of de dirigent van het koor. Componisten, op hun
beurt, namen hun liederen niet op in hun catalogus, laat staan dat ze er een opusnummer voor
bedachten.
Als er al een lied werd gecreëerd, dan moest het ‘lyrisch’ zijn, het moest zich beperken tot het
weergeven van gevoelens en stemmingen en bovenal: het moest een vast patroon van strofen
en versvoeten volgen. De melodie moest eenvoudig zijn, gemakkelijk te zingen, en zeker geen
gekunstelde contrapuntstructuur hebben of van toonsoort wisselen. Wat hier niet aan voldeed
was nieuwlichterij, een regelrechte devaluatie van Het Woord.
De tijd stond echter niet stil. Eind achttiende eeuw had men genoeg van de gebruikelijke
vermaaksliederen zoals drink- en liefdesliederen. Begin negentiende eeuw ontstonden in
Wenen en ook daarbuiten doorgecomponeerde liederen met wisselingen in structuur,
maatvoering en toonsoort. Von Goethe en Hoffmann die er als gerenommeerde literator
beiden ernstig bezwaar tegen maakten, konden deze ontwikkelingsgang niet tegenhouden zodat het tenslotte Franz Liszt was die Schubert een ‘dramatisch lyricus’ zou noemen.
Voorheen zou deze kwalificatie eenvoudig ondenkbaar zijn geweest.

Goethe

Vogl
Hoffman
Voor deze toelichting zijn de volgende auteurs geraadpleegd:
- Elsa van Maren: Schuberts Liederen. In: Schubert Stichting: http://www.schubert.nl/artikelen
- Dietrich Fischer-Diskau: Auf den Spuren der Schubert-Lieder (München 1977)

In Schuberts tijd kwam het zingen van liederen met pianobegeleiding in zwang. Een
medescholier beschrijft hoe men vooral geporteerd was van grootse verhalen met spanning,
heldhaftigheid en aangrijpend leed. Daar bestaat onder zijn liederen een aantal voorbeelden
van.
Veel van Schuberts liederen beleefden ten huize van vrienden hun première. Mannen
schaamden zich evenmin als vrouwen om hun emoties tijdens de uitvoeringen van zijn
kersverse liederen de vrije loop te laten. Zo beschrijft een gastheer uit een vakantieadres in
1825 dat de heren toehoorders elkaar na afloop schreiend in de armen waren gevallen. Ook
over Johann Nepomuk Hummel, in die tijd een gevierd componist, gaat het verhaal dat hem
de tranen over de wangen liepen, ondanks het feit dat de grote tenor Johann Michael Vogl de man die als eerste Von Goethes Erlkönig had gezongen - niet bij stem was en Schubert als
pianist op zich ook maar matig presteerde. Hun kracht lag letterlijk in de sfeer van hun
samenspel, het effect ervan had zijn ervaren componistenhart diep getroffen.
Dit alles mag anekdotisch aandoen, maar een feit is dat Schubert als vrijwel geen ander in staat
is om muzikale beelden op te roepen met een realistisch zintuiglijke waarneembaarheid. Je
hoort murmelend water, een galopperend paard, een draaiende molensteen, een krakend dak,
een piepende windvaan, een snorrend spinnewiel. Je loopt mee in de pas van de wandelaar.
Je beleeft de blijdschap, opwinding, angst en verdriet, de eenzaamheid, kou en troosteloosheid, de warmte en berusting, als het ware in jezelf.
Dit bereikt Schubert door uitgekiend gebruik van snelle modulaties, veelvuldige afwisseling van
majeur en mineur, subtiele verschuivingen in de harmonie, opeenvolging van akkoorden
(tertsen vooral), en variërende ritmen. In de loop van de tijd lijkt zijn componeertrant zich te
vereenvoudigen, maar dat gaat gepaard met een versterkte suggestiviteit - zoals bij Der
Leiermann, het laatste couplet van Die Winterreise - terwijl de ongecompliceerde lyriek
gaandeweg alleen nog maar een symbool voor een idylle is, voor zolang als die mag duren zoals in Die schöne Müllerin.
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Wilhelm Müller (1794-1827)

Der Leiermann zoals Anton Pieck hem zag in
1934

Toelichting 3/3
Het lied
(1826) is de toonzetting van een gedicht van Ernst Schulze (17891817), een privaatdocent Philologie in Göttingen, wiens werken diepe indruk op Schubert
maakten. Schubert heeft er zeker negen van muziek voorzien. ‘Im Frühling’ is het lieflijkste van
de reeks. Het bevat twee melodieën die in een rustig voortgaande beweging de betovering
van de natuur verbeelden. Er is een subtiele variatie in begeleidingsfiguren, ritmiek en
harmonie. De zes strofen zijn paarsgewijs met elkaar verbonden, in elk paar keert telkens de
melodiecombinatie terug, met een wisseling van toonsoort die de inhoud van het gedicht
uittilt boven de klaaglijke sentimentele sfeer waarin de dichter blijft steken. De stille verrukking
over de lenteochtend is Schuberts authentieke handtekening.
(1823) verklankt een gedicht van Johann Wolfgang von Goethe (17421832). Het was al eens getoonzet door Carl Friedrich Zelter - de leermeester van Mendelssohn
- maar onder diens handen had het een straatliedjeskarakter gekregen dat je desnoods ook
zonder begeleiding kon zingen. Schubert echter laat tekst en wervelende muziek zo met elkaar
versmelten dat je het appel van zijn walsen, Duitse dansen en Ländlers op jonge mensen onder
de lindeboom, als het ware voor je ogen ziet ontstaan.
(‘Serenade’) hebben we te maken met één van de allerbekendste en meest
In
geliefde liederen. De tekst is van Ludwig Rellstab (1799-1860), een Berlijnse journalist,
muziekcriticus en dichter. Rellstab is de auteur van zeven van de teksten die in 1829, het jaar
na Schuberts dood, door uitgever Tobias Hasslinger zouden worden samengebracht in een
(1828) onsterfelijk zou worden. De zanger roept
verzameling die als
zijn geliefde op hem gelukkig te maken. In de derde strofe zet deze klacht in mineur
hartstochtelijk door, de zang wordt omlijst door mandolinespel. De bekoorlijkheid van het
stuk kan niet doen vergeten dat hier een gordijn van tranen tussen beide personages hangt.
Telkens als de piano de echo speelt, in de cesuur van de zanglijn, is het alsof de zanger zijn
adem inhoudt: zo gespannen luistert hij of er wel antwoord komt.
(1828), op een tekst van Johann Gabriel Seidl (1804-1875, jurist,
Keizerlijk Thesaurier, dichter en uitgever) is tenslotte het laatste lied dat Schubert geschreven
heeft. Ook dit lied is door Hasslinger in Schwanengesang opgenomen. Het is een typisch
Schubertiaans gebaar waarmee de postduif de lucht ingestuurd wordt.Syncopische
begeleidingsfiguren suggereren overtuigend de ongeduldige hartslag waarmee een
hartstochtelijk verlangen gepaard gaat. Stem en piano delen een reeks frasen met elkaar, alsof
het om een Müller-lied gaat. Schubert maakt van de conventionele tekst van Seidl een Heineachtige gevoelservaring. De nauwelijks merkbare verandering van de herhaalde vraag aan het
eind van het lied: “Kennt ihr sie?”, geplaatst in een daling van Es naar D, stelt de onontkoombare desillusie vast. Alleen al door dit detail werd deze onvoorziene finale het onvergelijkelijke gedenkteken voor een uitermate productief maar veel te kort componistenbestaan.
Een van de werken uit de laatste maanden van Schuberts leven is het beroemde
(1828). Het is een complexer werk dan
kamermuzikale werk
het gebruikelijke ‘klassieke’ lied.
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Oorspronkelijk handschrift van Franz Schubert: Der Hirt auf dem Felsen
Het is geschreven voor zangstem - oorspronkelijk een sopraan -, piano en klarinet. Deze drie
volkomen gelijkwaardige partijen zorgen in hun gezamenlijkheid voor een bijzonder karakter.
Ook is het feit opmerkelijk dat de tekst bestaat uit de compilatie van verzen van drie
verschillende dichters. De eerste vier strofen zijn van Wilhelm Müller (1794-1829), een leraar
klassieke talen uit Dessau en hertogelijk bibliothecaris aldaar. De volgende twee zijn van de
hand van Karl August Varnhagen von Ense (1785-1858), biograaf, militair en diplomaat uit
Berlijn (en dus niet van Helmina von Chézy zoals men ten onrechte lange tijd gedacht heeft).
Het laatste vers is Schuberts eigenhandige bewerking van een paar regels van Wilhelm Müller,
uit diens ‘Liebesgedanken’.
‘Der Hirt auf dem Felsen’ was een late reactie op een verzoek van de bevriende operazangeres
Pauline Anna Milder-Hauptmann. Zij had om een showstuk gevraagd waarin zij een breed
scala aan gevoelens kon tonen. Omgekeerd had Schubert gehoopt dat hij haar hiermee kon
overhalen tot een rol in de voorgenomen productie van een opera die tot op dat moment
stagneerde. Schubert heeft noch de opera mogen bijwonen, noch ‘Der Hirt auf dem Felsen’
met eigen oren gehoord. Hij overleed te vroeg. Anderhalf jaar na zijn dood stelde broer
Ferdinand het manuscript ter hand van de eerder genoemde zanger Vogl. Die speelde het
vervolgens door aan de zangeres voor wie Schubert het geschreven had, drie jaar na de
opdracht.
Het eerste deel van ‘Der Hirt auf dem Felsen’ is warm van toon. De eenzame herder luistert
naar de echo’s die uit het dal op de hoge rots tot hem komen. Het tweede deel krijgt een
donkere kleur: de herder brengt al zijn verdriet en eenzaamheid onder woorden. Het slotdeel
is een teken van hoop. De herder voorziet de aankomende lente. Hij weet dat hij straks zal
opleven.

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

7

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvaly Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 8
Lendvai String Trio
Nadia Wijzenbeek viool
Ylvali Zilliacus altviool
Maria Macleod cello
Villa Vennendal Nunspeet

Fotografie: Timothy Kraemer

programma 3 februari 2013
over de musici
toelichting door Leo van Wijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013

1
2
3-4
5
6

(1855-1932)

- Vivace e giocoso
- Un poco Andante
- Un poco Allegretto e Scherzando
- Passpied (variations on a theme by J.S. Bach)

- Allegro con spirito
- Allegro vivace e furioso
- Andante tranquillo et amabile
- Allegro

-

(1770-1827)

1

In Walzer tempo
Piacevole
Allegro marcato
A tempo
Animato
Allegro marcato

- Adagio – Allegro con brio
- Adagio ma non tanto e cantabile
- Scherzo : Allegro
- Presto

De musici
Sinds hun debuut in Wigmore Hall in 2006 heeft het Lendvai String Trio een druk schema gehad vol concerten op de grote podia door heel Europa. Zo werden zij
verschillende malen terug gevraagd voor een optreden in Wigmore Hall, traden zij op in King’s Place, het Barbican en Purcell Room in Londen, het Concertgebouw in
Amsterdam, en Berwaldhallen en Nybrokajen 11 in Zweden. Tevens worden hun concerten frequent uitgezonden door de Nederlandse Radio 4, Zweedse Radio P2 en
BBC 3.
In 2010 werd het Lendvai String Trio geselecteerd voor de Young Artist Series 2010/2011 van het Concertgebouw in Amsterdam. Eerdere successen bestonden onder
andere uit het winnen van prijzen van de Kirckman Concert Society, de Worshipful Company of Musicians, Musician’s Benevolent Fund, the Park Lane Group en het
Concert Promoters Network in het Verenigd Koninkrijk. In 2005 werden ze geselecteerd voor de Holland Music Sessions ‘New Masters on Tour’, wat resulteerde in
een reeks van concerten in Roemenië, Bulgarije, Letland, Litouwen, Polen en Nederland. Ze hebben opgetreden op festivals in Duitsland, Italië, Frankrijk, Zwitserland,
Oostenrijk en Zweden.
Het trio werkt regelmatig samen met andere artiesten; hoogtepunten waren onder andere concerten met hoboïsten Alexei Ogrintchouk en Nicolas Daniel, pianisten
Paolo Giacometti, Charles Owen, Alasdair Beatson en Martin Sturfält.
In 2011 won het Lendvai String Trio de belangrijke ‘Kersjes van de Groenekan Prijs’ voor uitzonderlijk talent in de Nederlandse Kamermuziek
Zij traden eerder op bij ons in Hotel NH Sparrenhorst op zondag 16 december 2007.
is een veelgevraagde soliste en kamermusicus. Zij trad als soliste op in o.a. het Concertgebouw in Amsterdam, de Royal
De Nederlandse violiste
Albert Hall in Londen met orkesten als het Radio Symfonie Orkest, de Royal Philharmonic Concert Orchestra en het Nationaal Symfonie Orkest van de Oekraïne. Nadia geeft regelmatig recitals in o.a. het Concertgebouw in Amsterdam, het Paleis van de Schone Kunsten in Brussel, de Glazunov Zaal in St-Petersburg en het Rudolphinum in Praag.
Nadia Wijzenbeek won het Davina van Wely Concours en de Philip and Dorothy Green Award in Londen en was laureaat tijdens het Nationaal Vioolconcours Oskar
Back. Nadia studeerde bij Coosje Wijzenbeek, Elisabeth Perry, Herman Krebbers en David Takeno aan het Conservatorium van Amsterdam en de Guildhall School of
Music and Drama in Londen, waar zij de Premier Prix behaalde.
Nadia is lid van het Aronowitz Ensemble in Londen. Daarnaast is zij concertmeester bij de Radio Kamer Filharmonie.
geniet een zeer gevarieerde internationale kamermuziekcarriere. Naast het Lendvai String Trio speelt ze geregeld met de UppsaDe Zweedse altviolisted
la Kamer Solisten en met pianiste Karin Haglund. Ylvali is ook werkzaam als soloaltiste van het barokensemble English Concert, onder leiding van Andrew Manze. Met
dit ensemble maakte ze opnames voor Harmonia Mundi en maakte ze tournees door Europa, Azie en de VS.
Ylvali studeerde aan de Royal College of Music in Londen bij Simon Rowland-Jones, alwaar ze de Cecil Aronowitz alviool prijs won en haar Postgraduate Diploma
met onderscheiding behaalde. In 2002/2003 studeerde ze bij Tabea Zimmerman in Berlijn en aan het Tanglewood Music Centre in de VS met beurzen van de English
Speaking Union en een DAAD beurs. Ylvaly is in 2009 benoemd tot leider van de altviolen bij het Musica Vitae Chamber Orchestra in Växjö (Zweden). In november
2012 is Ylvaili toegetreden tot het Merel String Quartet in Zürich.
Ylvali speelt op een Lorenzo Storioni altviool uit 1767.
won de strijkerscategorie van zowel ‘BBC Young Musician of the Year’ als van de ‘Royal Overseas League’. Bovendien won ze de
De Britse celliste
bronzen medaille tijdens het London Symphony Orchestra/Shell concours.
Als soliste trad ze op met o.a. het London Symphony Orchestra en het Ulster Orchestra. Ze speelt regelmatig in zalen als de Wigmore Hall, de Barbican, de Purcell
Room, de Queen Elizabeth Hall en St John’s, Smith Square in Londen. Marie maakte opnames voor Zweedse Radio en haar concerten werden uitgezonden op BBC 2
en 3 en Classic FM.
Marie is evenals Nadia lid van het Aronowitz Ensemble, dat werd geselecteerd als BBC New Generation Artist. Dit ensemble was winnaar van de Borletti Buitoni
Trust Award. Tussen 2006 en 2008 was zij solocelliste van Västeräs Sinfonietta. In 2009 trad zij als celliste toe tot het kamermuziekensemble Ensemble 360 (Sheffield).
Marie kreeg les van o.a. Louise Hopkins, Frans Helmerson, David Takeno en Steven Isserlis.
Marie speelt op een Matteo Goffriller cello uit 1706.
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Toelichting 1/2
Het strijktrio kende aan het begin van de 18e eeuw twee bezettingen: twee violen en
een cello, dan wel: viool, altviool en cello. De eerste variant ontstond uit de
triosonate zoals die bij Bach, Händel en Buxtehude in zwang was.
De eerste variant werd langzaam verdrongen door de tweede variant en vanaf 1770
werd dit ook de belangrijkste. Haydn was waarschijnlijk de eerste componist die de
bezetting viool, altviool en cello gebruikte. Het vroege klassieke strijktrio had een
driedelige opzet met een uitgebreid menuet als finale. Later werd er een vierdelig
schema gebruikt en ook kwamen vijf en zesdelige schema´s voor. Een beroemd
voorbeeld hiervan is het zesdelige Divertimento voor viool, altviool en cello KV 563
van Mozart. In Beethovens vroege strijktrio´s komen beide varianten voor: opus drie
is sterk vormgegeven naar Mozarts Divertimento en de drie trio´s opus 9 behoren tot
de vierdelige categorie. De trio’s opus 9 verschenen in 1798 en zijn opgedragen aan
de Russische graaf Johann Georg von Browne (*). Beethoven beschouwde ze in die
tijd als zijn beste kamermuziekwerken en het verschil met zijn eerste trio’s is
aanzienlijk. Deze werken tonen een vastberaden opzet, niet bedoeld om
oppervlakkig te amuseren, maar om de aandacht van het publiek te trekken en vast
te houden.
De inleiding van het eerste deel begint unisono en gebruikt vervolgens het ritmische
motief van drie korte en een lange noot, dat zo kenmerkend is voor Beethovens
muzikale taal. Het komt ook weer terug aan het begin van het Allegro con brio. In
het langzame deel, dat in E gr.t. staat, gebruikt hij hardnekkig triolen en zestiende
noten, waardoor de luisteraar het idee krijgt dat het om een andante gaat in plaats
van om een adagio.

Het originele repertoire voor het strijktrio is niet groot. Na Beethoven schreef
Schubert zijn prachtige trio D 581 en daarna bleef het in de 19e eeuw tamelijk stil.
Pianotrio’s en strijkkwartetten werden er in overvloed geschreven. Pas in de 20e eeuw
verschenen er weer strijktrio’s van de hand van Ernst von Dohnányi (Serenade opus
10), Bohuslav Martinu (Strijktrio nr 1), Eugène Ysaye (strijktrio Le Chimay uit 1927),
Frank Martin, Anton Webern en Arnold Schönberg. William Alwyn voltooide zijn
enige strijktrio in 1962. Sitkovestky heeft een mooie bewerking voor strijktrio gemaakt
van Bach’s Goldbergvariaties.
Maar ook Nederlandse componisten schreven in het begin van de 20e eeuw
strijktrio’s. Matthijs Vermeulen voltooide in 1923 in Parijs een strijktrio en ook Julius
Röntgen heeft er in die periode een aantal geschreven. De meeste van deze trio’s zijn
nooit uitgegeven.
Het Lendvai Trio is in de archieven gedoken en heeft daar een groot aantal strijktrio’s
van Röntgen gevonden die zeer de moeite waard zijn.
Dit concert past mooi in de serie, die vorig jaar begon met het programma over
Röntgen en Grieg en dit seizoen werd gevolgd door de uitvoering van de prachtige
cellosonate opus 41 van Julius Röntgen. Nu kunnen wij de onbekende strijktrio’s van
hem gaan beluisteren, die ook in de laat romantische stijl zijn geschreven met
duidelijke invloeden van Johannes Brahms.

(*) Graaf Johann Georg von
Browne-Camus van Ierse afstamming (

Het Lendvai Trio is bezig met een groot Röntgen project. In de komende 2½ jaar
zullen zij 4 CD’s uitbrengen met strijktrio’s van Röntgen. De eerste van deze serie
wordt volgende maand opgenomen in Londen en daarop zullen o.a. de drie trio’s te
beluisteren zijn, die vanmiddag worden
uitgevoerd.

) diende
in het leger onder Catharina II en
bezat een zekere welstand. Zijn
vermogen schijnt hij later verspeeld te hebben. Beethoven
droeg meerdere werken op aan
Von Browne en zijn echtgenote
gedurende zijn vroege jaren in
Wenen.

Julius Röntgen werd op 9 mei 1855 in Leipzig
geboren. Zijn vader, de Nederlandse violist
Engelbert Röntgen, was concertmeester van het
Leipziger Gewandhausorchester en zijn moeder
was de Duitse pianiste Pauline Klengel. Julius
was een muzikaal wonderkind.

Titelblad 1e uitgave ‘Dediés à
Monsieur Le Compte de BROWNE’
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Het scherzo bestaat uit twee trio’s; het eerste heeft een wat schuchter karakter, het
tweede met een prachtige inzet van de cello is veel krachtiger van aard. De finale
begint onstuimig, maar in het tweede thema keert het terug naar een kalmere
beweging met opmerkelijke harmonische uitstapjes in de doorwerking.

Hij kreeg pianoles van Carl Reinecke (dirigent
van het Gewandhaus) en maakte op jeugdige
leeftijd al reizen langs de grote Duitse
muzieksteden.
Carl Reinecke

Toelichting 2/2
Op 14 jarige leeftijd werd hij voorgesteld aan Franz List, die hem direct uitnodigde
voor zijn beroemde soirees in zijn huis in Weimar.

In 1898 ontstond er een conflict met Willem Mengelberg, de opvolger van Willem
Kes als dirigent van het in 1888 opgerichte Concertgebouworkest. Röntgen deed
afstand van het dirigentschap van het koor van de vereniging ‘Toonkunst’
Amsterdam.
Na deze teleurstelling richtte Röntgen zich meer op het componeren van
kamermuziek en zijn werk voor het conservatorium, waarvan hij in 1898 directeur
werd. Ook had hij veel succes als pianobegeleider van o.a. de violist Carl Flesch en
later ook van de cellist Pablo Casals. Met de beroemde zanger Johannes Messchaert
trad hij jaarlijks op in Wenen, waar hij vaak contact had met de door hem
bewonderde Johannes Brahms.
Na het overlijden van Amanda Maier in 1894 hertrouwde Julius met de bemiddelde
pianiste Abrahamine des Amorie van der Hoeven (Mien). In 1924, op 69-jarige
leeftijd, ging hij met pensioen als directeur van het conservatorium.
Hij trok zich met zijn gezin terug in een door zijn toen negentienjarige zoon Frants
ontworpen villa in Bilthoven aan de Gerard Doulaan 21, de Villa Gaudeamus. Het
huis is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, gemengd met Noorse
invloeden.

Liszt Haus in Weimar in 1900

Aan het conservatorium in Leipzig leerde hij ook zijn latere vriend Edvard Grieg
kennen. Julius bezocht regelmatig de ‘Skandinavikse Selskap’, een vereniging van
Noorse en Zweedse studenten aan de universiteit van Leipzig. Daar leerde hij ook
zijn latere vrouw kennen, de Zweedse vioolstudente Amanda Maier.
In 1877 vertrok Röntgen naar Nederland op uitnodiging van Abraham Dirk Loman,
die een vooraanstaande positie innam in het culturele leven van die tijd.
Röntgen werd pianoleraar aan de muziekschool in Amsterdam. Hij dirigeerde de
zangvereniging Excelsior en organiseerde en leidde de Felix Meritis concerten. Aan
zijn ouders schreef hij dat het muziekleven in Amsterdam niet op een hoog peil
stond. De muziekschool werd vooral bezocht door kinderen en oude dames, die
voor hun plezier muziekles namen, niet om er hun brood mee te verdienen.
In 1883 richtte Röntgen samen met Frans Coenen en Daniël de Lange het
‘Amsterdamsch Conservatorium’ op. Ook stond hij aan de wieg van het
Concertgebouw als adviseur van de architect Van Gendt.

Villa Gaudeamus

De plattegrond van het huis heeft de contouren van een concertvleugel. Zeer
opmerkelijk is het enorm hoge, steile zadeldak. De villa bevat een mooie muziekzaal
waar door de familie Röntgen vele huisconcerten zijn gegeven.
Leo van Wijk, januari 2013
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Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

6

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Landgoedhotel Villa Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvali Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 9
Fresco Pianotrio
Birthe Blom viool
Katharina Gross cello
Yoram Ish-Hurwitz piano
Catharinakapel Harderwijk

programma 17 februari 2013
over de musici
toelichting door Hans Maas
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013
Fotografie: Nancy Horowitz

1
2
3-4
5
6

(1862-1918)

- Andante con molto allegro
- Scherzo. Moderato con allegro
- Intermezzo. Andante espresso
- Finale. Appassionato

(1961 - heden)

(1797-1828)

1

- Allegro
- Andante con moto
- Scherzando: Allegro moderato
- Allegro moderato

De musici
Het Fresco Pianotrio is een recent initiatief van violiste Birthe Blom, celliste Katharina Gross
en pianist Yoram Ish-Hurwitz. Zij kunnen ieder apart bogen op een succesvolle internationale carrière als solist, wonnen belangrijke prijzen en studeerden aan gerenommeerde
instituten zoals de Juilliard School, Conservatoire de Lausanne en Musikhochschule Köln.
Hun samenwerking als trio heeft in 2011 reeds geleid tot een uitgebreide concertserie in
Nederland en Oostenrijk.

Birthe Blom behaalde in Lausanne bij Pierre Amoyal cum laude haar solistendiploma . Zij
won nationaal en internationaal veel prijzen (o.a. 1e prijs bij Nationaal Vioolconcours
Oskar Back en de European Music Prize). Blom gaf recitals in Nederland waaronder herhaaldelijk in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, in elf Europese landen, de VS en
Japan. Zij was solist bij het Radio Symfonie Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het
Residentie Orkest, l’Orchestre de Chambre de Lausanne en Camerata de Lausanne, in
belangrijke concertzalen, waaronder de Grote Zaal van het Concertgebouw.

Katharina Gross is meervoudig prijswinnaar op internationale concoursen. Zij studeerde
aan de Musikhochschule Lübeck bij David Geringas, Musikhochschule Köln bij Frans Helmerson en Royal Northern College of Music in Manchester bij Ralph Kirshbaum. In 2009
richtte zij Concertello op waarmee zij sindsdien een kamermuziekserie organiseert in
Steiermark, Oostenrijk. Ter ondersteuning van haar activiteiten ontving zij van het Oostenrijkse Ministerie van Cultuur een internationale studiebeurs. Naast het Fresco Pianotrio
maakt Gross deel uit van het Nieuwe Weense Kwartet. Als solist en kamermusicus speelde
zij op belangrijke internationale podia, waaronder Musikverein Wien, Concertgebouw
Amsterdam en Kennedy Center Washington.

Yoram Ish-Hurwitz studeerde bij Danièle Dechenne en Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium, György Sándor aan de Juilliard School in New York en in de solistenklas van
Karl-Heinz Kämmerling in Hannover. Hij won verscheidene prijzen en beurzen en gaf
solorecitals in vele Europese landen en de VS. Sinds 2003 is hij Steinway Artist. Onder zijn
projecten vallen de complete vertolkingen van de
van Liszt en
van Albéniz, zowel tijdens concerten als op CD’s. Sinds kort is Yoram Ish-Hurwitz
ook actief op het gebied van kamermuziek: als artistiek leider van het festival Landgoedconcerten Oranjewoud, met bassist Szymon Marciniak en als lid van het recentelijk opgerichte Fresco Pianotrio. Yoram trad tweemaal eerder op bij de Randmeerconcerten. In
2009 met de complete Iberia Suite van Isaac Albéniz en in 2011 met Les Années de
Pèlerinage van Frans Liszt.
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Toelichting 1/2

Het was zijn eerste grote compositie, terwijl hij nog aan zijn eigenlijke studie moest beginnen:
pas in december zou hij zich inschrijven voor de compositieklas van Ernest Guiraud.

Eind juni 1880 nam Nadezjda von Meck, een schatrijke Russische weduwe die op dat moment
met haar kinderen en bedienden in Zwitserland verbleef, contact op met het Conservatoire in
Parijs. Ze was op zoek naar een pianist die uitstekend van blad kon spelen, om met haar samen vierhandig te spelen, haar zingende oudste dochter te begeleiden en de jongste kinderen
pianoles te geven. Antoine Marmontel, leraar piano, dacht toen direct aan zijn achttienjarige
leerling Achille Debussy (die een jaar later zijn tweede voornaam Claude zou gaan gebruiken).
Debussy was een lastige leerling geweest. Hoogbegaafd, maar niet gedreven om de briljante
pianist te worden waar zijn ouders zo vurig op hadden gehoopt. Ook zijn leraar harmonie
Durand had Achilles talent herkend, maar deze was niet bereid zich aan de schoolse regels te
houden, en werd voor dit vak uiteindelijk uitgeschreven zonder dat hij examen had gedaan.
Wel had hij een paar weken eerder een Eerste Prijs voor het vak Begeleiden behaald, en daarbij bewezen dat hij fantastisch van blad kon spelen. Nadezjda von Meck kwam als geroepen.
De volgende maanden reisde Debussy met haar en haar kinderen door Zwitserland en Italië,
waar de Von Meck-hofhouding werd uitgebreid met twee uitstekende Russische musici, een
violist en een cellist. Het trio moest iedere avond optreden. Naast Beethoven en Schubert omvatte het repertoire vooral Russische muziek, veelal in bewerking.
Door de intensieve correspondentie van mevrouw Von Meck met haar idool en beschermeling
Tsjajkovski weten we dat ze erg tevreden was over haar kleine, geestige Parijzenaar. In deze
omstandigheden schreef Debussy, die alleen nog maar componist wilde worden, in september
1880 zijn enige pianotrio.

Het Von Meck Pianotrio uit 1880. Het was een
gelegenheidstrio bestaande uit de violist Wladyslaw
Pachulski, 1859-1919 (links). Hij werkte als musicus
voor Nadezjda von Meck. Hij trouwde met haar
dochter Julia. In het midden de cellist Pjotr Danilchenko. Rechts zit Claude Debussy, die naar beweerd wordt, een oogje had op Von Mecks dochter Sophie, wat hem vanuit Florence een enkele reis
Parijs opleverde. Over Pachulski is bij de engelstalige Wikipedia een interessante biografie te vinden (zoek naar Wladyslaw Pachulski).
Ook op de oorzaak van de breuk tussen Von Meck
en Tsjaikovski wordt daar ingegaan.
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Het trio heeft de frisheid en spontaniteit van een jeugdwerk. Van de vernieuwingen die Debussy
vanaf de jaren 1890 tot een van de grondleggers van de twintigste-eeuwse muziek zouden maken, is nog vrijwel niets te horen. Het stuk wijkt in zijn stijl weinig af van wat Debussy’s Franse
tijdgenoten in die tijd schreven, en ook de opzet in vier delen is op zichzelf traditioneel. Anderzijds draagt het stuk al een heel persoonlijk stempel, vooral door de sierlijke, arabeske-achtige
melodiek, die Debussy in zijn latere werk nog veel verder zou ontwikkelen.

Het eendelige Eerste Pianotrio op. 32 van de Amerikaanse componist
reweg het meest recente werk in dit programma; het werd geschreven in 1990.

is ver-

Liebermann werd geboren in New York, waar hij ook zijn jeugd en studietijd doorbracht. Hij
kreeg zijn eerste pianolessen toen hij acht jaar was. Omdat hij ook begon te componeren, kwamen daar vanaf zijn veertiende compositielessen bij. Twee jaar later maakte hij zijn debuut als
pianist met een optreden in de Carnegie Recital Hall, waarbij hij o.a. zijn eigen Pianosonate op.
1 speelde. Zijn vakopleiding kreeg hij aan de beroemde Juilliard School of Music. Als componist
is hij buitengewoon productief; hij heeft een indrukwekkend oeuvre in allerlei genres op zijn
naam staan, van instrumentale solostukken tot symfonieën en concerten, en van liederen tot
opera’s. Daarnaast treedt hij veelvuldig op als pianist en dirigent.
De muzikale taal en expressie van Liebermanns werk sluiten nauw aan bij die van laat-romantische componisten van rond 1900, zoals Fauré, zonder overigens bepaalde voorbeelden te imiteren. Critici hebben Liebermann dan ook wel traditionalisme verweten. Zelf ziet hij dat anders.
Het idee van modernisten dat ieder nieuw stuk uniek en individueel
moet zijn wijst hij af. Klassieke muziek is voor hem een continue
ontwikkeling, waarin nieuwe muziek wordt verrijkt door associaties uit het verleden. Hoorbare invloeden zijn niet iets verkeerds,
maar maken het de componist mogelijk zichzelf in een culturele
context te plaatsen. Liebermann ervaart componeren als een organisch proces, waarbij het geheel zich op een natuurlijke manier
ontwikkelt uit het kleinst mogelijke idee. Het is voor hem een zoektocht naar het onvermijdelijke, naar de enig juiste manier
waarop het muzikale materiaal zich kan ontwikkelen. De structuur van een stuk kan
soms heel ingewikkeld zijn, maar de oppervlakte moet daarbij een soort schoonheid hebben, iets dat de aandacht van de
luisteraar trekt en vasthoudt. Liebermann is vast overtuigd van de noodzaak
van een goede melodie, die je kunt onthouden en nazingen.

Toelichting 2/2
Op 26 maart 1827 overleed in Wenen Beethoven. De begrafenis, drie dagen later, bracht
20.000 mensen op de been. De lijkwagen werd begeleid door dertig musici, die fakkels droegen. Één van hen was de toen dertigjarige
. Beethoven was Schuberts idool geweest, hoewel Schuberts manier van werken volkomen verschilde van die van Beethoven. Het
componeerproces was voor Beethoven bijvoorbeeld altijd weer een moeizame worsteling,
terwijl Schubert het ene stuk na het andere schreef; en waar Beethoven in de eerste plaats in
dramatische ontwikkelingen dacht, was Schubert voor alles een lyricus. Niettemin had Schubert
de nabijheid van Beethoven als een enorme druk ervaren, en het lijkt alsof die druk met Beethovens dood was weggevallen. Waarschijnlijk voorvoelde Schubert ook dat hij zelf niet veel
tijd meer had.
Sinds hij enkele jaren eerder met syfilis besmet was geraakt, wist hij dat hij niet oud zou worden. Hij had veel last van hoofdpijnen en was geobsedeerd door de dood. Ruim anderhalf
jaar na Beethoven, op 19 november 1828, zou hij zelf bezwijken aan buiktyfus. Hoe het ook
zij, wat Schubert in de laatste periode van zijn leven aan meesterwerken tot stand bracht is
ronduit verbijsterend. Naast de grote liederencyclus Die Winterreise, waar hij in 1826 aan begonnen was, en de liederen die later zijn uitgegeven als Schwanengesang, schreef hij o.a. de
twee bundels Impromptus, de Moments musicaux en drie grote sonates voor piano, de Fantasie in f klein en het Allegro Lebensstürme voor 4-handig piano, het beroemde Strijkkwintet en
ook zijn twee pianotrios, waarvan we vandaag het tweede horen.

Geboortehuis van Schubert
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De aanleiding om zich op pianotrio’s te storten is misschien geweest dat zijn vriend, de pianist
Carl Maria von Bockle, een trio was begonnen met de violist Ignaz Schuppanzigh en de cellist
Joseph Linke, twee beroemde kamermuziekspelers, die o.a. aan de premières van Beethovens
kwartetten hadden meegewerkt, en ook aan die van Beethovens laatste trio, met de componist
zelf aan de piano. Schuberts Trio in Es groot werd voltooid in november 1827 en een maand
later, op 26 december, voor het eerst in het openbaar uitgevoerd in het gebouw van de Musikverein. Schubert schreef het op verzoek van zijn goede vriend Joseph von Spaun ter gelegenheid van diens verloving. Spaun was een van de adellijke studenten die in de tijd dat Schubert
koorknaap was in hetzelfde ‘Konvikt’ in Wenen woonden. Hij had Schubert altijd gesteund,
ook financieel, o.a. door het organiseren van ‘Schubertiaden’, besloten avonden waar Schuberts muziek centraal stond.
De gedrukte uitgave van het Trio in Es verscheen kort voor Schuberts dood en kreeg toen
het opusnummer 100 mee. Het is een monumentaal, virtuoos werk in vier delen, een van
de langste trio’s uit het hele repertoire. Maar
een paar van de talloze bijzonderheden kunnen hier worden genoemd. Een ervan is een
verschijnsel dat ook in ander werk uit deze periode voorkomt: de muziek lijkt de luisteraar
opeens een raadselachtige droomwereld binnen te voeren, waarin de tijd lijkt stil te staan,
om uiteindelijk op een bijna gewelddadige manier naar de realiteit terug te keren. Het tweede thema in het eerste deel is een sprekend
voorbeeld, maar ook andere delen kennen zulke momenten. Het tweede deel, misschien wel
de expressieve kern van het hele trio, heeft een
wonderlijk hoofdthema. Het is een iets aangepaste versie van een Zweeds lied dat Schubert
niet lang daarvoor had leren kennen, met de
tekst ‘De zon gaat onder’ – een symboliek
waarmee hij bijzonder vertrouwd was. Het
Sterfhuis van Schubert
begin van het derde deel, het gebruikelijke
Scherzo, kan de argeloze maar oplettende luisteraar even het gevoel geven dat de strijkers per
ongeluk iets te laat inzetten, tot hij merkt dat het samenspel met de piano toch klopt: het is een
canon, met het karakter van een veredelde volksdans.
Het laatste deel begint op de klassieke manier met een refrein-thema dat een aantal keren kan
worden afgewisseld met andere thema’s. Maar Schubert blijft zo lang doorborduren op het
tweede thema, dat het lijkt alsof hij het refrein vergeten is. Uiteindelijk duikt ook nog, als een
echo uit het verleden, de Zweedse melodie uit het tweede deel op.
Hans Maas
9 februari 2013

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Hugo Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148
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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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

6

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Landgoedhotel Villa Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvali Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 10
Utrecht String Quartet
Eeva Koskinen viool
Katherine Routley viool
Joël Waterman altviool
Sebastian Koloski cello
Open Haven Zeewolde

programma 2 maart 2013
over de musici
toelichting door Wouter Molendijk
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013

1
2
3-4
5
6

(1732-1809)

‘Ultimo quartetto’
- Andante grazioso
- Menuetto ma non troppo Presto - Trio

(1881-1945)

- Moderato
- Allegro molto capriccioso
- Lento

(1809-1847)

- Thema con Variazioni. Andante sostenuto
- Scherzo. Allegro leggiero
- Cappriccio. Andante con moto - Fuga. A tempo ordinario

(1840-1893)

(bew. Rostislav Dubinsky - Borodin Quartet)
1. Morning Prayer (Morgengebed)
3. Playing Hobbyhorse (De kleine ridder)
5. March of the Wooden Soldiers (Mars van de speelgoedsoldaatjes)
7 Funeral of the Doll (De begrafenis van de pop)
9. The Witch (De heks Baba Yaga) (20)
11. Russian Song (Russisch Lied)
13. Kamarinskaja (Volkslied) (14)

2. Winter Morning (Wintermorgen)
4. Mama
6. The Sick Doll (De zieke pop)
8. A Nanny’s Fairy Tale. (Een bakersprookje) (19)
10. Polka
12. A Peasant Plays a Concertina. (De boer speelt op een trekharmonica)

(De complete versie bestaat uit 24 delen. Tussen haakjes de afwijkende nummering in de complete versie)
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De musici
Het
is één van de meest gerenommeerde kamermuziekensembles en geniet een internationale reputatie als een
veelzijdig en dynamisch ensemble. Hoewel de vier musici van het USQ in Nederland wonen, is hun muzikale wereld grenzeloos. In geen
geval wil het ensemble het genre strijkkwartet als een museumstuk behandelen. Veeleer ontdekken de musici, ook in traditionele werken,
steeds weer iets nieuws, combineren die met noviteiten, of spelen op ongebruikelijke concertlocaties. Hun uitstekende reputatie in de
muziekwereld hebben de leden van het Utrecht String Quartet vooral verkregen met hun zoektocht naar verdwenen of in vergetelheid
geraakt repertoire en hun samenwerking met hedendaagse componisten.
Deze veelzijdigheid bewijst het kwartet op internationale tournees, die het de laatste tijd onder meer maakte naar Frankrijk, Duitsland,
Australië en het internationaal befaamde Kuhmo Kamermuziekfestival in Finland. Het Finse dagblad Helsingin Sanomat schreef hierover:
“Hun spel is tegelijkertijd intellectueel, analyserend en krachtig expressief”.
In april 2000 maakte het Utrecht String Quartet zijn debuut in Engeland in de Conway Hall en in 2003 in de Wigmore Hall, beide in
Londen, waar het kwartet sindsdien regelmatig te gast is. In Nederland is het USQ in alle belangrijke kamermuziekseries vertegenwoordigd, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, Vredenburg in Utrecht en Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. De vier musici
gaven daarnaast gehoor aan een uitnodiging van koningin Beatrix om in het Paleis Noordeinde in Den Haag te concerteren. Op
pedagogisch vlak is het kwartet verantwoordelijk voor de kamermuziekklas van het Utrechts Conservatorium en werken zij succesvol
samen met partners in de kamermuziek als Vladimir Mendelssohn, Dimitri Ferschtman, Arno Bornkamp, Christianne Stotijn, Pauline
Oostenrijk, Ivo Janssen, Nobuko Imai, Isabelle van Keulen, Alexander Madzar. Naast een uitgebreide concertpraktijk houdt het USQ zich
ook bezig met opnamen voor radio, televisie en cd. Een omvangrijke collectie cd’s verscheen op het label MDG. Voor deze opnames
kreeg het USQ uitstekende kritieken in alle gerenommeerde muziektijdschriften, zoals The Gramophone, het BBC Music Magazine, het
USA Fanfare en het Duitse blad Fono Forum.
...
naar Nederland teneinde haar opleiding
Na haar studie aan de Sibelius Academy in haar geboortestad Helsinki verhuisde
te voltooien bij Viktor Liberman aan het Utrechts Conservatorium. Gedurende haar studietijd reisde zij ook frequent naar Frankrijk om te
studeren bij violist Wladimir Spivakov.
Eeva was prijswinnaar bij diverse concoursen zoals het Tibor Varga Concours en de Japan Music Competition en treedt regelmatig
nationaal en internationaal op als solist en als kamermusicus. Zij is mede-oprichter van het USQ. In 2001 volgde haar benoeming tot
eerste concertmeester bij het Noord Nederlands Orkest. Eeva Koskinen maakt ook deel uit van het Trio Finlandia en is als docente
verbonden aan het Utrechts Conservatorium.

Fotografie: Ronald Knapp
Eeva Koskinen, Joël Waterman, Sebastian Koloski, Katherine Routley

De Australische violiste
studeerde aan het Conservatorium of Music in Sydney, de Indiana University in Bloomington (U.S.A.) en het Utrechts Conservatorium. Zij kreeg les
van onder meer Harry Curby, Yuval Yaron, Stanley Ritchie, Viktor Liberman en Philip Hirschhorn.
Zij won diverse prijzen en beurzen die haar in staat stelden om haar studie buiten Australië voort te zetten. Haar liefde voor kamermuziek bracht haar in contact met Walter Levine, Felix
Ayo, Eli Goren, Sandor Végh en Gidon Kremer.
Katherine is mede-oprichter van het USQ en maakt sinds 1989 tevens deel uit van de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
ontving zijn eerste vioollessen van zijn vader. Hij zette zijn studie voort bij Coosje Wijzenbeek in Hilversum, en in 1992-1993 aan de Universiteit van Bloomington,
Altviolist
Indiana, bij Rostislav Dubinsky, oprichter van het Borodin kwartet. in Bloomington ontving hij tevens de Kreisler Award. vanaf 1995 studeerde hij altviool bij Marjolein Dispa aan het
Conservatorium van Amsterdam, waar hij in 2001 Magna cum laude afstudeerde. Sinds 1995 is Joel actief als remplacant bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Tevens werd hij als gastaanvoerder uitgenodigd bij Holland Symfonia, het Gelders Orkest, de Radio Kamerfilharmonie en Amsterdam Sinfonietta. Van dit laatste ensemble maakt hij sinds 2006 vast deel uit. Joël is
ook zeer actief als kamermusicus. Hij is mede-oprichter van het Ensemble Cameleon, en altviolist van het Utrecht String Quartet.Verder is hij kamermuziekpartner van musici als Janine
Jansen, Liza Ferschtman, Paolo Giacometti en Rian de Waal.
werd geboren in Bremen (Duitsland). Hij studeerde cello aan de Musikhochschule Freiburg bij Christoph Henkel en voltooide zijn studie in de U.S.A bij Aldo Parisot.
Na zijn terugkeer naar Europa speelde hij regelmatig als free-lance cellist bij de Berliner Philharmoniker. Sebastian Koloski woont thans in Nederland waar hij mede-oprichter was van het
USQ.
Naast zijn intensieve werkzaamheden als kamermusicus is hij ook als free-lance cellist verbonden aan de Amsterdam Opera, de orkesten van de Nederlandse omroep en het Orquestra de
Cadaques in Spanje.
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Toelichting 1/2
Enkele notities bij dit concert
was van eenvoudige afkomst. Hij zong in het jongenskoor in de Stephansdom
in Wenen. Hij wist al jong dat hij componist wilde worden. Na de stembreuk voorzag in zijn
onderhoud als musicus en als begeleider van zangers. Hij kwam in contact met adellijke
personen, en werd uiteindelijk kapelmeester van de zeer rijke prins Estherhazy. Voor hem heeft
Haydn heel veel prachtige muziek gecomponeerd.
Haydn kan beschouwd worden als de uitvinder van het strijkkwartet: hij schreef er meer dan
tachtig. In die tachtig strijkkwartetten zit een grote ontwikkeling: de vier instrumenten worden
steeds meer gelijkwaardig, in plaats van dat de melodie vooral de viool zit en de cello slechts
de baslijn speelt. Mozart zette dat voort (o.a. met zes geweldige aan Haydn opgedragen
kwartetten).
Haydn overleefde de door hem bewonderde Mozart. In 1803 dirigeerde Haydn voor het
laatst een concert in Wenen. Hij voerde toen de 'Zeven Kruiswoorden' uit, die wij vorig
seizoen in de strijkkwartetversie in Ermelo gehoord hebben.
In dat jaar schreef hij de twee delen voor strijkkwartet die een paar jaar later als opus 103
gepubliceerd werden: hij had de kracht niet meer om de ontbrekende delen te componeren.
Haydn suggereerde de uitgever om PS toe te voegen: "Hin ist meine Kraft, alt und schwach bin
ich" (Verdwenen is mijn kracht, oud en zwak ben ik). Beethoven had het stokje intussen
overgenomen door in 1801 zijn zes kwartetten opus 18 te publiceren, waar heel andere wegen
worden ingeslagen. De aanduiding van de delen is: in gracieus gaande beweging; menuet
maar niet te gehaast.
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was een geniale man. Zijn voornaam Felix betekent ‘gelukkig’ in het Latijn.
Gelukkig mag je je noemen als je met zoveel talenten in een rijke bankiersfamilie geboren
wordt, privé onderwijs krijgt en een eigen orkest tot je beschikking hebt. Mendelssohn speelde
erg goed piano, orgel en viool en kon heel goed tekenen. Tussen 1827 en 1835 reisde hij langs
alle grote muziekcentra in Centraal Europa en Engeland. Hij genoot een grote populariteit. In
1829 dirigeerde hij de eerste uitvoering na Bach's dood van diens Matthäus-Passion. In mei 1847
overleed zijn zuster Fanny zeer onverwachts aan een hersenbloeding. Een half jaar later
overleed ook Felix, aan verdriet en oververmoeidheid.
Drie jaar na Mendelssohn's dood werden de vier losse stukken opus 81 gepubliceerd. Ze hebben
geen relatie met elkaar en zijn in verschillende periodes gecomponeerd.
Het eerste stuk (andante met variaties) is uit 1847, uit de laatste maanden van zijn leven. Ik vind
het een heerlijk licht stuk, wat in tegenstelling staat tot het strijkkwartet opus 80. Dat kwartet
schreef hij in dezelfde periode als een soort requiem voor zijn kort daarvoor overleden zuster
Fanny. De delen zijn: in gaande beweging; iets geanimeerder; gehaast; gaand als in het begin.
Het tweede stuk (scherzo in a) is ook uit 1847. Een van de beroemdste scherzi uit de
muziekgeschiedenis is het scherzo van Mendelssohn uit de muziek bij Een Midzomernachtsdroom (van Shakespeare). Dit scherzo ademt dezelfde sfeer van lichtheid en speelsheid. Het is
een van Mendelssohn's laatste werken. De aanduiding is: licht en blij en vlot.
Het derde stuk (capriccio in e, dezelfde toonsoort als het beroemde vioolconcert) is uit 1843.
Het bestaat uit twee delen, eerst een langzame inleiding, een soort lied zonder woorden,
daarna een kleine fuga. Mendelssohn schrijft in een brief over zijn plan om een enkele Capricen
voor strijkkwartet te schrijven, maar het is bij deze gebleven. De aanduidingen betekenen: in
een vlot gaande beweging; blij en fugatisch, zeer snel.

Het laatste publieke optreden van Haydn in 1808 met Die Schöpfung in de

Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) en Mendelssohns vrouw Cécile Jeanrenaud (1817-1853)

Universiteit van Wenen

De twee belangrijkste vrouwen in het leven van Felix Mendelssohn.
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werd geboren in Nagyszentmiklós (de Hongaarse naam), of Sânnicolau Mare (de
Roemeense naam). De naam betekent: Groot SintNicolaas! Het ligt in Transsylvanië, het
westelijk deel van Roemenië, dat ten tijde van Bartók's geboorte bij Hongarije behoorde. In
dat gebied wisselen Hongaarse en Roemeense dorpen elkaar af. Er is ook nog een Duitse
minderheid en er leven veel zigeuners.
In de 19e eeuw komen er in veel Europese landen tendensen om in de muziek de nationale
identiteit te benadrukken. Liszt deed dat bijvoorbeeld met zijn Hongaarse dansen. Maar in veel
van die pogingen was de invloed vooral wat er in de steden klonk, zoals door
zigeunerorkesten. Bartók wilde niet verder op die weg, en ging terug naar de bron: de boeren
in de dorpjes en hun muziek en dansen. Hij verzamelde veel muziek o.a. met zijn vriend
Kodály. Dat materiaal verwerkte hij (maar niet letterlijk) in veel van zijn werken.
Bartók schreef zes strijkkwartetten, verdeeld over zijn hele werkzame leven. Zij weerspiegelen
zijn ontwikkeling als componist. Hoewel ik deze werken al decennia ken, blijf ik ze ervaren als
weerbarstige en toch intrigerende muziek.
Dat weerbarstige (zowel in de harmonie als in de ritmiek) zit echter ook in de authentieke
volksmuziek. (In Bartók's muziek bij het ballet De wonderbaarlijke Mandarijn uit dezelfde
periode, is dat weerbarstige heel extreem.)
Het tweede kwartet schreef hij tussen 1915 en 1917, toen de Eerste Wereldoorlog Europa
verscheurde. Kort daarvoor vonden er in de schilderkunst (Kandinski) en in de muziek
(Schönberg, Stravinski) grote veranderingen plaats.
Het kwartet duurt ongeveer 26 minuten. De delen noemt hij: gematigd; snel en speels;
langzaam. Maar er zijn binnen de delen flinke wisselingen in tempo. Het begint met een mooie
melodie in de eerste viool. In het tweede deel zijn er strakke ritmes en haast slagwerkachtige
begeleidingsfiguren. In het tweede deel hoor je ook invloeden van Berber-muziek: Bartók deed
ook onderzoek naar volksmuziek in Noord-Afrika.

schreef veel prachtige muziek: opera's, symfonieën, concerten, balletten (o.a.
Zwanenmeer, Notenkraker), en kamermuziek waaronder drie strijkkwartetten. Hij schreef net
als Schumann een 'Album voor de jeugd', 24 eenvoudige pianostukjes.
Hij was niet tevreden over de kwaliteit van de stukken voor kinderen. Maar deze stukken zijn
zeker niet geschikt voor beginnende pianospelers! Hij droeg ze op aan zijn 7-jarige neefje
Vladimir Davidoff. Tien ervan bewerkte Dubinsky (primarius van het beroemde Borodin
Kwartet) voor strijkkwartet.
Tsjaikovski was financieel onafhankelijk omdat hij lange tijd ondersteund werd door een rijke
weduwe, Nadezjda von Meck. Zij schreven elkaar honderden brieven, maar hebben elkaar
nooit ontmoet. (Zij is ook de vrouw die Debussy in dienst nam, zie de toelichting bij het vorige
concert.) Drie jaar voor zijn dood, toen Tsjaikovski al niet meer van haar toelagen afhankelijk
was, stopte Nadezjda onverwachts met haar toelagen en brieven. Nadezjda werd diep
getroffen door het overlijden van Tsjaikovski en heeft hem slechts een paar maanden
overleefd.
(Hoogstwaarschijnlijk was Tsjaikovski homoseksueel. Hij was weliswaar (voor de vorm?)
getrouwd, maar dat huwelijk heeft maar heel kort geduurd. De doodsoorzaak van Tsjaikovski
is cholera geweest, maar mogelijk is dat een opzettelijke cholera geweest omdat zijn
homoseksuele geaardheid aan het licht was gekomen en hij gedwongen werd tot een vorm van
zelfdoding door het drinken van besmet water. Het is ook mogelijk dat Nadezjda haar
toelagen en hun briefwisseling heeft stopgezet omdat zijn geaardheid haar ter ore was
gekomen en ze dat niet kon accepteren. Ik kan Tsjaikovski's zesde symfonie, bijgenaamd
Pathétique, niet beluisteren zonder aan deze dramatische omstandigheden te denken.)
In deze stukken is daarvan evenwel niets te merken, want het is heerlijk zorgeloze muziek. Een
groter contrast met het kwartet van Bartók kan ik me haast niet voorstellen!
Wouter Molendijk, 25 februari 2013

Zittend Bártok en Kodály
met strijkkwartet
De jeugdige Tsjaikovski
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Nadezjda von Meck

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. Wim Bömer

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

Lukaskerk
Van Asch van Wijklaan 69
3853 KV Ermelo

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl
mevr. Henny van Manen-Aartsen Telefoon: 0341 563634
voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. Henk de Wit

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

secretariaat
dhr. Anne de De Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 06 5700 2004 (inspreken)

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353813
Burg. Vermeerlaan 8, 3881 GZ Putten

concertcoördinator:
dhr. Roel Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. Adri 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 tot 24 uur voor aanvang van het concert via
inspreken op telefoonnummer 06 1369 5148

5

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa 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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

6

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Landgoedhotel Villa Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvali Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eeva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 11
Daria van den Bercken piano
Lukaskerk Ermelo

programma 16 maart 2013
over Daria van den Bercken
toelichting door Anne de Vries
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2012/2013

1
2
3-4
5
6
Fotografie: Marco Borggreve

(1685-1759)

- Allemande
- Allegro
- Air. Lentement
- Gigue: Presto
- Menuetto

- Adagio
- Allegro
- Adagio
- Fuga: Allegro

(1862-1918)
- Scherzando

- Rapide et léger

(1882-1971)

(1770-1827)
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- Moderato cantabile molto espressivo
- Allegro molto
- Adagio, ma non troppo - Fuga. Allegro, ma non troppo

Daria van den Bercken
Sinds het winnen van de Debuut PublieksPrijs in 2006 heeft de Nederlands-Russische pianiste
Daria van den Bercken opgetreden in de meest toonaangevende zalen en festivals in
Nederland. Verder speelde zij recitals in onder andere Rusland, Brazilië, Frankrijk, Slovenië,
VS, Canada, Jordanië, Duitsland, Zweden, Indonesië, Nieuw Zeeland, Australië en Japan.
Tijdens haar studie won Daria van den Bercken meerdere prijzen in onder meer het Steinway
Concours, Prinses Christina Concours en de Vriendenkrans 2005 van het Concertgebouw in
Amsterdam. In 2010 was zij finaliste van het eerste Internationale Paul Badura Skoda
Concours in Spanje. In 2007 debuteerde Daria met het Rotterdam Philharmonisch Orkest
waar ze het pianoconcert van Clara Schumann speelde. Nationale kranten spraken over
‘Daria’s daverende debuut’. Zij kwam terug als soliste bij dit orkest in 2008/09 met Mozart’s
pianoconcert in C groot KV 467 onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Datzelfde seizoen
soleerde zij met het Gelders Orkest met Mozart’s negentiende pianoconcert en speelde ook
met andere Nederlandse orkesten. Daria werkte met dirigenten als Christoph Poppen, JoAnn
Falletta, Ivan Meylemans en Shi-Yeon Sung. Weer een seizoen later keerde zij voor de derde
keer terug bij het Rotterdams Philharonisch met Messiaen’s Oiseaux Exotiques. In de
afgelopen seizoenen speelde Daria ook in festivals zoals het Delft Chamber Music Festival,
het Internationaal Gergiev Festival in Rotterdam, het Stift Festival, het Grachtenfestival in
Amsterdam en Virada Cultural in São Paulo (Brazilië). Daria van den Bercken studeerde twee
jaar aan de Jacobs School of Music in Bloomington, Indiana (VS) bij Menahem Pressler en
Leonard Hokanson. Dit was tijdens haar Bachelor’s Degree (2002) en Master’s Degree
(2005) in Amsterdam, respectievelijk bij Mila Baslawskaja en Naum Grubert. Masterclasses
en extra lessen bij Murray Perahia, Leon Fleisher, Elisabeth Leonskaja, Marie-Françoise
Bucquet en Alicia de Larrocha zijn van grote betekenis geweest in de bijdrage van haar
muzikale ontwikkeling. Naast solo-optredens is Daria zeer actief als kamer-musicus. Zij treedt
regelmatig op met zangers als Christianne Stotijn, Henk Neven en Karin Strobos maar ook
met klarinettist Michael Collins, fagottist Bram van Sambeek, het Russische Atrium Kwartet
en de Nederlandse Parkanyi Kwartet en Ruysdael Kwartet. Daria geeft regelmatig
kinderconcerten door heel Nederland en gaf les aan de Escola Esproarte in Portugal. Deze
school is opgezet volgens het Venezolaanse muzieksysteen El Systema. Daria’s meest recente
project Handel At The Piano is erop gericht een wereldwijd publiek kennis te laten maken
met de klavierwerken van Händel. Hiervoor kreeg zij in augustus 2012 de prestigieuze
Amsterdamprijs toegekend. In oktober 2012 verscheen de cd met werken van Händel op het
label Sony Classical

Fotografie: Andreas Terlaak
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Toelichting 1/2
De klaviermuziek van Georg Friedrich Händel behoort tot zijn minder bekende werk. De ‘Suites de Pièces pour le Clavecin’, uitgebracht in 1720 en 1733, zijn echter meesterstukken.
In vergelijking met soortgelijke composities van Johann Sebastian Bach of met de kleine elegante sonates van Domenico Scarlatti valt er in technisch-compositorisch opzicht misschien het
een en ander op af te dingen, maar de suites bruisen van inventiviteit en energie. Händel was
er in zijn Engelse jaren - hij verbleef er vanaf 1712 tot het eind van zijn leven in 1759 - niet bepaald op uit om zijn klavecimbelmuziek via een uitgever te gelde te maken. Zijn commerciële
belangen lagen in opera’s en oratoria. Hij schonk minder aandacht aan een doorwrochte
vormgeving dan Bach en maakte zijn stukken minder puntig dan Scarlatti. Zijn energie stak hij
liever in de theatrale werken waarmee hij zijn publiek en zijn broodheren bediende. Dit verklaart misschien waarom Händels klaviermuziek minder interessant werd gevonden, ja zelfs
gedurende lange jaren veronachtzaam werd, door klavecinisten en pianisten die wel goede sier
maakten met zijn beide grote tijdgenoten.
Händels 27 suites en aanverwante klavierstukken waren waarschijnlijk bedoeld voor zijn lespraktijk. Ze dienden ook om eigenhandig zijn vrienden en andere relaties te vermaken. Dat hij
in 1720 zijn eerste serie acht suites publiceerde - waaruit vanavond de suite in F HWV 427 zal
klinken - was bedoeld als tegenwicht tegen een niet-geautoriseerde uitgave in 1719, een piratenstreek van de Engelse uitgever John Walsh bij drukker Jeanne Roger in Amsterdam. In zijn
voorwoord schrijft Händel dat hij wel tot een eigen uitgave moest overgaan omdat er incorrecte kopieën in het buitenland waren opgedoken. Van het tweede boek met o.a. suite nr.3 in
d HWV 436, uit 1733, staat niet vast of Händel ermee ingestemd heeft, al had hij in 1720 wel
een nieuwe uitgave aangekondigd.
De klassieke klaviersuite bestaat uit gestileerde dansen volgens het patroon van de Franse suite:
allemande - courante - sarabande - gigue.

Dit is de strakke vormgeving van HWV 427. Soms laat Händel er een prelude (ouverture) aan
voorafgaan, een enkele keer bouwt hij in het midden een fuga in. Beide komen we tegen in
HWV 436. Ook maakt hij graag gebruik van een thema met variaties: een ‘air’, zoals hier als
voorlaatste deel, of een chaconne. De chaconne is per definitie een vorm van variatie. Enkele
chaconnes van Händel hebben - vanwege hun markante profiel - een eigen HWV-nummer gekregen. Zo ook de chaconne die vanavond op het programma staat.
De suites van Händel mogen misschien niet al te evenwichtig zijn in structuur en finesse, ze bruisen in ieder geval van vitaliteit. Het lijkt alsof Händel zich niet druk maakt over wat hij zojuist
heeft opgeschreven. Zijn creatieve geest is alweer bezig met iets nieuws: de volgende opera, een
nieuw oratorium. Melancholie en contemplatie, opgewektheid en uitdaging wisselen elkaar met
het grootste gemak af, tot verrassing van de luisteraar. Händels suites zijn telkens een muzikale
mengkroes voor zijn originele invallen, zonder beloften en garanties vooraf. Dat maakt ze juist
zo boeiend en onweerstaanbaar. Altijd dansen ze.
De bloeitijd van de suite eindigde omstreeks 1750, het jaar waarin Johann Sebastian Bach overleed - voor velen het einde van de muzikale Barok. Nadien hebben diverse componisten nog
suites geschreven. Een bekend voorbeeld is Aus Holbergs Zeit van Edvard Grieg; Pjotr Iljitsj
Tsjaikovski schreef zijn Mozartiana en ook Ravels Le tombeau de Couperin is onsterfelijk geworden. De suites van Claude Debussy en Igor Stravinsky doen hier niet voor onder. Deze twee
componisten blijken niet alleen in hun suites maar ook in andere werken uitdrukkelijk door de
dans geïnspireerd. Zij waren op hun beurt uitermate goed op de hoogte van het werk van hun
voorgangers, en dat laten ze juist op dit punt horen, elk op geheel eigen wijze.
Zo maakt een reeks illustere componisten in de loop van de eeuwen een lange lijn hoorbaar
langs allerlei stijlen en vormen, met als inspiratiebron datgene wat hun publiek letterlijk in beweging brengt: de dans.

Debussy heeft zijn Préludes geschreven voor piano tweehandig. Elk boek ontstond in een paar
maanden, in een voor Debussy ongebruikelijk hoog werktempo. Boek I tussen december 1909
en februari 1910, Boek II in de laatste maanden van 1912 en de eerste week van april 1913. Het
gaat om tweemaal 12 delen die elk een eigen titel hebben. Opmerkelijk is dat Debussy deze telkens aan het eind van de compositie genoteerd heeft, niet erboven. Hij vond het kennelijk belangrijk dat de luisteraar zijn eigen gevoelens zou kunnen ontwikkelen zonder vooraf door een
suggestieve titel beïnvloed te zijn. Het zijn ook geen echte dansen die hij hier noteert. Het is
wel muzikale beeldtaal met de idee van een dans.

Eerbetoon aan Claude Debussy
in het Alhambra in Granada
vanwege één van zijn Préludes
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De volgorde waarin de deeltjes gespeeld worden ligt niet streng vast. Het staat de musicus vrij
er naar eigen inzicht en affiniteit een selectie uit te maken, in een willekeurige volgorde. Vaak
wordt een veel kleiner aantal dan 12 in een en hetzelfde recital uitgevoerd.
is een verderfelijke waternymf die onschuldige vissers verleidt, het gevaarlijke water
van de zee in. Al ziet ze er wondermooi uit, haar verborgen intenties zijn dodelijk.
werd geïnspireerd door de gelijknamige illustratie in een
kinderboek: "Peter Pan in Kensington Garden", van J.M. Barrie. Het boek was een kerstcadeautje voor Claude-Emma Debussy, het dochtertje met de bijnaam "Chouchou", bekend door de
suite Childrens Corner.

Igor Stravinsky schreef zijn compositie Tango (W71) in 1940, kort na zijn emigratie naar de
Verenigde Staten. Het was het eerste jaar van zijn zeer gelukkige huwelijk met zijn Parijse geliefde, Vera de Bosset. Zij hadden zich gevestigd in Hollywood. Materieel was het echter een
moeilijke tijd, want het lukte door allerlei juridische perikelen niet om zijn royalties uit Europa
naar de VS over te laten boeken. Daarom begon hij puur commercieel bedoelde stukken te
schrijven. Tango, het eerste volledig in Amerika gecomponeerde werkje, is er een van. Het
werd een van zijn meest gespeelde pianostukken.
is geschreven in 4/4 maat en opgebouwd uit een bassistructuur van 4 maten. Toch volgt
Stravinsky’s Tango niet de ritmische logica van de Argentijnse dans. De syncopes vallen op de
tweede tel, in plaats van de laatste. Dit roept een bijzondere sfeer op. Het is een tonaal werk;
de toonsoort is d kl.t., met een modulatie in het middengedeelte naar g kl.t.
(W74), ontstond in
De compositie
1942, in opdracht van het circus Barnum and Bailey, door tussenkomst van George Ballanchine. Deze beroemde choreograaf kende het werk van Stravinsky als geen ander, ze werkten
jarenlang intensief samen in vele balletproducties. Circus Polka werd in 1942 voor het eerst
uitgevoerd, door vijftig olifanten en vijftig ballerina’s. Balanchine had kans gezien kans om de
dominante mannetjesolifant werkelijk een choreografie te laten leren; zijn vrouw voerde de
ballerina’s aan. De olifanten - ook de mannetjes - droegen roze tutu’s. Het publiek was razend
enthousiast.
Al is de compositie in totaal
maar liefst 42 keer gebruikt voor
een olifantenballet, Stravinsky
heeft er niet ook maar één uitvoering van gezien. Wel publiceerde hij in 1944 een
orkestversie van het stuk. Deze is
tot het vaste orkestrepertoire
gaan behoren. Ook is er een
choreografie voor menselijke
dansers op gemaakt.

Als contrasubject gebruikte Stravinsky voor Circus Polka een citaat uit de Marche Militaire nr. 1
in D, D733 van Franz Schubert. Toch heeft hij altijd ontkend dat hij dit opzettelijk gedaan had.

De Sonate nr. 31 maakt deel uit van een trilogie, de laatste drie pianosonates die Beethoven
schreef in 1820-1821. Hij kreeg van de Berlijnse uitgever Adolf Martin Schlesinger het verzoek
om drie nieuwe pianosonates te componeren. Schlesinger wilde er goed voor betalen: 30 dukaten per stuk. Dat kwam Beethoven goed uit, want hij had te kampen met een chronisch geldgebrek. De eerste sonate, op. 109, leverde hij binnen een half jaar af. De volgende twee lieten
echter nog twee jaar op zich wachten. Dit kwam vrijwel zeker door een samenspel van uiteenlopende factoren.
Artistiek was Beethoven met een paar grootse projecten tegelijk bezig die zijn energie vrijwel
opslokten: de Missa Solemnis, de Negende Symfonie en de Diabelli Variaties. Hij was aan dit
drietal begonnen toen de inkt van zijn gigantische Hammerklavier Sonate (1818) nog nauwelijks opgedroogd was. Tussendoor schudde hij ook nog reeksen kleine pianowerken - Bagatellen - uit zijn mouw. Het lijkt erop dat hij dit soort ongecompliceerde composities niet alleen
voor de portemonnee nodig had, maar ook om creatieve ruimte in zijn hoofd te scheppen.
Zijn afnemende gezondheid was een minstens even groot probleem. Zoals bekend hinderde
zijn snel toenemende doofheid hem ernstig en daarbij kwamen een steeds terugkerend reuma
en geelzucht, de laatste mogelijk als uiting van een alcoholische leveraandoening. Maar er zijn
ook aanwijzingen dat de compositorische windstilte van 1821 te maken kan hebben gehad met
de dood van ‘Die ferne Geliebte’, Josephine Brunswik-Deym-Stackelberg, op 31 maart van dat
jaar.
Er zijn onderzoekers die menen dat de Sonate in As die in de daarop volgende maanden ontstond, in hoge mate de emotionele turbulentie weergeeft die Josephine’s dood bij Beethoven
moet hebben veroorzaakt. De kleuring en opbouw van de sonate ondersteunen deze gedachtegang als een revolutionaire muzikale illustratie. De toonsoort As -vier mollen - roept een donkere melancholische sfeer op zonder treurnis. De tempoaanduiding maakt het beeld volledig:
en dan ook nog
Dit
eerste deel kost geen moeite bij het luisteren, het lijkt wel een gezongen meditatie, een menuet-achtige associatie met het Andante Favori - het lievelingsstuk van Josephine. Dan volgt een
kort en kernachtig middendeel, alsof het een bagatelle is. Het derde deel is een van de meeste
eigenzinnige stukken die Beethoven geschreven heeft. Het Adagio ma non troppo gaat over in
genoemd. Het hoofdmotief doet deneen Arioso dolente, door Beethoven
ken aan het ‘Es ist vollbracht’ uit de Johannes Passie van Bach. Dan komt een Fuga tot stand
die gebaseerd is op het Dona nobis pacem uit de Missa Solemnis, aan de schetsen waarvan
Beethoven juist aan het werk was. De helende werking blijft echter nog even uit. Nog eenmaal
keert het Arioso dolente terug, nu
en uitlopend op totale uitputting:
De afsluitende Fuga wordt
gespeeld en verandert onderweg van gedaante. Onopvallend gaat de veelstemmigheid van de
fuga over in een hymnische schrijfwijze waarmee de sonate uitmondt in een schitterende melodie met een feestelijke begeleiding. De op hoop gebaseerde dankbaarheid en berusting zijn een
feit. Niemand vóór Beethoven had ooit zoiets gedaan.
1. Bron: Jan Caeyers: Beethoven. ISBN 978 90 234 2906 7
Anne de Vries maart 2013
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa 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

Agenda 2012-2013
1

zaterdag

22 september 2012

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Baerle Trio met Maria Milstein (viool), Gideon den Herder (cello), Hannes Minnaar (piano)
zondag

7 oktober 2012

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Ermelo

Lukaskerk

Zeewolde

Open Haven

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)
zaterdag

20 oktober 2012

20 uur

Doris Hochscheid (cello) en Frans van Ruth (piano)
zaterdag

10 november 2012

20 uur

Duo Bilitis met Eva Tebbe (harp) en Ekaterina Levental (harp & mezzosopraan)
zondag

25 november 2012

14 uur

Nunspeet

Sandton Landgoedhotel Vennendal

Leupold Trio ‘Con Chitarrone’ met Tijmen Huisingh (viool), Wouter Mijnders (cello), Sören Leupold (chitarrone en
renaissancefluit)
zondag

6 januari 2013

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Nieuwjaarsconcert ‘Café Dansant’ met Sabine Wüthrich (sopraan), Eva van Grinsven (saxofoon), Daniël Kramer (piano)
7

8

9

10
11
12

6

zaterdag

19 januari 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Bart van Oort (fortepiano), Marieke Schneemann (fluit), Francine van der Heijden (sopraan)
zondag

3 februari 2013

14 uur

Nunspeet

Landgoedhotel Villa Vennendal

Lendvai Trio met Nadia Wijzenbeek (viool), Ylvali Zilliacus (altviool), Maria Macleod (cello)
zondag

17 februari 2013

10.30 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Fresco Pianotrio met Birthe Blom (viool), Katharina Gross (cello), Yoram Ish-Hurwitz (piano)
zaterdag

2 maart 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Utrecht String Quartet met Eeva Koskinen (viool), Katherine Routley (viool, Joël Waterman (altviool), Sebastian Koloski (cello)
zaterdag

16 maart 2013

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Daria van den Bercken (piano)
zaterdag

6 april 2013

Vodenitcharov Pianokwartet met Paul van der Linden (hobo), Joost Hekel (klarinet), Jeroen Billiet (hoorn), Alain de Rijkere
(fagot), Boyan Vodenitcharov (fortepiano)

Randmeerconcertbrief
Seizoen 2012/13 nr 12
Vodenitcharov Pianokwartet
Kasteel De Vanenburg Putten

programma 6 april 2013
over de musici
toelichting door Ellen von Holtz
contactadressen en concertlocaties
agenda seizoen 2013/2014

1
2
3-4
5
6

(1732-1809)

Allegro
Menuetto - Adagio - Menuetto
Finale-presto

Adagio - Allegro
Menuetto - presto

1

(1756-1791)

Largo - Allegro moderato
Larghetto
Allegretto

(1770-1827)

Grave - Allegro, ma non troppo
Andante cantabile
Rondo: Allegro, ma non troppo

Over de musici
De in Bulgarije geboren
studeerde aan het Conservatorium te
Sofia en bij Leon Fleisher aan het Peabody Conservatory in Baltimore. Hij behaalde
in 1981 de derde Prijs in de Busoniwedstrijd en was in 1983 laureaat bij het Koningin
Elisabethconcours. Begin jaren ’90 vestigde hij zich in België. Hij concerteerde veel in
België, Nederland en Japan. Naast concertpianist is Boyan Vodenitcharov actief als
componist en improvisator. Enkele van zijn werken werden in Frankrijk, Duitsland,
België en Bulgarije uitgevoerd. Hij is tevens geboeid door oude instrumenten en
legde zich toe op de historische uitvoeringspraktijk. Momenteel is hij leraar piano,
pianoforte en improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
studeerde blokfluit bij Ricardo Kanji en barokhobo bij Ku
Ebbinge aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sinds 1984 werkte hij als
barokhoboïst en soms als blokfluitist bij Les Musiciens du Louvre, The Amsterdam
Baroque Orchestra, Wiener Akademie, Les Arts Florissant, Concerto Köln,
Florilegium Musicum en de kamermuziekensembles "Ottetto Amsterdam" en
barokensemble "Les Echos". Hij specialiseerde zich in het bouwen van barokhobo’s.
studeerde klarinet bij Ru Otto en Walter Boeykens en historische klarinet
bij Eric Hoeprich. Hij is tevens koor- en orkestdirigent. Hij speelt met ensembles in
heel Europa en nam meerdere Cd’s op. Joost Hekel is als directeur van
Kasteelconcerten Nederland artistiek verantwoordelijk voor een succesvolle
concertserie op historische locaties in Gelderland en Overijssel.

Hobo da caccia naar Weigel, gebouwd
door Paul van der Linden

studeerde te Gent en te Brussel bij Luc Bergé en bij Anthony Halstead.
Hij specialiseerde zich al tijdens zijn conservatoriumstudies in het bespelen van de
natuurhoorn en de authentieke uitvoeringspraktijk. Als solist en kamermusicus trad
Billiet verscheidene malen op bij Les Musiciens du Louvre-Grenoble, Le Concert d'
Astree, Anima Eterna, l'Orchestre des Champs elysées, Concerto Köln en Il
Fondamento. Hij is leraar hoorn en ensemble aan het Stedelijk Conservatorium van
Brugge en aan de Stedelijke Muziekacademie van Tielt.
werd geboren in Saitama (Japan) en studeerde fagot aan de
universiteit van Tokyo. Daarna specialiseerde zij zich op de barokfagot. Ze speelde in
het Tokyo Kosei Wind Orchestra, in het Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
en in het Bach Collegium Japan. Na haar verhuizing naar Amsterdam studeerde ze
fagot bij Ronald Karten en barokfagot bij Benny Aghassi.
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Toelichting 1/2
Als kapelmeester en hofcomponist was
verantwoordelijk voor de gang van zaken op
muzikaal gebied aan het prachtige hof Esterháza, niet ver van de Hongaarse grens. Hij was
bijna 30 jaar in dienst van Prins Nikolaus Esterházy en componeerde opera’s voor het hoftheater, symfonieën voor het orkest en kamermuziek voor de talloze sociale verpichtingen van
de prins. Hiertoe hoort het luchtige
waarschijnijk geschreven als achtergrondmuziek bij het
eten of zelfs voor buiten, want juist ’s-zomers bevond de
prins zich met zijn hofhouding in het paleis aan de
Neusiedlersee. Opvallend is de rol van de hoorn, waarvan
Haydn in Esterháza twee uitstekende spelers tot zijn
beschikking had.
Behalve fervent kunstminnaar en muziekliefhebber, was
de prins een fanatiek bespeler van de baryton, een soort
cello met een aantal bourdonsnaren. Dit resulteerde in een
constante stroom van barytontrio’s van de hand van
Haydn. Deze ongecompliceerde ‘gebruiksmuziek’ werd
weliswaar geprezen om zijn melodieuze kwaliteiten, maar
werd slechts zelden daarna nog gespeeld, omdat ook toen
al de baryton een zeldzaam instrument was. Daarom
werden deze trio’s al snel bewerkt voor meer gangbare
instrumentencombinaties, zoals hobo, klarinet en fagot,
zult horen.
waarin u vandaag het
In Wenen, waar hij toen ongeveer drie jaar woonde, had
inmiddels een naam weten op te bouwen als
pianist, leraar en componist. Zijn
was met veel
succes in première gegaan en in de eerste maanden van
1784 speelde hij avond na avond zijn eigen werk, met
,
name pianoconcerten. Zijn
beleefde zijn première in het Nationale Hoftheater in
Wenen, op 1 april 1784. Mozart was zelf nogal trots op dit
werk, zoals hij per brief aan zijn vader liet weten: “... ein
Kopie van een baryton in het
Quintett, welches außerordentlichen Beyfall erhielt, ich
paleis van Prins Esterhazy
selbst halte es für das beste was ich noch in meinem Leben
geschrieben habe.” Een kwintet voor piano en blazers is enig in zijn soort bij Mozart en voor
hem was het een logisch vervolg op de passages die hij in de ongeveer tegelijkertijd
gecomponeerde pianoconcerten verwerkte (KV 449, 450, 451 en 453). Mozart wist in dit
kwintet een echte kamermuziekbalans te vinden, met het klavier, dat hij zelf bespeelde, in de
hoofdrol, maar ook voor de blazers zijn belangrijke partijen weggelegd, waarbij ieder
instrument zijn eigen klankkleur kan laten horen. Lyriek en lijnenspel overheersen en de
thematiek is innig, melodieus en blijft reflectief in de verwerking. Het eerste deel, Allegro, is in
sonatevorm, met een langzame inleiding. De thema’s worden elkaar door de instrumenten
toegespeeld, hier en daar met een variant. Na het innige langzame deel volgt een levendig
Rondo met aan het einde een uitgeschreven cadens voor alle instrumenten. Een werk waarin
charme de overhand heeft, maar of het echt Mozarts “beste compositie” was, zou de tijd
leren.
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Denkend aan Mozart hebben we al snel de vrolijke losbol, de deugniet, het zorgeloze genie
voor ogen, maar hij had natuurlijk ook heel andere kanten. Hij had zorgen, om geld, om werk
en om de gezondheid van hemzelf en zijn familie. In Mozarts muziek is dan ook vaak lachen en
huilen in één werk verenigd. Hoogst zelden treffen we bij Mozart een werk aan waarin de
melancholie overheerst, zoals in het
. Dit eendelige werk in
sonatevorm geeft een Mozart weer in zijn diepste, meest persoonlijke gedachtewereld:
zwaarmoedig, bedachtzaam, mysterieus, zuchtend, harmonisch spannend, vol drama. Slechts
heel sporadisch en vluchtig wordt een grote-terts toonsoort bereikt, onder andere aan het begin
van de doorwerking. Wat hem bewoog toen hij dit werk neerschreef is niet bekend. Wel weten
we uit de brief die hij in april 1787 aan zijn vader stuurde, ongeveer een maand voor diens
dood, dat hij op goede voet stond met de dood en dat die “trouwe mensenvriend, het ware
doel van het leven” regelmatig in zijn gedachten was. Hij tekende dit werk op in zijn lijst van
composities op 19 maart 1788, met bij wijze van uitzondering de toonsoort b-klein erbij. De
toonsoort b-klein komt in Mozarts instrumentale werken nog slecht één keer voor: in het
Adagio van het Fluitkwartet in D, KV285.
trok in 1792 op advies van Haydn vanuit Bonn naar Wenen,
De jonge Ludwig van
waar hij veel van Mozarts werken leerde kennen. Het kan niet anders of hij heeft zich bij zijn
, uit 1796 door Mozarts kwintet inspireren en heeft een paar aspecten
ervan overgenomen: de toonsoort Es groot, de bezetting voor piano en blazers en de driedelige
structuur met een langzame inleiding. Verder gaan de overeenkomsten niet. De keuze van de
thema’s en de manier waarop deze worden verwerkt is bij beide componisten totaal
verschillend. In Beethovens kwintet heeft de piano veelal een leidende, stuwende rol en zet ook
in alle delen de thema’s in. De blazers spelen in het eerste en derde deel veel korte,
signaalachtige jachtmotieven, die al geïnitieerd worden in de openingsfanfare. De thematiek is,
hoewel melodieus, in essentie kloeker en wordt in de verwerking nog expansiever dan bij
Mozart. Zelfs het Andante cantabile, een rondo, met in het eerste couplet een dialoog in canon
en in het tweede couplet een solo voor de hoorn, spreidt in al zijn lyriek nog een zekere kracht
ten toon.
Beethovens kwintet werd in april 1797 in Wenen
van de violist
uitgevoerd tijdens een
Schuppanzig bij hoftraiteur Jahn, met de componist
zelf aan de piano. Volgens Ferdinand Ries kon
Beethoven zich in de cadensen aardig uitleven in
zijn improvisaties, zodanig, dat hij er de blazers
mee in verlegenheid bracht. De componist maakte
er onder hetzelfde opusnummer ook een bewerking
van voor piano en strijkers.

Ignaz Schuppanzig

Toelichting 2/2
In Wenen, waar hij toen ongeveer drie jaar woonde, had Wolfgang Amadeus Mozart
inmiddels een naam weten op te bouwen als pianist, leraar en componist. Zijn
was
met veel succes in première gegaan en in de eerste maanden van 1784 speelde hij avond na
avond zijn eigen werk, met name pianoconcerten. Zijn Kwintet in Es, KV 452, beleefde zijn
première in het Nationale Hoftheater in Wenen, op 1 april 1784. Mozart was zelf nogal trots
op dit werk, zoals hij per brief aan zijn vader liet weten: “... ein Quintett, welches
außerordentlichen Beyfall erhielt, ich selbst halte es für das beste was ich noch in meinem
Leben geschrieben habe.”
Een kwintet voor piano en blazers is enig in zijn soort bij Mozart en voor hem was het een
logisch vervolg op de passages die hij in de ongeveer tegelijkertijd gecomponeerde
pianoconcerten verwerkte (KV 449, 450, 451 en 453). Mozart wist in dit kwintet een echte
kamermuziekbalans te vinden, met het klavier, dat hij zelf bespeelde, in de hoofdrol, maar ook
voor de blazers zijn belangrijke partijen weggelegd, waarbij ieder instrument zijn eigen
klankkleur kan laten horen. Lyriek en lijnenspel overheersen en de thematiek is innig,
melodieus en blijft reflectief in de verwerking. Het eerste deel, Allegro, is in sonatevorm, met
een langzame inleiding. De thema’s worden elkaar door de instrumenten toegespeeld, hier en
daar met een variant. Na het innige langzame deel volgt een levendig Rondo met aan het
einde een uitgeschreven cadens voor alle instrumenten. Een werk waarin charme de overhand
heeft, maar of het echt Mozarts “beste compositie” was, zou de tijd leren.
Das ‘alte’
Burgtheater
(Hoftheater)
geschilderd door
Gustav Klimt.
Dit was dus het
theater zoals
Mozart dat
kende. Het
theater werd in
1888 vervangen
door het nieuwe
Hoftheater am
Ring dat in 1945
volledig uitbrandde, maar
werd herbouwd
en in 1955
heropend .
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Denkend aan Mozart hebben we al snel de vrolijke losbol, de deugniet, het zorgeloze genie
voor ogen, maar hij had natuurlijk ook heel andere kanten. Hij had zorgen, om geld, om werk
en om de gezondheid van hemzelf en zijn familie. In Mozarts muziek is dan ook vaak lachen
en huilen in één werk verenigd. Hoogst zelden treffen we bij Mozart een werk aan waarin de
melancholie overheerst, zoals in het Adagio voor klavier in b, KV 540. Dit eendelige werk in
sonatevorm geeft een Mozart weer in zijn diepste, meest persoonlijke gedachtewereld:
zwaarmoedig, bedachtzaam, mysterieus, zuchtend, harmonisch spannend, vol drama. Slechts
heel sporadisch en vluchtig wordt een grote-terts toonsoort bereikt, onder andere aan het
begin van de doorwerking. Wat hem bewoog toen hij dit werk neerschreef is niet bekend. Wel
weten we uit de brief die hij in april 1787 aan zijn vader stuurde, ongeveer een maand voor
diens dood, dat hij op goede voet stond met de dood en dat die “trouwe mensenvriend, het
ware doel van het leven” regelmatig in zijn gedachten was. Hij tekende dit werk op in zijn lijst
van composities op 19 maart 1788, met bij wijze van uitzondering de toonsoort b-klein erbij.
De toonsoort b-klein komt in Mozarts instrumentale werken nog slecht één keer voor: in het
Adagio van het Fluitkwartet in D, KV285.

De jonge Ludwig van Beethoven trok in 1792 op advies van Haydn vanuit Bonn naar Wenen,
waar hij veel van Mozarts werken leerde kennen. Het kan niet anders of hij heeft zich bij zijn
Kwintet in Es, opus 16, uit 1796 door Mozarts kwintet inspireren en heeft een paar aspecten
ervan overgenomen: de toonsoort Es groot, de bezetting voor piano en blazers en de
driedelige structuur met een langzame inleiding. Verder gaan de overeenkomsten niet. De
keuze van de thema’s en de manier waarop deze worden verwerkt is bij beide componisten
totaal verschillend. In Beethovens kwintet heeft de piano veelal een leidende, stuwende rol en
zet ook in alle delen de thema’s in. De blazers spelen in het eerste en derde deel veel korte,
signaalachtige jachtmotieven, die al geïnitieerd worden in de openingsfanfare. De thematiek is,
hoewel melodieus, in essentie kloeker en wordt in de verwerking nog expansiever dan bij
Mozart. Zelfs het Andante cantabile, een rondo, met in het eerste couplet een dialoog in canon
en in het tweede couplet een solo voor de hoorn, spreidt in al zijn lyriek nog een zekere
kracht ten toon.
Beethovens kwintet werd in april 1797 in Wenen uitgevoerd tijdens een Akademie van de
violist Schuppanzig bij hoftraiteur Jahn, met de componist zelf aan de piano. Volgens
Ferdinand Ries kon Beethoven zich in de cadensen aardig uitleven in zijn improvisaties,
zodanig, dat hij er de blazers mee in verlegenheid bracht. De componist maakte er onder
hetzelfde opusnummer ook een bewerking van voor piano en strijkers.
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Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

Villa 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

Agenda 2013-2014 - Jubileumseizoen 40 jaar
zaterdag

1

21 september 2013

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Van Dingstee Kwartet met Ingrid van Dingstee (viool), Marjolijn van Dingstee (viool) , Ewald van Dingstee (cello), Suzanne Dijkstra
(altviool) & Céleste Zewald (klarinet)
zondag

6 oktober 2013

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Villa Vennendal

Maria Milstein (viool) & Sander Sittig (piano)
zaterdag

27 oktober 2013

14 uur

Wouter Mijnders (cello) en ‘Just for One’ Ingrid La Haye (beeldend kunstenaar)
zaterdag

16 november 2013

20 uur

Zeewolde

Open Haven

Apollo Ensemble ‘Passione’ o.l.v. David Rabinovich (viool)
zaterdag

30 november 2013

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Ronald Brautigam (fortepiano)
zondag

5 januari 2014

Nieuwjaarsconcert Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek

6

7

zaterdag
18 januari 2014
Pentachord Ensemble met

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

8

zondag

14 uur

Nunspeet

Villa Vennendal

9

zondag

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

10

zaterdag

Zeewolde

Open Haven

11

zaterdag

12

zaterdag

Maarten v.d. Hengst (piano), Emi Ohi Resnick (viool), Mikhail Zemtsov (altviool) Pamela Smits (cello)
Quirijn van Regteren Altena (contrabas)
2 februari 2014

Remy van Kesteren (harp solo)
16 februari 2014

Larissa Groeneveld (cello) & Frank van de Laar (piano)
1 maart 2014

20 uur

Ysaÿe Trio met Rada Ovcharova (viool), Emlyn Stam (altviool), Willem Stam (cello) & Felicia van den End (fluit)
15 maart 2014

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

Rubens Quartet met Sarah Kapustin (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello) & Marieke Schneemann (fluit)
29 maart 2014

Mariana Izman (pinao)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

