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Scherzo. Allegro

(1810-1856)

(1877-1960)

Allegro appassionato
Allegro ma con tenerezza
Vivace assai

Andante - Poco più animato
Scherzo. Allegro-molto meno allegro
Adagio mesto
Finale. Allegro con brio

Biografie
Over de musici

Notities bij het concert
(Den Haag 1982) is sinds 2012 solohoornist
bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij studeerde in Den
Haag aan het Koninklijk Conservatorium bij Hans Dullaert en
Herman Jeurissen en kreeg masterclasses van Ab Koster en Peter
Damm. Vanaf 2006 werkte hij 6 jaar bij Het Gelders Orkest,
waarvan het laatste jaar als solohoornist. Naast zijn werk in het
orkest speelt hij regelmatig ensemble- en kamermuziek, onder
meer met Camerata RCO en RCO Brass op podia in binnen- en
buitenland.

De violiste
(Lodz, Polen 1980) studeerde
in Freiburg bij Magdalena
Rezler en Wolfgang
Marschner, waar zij in 2004
haar diploma behaalde. Zij
rondde haar solistenopleiding
af bij Kolja Blacher in 2008.
Tijdens de Holland Music Sessions won zij de New Master on
Tour-prijs, het startschot voor een grote internationale tournee.
In 2007 maakte zij haar debuut in het Concertgebouw in
Amsterdam. In 2009 maakte zij samen met de pianist Frank van
de Laar haar debuut-cd, The French Polish album. Joanna
Wronko ontving de Europese Cultuurprijs van Stichting Pro
Europe en was prijswinnares bij de 9de Internationale YfrahNeaman Vioolcompetitie 2003. Zij bespeelt een kostbare
Giuseppe Rocca viool, in 1855 gebouwd in Turijn.

(Laren 1965) begon op tienjarige leeftijd
met zijn pianostudie die hij in 1989 aan het Sweelinck
Conservatorium Amsterdam bij Jan Wijn afsloot met de
hoogst denkbare onderscheiding. Hij vervolgde zij studie in
Hannover bij Prof. Karl-Heinz Kämmerling en in Amsterdam
bij Naum Grubert. In 1987 won hij de derde prijs op het
Internationale Brahms Concours te Hamburg en in 1988
behaalde hij de eerste prijs op het Postbank-Sweelinck
concours en debuteerde in datzelfde jaar in de grote zaal
van het Concertgebouw. Hij concerteerde in bijna alle
landen van Europa, in Amerika en Azië waarbij vele prijzen
en onderscheidingen hem ten deel vielen. Zijn repertoire
omvat de gehele periode van Bach tot heden. Hij is zeer
actief op het gebied van de kamermuziek en trad in
verschillende combinaties herhaalde malen op bij de Randmeerconcerten. Thans is hij als
hoofdvakleraar verbonden aan de conservatoria van Arnhem en Zwolle.
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Dit is een concert om je op te verheugen: drie geweldige musici komen heel mooie muziek spelen,
waaronder het indrukwekkende hoorntrio van Brahms. Dat stuk horen we zelden in de
concertzaal. Grijp je kans en kom deze prachtige muziek in de concertzaal beleven!
De Romantiek in de muziek begint bij Schubert, Schumann, Chopin en Mendelssohn, ongeveer
vanaf 1815. De Romantiek eindigt ongeveer bij het aanbreken van de Eerste Wereldoorlog in
1914. In de literatuur en de schilderkunst begint de Romantiek eerder.
De drie componisten van vanavond, Schumann, Brahms en Dohnányi, bestrijken de hele periode
van de Romantiek. Schumann (geboren in 1810) was de enthousiaste voorman, Brahms (geboren
in 1833) de bedenker van heel veel prachtige stukken, Dohnányi (geboren in 1877, maar leefde
tot 1960) ging niet mee in de vernieuwingen in de muziek en bleef toegankelijke muziek in een
Brahms-achtig idioom schrijven. De Romantiek wordt gekenmerkt doordat de muziek in
vergelijking met het daaraan voorgaande Classicisme, grootser, heftiger en ingewikkelder wordt,
met langere melodielijnen, complexere harmonieën.
In 1850 verhuisden Robert Schumann en zijn
vrouw, de beroemde pianiste Clara Wieck, van
Leipzig naar Düsseldorf waar hij
muziekdirecteur werd. Schumann was manisch
depressief, zoals we dat nu zouden noemen: hij
kende periodes van enorme productiviteit,
afgewisseld met periodes van een zware
somberte, waaraan hij in 1856 in een inrichting
overleed.
Eind mei 1853 maakte de 20-jarige
kennis met de grote violist Joseph
Joachim, die maar twee jaar ouder was dan
hijzelf. Er ontstond al snel een hechte
vriendschap. (Rond 1978 componeerde Brahms
voor Joachim zijn vioolconcert, voor velen het
allermooiste vioolconcert ooit geschreven.)
Joachim bracht Brahms op het idee een bezoek
te brengen aan de Schumanns in Düsseldorf.
Robert zou Brahms zinvolle adviezen kunnen
geven. Brahms werd met open armen
ontvangen, en bleef geruime tijd bij de
Schumanns wonen. Na een paar maanden
kwam Joachim zelf ook naar Düsseldorf voor
de eerste uitvoering van Schumanns nieuwe
Fantasie voor viool en orkest. Robert
Schumann, zijn leerling Albert Dietrich en
Brahms besloten samen voor Joachim een
sonate voor viool en piano te componeren. Als muzikaal motto werd gekozen voor de drie tonen
F-A-E, een verwijzing naar Joachims lijfspreuk ‘Frei Aber Einsam’ (vrij, maar eenzaam). Brahms
nam het derde deel voor zijn rekening, een pittig scherzo met daarbinnen een lyrisch trio. Het
scherzo van Brahms is het enige van de vier delen dat regelmatig te horen is op concerten.
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heeft eerst alleen pianomuziek
gecomponeerd, daarna veel liederen, vervolgens
strijkkwartetten, enz. In 1849 begon hij met een
nieuw genre, muziek voor één blaasinstrument
en piano. Dat heeft een aantal prachtige stukken
opgeleverd, voor klarinet, voor hobo, en voor
hoorn en piano. Clara gaf met een hoornist de
eerste uitvoering en schreef in haar dagboek dat
ze het een 'een schitterend, fris en gepassioneerd
stuk vond. Precies wat ik mooi vind!' De hoorn
met ventielen was toen net ontwikkeld.
Vergeleken met de natuurhoorn kun je sommige
tonen gemakkelijker spelen. Schumann maakt
daar gebruik van bij de melodieën in dit stuk.
was een Hongaarse pianist,
componist en dirigent. Zijn leraren waren
bewonderaars van Brahms, één leraar was een
leerling van Franz Liszt. In 1920 werd in
Boedapest gevierd dat Beethoven 150 jaar eerder
geboren was. Dohnányi speelde toen in één seizoen de vijf pianoconcerten, alle 32 pianosonates, en
ook alle vioolsonates, cellosonates en pianotrio's van Beethoven. Ook dirigeerde hij alle negen
symfonieën! Hij maakte lange concertreizen door Europa en de VS, en dirigeerde daarbij ook het
Concertgebouworkest. Na de Tweede Wereldoorlog woonde hij in de VS.
Brahms heeft opus 1 van Dohnányi (uit 1895)
nog gepromoot. Joseph Joachim, ook met
Dohnányi bevriend, heeft hem later
uitgenodigd om als leraar naar Berlijn te
komen.
Zijn belangrijkste werk als componist is
'Ruralia hungarica', een cyclus muziekstukken
gebaseerd op rurale (plattelandse) Hongaarse
volksmuziek. Daarbij maakte hij gebruik van
de volksmuziek die Bartók en Kodály
verzameld hadden. Aanleiding voor die
stukken was de 50e verjaardag in 1923 van
de samenvoeging van Boeda en Pest
(tegenover elkaar aan de Donau gelegen) tot
één stad. Later voegde hij aan de cyclus het
'Andante alla Zingaresca' (zigeunerachtig in een gaande beweging) toe. De titel suggereert dat hij een
stuk in de Hongaarse zigeunerstijl wilde schrijven. De cymbalom is in de pianopartij goed te
herkennen. Het is een geliefd stuk bij violisten. Het duurt bijna 5 minuten.

De aanleiding voor
voor het schrijven van zijn hoorntrio was het overlijden in 1865 van zijn
moeder Christine. Hoorn, viool en piano waren de instrumenten die hij als kind hoorde en leerde
bespelen. Brahms kende van jongs af aan de natuurhoorn en bleef er zijn hele leven de voorkeur
aangeven, maar tegenwoordig wordt de hoornpartij vrijwel altijd op de moderne hoorn met
ventielen gespeeld.
Na het voltooien van het hoorntrio schreef Brahms acht jaar lang geen kamermuziek-werk meer.
Maar hij voltooide wel Ein deutsches Requiem, een prachtig werk. Clara Schumann meende dat
Brahms dat stuk eigenlijk ook ter
nagedachtenis van zijn moeder bedoelde.
Brahms bracht de zomers van 1863 tot 1870
door in de omgeving van Baden-Baden. In
de zomer van 1865, kort na het overlijden
van zijn moeder, kwam hij op het idee van
het hoorntrio. Het is een zeer emotioneel
stuk, waarbij de delen verschillende stadia
van rouw representeren.
In het tweede deel gebruikt Brahms een
volksliedje dat zijn moeder hem leerde. Dit
deel lijkt over gelukkige herinneringen te
gaan.
Het derde deel Adagio Mesto (rustig en
Werkkamer Brahms in Baden-Baden
droevig) begint met lage noten in de piano.
Hier is het verdriet haast onontkoombaar. In het vierde deel mogen we de rouw achter ons laten en
vreugde ervaren.
Brahms heeft het hoorntrio in 1891 herzien.
Wouter Molendijk, september 2017

schreef de vioolsonate in 1911. Er zijn drie delen, die in elkaar over gaan. Het tweede deel
heeft de structuur van een thema met variaties. Het derde deel is een vurig scherzo, en sluit af met
een thematisch materiaal uit het eerste deel. Er is geen echt langzaam deel. De sonate duurt ongeveer
19 minuten.
Na het overlijden van Robert Schumann in 1856 was Brahms begonnen aan Ein Deutsches Requiem,
als eerbetoon aan Schumann. Dat vorderde maar langzaam.

Clara Schumann rond 1853 op
een schilderij dat in de tweede
wereldoorlog verloren is gegaan.
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)
zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)
zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

(Baden-Württemberg). Brahms woonde in de zomermaanden
van 1865 tot 1870 in twee zolderkamers bij de weduwe Becker. Daarvoor woonde hij
van 1863 tot 1865 in het nabijgelegen Hotel Bären. Tegenwoordig is de kleine en
bescheiden woning een gedenkplaats. De Brahmsgesellschaft Baden-Baden nodigt in dit
huis componisten, musicologens, studenten en uitvoerende musici uit de hele wereld uit.
Om de twee jaar vinden in mei in Baden-Baden de ‘Brahmstage’ plaats voor de
instandhouding van het Brahmshaus.
http://www.bad-bad.de/kunst/brahmsh.htm

zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 14 oktober 2017
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Das Wohltemperierte Klavier I, Fuga. BWV 869 (1722/23)
(1685-1750)

Strijkkwartet nr. 3 in d kl.t. op. 14 (1944)
(1919-1996)

1. Presto attacca
2. Andante sostenuto attacca
3. Allegretto

Die Kunst der Fuge, deel 1, Fuga. BWV 1080 (1749/50)
Strijkkwartet nr. 6 in f kl.t. op. 80 (1847)
(1809-1847)

1. Allegro vivace assai
2. Allegro assai
3. Adagio
4. Finale. Allegro molto

Biografie
Over de musici

Notities bij het concert
Van Haydn tot Xenakis: al eeuwenlang
spreekt het strijkkwartet bij alle mogelijke
componisten tot de verbeelding. Het
Dudok Kwartet brengt het verhaal in de
muziek tot leven met scherpzinnige
interpretaties en vindingrijke programma’s.
Door hun emotionele betrokkenheid bij de
muziek en speelplezier op het podium
weten de vier musici het publiek te raken.
Het Dudok Kwartet zoekt naar context en
betrekt de luisteraar bij die zoektocht. Zo
wordt elk concert een verrassend,
meeslepend en actueel verhaal.
Het Dudok Kwartet studeerde in juni 2013
met de hoogste onderscheidingen af aan de
Nederlandse Strijkkwartet Academie. Mede
door hun successen op internationale
concoursen wordt het kwartet erkend als
een van de meest veelbelovende jonge
strijkkwartetten van Europa.

Fotografie Feiko Koster

In november 2014 ontving het Dudok
Kwartet de Kersjesprijs, een jaarlijkse prijs
die uitgereikt wordt aan uitzonderlijk talent
in de Nederlandse kamermuziek.

In mei 2013 was het Dudok Kwartet laureaat en finalist op het 7e Internationaal Concours voor
strijk-kwartetten Quatuors à Bordeaux. Het Dudok Kwartet won daarnaast eerste prijzen op het 1e
Internationaal Strijkkwartet Concours in Radom in 2011 en op het 27e Charles Hennen
Internationaal Kamermuziek Concours in 2012. In november 2012 wonnen zij de 2e prijs op het
6e Internationaal Kamermuziek Concours Joseph Joachim in Weimar.

Twee strijkkwartetten, een van Weinberg uit de twintigste eeuw en een van Mendelssohn uit de
negentiende, worden vanavond gecombineerd met bewerkingen van achttiende-eeuwse fuga’s
van de grootmeester op dit gebied,
. De fuga was in Bachs tijd en nog lang
daarna het genre bij uitstek waarmee een componist zijn kunnen kon bewijzen op het gebied van
polyfonie, de meerstemmigheid. In een fuga gaat het er om uit een minimum aan muzikale
gegevens een polyfoon stuk te ontwikkelen, waarin alle partijen melodisch van belang zijn. Iedere
fuga heeft ten minste één thema, dat aan het begin door een van de partijen wordt
gepresenteerd, waarna de andere één voor één dat thema op een andere toonhoogte imiteren.
Hoe het stuk zich verder ontwikkelt hangt van de mogelijkheden van het thema af – en van het
inzicht en de creativiteit van componist.
is een van de monumentale werken uit Bachs laatste levensjaren. Met één
thema als uitgangspunt geeft hij een demonstratie van de manieren waarop daaruit volledige
hebben de titel ‘Contrapunctu ’, naar de
fuga’s kunnen groeien. De delen van
is duidelijk als
techniek van het meerstemmig schrijven, ‘contrapunt’.
openingsstuk bedoeld: het is een voorbeeld van de eenvoudigste manier om een thema tot een
fuga uit te werken. De instrumentatie heeft Bach niet aangegeven. Waarschijnlijk heeft hij aan een
klavecimbel of een orgel gedacht, maar met vier melodie-instrumenten komt de zelfstandigheid
van de afzonderlijke partijen misschien nog wel beter naar voren.
De titel
betekent ‘het klavier (klavecimbel) dat zo gestemd is dat je in
alle toonsoorten kunt spelen’. Bach schreef twee bundels met deze titel, die allebei bestaan uit
preludes en fuga’s in alle 24 majeur- en mineurtoonsoorten. Het thema van de eerste fuga uit het
eerste deel, in C groot, is heel eenvoudig. Als iedere stem zich een keer heeft gepresenteerd blijkt
in het verdere verloop dat dit thema veel mogelijkheden tot ‘stretto’ in zich heeft: nog voor de
ene stem het thema helemaal heeft gespeeld valt de volgende al in, alsof ze elkaar niet laten
uitspreken – terwijl ze uiteindelijk toch samen één compact betoog vormen.
Weinberg en Mendelssohn hebben in hun kwartetten van vanavond geen echte fuga’s
opgenomen, maar wel veel gebruik gemaakt van de techniek van het meerstemmig componeren
en het verwerken van thema’s en motieven in alle partijen.

De leden van het Dudok Kwartet leerden elkaar kennen bij het Ricciotti Ensemble. In 2009, kort
na de oprichting, begon het kwartet aan een twee-jarige post-graduate opleiding bij het Alban
Berg Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen.
Hierna studeerden zij twee jaar aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie bij Marc Danel.
Masterclasses volgden zij bij Eberhard Feltz en bij de leden van het Lindsay Quartet, het Takács
Quartet, het Quatuor Ysaÿe, Johannes Meissl en Stefan Metz.
Meer informatie op: http://dudokkwartet.nl/

Voorpagina: op 26 september 2015 maakten wij voor het eerst kennis met dit voortreffelijke
kwartet met strijkkwartetten van Haydn, Sjostakovitsj en Mozart. Nu -twee jaar later- komen zij
met een even ambitieus programma. De door musici veel geroemde akoestiek van de Oude Kerk
zal ook bijdragen aan een avond om te genieten.
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Handschrift van Bach
op titelpagina
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wordt Sjostakovitsj’ belangstelling voor Joodse thema’s vaak toegeschreven aan zijn vriendschap met
Weinberg, die zich ook zelf vaak liet inspireren door de Klezmermuziek waarmee hij was opgegroeid.
Tot Weinbergs oeuvre behoren naast vele andere werken maar liefst 26 symfonieën en 17
strijkkwartetten. Het
ontstond in 1944 en was het eerste dat Weinberg in
Moskou schreef (de eerste twee stammen uit zijn studietijd). Het bestaat uit drie delen die
onmiddellijk op elkaar aansluiten (‘attacca’). Duidelijk blijkt dat Weinberg, ondanks de invloed van
Sjostakovitsj en de gedeelde voorkeur voor polyfone stemmenweefsels, een sterk eigen geluid heeft.
Zijn harmoniek staat dichter bij de traditionele toonsoorten dan die van Sjostakovitsj, en hoewel ook
voor hem de muziek een manier was om zijn eigen geestelijke nood tot uitdrukking te brengen,
ontbreekt de ondertoon van wanhoop en verbittering die bij Sjostakovitsj vaak doorklinkt.

Mieczyslaw Weinberg

De naam van
(de voornaam is Pools en wordt ongeveer uitgesproken als
‘Mjetsjiswaf’) was tot enkele jaren geleden buiten Rusland weinig bekend. In Rusland werd hij echter
jarenlang beschouwd als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd en zijn muziek werd door
grote solisten en dirigenten regelmatig gespeeld. De laatste tijd begint zijn faam ook in de westerse
wereld door te dringen. Weinberg werd geboren in Warschau, in de destijds kersverse republiek
Polen, waar zijn vader als violist en dirigent werkte in het Jiddische theater. Zijn Joodse ouders
waren in 1903 gevlucht uit Moldavië (toen Russisch, net als Polen), waar toen een felle pogrom
woedde. Direct na de Duitse inval in Polen in 1939, vlak na zijn eindexamen als pianist aan het
conservatorium, vluchtte Mieczysław naar de Sovjet-Unie. Aanvankelijk kwam hij terecht in Minsk,
waar hij twee jaar compositie studeerde, maar toen Duitsland de Sovjet-Unie aanviel werd hij
geëvacueerd naar Tasjkent in Centraal-Azië. Daar had hij de moed de partituur van zijn eerste
symfonie te sturen naar Dmitri Sjostakovitsj. Deze was zeer onder de indruk en moet in Weinberg
direct een verwante ziel hebben herkend. Op Sjostakovitsj’ aandringen en door diens bemiddeling
kon Weinberg zich uiteindelijk in 1943 in Moskou vestigen, waar hij tot het einde van zijn leven is
gebleven. Na de oorlog ontketende Stalin ook in Rusland een felle antisemitische campagne, waaraan
Weinberg op het laatste nippertje ontsnapte door Stalins overlijden in 1953 – hij was al gearresteerd.
Aanvankelijk was Sjostakovitsj een soort mentor voor de dertien jaar jongere Weinberg, maar het
contact ontwikkelde zich al snel tot een hechte vriendschap. Jarenlang zagen Weinberg en
Sjostakovitsj elkaar vrijwel dagelijks. Nieuwe composities speelden ze aan elkaar voor, nog voordat
anderen er iets van te zien of te horen kregen. Het ligt voor de hand dat de invloed van Sjostakovitsj
op Weinberg sterker is geweest dan andersom, maar de beïnvloeding is zeker wederzijds geweest. Zo

was al heel jong een volkomen volleerd componist. Al op zijn zeventiende schreef
hij absolute meesterwerken zoals het
voor strijkers en de Ouverture
.
In het rijke bankiersgezin waarin hij was opgegroeid was dan ook veel zorg besteed aan de
ontwikkeling van zijn unieke talenten. Vanaf zijn tiende kreeg hij compositielessen van de
gerenommeerde Zelter, die hem naast een geweldig vakmanschap ook een grondige kennis van het
werk van J.S. Bach en de grote Weense klassieken bijbracht. Het waren de jaren waarin Beethovens
laatste werken geschreven werden. Toen Felix twaalf was gaf zijn vader hem de beschikking over een
strijkorkest om zijn werk uit te voeren. Met kamermuziek was hij ook al jong vertrouwd; als kind
speelde hij op viool klassieke pianotrio’s met zijn oudere, eveneens muzikaal hoogbegaafde zusje
Fanny aan de piano en zijn jongere broertje Paul op de cello.
Net als Weinberg was Mendelssohn van Joodse afkomst, maar om zich aan te passen aan de
christelijke omgeving in Berlijn bekeerden zijn ouders zich in zijn jeugd met het hele gezin tot het
christendom. De behoefte om aan heersende normen te voldoen tekent ook Mendelssohns muziek:
van alle grote romantische componisten was hij het meest gericht op het handhaven van de principes
die Bach, Mozart en Beethoven hadden gehanteerd en die hij als geen ander onder de knie had.
Romantische expressiviteit gaat bij hem samen met een on-romantische eerbied voor bestaande
vormen.
, dat na Mendelssohns overlijden het opusnummer 80 heeft gekregen,
Het
neemt in zijn omvangrijke oeuvre een heel bijzondere plaats in. Het is het laatste grote werk dat hij
in zijn veel te korte leven kon voltooien; hij schreef het in de zomer van 1847, kort na het plotselinge
overlijden van zijn zus Fanny als een soort Requiem voor haar nagedachtenis, terwijl hij zich zorgen
maakte over zijn eigen gezondheid. Hij zou zelf overlijden in november van dat jaar. De
omstandigheden hebben duidelijk hun stempel gezet op het kwartet. Het heeft een dramatische
of de
lading en een emotionele diepgang die doen denken aan werken als het
van Beethoven, die allebei in dezelfde toonsoort f klein staan. Het heeft de
S
voor strijkkwartetten gebruikelijke vier delen, met het Scherzo niet als derde maar als tweede deel –
een scherzo dat niets heeft van de feeërieke lichtheid waar Mendelssohn zo beroemd om was, maar
door zijn grimmige humor eerder verwant is met scherzo’s van Beethoven. Felle accenten en
onheilspellende tremolo’s kenmerken het hoofdthema van het eerste deel; zelfs in het lyrische
tweede thema zorgt een syncopische begeleiding voor onrust. Het zangerige maar complexe Adagio
biedt meer troost. Gejaagde syncopen beheersen de grillige finale.
Hans Maas
5 oktober 2017
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)
zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)
zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)
zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
Werkkamer van Felix Mendelssohn Bartholdy
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 22 oktober 2017
1
2
2-4
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2017/18
contact en locaties

Programma

(1906-1975)
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1. Mars
2. Wals
3. Polka

(1891-1953)

(1882-1971)

1. Sinfonia (Attaca).
2. Danses Suisse.
3. Scherzo.

V
(1875-1937)

1. Allegretto
2. Blues. Moderato
3. Perpetuum mobile. Allegro. Pas de deux. Adagio - Variation - Coda

(1881-1945)

1. Jocul cu bâtã (Bottánc) - Spel met de stok
2. Brâul - Sjaaldans
3. Pe loc (Topogó) - Ter plekke
4. Buciumeana (Bucsumi tánc) - Dans uit Bucsumi
5. Poarga româneasca (Román polka) - Roemeense polka
6. Maruntelul (Aprózó) - Snelle dans

(1916-1983)

1. Danza del viejo boyero - Dans van de oude herder
2. Danza de la moza donosa - Dans van het beeldschone meisje
3. Danza del gaucho matrero - Dans van de arrogante gaucho

Biografie
Over de musici

Notities bij het concert
Maria Milstein (Moskou, 1985) studeerde aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Ilya Grubert en in
Londen bij David Takeno. Zowel haar bachelor- als haar
masterdiploma behaalde ze met hoogst mogelijke
onderscheiding. Van 2011 tot 2014 was ze 'Artist in
Residence' in de Muziekkapel Koningin Elisabeth, waar ze
bij Augustin Dumay studeerde.
Maria heeft prijzen gewonnen op belangrijke
internationale concoursen als "Città di Brescia" en "Premio
Rodolfo Lipizer" in Italië, het ARD Concours in Munchen
en het Internationale Kamermuziek Concours van Lyon
met het Van Baerle Trio, het Vriendenkrans Concours en
de Kersjes Prijs in Nederland, evenals met het Van Baerle
Trio. In februari 2016 ontving Maria de prestigieuse
Borletti-Buitoni Trust Fellowship.
Sinds september 2014 is Maria als docente aan het
Conservatorium van Amsterdam verbonden.
Maria bespeelt een viool van Michel Angelo Bergonzi
(Cremona, ca. 1750) die zij in bruikleen van het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds heeft. Maria speelde bij
Randmeerconcerten in oktober 2013 samen met pianist
Sander Sittig en met het Van Baerle Trio in september
2012. Uitgebreide informatie op
http://mariamilstein.weebly.com/

Met het winnen van zowel de eerste als de superprijs op het YPF Nationaal Piano Concours te Amsterdam
in december 2001 bewees Hanna Shybayeva (1979, Minsk) te behoren tot de top van het aankomende
Nederlandse pianotalent. De jury sprak zijn bewondering uit voor haar ‘muzikale betrokkenheid en
technische controle’. Begonnen aan de Belarus Muziek Akademie te Minsk behaalde zij al op zeer
jeugdige leeftijd prijzen op internationale concoursen, begonnen bij de 1e prijs op het Internationaal
Casale Monferrato Piano Concours in Italië (1990, zij was toen elf). Sindsdien won zij meerdere prijzen
op belangrijke concoursen, waaronder het Internationaal J.S.Bach Concours (Leipzig, 1992), het
Internationaal Piano Concours van Belgrado (1994), het Internationaal Muziek Concours van
Scheveningen (1997) en het
Internationaal Piano Concours
van Porto (1999). In 1999
vestigde zij zich in Nederland
teneinde haar studie te kunnen
voortzetten bij Naum Grubert.
Sinds 2013 is Hanna leraar piano
bij de Anton Rubinstein Akademie D:üsseldorf en het Conservatorio Giacomo Puccini in La
Specia (It.) Uitgebreide
informatie op
www.hannashybayeva.com
_____________________________
Hier speelt Hanna bij een
Randmeerconcert in 2007 in
Nunspeet
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Dat dansen onlosmakelijk is verbonden met klassieke muziek, is soms makkelijk te vergeten. Wie
danst er nog op klassieke muziek, behalve de balletdanseressen en dansers die we al zittend
mogen aanschouwen? Wie heeft bij een Menuet, een Gavotte, een Gigue of een Pavane direct
nog de dans voor ogen waar deze stukken uit voortkwamen? Het programma van vandaag
neemt zonder enige vorm van versluiering daarentegen de dans als het centrale uitgangspunt, en
schotelt ons tegelijkertijd een fijne doorsnede van de klassieke muziek uit de eerste helft van de
20e eeuw voor.
Het eerste stuk van het programma, vormt tegelijkertijd ook de eerste schrede op het
componeerpad van de dans van
(1906-1975). Sjostakovitsj was slechts 14 jaar
op het moment dat hij zijn
schreef. Nadat hij op zijn achtste met
pianolessen van zijn moeder was begonnen, bleek al snel dat in Sint Petersburg (toen nog
Petrograd) geboren Dmitri een uitzonderlijk talent bezat. Twee jaar later speelde hij al het
volledige Wolhtemperierte Klavier van Bach. Zijn eerste echte compositie (Scherzo in F, opus 1
voor orkest) ontstond een jaar later. Dat stuk verried nog weinig van Sjostakovitsj‘ latere taal. Des
te opmerkelijker is het dat in de drie dansen, die hij een jaar later in 1920 op papier zette,
onmiskenbaar een Sjostakovitsj karakter hebben. Het stuk bestaat uit drie korte deeltjes, van elk
net iets meer dan een minuut lengte. De eerste (een mars) is wellicht het moeilijkst te herkennen
als Sjostakovitsj. De wals die daarop volgde, is daarentegen overduidelijk familie van de onWeense wals die hij in vele latere werken ook gebruikte. De laatste dans is een polka, en ook deze
dansvorm gebruikte hij door zijn hele carrière heen. Sjostakovitsj schreef het werkje overigens
voor pianosolo en bracht het zelf in 1925 voor het eerst openbaar te gehore, in een recital waarin
hij louter eigen werk speelde. Het werk is daarna voor vele instrumentcombinaties bewerkt,
waarvan de meest opmerkelijk wellicht die voor trombone en piano. De bewerking voor viool en

Prokofjev, Sjostakovitsj en Katsjatoerian
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Notities bij het concert (vervolg)
piano die vandaag wordt gespeeld, is van de hand van Harry Glickman. Een Russisch-Amerikaanse
violist die onder andere in het wereldberoemde NBC Orchestra onder Arturo Toscanini speelde.
Voor het tweede stuk van het programma maken we de overstap naar Sjostakovitsj’ tijdgenoot
(1881-1953). Het ballet
waar een viertal delen van gespeeld gaat worden,
is niet alleen één van zijn beroemdste en meeste uitgevoerde werken. Het markeert tegelijkertijd een
van de meest controversiële momenten in Prokofjev’s carrière. Net als vele andere Russische
kunstenaars vertrok hij (met goedkeuring van het regime) na de Russische revolutie naar Amerika. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Rachmaninoff, was zijn Amerikaanse periode geen enorm succes,
waardoor hij in 1922 naar het vasteland van Europa vertrok. In die tijd haalde Prokofjev de banden
met zijn vaderland weer aan en zijn werken werden ook in toenemende mate op de podia van
Sovjetunie ten gehore gebracht. Uiteindelijk besloot Prokofjev in 1936 terug te keren naar de
Sovjetunie. De tijd waarin Stalin op het ‘hoogtepunt’ van zijn gruweldaden was. Over waarom
Prokofiev juist toen terugkeerde, wordt nog steeds gedebatteerd.

De wereldberoemde balletdanseres Galina Ulanova (1910-1998) met
Yury Zhdanov, die in 1954 het ballet Romeo en Julia dansten.

Maar zoals gezegd was hij al sinds
zijn terugkeer naar Europa meer in
contact gekomen met de
Sovjetunie, en maakte hij werken
in opdracht van het regime. In
1934, nog voor zijn terugkeer,
kreeg hij de opdracht om voor het
Bolshoi Theater een ballet naar
te
Shakespeare’s
schrijven. Dit was ook de tijd
waarin hij langzaam toewerkte van
de meer avant-garde soms
dissonante stijl, naar wat Prokofjev
zelf ‘new simplicity’ noemde. De
eenvoudiger vormen, consonantie
en volkse elementen van deze
eenvoud, sloten vanzelfsprekend
goed aan bij de anti-bourgeoisie en
anti-avantgarde stijl van het sociaal
realisme, de voorgeschreven stijl
onder Stalin. De eerste versie van
het ballet was in 1935 klaar, maar
kwam pas in 1940 uiteindelijk in
de Sovjetunie op de planken,
nadat hij vele wijzigingen had
moeten doorvoeren. De meest
opvallende kritiek op de eerste
versie, was het slot. Prokofjev had
namelijk het dramatische einde
(Julia sterft) vervangen door een
goede afloop, waarin beide blijven
leven. Dat goede einde is nog
bewaard gebleven, en is enkele
keren uitgevoerd, maar de versie
met het dramatische einde is de
versie die we nu allemaal kennen.

Vandaag staat een bewerking van vier verschillende delen op het programma (de eerste drie
bewerkingen door D. Grjunes, het laatste deel van de hand van V. Borisovsky), waarin de meest
bekende melodieën zijn terug te vinden: de Dance of the Knights, Dance of the Girls with Lilies,
Dance of the Masks en tot slot, zoals het hoort, The Death of Juliet.
Het is vervolgens een kleine stap, naar het
van
(1882-1971), die net als
Prokofjev op zijn meest experimentele periode een op het eerste gezicht conservatiever periode liet
volgen. Die term conservatisme doet echter op geen enkele manier recht aan de inventieve manier
waarop Stravinsky in zijn neoclassicistische periode (grofweg van 1920 tot 1950) schreef. Het
Divertimento dat vandaag op het programma staat, een arrangement van zijn ballet ‘Le baiser de la
fée’ uit 1928, is uit deze neoclassicistische periode. Een stroming waarin componisten teruggrepen op
en zich lieten inspireren door de muziek van bijvoorbeeld Pergolesi, Bach, en Mozart en Haydn.
Voor het ballet stond echter een heel andere componist model: Tsjaikovski. Stravinsky gebruikte
elementen uit liederen en andere stukken van Tsjaikovski om een klassiek sprookjesballet te schrijven.
van Hans Christian Andersen. Het
Voor het verhaal gebruikte hij het sprookje
was een ballet in vier delen, dat hij in samenwerking met de violist Samuel Duschkin bewerkte voor
viool en piano. De bewerking volgt de vier delen van het ballet, maar er zijn zowel elementen
verwijderd als toegevoegd, zodat dit stuk ongeveer de helft van de tijd van het ballet in beslag
neemt. De vier delen (Sinfonia, Danses suisses, Scherzo, en het vierde uit drie deeltjes bestaande Pas
de deux: Adagio, Variation, Coda) leveren een heel verfijnd en afwisselend stuk op, dat soms
bedrieglijk conventioneel klinkt, maar in alles tegelijkertijd modern en fris.
(1875-1937) is het classicisme altijd aanwezig, maar weer in een
Ook bij de oudere
heel andere vorm dan bij Prokofjev en Stravinsky. In zijn
(1923-27) zijn
deze elementen overduidelijk terug te vinden. In dit laatste kamermuziekwerk dat hij schreef, is er
echter ook ruimte voor meer dissonante ‘moderne’ sferen. Ravel schijnt gezegd te hebben dat de
viool en de piano in essentie onverenigbare instrumenten zijn. wat hij in deze sonate tot uiting
wilde brengen. Dat is in het eerste grillige deel goed terug te horen. Viool en piano lijken soms langs
elkaar heen te spelen, zowel in sfeer, tonaliteit als ritme. Een eindeloos fascinerend deel dat nooit
’ blues.
gaat vervelen. De ‘blues’ die het tweede deel vormt, is veel meer dan een ‘
Blues akkoorden en toonladders zijn in een Franse Ravel jas gestoken. Veel pizzicato in de viool, veel
ritmiek, syncopen, een toenemende intensiteit, een heerlijk deel. In het korte slotdeel, waarin de
viool in een duizelingwekkend tempo maar door en door blijft gaan (perpetuum mobile), komen
weer thema’s uit de eerste twee delen terug. Het perpetuum mobile moet wel eerst in gang worden
gezet en dat hoor je. Daarna voert dansende dissonantie de boventoon, maar toch eindigt het weer
volledig consonant.
Terwijl Ravel aan deze sonate werkte, schreef hij tegelijkertijd in 1924 het stuk dat het slot vormt van
dit programma. Een spectaculair en veel uitgevoerd werk, dat geïnspireerd was op zigeunermuziek
). Ravel schreef het oorspronkelijk voor de Luthéal vleugel (*), een aangepaste
van de Roma (
vleugel die dicht het geluid benaderde van de cymbalon, de ‘piano’ van de zigeunermuziek. Nu
wordt het voornamelijk nog uitgevoerd zonder deze aangepaste piano, en wordt de begeleiding
ofwel door orkest, of zoals vandaag, een vleugel verzorgd. De korte rapsodie opent met een lange
technische en spectaculaire solo (cadens) van de viool, waarna de piano (als ware het een cymbalon)
zich op een rustig moment in de muziek vleit. In een dansende 2/4 maat werkten beiden vervolgens
naar een steeds maar accelererende climax toe, om met drie straffe akkoorden tot een eind te
komen. (Een heerlijk stuk.)
Voor Béla Bartók (1881-1951) vormde de volksmuziek altijd de belangrijkste inspiratiebron. Zijn
gedetailleerde onderzoek naar en het uitschrijven van talloze traditionele volksdansen maakte hem
evenveel een wetenschappelijk onderzoeker van de volksmuziek als een ‘gewone’ componist.
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Rond 1906 begon hij zijn etnomusicologische ‘expedities’ die er op gericht waren de traditionele
muziek van het platteland in kaart te brengen. Hij richtte zich met deze reizen eerst uitsluitend op
Hongarije, maar in 1913 bracht hij al de volksmuziek in Noord-Afrika (Algerije ) op een vergelijkbare
manier in kaart. De
die hij in 1915 schreef, maken deel uit van zijn Roemeense
jaar, waarin hij meerdere werken baseerde op de Roemeense volksmuziek. Hij schreef de zes dansen
die vandaag op het programma staan oorspronkelijk voor piano. De bevriende violist en componist
Zoltán Székely (hij verzorgde bijvoorbeeld ook de premiere van Bartok’s tweede vioolconcert in het
Concertgebouw in 1939) tekende voor het arrangement voor viool en piano.
Het meest verrassende stuk van de avond komt uit de koker van de Argentijnse componist
(1916-1983). De
voor piano solo, die vandaag op de
lessenaar staan, schreef hij aan het begin van zijn carrière. Deze eerste stijlperiode (1934-1947)
labelde hij zelf als ‘objectief nationalistisch’. Hierin combineert hij Argentijnse landschappen en
sferen in primair tonale muziek. In de perioden die volgden maakte eerst de tonaliteit plaats voor
atonaliteit en in de derde periode verliet hij volgens eigen zeggen ook het nationalistische,
Argentijnse karakter. De drie dansen stammen dus uit de eerste periode, maar ook hier speelt hij al
volop met dissonanten. De eerste dans (Dans van de oude herder) is in zijn opzet al bijzonder. De
linkerhand speelt hier alleen maar zwarte noten, terwijl de rechterhand alleen de witte toetsen
beroert. Dat uitgangspunt klinkt dissonanter dan dat het werk uiteindelijk klinkt. Het is een heel
ritmisch en levendig stuk, waarin ook een fijne melodie doorklinkt. De tweede dans (Dans van het
beeldschone meisje) neemt gas terug.
Het stukje klinkt als een schilderij
van een weidse pampa, met
daarbinnen een prachtig meisje,
verklankt door een zoete melodie,
maar eindigt in een hoog dissonant
akkoord dat een scherp contrast
vormt met de rest van het deeltje.
De laatste dans doet eveneens zijn
naam eer aan, de Dans van de
arrogante gaucho. Een wervelend
stuk waarin Ginastera de uitvoerder
aanspoort om ‘violente’ en
‘salvaggio’ te spelen. Het stuk wisselt
passages waarin ritmiek enerzijds en
tonaliteit anderzijds centraal staan in
razend tempo af en werkt toe naar
een daverend glissando aan het slot.
Geweldige muziek, waarvan het
enige nadeel is dat het zulke korte
stukjes zijn…
Eelco van Wijk
(*) Een Luthéal piano

Voor meer informatie zie:
http://www.realsamples.de/Lutheal-Piano-Edition-MIM/en
http://www.pianotopics.nl/FB21.htm Met een verhaal over de ‘herontdekking’door Theo Olof
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)
zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)
zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)
zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
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Riko Fukuda in Hotel Vennendal in oktober 2005
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Pagina 1

(1770-1827)

1. Allegro con brio
2. Tema con variazioni. Andante con moto
3. Rondo. Allegro

(1809-1847)

1. Adagio – Allegro moderato
2. Poco adagio
3. Allegro agitato

(1797-1828)

1. Allegro molto
2. Andante
3. Allegro vivace

1. Andante molto
2. Allegretto
3. Andantino
4. Allegro vivace

Over de musici

Notities bij het concert

Peter Hanson studeerde eind jaren zeventig aan de
vermaarde Royal Academy of Music. Hij heeft
gedurende zijn hele carrière gespeeld bij beroemde
ensembles, waaronder The Academy of St. Martin in
the Fields, The London Symphony Orchestra,
London Sinfonietta en als concertmeester bij The
Philharmonia Orchestra o.l.v. Rostropovitch. En bij
Trevor Pinnock en zijn English Concert en nog vele
andere bekende orkesten. Peter Hanson heeft
internationaal als solist en als concertmeester
opgetreden. Hij is al meer dan 25 jaar concertmeester bij het Orchestre Révolutionnaire et
Romantique. Met het Eroica Quartett nam hij alle
Mendelssohn en Schumann kwartetten op bij het
Harmonia Mundi label. En verder Beethoven, Ravel en Debussy kwartetten. Zie ook:
https://www.allmusic.com/artist/eroica-quartet-mn0001653097/biography.
Uitgebreide biografie op https://peterhansonviolin.co.uk/about-2/
Website Orchestre Révolutionnaire et Romantique: http://www.monteverdi.co.uk/about/orr
Riko Fukuda studeerde aan het Toho-Gakuën
conservatorium in Japan. Een Nederlandse beurs
stelde haar in staat om haar fortepianostudie voort
te zetten bij Stanley Hoogland aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Zij maakte cd's met
solowerken van Pinto, Dussek, Haydn en
Mendelssohn, evenals pianoconcerten van
Neukomm en Eberl met de Kölner Akademie. Met
het Nepomuk Fortepiano Quintet nam ze
kwintetten op van Ries, Limmer, Schubert, Cramer,
Onslow, Hummel en Dussek. Riko Fukuda is
geregeld te gast op het Festival Oude Muziek in
Utrecht en andere festivals in Europa en Amerika en
is te beluisteren op de labels Olympia, Brilliant
Classics en Aliud Records. Riko treedt regelmatig op bij onze Randmeerconcerten. Zondag speelt zij op
een Conrad Graf fortepiano uit 1830.
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Voor dit concert in Zeewolde zorgt Edwin Beunk weer voor een prachtige Conrad Graf fortepiano
uit 1830, gebouwd net na de tijd waarin de composities van dit programma geschreven zijn.
Ludwig van Beethoven heeft op een vergelijkbaar instrument gespeeld!
Met uitzondering van de Fantasie van Schubert (geschreven in het jaar van zijn overlijden) staan er
allemaal jeugdwerken op het programma van dit concert.
schreef acht van de in totaal tien vioolsonates al voor 1803. Het zijn allemaal werken uit zijn jeugd en nog traditioneel in de Weense klassieke traditie in drie delen
geschreven. De eerste drie vioolsonates opus 12 schreef hij tussen 1797 en 1798. Ze werden in 1799
gepubliceerd bij Artaria & Co in Wenen. Hij droeg ze op aan de Italiaanse componist Antonio
Salieri, die in die tijd in Wenen woonde. Salieri was vanaf 1788 tot 1804 Kapellmeister aan het hof
in Wenen en Beethoven kreeg van hem twee jaar les in compositie van opera en vocale muziek.
De eerste sonate uit opus 12 die vanmiddag op de lessenaar staat, ademt vreugde uit en onbekommerd muziek maken. De invloed van Haydn is
nog duidelijk herkenbaar. Maar Beethoven
presenteert hier al zijn eigen stijl, de viool krijgt een
prominentere rol dan bij Mozart en Haydn
gebruikelijk was, een meer gelijkwaardige partij aan
de piano. Op een aantal plaatsen gebruikt Beethoven
ongebruikelijke modulaties voor die tijd. Het komt
hem op stevige kritiek te staan van de
uit juni
1799. De recensent schreef dat er veel inspanning en
ijver voor nodig was om deze vreemde sonates door
te komen en dat ze verdorven elementen bevatten.
Ze klonken dus voor die tijd modern. Het eerste
deel, Allegro con brio, met de snelle triolen-passages
klinkt heel licht en aangenaam, maar bevat ook
modulaties naar andere toon-soorten. Het tweede
deel zou in de klassieke stijl een andante of een
adagio moeten zijn, maar Beethoven kiest hier voor
een thema met een viertal variaties. Het laatste deel,
Allegro, is een Rondo dat gebaseerd is op een rococo
thema: licht en gracieus, maar ook hier vinden enkele
terts-modulaties plaats, die veelvuldig terug zullen
Antonio Salieri
komen in het latere werk van Beethoven.
werd in 1809 geboren in Hamburg uit Joodse ouders en hij was de tweede van
de vier kinderen. Fanny was de oudste en na Felix volgden nog Paul en Rebecca. In 1811 vertrok de
familie naar Berlijn. Zijn ouders, bankier Abraham en moeder Lea Salomon, zagen af van een
Joodse opvoeding. In 1816 werd Felix christelijk gedoopt en kreeg hij twee extra voornamen: Jacob
Ludwig. Op aanraden van Lea’s broer, Jacob Salomon Bartholdy gebruikte de familie Mendelssohn
vanaf 1812 al de toegevoegde achternaam Bartholdy. Abraham en Lea lieten zich in 1822 christelijk
dopen.
Felix Mendelssohn Bartholdy was een wonderkind. Tussen zijn 12e en 14e jaar schreef hij al 12
symfonieën voor strijkorkest. Deze werken werden bij hem thuis uitgevoerd door een privé orkest,
mogelijk gemaakt door zijn welgestelde ouders. Zijn eerste gepubliceerde werk, opgedragen aan
Prins Anton Radziwill, was het pianokwartet opus 1, geschreven toen hij 13 jaar was.

Conrad Graf 1782-1851
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Notities bij het concert (vervolg)
In 1824 -hij was toen 15 jaar oud- componeerde hij zijn 1e
Symfonie opus 11 voor groot orkest.
Felix schreef op 14 jarige leeftijd in mei/juni 1823 de sonate
voor viool en piano opus 4. In deze compositiestudie zijn
Mozart en de vroege Beethoven, als zijn voorbeelden, nog
duidelijk aanwezig. Mendelssohn droeg deze sonate op aan
zijn vioolleraar Eduard Rietz. Hoewel deze sonate een
experimenteel karakter heeft, bewijzen alle drie de delen,
dat we hier met een groot componist in wording te maken
hebben. De sonate geeft blijk van een goed gevoel voor de
vorm en een scherp inzicht in de dynamiek. Let vooral op
het prachtige cantabile in het tweede deel.
.
Na de pauze hoort u nog twee werken van
De sonate D.384 (opus 137 nr. 1) uit het voorjaar van 1816
is een jeugdwerk. Schubert schreef een serie van drie
sonates, opus 137 nr. 1, 2 en 3. Pas na zijn dood zijn ze in
1836 uitgegeven door Diabelli, die ze om commerciële
Vorst Anton Radziwill
redenen Sonatines noemde.
Het zijn alle drie eenvoudige, soms bijna naïeve stukken, geschreven in de stijl van Mozart. De
vioolpartij is nog ondergeschikt aan partij van de fortepiano. Het leek alsof Beethoven nog niet had
bestaan! En dan te bedenken dat Schubert in dezelfde periode zijn 4e symfonie (“tragische”) schreef.
Hierin is de invloed van Beethoven direct voelbaar, mede ook door de toonsoort c-klein.
Een heel ander verhaal is de Fantasie D.934. Schubert schreef deze Fantasie een paar maanden na
het overlijden van Ludwig van Beethoven in 1827. De meeste composities die Schubert in zijn laatste
levensjaar schreef zijn doortrokken van een schrijnend verdriet. De Fantasie is daarop een
uitzondering en heeft een lichtvoetiger karakter. In principe is het een vierdelige sonate, maar
Schubert smeedt dit aaneen tot een verbazingwekkende Fantasie, waarin hij door afwisseling en
herhalingen een homogene structuur opbouwt. Zoals bij bijna alle late Schubert composities begint
hij heel ingetogen met een andante molto, een prachtige elegie met hele lange lijnen van de viool
en parelende pianoklanken daaronder. Daarna gaat het naadloos over in een allegretto, een
elegante levendige dans. Viool en piano spelen elkaar steeds heftiger de bal toe en dat komt tot
stilstand met een toonladderachtige figuur van de piano. Dan volgt een lang andantino in de vorm
van een thema met variaties. Als thema gebruikt Schubert één van zijn eigen liederen:
(D.741) op tekst van Rückert. Deze variaties zijn een combinatie van pure schoonheid en
een enorme virtuositeit met zinderende passages voor beide instrumenten. Aan het einde keren we
nog even terug naar het etherische eerste deel en daarna volgt een uitbundig allegro vivace. Het
komt aan het einde nog even terug en dan volgt het spetterende slot.
Op 20 januari 1828 was de eerste uitvoering door Josef Slavík en Karl Maria van Bocklet. De critici
vonden het stuk veel te lang (bijna een half uur) en het leek niet op de korte en luchtige Fantasieën
die men in die tijd gewend was. Mogelijk was ook de kwaliteit van de uitvoering onder de maat.
Dit topstuk verdient een uitvoering door topmusici, zoals vandaag !
Leo van Wijk, november 2017

(*) De Allgemeine musikalische Zeitung is bijna volledig gedigitaliseerd. Zie:
https://digipress.digitale-sammlungen.de/calendar/newspaper/bsbmult00000037
Op pagina 570 (juni 1799) begint de recensie over de sonate op. 12 van Beethoven. Zie hieronder
en https://digipress.digitale-sammlungen.de/view/bsb10528002_00371_u001/1
Vrije vertaling van de recensie uit juni 1799. De recensent schrijft in de derde persoon en hield
blijkbaar van lange gecompliceerde zinnen, wat misschien wel mode was in die tijd.

.
De recensent, die tot nu toe de pianostukken van de maker niet kende, moest, nadat hij zich met
veel moeite door de heel eigen met bijzondere moeilijkheden overladen sonates gewerkt had,
bekennen dat hij bij het werkelijk ijverige en inspannende spelen daarvan, moedeloos werd, zoals
) door
een mens die met groot plezier (
een bekoorlijk woud dacht te gaan wandelen, door vijandige hindernissen steeds weer werd
opgehouden, uiteindelijk vermoeid en uitgeput zonder vreugde terugkwam. Het valt niet te
ontkennen, de heer Van Beethoven gaat zijn eigen gang; maar wat is dat voor een bizarre
moeizame gang! Academisch, academisch en alleen maar academisch en niet natuurlijk, geen
melodie. Ja, wanneer men het nauwkeurig beschouwt is er alleen academische brij, zonder een
goede methode; een stroperigheid, waarvoor men weinig belangstelling voelt; een zoeken naar
vreemde modulaties, een weerstand tegen gewone overgangen, een opeenhoping van
moeilijkheden, zodat men alle geduld en vreugde verliest. Een andere recensent heeft bijna hetzelfde
gezegd en déze recensent is het volledig met hem eens. Intussen moet dit werk niet worden
weggegooid. Het heeft zijn waarde en kan voornamelijk voor geoefende pianisten van groot nut
zijn. Er zijn immers velen, die van dat bijzonder moeilijke, de vondsten en combinaties, dat wat
men eigenzinnig zou kunnen noemen, houden en die deze sonates met alle precisie spelen, zo
kunnen zij naast het aangename gevoel van eigenwaarde, immers ook genoegen hebben aan de
compositie zelf. Wanneer de heer Van Beethoven zich alleen vaker zelf zou verloochenen en de
gang der natuur zou willen inslaan, dan kon hij met zijn talent en vlijt ons echt veel goeds voor een
instrument (**) leveren, dat hij naar het schijnt buitengewoon machtig is.
(**) Opvallend is dat de recensent helemaal geen aandacht schenkt aan de viool, maar alleen oog
heeft voor de piano! Let wel Beethoven is al bijna 29 jaar ten tijde van dit schrijven en heeft al een
gigantisch repertoire opgebouwd, waarvan de schrijver blijkbaar geen weet heeft.

Notities bij het concert (vervolg)

Schilder:
Anton Graff geschilderd door Anton Graf
Moses Mendelssohn,

De geschiedenis van de familie Mendelssohn is
ook erg interessant omdat de grootvader van
Felix Mendelssohn (1723-1786) een Duits-Joodse
filosoof was. Deze Mendelssohn leefde als een
orthodoxe jood en hield vast aan de wetten en
geloofswaarheden van het jodendom. Hij pleitte
samen met verlichtingsfilosofen voor hervormingen, zoals geloofs- en handelsvrijheid en het
gebruik van de Duitse taal. De schrandere
Mendelssohn was geliefd bij rijke Joden en won
in 1761 een prijs van de Pruisische Academie van
Wetenschappen. In 1770 werd hij niet toegelaten
als lid. Frederik de Grote had liever dat Catharina
de Grote werd aangesteld. Mendelssohn was
populair bij de elite, maar werd zeer
onaangenaam getroffen toen hij zich moest
verdedigen tegen Johann Caspar Lavater, die zich
afvroeg waarom hij geen christen werd. Na een
langdurige polemiek kreeg hij een zenuwziekte en
publiceerde weinig.
Van 1780 tot 1783 vertaalde Mendelssohn de
Hebreeuwse Bijbel in het Duits. Hij ijverde voor
een betere positie van de Joden in Europa, die
weinig rechten hadden en niet overal welkom
waren. Mendelssohn overleed op 56-jarige leeftijd
na zich te hebben moeten verdedigen tegen de
beschuldiging een aanhanger van Spinoza te zijn.
Deze controverse, bekend geworden als de
"Pantheismusstreit", geldt als de grootste CentraalEuropese intellectuele botsing van de late 18e
eeuw. Toen Mendelssohn zijn manuscript naar de
uitgever bracht, liep hij een zware kou op. Vier
dagen later was hij dood.

Schilder: Moritz Daniel Oppenheim

Op het schilderij hiernaast zijn Mendelssohn,
Lessing en Lavater afgebeeld. Gotthold Ephraim
Lessing (1729-1781) werd vooral bekend als
verlicht schrijver en dichter. Een van zijn
belangrijkste werken ‘Nathan der Weise’ was een
pleidooi voor religieuze tolerantie. Het leven van
Moses Mendelssohn stond bij hem daarvoor
model.

Agenda 2017-2018 seizoen 44
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)
zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)
zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)
zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Veluvine Nunspeet
zondag 26 november 2017
1
2
2-4
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2017/18
contact en locaties
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David Cristóbal Litago - sopraan, Dineke Nauta - alt
Johannes Pfeuffer - tenor, Paulina Marta Kulesza - bariton

(1830/1832)
(1809-1847)

Allegro moderato - Animo in tempo

(1772/73)
(1756-1791)

‘Milanees Kwartet’
1. Allegro
2. Andante
3. Presto

(1921-1992)

1. Introduccion del Ángel
2. Tango del Ángel
3. Milonga del Ángel
4. La muerte del Ángel

(1841-1904)

1. Allegro ma non troppo
2. Lento
3. Molto Vivace
4. Finale: Vivace ma non troppo

(1957-1965)

(1893)

Over de musici

Notities bij het concert
Het Ebonit Saxofoonkwartet is een jong, sprankelend ensemble opgericht
in 2011 aan het Conservatorium van Amsterdam. De vier musici uit Polen,
Nederland en Duitsland traden op in de belangrijkste concertzalen van
Nederland en daarbuiten, waaronder het Concertgebouw en het
Muziekgebouw aan `t IJ in Amsterdam, De Toonzaal in Den Bosch en
TivoliVredenburg in Utrecht. Daarnaast verzorgde het kwartet concerten
tijdens verschillende gerenommeerde festivals als het “World Saxophone
Congress” in St. Andrews (Schotland), het Grachtenfestival in Amsterdam,
het Bach Festival in Dordrecht, de “Bachtage” in Würzburg (Duitsland) en
het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog.
Het Ebonit Kwartet ontving een eerste prijs in internationale concoursen als
het “Ottomani Concours 2012”, het “Who’s Next Kamermuziek Concours
2015” (waar het ensemble ook de “Brava Kijkersprijs” kreeg uitgereikt), het
“Storioni Concours 2016” (eveneens publieksprijs en Max Jong Talent prijs)
en het “Orlando Concours 2016”. Daarnaast ontving het kwartet een
tweede prijs in het internationale “Salieri-Zinetti” kamermuziek concours
2016 in Italië en de “Zilveren Vork 2016” voor het beste lunchconcert in
Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden. Deelname aan de
“International Chamber Music Campus 2016” in Weikersheim, Duitsland,
werd beloond met een prijs voor het meest overtuigende nieuw komend
ensemble. In seizoen 2016/2017 zal het kwartet door Nederland toeren als
laureaat van het concours “Dutch Classical Talent”. Daarnaast toert het
kwartet met hun muziekvoorstelling voor kinderen “Het strijkkwartet van
Meneer Sax” geproduceerd door Stichting Oorkaan.

Het statige huis waar in 2018 het
gevestigd wordt, was lange
tijd het culturele en muzikale centrum van Hamburg, de geboortestad van Felix Mendelssohn. Zijn
ouders vluchtten in 1811 naar Berlijn en kochten daar een groot huis waar concerten gegeven werden.
Toen
(1809-1847) 15 jaar oud was, hadden hij en zijn zus al een forse reputatie
als muzikanten en componisten opgebouwd. Mensen als de dichter Heinrich Heine, de filosoof Hegel
en de wetenschapper Alexander von Humboldt waren onder de reguliere bezoekers. Het moge
duidelijk zijn dat Felix opgroeide in een cultureel rijke omgeving, met ouders die voor hun kinderen
in gedachten hadden. Het was in deze periode dat hij al zijn beroemde
een brede klassieke
octet en ouverture
schreef. Nadat Felix in 1827 en 1828 in Berlijn
voort te zetten buiten de
geschiedenis en filosofie studeerde, vond hij het tijd zijn eigen
Duitse landsgrenzen. Januari 1829 markeerde dan ook het begin van een reizende periode voor
Mendelssohn. Een uitgebreide muzikale reis door Italië, Frankrijk en Groot Brittannië. Het avontuur
startte in Londen waar hij tijdens het gehele concertseizoen in Londen verbleef, dirigeerde en speelde.
Samen met zijn goede vriend, de Duitse diplomaat en schrijver Karl Klingemann, vertrok hij na het
einde van het seizoen naar Schotland voor een wandeltocht . De doedelzakken die hij daar hoorde,
vormden de inspiratie voor zijn beroemde Schotse symfonie (nr.3). Ook het landschap maakte indruk
op de jonge Mendelssohn. Aan de westkust van Schotland bezochten ze Oban, dat hen het uitzicht
verschafte op de Hebriden, de serie kleine en grillig gevormde eilanden voor de Schotse kust. Bij de
eerste aanblik van het mysterieus ogende eiland Staffa (vernoemd naar de zuilenvormige
basaltformaties) vielen de eerste melodieën voor de ouverture hem in. Niet verwonderlijk, gezien de
combinatie van een bizar gevormd eiland uit lavasteen en de daarin opgenomen zeegrot Fingals
Cave, waar het eiland grotendeels uit bestaat. Mendelssohn verbleef uiteindelijk bijna een jaar in
Groot Brittannië, mede doordat een ongeluk met een koets zijn been verwondde en hij enkele

Na samen in de klas van Arno Bornkamp in Amsterdam te hebben
gestudeerd voltooide het kwartet het Master programma van de
Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) met Marc Danel, Stefan Metz
en Sven Arne Tepl. Het kwartet volgde vele masterclasses bij bekende
musici als Eberhard Feltz, Peter Cropper, Heime Müller, Gerhard Schulz,
Luc-Marie Aguera, Albrecht Mayer, de leden van het Artemis Kwartet, het
Belcea Kwartet, het Kronos Kwartet, het Franse Habanera Saxofoonkwartet
en clair-obscur uit Berlijn.
Om het originele repertoire voor saxofoonkwartet te vergroten werkt het
kwartet regelmatig samen met componisten als Richard Whalley, Kevin
Malone, Valentin Villard and Chris Chamoun. Het kwartet maakte een
opname van de “Sonate voor saxofoonkwartet” van Chamoun, deze is te
vinden op zijn CD “The greatest Hits (so far)”.
De debuut CD “The Last Words of Christ” met muziek van Haydn,
Webern, Sibelius en Sjostakovitsj verscheen in februari 2016 op het label
Challenge Classics en werd genomineerd voor een Edison Klassiek 2016 in
de categorie “Het Debuut”. Sinds 2015 mogen de vier musici zichzelf
officieel SELMER Artist noemen.
Zie verder: http://ebonitquartet.com/
Foto’s van boven naar beneden: David Cristóbal Litago, Dineke Nauta,
Johannes Pfeuffer, Paulina Marta Kulesza
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Fingals Cave door William Daniell ‘A Voyage Round Great Britain’ (1814-25)

Notities bij het concert (vervolg)
weken aan zijn verblijf was gebonden. Ongeveer een jaar later, op het moment dat zijn reizen hem
naar Italië brachten, rondde hij de eerste versie van
af. De eerste versie droeg
overigens nog de titel
. Het is daarmee een ouverture voor orkest
zonder vervolg. Een programmatisch stuk dat op zichzelf staat, dat in die tijd een populaire vorm
was. Met het wonderlijke eiland voor de geest, de soms rustige en dan weer woest golvende zee in
het hoofd laat het stuk zich zeker beluisteren als beeld van of herinnering aan Staffa.
Dat de muziek zo poogt om beeld en locatie te vangen, is bij Mozarts
veel
minder het geval. Wat ze wel illustreren, is de telkens weer verbazende productiviteit van de jonge
(1756-1791). Alleen in de periode 1771-75 schreef hij zo’n 120 werken.
Vaak al reizende met zijn familie op zoek naar concerten en opdrachten. Ze trokken van stad naar
stad om te concerteren en op zoek te gaan naar rijke adel. Drie grote tours deed Mozart door Italië
en ze waren alle zeer succesvol, inclusief een lovende pers. Tussen al het reizen door probeerde hij

Maria Theresia, moeder van aartshertog Ferdinand. (1717-1780)

Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk.
(1756-1801)

terug op zijn thuisbasis Salzburg ook om aan het hof van Ferdinand van Oostenrijk een ‘vaste baan’
te vinden, maar het was aartshertog Ferdinands moeder Maria Theresia die hem adviseerde om niet
in zee te gaan met deze ‘nutteloze mensen die als bedelaars rond de wereld trokken’. Op de derde
,
reis door Italië, die Mozart alleen met zijn vader ondernam, ontstonden de
waar vandaag het 4e (KV 157) van op het programma staat. Met uitzondering van het eerste
kwartet dat hij schreef in Bolzano, schreef hij alle kwartetten in Milaan in de periode van eind 1772
en 1773. Daar gingen ze ook in première. De zes kwartetten (KV 155-160) zijn alle opgebouwd uit
drie delen, allemaal in majeur geschreven, met in de meeste gevallen een middelste deel in mineur.
Dit 3e kwartet uit de reeks (verwarrend genoeg zijn 4e strijkkwartet) schreef hij eind 1772. Het
bestaat uit, net als de andere kwartetten van de reeks, uit drie delen. Opvallend is de rol van het
middendeel dat een scherp contrast in stemming en tempo vormt met de twee andere delen. Na
het dansante Allegro volgt dat werkelijk prachtige langzame deel. Of het nu melancholie of tragiek
is, de jonge Mozart weet hier iets emotioneels te schrijven dat zijn jonge leeftijd op geen enkele
manier verraad. Het stuk werkt in 3/8 gestaag toe naar een schitterend verstild en in zichzelf
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oplossend (geen musicologische term…) slotakkoord. Het Presto is vervolgens een wervelend en
zeer kort slotdeel. Vol van syncopen vliegt het stuk zo naar zijn einde.
Ook
(1921-1991) werd in zijn jeugd gezien als een wonderkind, met name op de
bandoneon. Geboren in Buenos Aires vertrok hij met zijn familie al op 3-jarige leeftijd voor een
aantal jaren naar New York. Daar componeerde hij niet alleen zijn eerste tango, maar leerde hij ook
Bach spelen op zijn bandoneon. Op zijn zestiende keerde hij weer terug naar Argentinië.Daar gaf
hij niet alleen concerten met talloze tango-ensembles, maar hij studeerde ook compositie bij die
andere briljante Argentijnse componist, Alberto Ginastera. In toenemende mate wilde hij echter
verder gaan dan de klassieke tango en hij richtte zijn eigen Orquesta Tipica op. Op een gegeven
moment gaf hij zelfs de bandoneon op en focuste hij nog louter op de klassieke muziek van
bijvoorbeeld Stravinksy en Bartok. Nadat hij een beurs won op basis van zijn in 1954
gecomponeerde symfonie, vertrok hij naar Parijs om in de
leer te gaan bij Nadia Boulanger (wiens veel te vroeg
overleden jongere zus Lily ook een fantastische componist
was geweest). Piazzolla wilde leren componeren in de
avantgardistische atonale manier die op dat moment
hoogtijd vierde, maar Boulanger moedigde hem juist aan
zijn eigen unieke geluid te handhaven, de tango. Die
combinatie van klassieke compositiekunst, jazz (muziek van
Miles Davis), atonaliteit en tango heeft later de titel ‘Nuevo
Tango’ gekregen. Hij was er echter niet meteen succesvol
mee. In zijn geboorteland werd hij in het begin bekritiseerd,
zijn tango’s zouden geen echte tango’s zijn. In het
buitenland, Frankrijk en Amerika, boekte hij zijn eerste
echte successen. Vanaf de jaren 80 kreeg Piazzolla wel
degelijk ook de erkenning in zijn eigen land als heruitvinder
en redder van de tango.De rest van zijn leven toerde hij
rond als beroemd en succesvol muzikant en componist.
Het stuk dat vandaag op de lessenaar staat, de
, is ontstaan uit vier losse tango’s die hij pas later als
een geheel speelde onder deze naam. Het wordt in tal van
Nadia Boulanger en Igor Stravinsky in
bezettingen uitgevoerd en vrij recent nam het Artemis
Quartet de versie voor strijkkwartet op. Daarin zitten ook al 1937
de geluidseffecten verwerkt die de strijkers op allerlei
manieren met hun instrumenten en stokken moeten maken. Wellicht dat deze ook in de versie voor
)
saxofoon hun weg hebben weten te vinden. Het eerste deel van de suite (
kent een parabolische vorm. Het deel opent licht en ingehouden (moderato) om naar een expressief
middendeel toe te werken, waarna de ingehouden traagheid het stuk weer tot zijn einde brengt. In
het tweede deel (
) gaat de intensiteit weer fors omhoog. De
(de
Zuidamerikaanse muziekvorm en dansstijl waar de tango uit voortkwam) is het derde en
langzaamste deel. Hier voert melancholie de boventoon, in een slepend ritme met prachtige
dissonante harmonieën. Het laatste deel (
) is een grillige Fuga. Het volgt een
omgekeerd parabolische vorm in vergelijking met het eerste deel. Een ingetogen middendeel is
ingeklemd tussen twee vurige passages, en het stuk staat bol van de geluidseffecten. Een wervelend
slot.
Waar alle componisten van deze avond opgroeiden in cultureel rijke families geldt dat niet voor de
Tsjech
ř
. Zijn vader was een slager, die zelf de citer bespeelde. Gelukkig
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herkende en stimuleerde hij wel het muzikale talent in de oudste van zijn acht kinderen . Het
verhaal dat de jonge Dvořák naar een bijgelegen stad werd gestuurd als leerling-slager, in plaats van
om muziek te studeren, heeft lang als waarheid bestaan, wellicht om dat beeld in stand te houden.
Pas nadat was aangetoond, dat het certificaat dat hij daarvoor ontvangen zou hebben, een
vervalsing bleek, werd het slagersverhaal als mythe bestempeld (gedegradeerd). Na allerlei muzikale
scholing te hebben gevolgd slaagde hij op zijn achttiende als een na beste student aan de Praagse
Orgel Academie. Hij was een volleerd en professioneel organist, die bovendien componeerde in
een nog steeds voornamelijk Duitse stijl. Lange tijd speelde en componeerde hij als een goede maar
nog geen wereldberoemde componist. Het was rond 1873 dat hij zijn Tsjechische stem vond. Een
ambitieuze Wagneriaanse opera door hem geschreven, bleek tijdens de repetities onuitvoerbaar
voor het orkest en de solisten, zodat de uitvoering werd afgelast. Toen nam hij zijn eigen werk zeer
kritisch onder de loep op zoek naar nieuwe wegen. Hij vernietigde veel van zijn in die tijd
geschreven werken en richtte zich op een studie van de Slavische muziek. Al snel leverde hem dat de
steun van Brahms op, die de voorzitter was van een jury die geld verdeelde onder componisten.
Die openlijke steun van de grote Brahms, maakte de muziek van Dvořák in korte tijd zeer populair.
Zijn muziek stond op de lessenaars in Europa en Amerika. Na in 1884 grote successen te hebben
geboekt in Groot-Brittannië als dirigent van eigen werken, kon rustig gesteld worden dat Dvořák
wereldberoemd en geprezen werd. In 1892 accepteerde hij het aanbod om directeur en ereprofessor
te worden in New York, voor een salaris dat
vijfentwintig maal zo hoog was als hetgeen hij in Praag
betaald kreeg. De verwachtingen waren
hooggespannen. Men hoopte dat Dvořák, als
boegbeeld van het volkse in de klassieke muziek, de
Amerikanen de weg zou leiden naar het vinden van
een eigen nationale klank en traditie. Die opdracht nam
hij serieus. Het waren volgens hem de spirituals en de
liederen van de plantages waar de Amerikanen hun
eigen geluid op moesten baseren, schreef hij in talloze
publicaties. Elementen van deze zwarte Amerikaanse
muziek komen dan ook volgens sommigen voor in de
beroemde composities die hij in die tijd schreef; zijn
negende symfonie (Aus der neuen Welt) en het
, dat vandaag op het
programma staat. Tijdens een zomerverblijf in
Spillville, een kleine Tsjechische enclave in Ohio,
schreef hij dit kwartet . Het is een van zijn meest
Dvorak (uiterst rechts) met familie en vrienden
gespeelde werken geworden. Er wordt nog steeds
in New York (1893)
gedebatteerd over hoe Amerikaans dit werk nu precies
is, omdat vele ‘Amerikaanse’ elementen ook al in zijn
eerdere composities te vinden waren. Dvořák was er zelf in ieder geval zeer content mee. Hij
componeerde het in ongeveer twee weken om daarna aan een vriend te schrijven:
"Toen ik dit kwartet schreef, wilde ik eens iets schrijven dat heel melodieus en eenvoudig was en
omdat de lieve Papa Haydn maar voor mijn ogen bleef verschijnen, is het allemaal zo eenvoudig
geworden. En het is goed dat dat zo is.”

Eelco van Wijk, november 2017.
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)
zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)
zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)
zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert vindt plaats in Elburg op
zondag 17 december 2017 Aanvang: 14.00 uur
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst Nunspeet
zondag 7 januari 2018 14.00 uur
1
2
2-4
4
5

programma
over de musici
notities bij het concert
agenda seizoen 2017/18
contact en locaties

Programma
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(1694-1764)

(1898-1937)

(1941-heden)

(1685-1750)

(1906-1975)

gearrangeerd en georkestreerd door Rudolf Barshai
naar het 8e Strijkkwartet op. 110a (1960)

Fotografie voorzijde: Jeroen van Kooten (in Ev. Luth. Kerk Haddingestraat Groningen)

Over de musici
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Notities bij het concert

Het Haydn Jeugd Strijkorkest, opgericht in 1989, is een jeugdstrijkorkest in Noord-Nederland met de
ambitie om een hoog muzikaal niveau te bereiken. Het orkest staat onder leiding van Jan-Ype Nota en
is samengesteld uit violen, altviolen, celli en contrabassen. De stichting Haydn Jeugd Strijkorkest stelt
zich ten doel het opsporen en begeleiden van extra getalenteerde jonge strijkers in de leeftijd van 9
t/m 19 jaar. Toelating tot het Haydn Jeugd Strijkorkest is mogelijk na een auditie. Het Haydn Jeugd
Strijkorkest biedt het jong talent training in samenspel en begeleidt de leden zo mogelijk tot het niveau
van de muziekvakopleiding.
De leden van het orkest zijn afkomstig uit Noord-Nederland. Het orkest repeteert in de stad
Groningen. Veel leden zijn tevens toegelaten tot de Jong Talent Klas van het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Het Haydn Jeugd Strijkorkest biedt jonge strijkers de mogelijkheid om hun
muzikale ontwikkeling te verbreden naar de specifieke strijkersklank en speeltechniek in ensembleverband, tijdens repetities, studieweekenden, Cd-opnamen en concerten. Per seizoen worden ongeveer
20 concerten gegeven, deels in Nederland en deels in het buitenland tijdens de jaarlijkse concertreis in
de zomer. Deze reis is in vele opzichten de climax van het seizoen. Het orkest maakte eerder meer dan
twintig concertreizen naar vrijwel alle landen van Europa, naar de Verenigde Staten van Amerika en de
Nederlandse Antillen.
Het orkest laat de jonge musici kennismaken met alle facetten van het repertoire door naast
traditionele klassieke en romantische werken ook barokmuziek, hedendaags repertoire en cross-overs
te programmeren. De programma’s van het Haydn Jeugd Strijkorkest zijn altijd avontuurlijk, zowel
voor de orkestleden als voor het publiek. In het verleden werd bij het orkest gesoleerd door op dat
moment nog onbekende jonge musici zoals de violisten Janine Jansen, Sonja van Beek, Simone
Lamsma, Marlene Hemmer, Nadia Wijzenbeek, Birthe Blom, Lisa Jacobs en vele anderen.
Het Haydn Jeugd Strijkorkest dankt haar succes mede aan een uitgekristalliseerde succesformule. Ieder
jaar wordt het orkest verjongd met nieuwe leden die niet willen onderdoen voor het zittende team.
Zie ook http://www.hjso.nl/

Dit concert kent een flink contrast tussen vier luchtige stukken voor de pauze en één indrukwekkend,
heftig stuk na de pauze.
was een zeer virtuoos violist, die ook voor
dat instrument componeerde. Hij komt uit Bergamo (in de
buurt va Milaan tegen de Alpen aan) en maakte
concertreizen door Europa. Zijn twaalf concerti grossi op. 1
zijn nog redelijk traditioneel in de stijl van zijn
voorgangers. Maar hij breidt de bezetting wel uit van een
trio naar een kwartet van 2 violen, altviool en cello.
Het grootste deel van zijn leven tot aan zijn dood woont
hij in Amsterdam en verdient daar zijn geld met het
uitgeven van muziek en de verkoop van snaren en
instrumenten. In Amsterdam was het ingewikkelde
drukken van muziek met heel veel noten veel verder
gevorderd dan in Italië. Bovendien kreeg hij van de
Nederlandse overheid een vorm van copyright voor zijn
werken. Vivaldi en Corelli hadden al eerder werken in
Amsterdam laten drukken.

Summertime is een zeer bekende aria uit de opera Porgy
. De aria werd
en Bess (uit 1935) van
veel bekender dan de opera en ook veel eerder bekend
omdat heel wat populaire artiesten de 'song' uitvoerden.
s.

‘Make You Feel My Love’ is een zeer ingetogen liefdeslied
van
. Het origineel heeft een simpele tokkelende
begeleiding op de gitaar.

Op de foto is Dylan te zien tijdens een optreden in 1978 in
het Feyenoord Stadion.
Fotografie Martin Winter
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was zoon van een professionele violist. Zelf was hij ook een uitstekend
violist. En hij componeerde geweldige stukken voor de viool, waaronder de drie sonates en drie
partita's voor viool solo. Carl P.E. Bach schreef over zijn vader: "Vanaf zijn jeugd tot aan redelijk
gevorderde leeftijd speelde hij zuiver en indringend viool. Hij hield daarmee het orkest beter in de
hand dan wanneer hij dat van achter het klavecimbel gedaan zou hebben. Hij doorgrondde volledig
de mogelijkheden van alle strijkinstrumenten."
Drie vioolconcerten van Bach zijn als zodanig bewaard gebleven, hij schreef er vermoedelijk meer.
Dit concert heeft drie delen, snel – langzaam – snel. Het is geschreven omstreeks 1720 toen Bach
veel instrumentale muziek schreef voor zijn broodheer in Köthen. Later, in zijn periode in Leipzig,
heeft hij het nog een keer bewerkt.
Dit is het motief waarvan de noten in de Duitse taal zijn: D – Es – C –
H.
heeft het motief in een aantal werken gebruikt als een
soort handtekening. Het is een afkorting van
ostakovitsj. Met dit
verdrietig klinkende motief begint het 8e strijkkwartet. Het motief heeft
een centrale plaats in dit kwartet, waarvan wij een bewerking voor
strijkorkest horen.
Sjostakovitsj is een van de grootste componisten uit de 20e eeuw. Zijn talent was al vroeg zichtbaar.
Hij ging op z'n 13e naar het conservatorium en kreeg daar uitstekende leraren. Hij was een
uitmuntend pianist, die geld verdiende met pianospelen bij stomme films. Zijn eerste symfonie,
geschreven als 21-jarige, werd al snel opgemerkt door de beroemde dirigenten Bruno Walter en
Leopold Stokovsky en werd gespeeld in Berlijn en in de VS. Je zou verwachten dat een stralende
carrière en een gelukkig leven hem beschoren zou zijn. Het tegendeel is het geval. Het leven van
Sjostakovitsj moet in een politieke context geplaatst worden om zijn werken te kunnen begrijpen.
Die politieke context was verschrikkelijk. Ik probeer het samen te vatten:
In 1917 slaagde de revolutie tegen het tsarenregime in Rusland, na een mislukte revolutie in 1905.
De revolutie was aanvankelijk idealistisch van aard en maakte veel creativiteit los. In de jaren dertig
sloeg dat om in een ongekende repressie onder het regime van Stalin. Dat regime is er
verantwoordelijk voor dat tientallen miljoenen kunstenaars, intellectuelen en boeren zijn vermoord
of gestorven door uitputting en honger.
Sjostakovitsj verkeerde in de kringen van kunstenaars en intellectuelen en zag hoe zijn vrienden en
kennissen 's nachts door de geheime politie uit hun bed werden gehaald, waarna er nooit meer iets
van hen werd vernomen. Sjostakovitsj wilde het zijn vrouw niet aandoen dat zij hem zo voor het
laatst zou zien, en bracht de nachten aangekleed, met bij zich een ingepakt koffertje, naast de lift
van zijn appartement door. Later ging hij toch maar, aangekleed met het koffertje naast zich, op bed
liggen. Hij heeft zijn leven waarschijnlijk te danken aan het feit dat hij in het westen te beroemd was
en nog een rol zou kunnen spelen in de Sovjet-propaganda.
Het regime eiste van hem muziek die arbeiders mooi zouden vinden. Dat plaatste Sjostakovitsj voor
een duivels dilemma: hij moest aan die verwachting voldoen, en patriottische muziek schrijven, om
niet vermoord te worden, en tegelijkertijd wilde hij als componist werken schrijven in de traditie
van o.a. Mahler en geïnspireerd door de vernieuwingen van Strawinsky (die de Sovjet-Unie had
verlaten). Stalin greep in 1936 eigenhandig in toen een opera van Sjostakovitsj succesvol was, maar
in de oren van Stalin onbegrijpelijk. Sjostakovitsj trok zijn vierde symfonie terug en betuigde nederig
beterschap. (De vierde symfonie werd in 1961 voor het eerst gespeeld.)
In 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitsers trokken de Sovjet-Unie binnen en kwamen
tot Leningrad (het huidige Petersburg). Die stad hebben ze 2½ jaar belegerd en bestookt met
bommen, maar niet in handen gekregen. Wel waren er heel veel slachtoffers en was er veel honger.
Sjostakovitsj is geboren in die stad en leefde daar toen ook.

Na het overlijden van Stalin in 1953 werd de repressie in de Sovjet-Unie geleidelijk iets minder.
Tegelijkertijd was er de Koude Oorlog met het Westen en het bijbehorende IJzeren Gordijn, dwars
door Duitsland. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog probeerden de geallieerde troepen van
de Sovjet-Unie aan de oostkant en van de VS, Engeland en Frankrijk aan de andere kant om
Duitsland te verslaan. In dat kader werden ook steden gebombardeerd, wat de Duitsers ook deden
met raketten op Engelse steden, o.a. vanuit Nederland. Het bombardement op de stad Dresden was
nietsontziend, met ongeveer 100.000 doden in een geplande vuurzee.
Dresden ligt in de voormalige DDR, in Oost-Duitsland. Sjostakovitsj was daar in 1960 om
filmmuziek te schrijven voor een film over het bombardement op Dresden. Hij was zo onder de
indruk van wat hij te zien kreeg dat hij in die periode in drie dagen tijd ook dit strijkkwartet heeft
geschreven. Hij heeft het opgedragen aan alle slachtoffers van oorlog en fascisme en daarbij heeft hij
zonder enige twijfel ook gedacht aan de Russische burgers van zijn eigen tijd, en mogelijk ook aan
zichzelf.
Ik hoop dat u door deze uitgebreide toelichting in staat bent om de somberte van dit stuk een plaats
te geven en om die te gaan waarderen.
Het Beethoven Quartet gaf de eerste uitvoering in Leningrad in 1960. In de toelichting bij de eerste
opname ervan door het Borodin Quartet staat dat zij in 1962 het stuk in het huis van Sjostakovitsj in
Moskou voorspeelden, in de hoop op commentaar voor verbeteringen. Maar Sjostakovitsj zakte
steeds dieper in zijn stoel en verborg aan het eind zijn gezicht achter zijn handen in een
ontroostbaar verdriet.
Wouter Molendijk, december 2017

Tijdens de Cultural and Scientific Conference for World Peace in New York in 1949 was ook Sjostakovitsj door
de Sovjetunie afgevaardigd (al dan niet gedwongen). Tegen zijn aanwezigheid werd geprotesteerd met het
verzoek om uit het raam van het Waldorf Astoria Hotel te springen!
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Summertine, and the livin' is easy
Fish are jumpin', And the cotton is high
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zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

Your daddy's rich, And your mamma's good lookin'
So hush little baby, Don't you cry (hush: stil maar)

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

One of these mornings, You're going to rise up singing
Then you'll spread your wings, And you'll take to the sky

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

But till that morning, There's a'nothing can harm you
With daddy and mamma standing by

When the rain is blowin' in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love.
When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love.
I know you haven't made your mind up yet
But I would never do you wrong
I've known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong.
I'd go hungry, I'd go black and blue
I'd go crawlin' down the avenue
No, there's nothin' that I wouldn't do
To make you feel my love.
The storms are raging on the rollin' sea
And on the highway of regrets
The winds of change are blowing wild and free
You ain't seen nothin' like me yet.
I could make you happy, make your dreams come true
There's nothing that I would not do
Go to the ends of the Earth for you
To make you feel my love.

Ermelo Oude Kerk

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)
zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Catharinakapel Harderwijk
zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 uur
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2017/18 en 2018/19
5
contact en locaties

Programma
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(1685-1750)

1. Grave – Allegro di molto e con brio
2. Adagio cantabile
3. Rondo: Allegro

1. In tempo d'un menuetto
2. Allegretto - Più allegro

1. Vivace, ma non troppo. Adagio espressivo
2. Prestissimo (E-moll)
3. Gesangvoll, mit innigster Empfindung.
(Andante molto cantabile ed espressivo)
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Over Daniël van der Hoeven

Notities bij het concert

Daniël van der Hoeven (Amerongen, 1985) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium bij Ellen
Corver (2003-2008) en Naum Grubert (2008-2010). In 2010 sloot hij zijn studie af met
onderscheiding.

In het programma van vandaag worden twee toccata’s van
verbonden met
drie sonates van
. Twee reuzen uit de muziekgeschiedenis, met een kleine
eeuw tussen hen in, waarin het muziekleven en de ideeën over muziek ingrijpende veranderingen
hadden ondergaan. Ondanks dat zijn er raakpunten tussen Bach en Beethoven en hun werk. Beiden
werden in het begin van hun loopbaan vooral bekend om hun virtuositeit als instrumentalist, Bach
op het orgel, Beethoven op de piano. Beiden waren bovendien beroemd om hun kwaliteiten als
improvisator. En hoewel Bachs muziek bij het grote publiek tijdens Beethovens leven vrijwel was
vergeten, circuleerden zijn werken voor toetsinstrumenten onder musici volop. Beethovens leermeester Neefe liet zijn geniale leerling het hele Wohltemperierte Klavier van Bach spelen, twee keer
24 preludes en fuga’s in alle toonsoorten. Het schijnt dat Ludwig het al onder de knie had toen hij
nog maar twaalf jaar oud was.

Daniël van der Hoeven won prijzen bij diverse concoursen. In 2015 ontving hij zowel bij het
Internationaal Pianoconcours van Lagny-sur-Marne (Frankrijk) als het Seattle Internationaal
Pianoconcours (VS) een 2e prijs. In maart 2013 werd Van der Hoeven winnaar van het Internationaal
Bach Concours in Würzburg (Duitsland). Bij het Internationaal Bach Concours in Leipzig (2014) ontving
hij een Speciale Prijs, en in hij was finalist bij de Internationale Pianoconcoursen in Gorizia, Italië
(2014) en Malta (2015). In april 2010 won Daniël van der Hoeven de hoofdprijs, een CD-opname en
de Yuri Egorov Gold Medal bij het 4e YPF Nationaal Pianoconcours 2010 in het Muziekgebouw aan ’t
IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in
New York in het najaar van 2005.
Van der Hoeven trad behalve in Nederland op in onder andere België, Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Italië, Tsjechië, Roemenië, Polen en de Verenigde Staten. Hij soleerde met diverse Nederlandse
orkesten, zoals het Asko/Schönberg ensemble en Jeugdorkest Nederland. Daniël van der Hoeven is
ook zeer actief in de kamermuziek.
Van der Hoeven volgde masterclasses en privé-lessen bij Brigitte Engerer (1952-2012), professor aan het
Conservatoire Supérieure van Parijs. Hij nam verder deel aan masterclasses bij Dmitri Bashkirov, Oxana
Yablonskaya, Boris Berman en vele anderen.
Zijn debuut-CD met werken van Prokofiev en Bartók kwam in de herfst van 2013 uit en werd zeer
positief ontvangen.

Toen Bach zijn ca. 1710 toccata’s schreef was hij nog heel jong, een jaar of 25. Sinds juni 1708 was
hij als hoforganist en kamermusicus – hij speelde ook uitstekend viool – in dienst van de hertog van
Sachsen-Weimar in Weimar, zijn eerste baan in een aristocratische hofhouding. Dat was een heel
ander soort omgeving dan de provinciesteden waar hij daarvoor gewerkt had, met veel internationale contacten, ook op cultureel gebied. Daardoor kon Bachs faam als orgelvirtuoos zich snel door
heel Duitsland en daarbuiten verspreiden, maar ook had Bach voor het eerst in zijn leven de kans
kennis te maken met de ‘moderne’ muziek uit Italië van die tijd: de concerto-stijl die we tegenwoordig vooral kennen van de muziek van Corelli en Vivaldi. IJverig als altijd schreef hij partituren over
en bewerkte hij bestaande instrumentale muziek voor orgel (voorbeelden daarvan hebben we bijna
een jaar geleden kunnen horen in het concert door het Brisk-ensemble). Natuurlijk begon hij ook de
mogelijkheden van die nieuwe Italiaanse stijl voor zijn eigen werk te verkennen.

Daniël van der Hoeven trad met veel succes op bij Randmeerconcerten in Zeewolde in 2015.

Tot de beroemdste barokorgels uit Bachs tijd behoorden die van orgelbouwer Arp Schnitger. Vanwege de wens
voor een nieuw Schnitgerorgel in de Lutherse Kerk in Groningen, waarop de muziek van Bach en zijn tijdgenoten
gespeeld kon worden, werd op 31 oktober 2017 een door orgelbouwer Bernhardt Edskes gebouwd orgel in
gebruik genomen (het oude was in de 19e eeuw gesloopt!). Een van de musici die bij de feestelijke
ingebruikneming speelden, was dirigent, organist en Bachexpert Ton Koopman (zie foto).
http://www.schnitgerorgel2017.nl/nl/home
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Notities bij het concert (vervolg)
De Toccata’s in het programma van vandaag dragen daar de sporen van. Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor ‘klavier’: klavecimbel of orgel (zonder pedaaltoetsen). De titel ‘toccata’ werd van
oudsher gebruikt als titel van stukken voor toetsinstrumenten (‘toccar’ betekent letterlijk alleen maar
‘aanslaan’) met een vrije structuur en een geïmproviseerd karakter, waarin de speler zijn virtuositeit
demonstreert en de mogelijkheden van het instrument verkent. Bachs toccata’s bestaan uit een aantal episodes met ieder een eigen karakter, stijl en tempo. Voor de degelijke Duitse organist Bach
sprak het vanzelf dat in beide stukken uitgebreide fuga’s verwerkt zijn, maar wel met een dansende
beweging die herinnert aan de laatste delen van veel Italiaanse concerten. Ook zijn concerto grossoelementen herkenbaar, waarin een kleine groep solisten een gesprek lijkt aan te gaan met het hele
orkest.
Van de drie sonates van Beethoven op het programma beantwoordt de oudste, op. 13, het meest
aan het klassieke idee ‘sonate’: een instrumentaal stuk in drie delen in de volgorde snel-langzaamsnel, met als laatste deel een rondo. Bijzonder is dat het eerste snelle deel wordt voorafgegaan door
een langzame inleiding, iets dat op het moment dat Beethoven deze sonate schreef, in 1798, vooral
bekend was van ouvertures en symfonieën, orkestwerken dus. Wie de toevoeging ‘Pathétique’ –
‘hartstochtelijk’, ‘meeslepend’ – heeft bedacht is niet helemaal zeker, misschien was het Beethoven
zelf, misschien zijn uitgever. Die toevoeging had in ieder geval Beethovens instemming en sprak
waarschijnlijk ook het publiek aan, want de uitgave verkocht uitstekend. Het woord typeert de
nieuwe manier waarop Beethoven het publiek tegemoet trad met zijn muziek: in plaats van te proberen te overtuigen, zoals de andere twee ‘Weense Klassieken’ Haydn en Mozart hadden gedaan,
ging het bij hem eerder om overrompelen en
veroveren. Dat stuitte op de nodige weerstand
bij critici en aristocraten van het oude stempel,
maar Beethoven wist in de Weense muziekwereld ook een flinke schare bewonderaars voor
zich te winnen, onder wie prins Karl von Lichnowsky, een van zijn weldoeners, bij wie hij
enkele jaren in huis heeft kunnen wonen en aan
wie de sonate is opgedragen. Nieuw is in deze
sonate niet alleen de emotionele intensiteit,
maar ook de manier waarop Beethoven de drie
delen tot een samenhangend geheel heeft gemaakt door in alle delen verwante motieven te
gebruiken. De refreinmelodie waarmee het rondo begint bevat bijvoorbeeld elementen uit het
tweede thema van het eerste deel én het thema
van het tweede deel.
Zes jaar na op. 13, in 1804, schreef Beethoven
de sonate op. 54. Hij had intussen een enorme
ontwikkeling doorgemaakt en indrukwekkende
sonates, strijkkwartetten en symfonieën geschreven. Maar hij had ook een diepe persoonlijke

Prins Karl Lichnowsky

crisis achter de rug, veroorzaakt door steeds toenemende problemen met zijn gehoor. Hij begreep
dat hij op den duur als uitvoerend musicus niet meer zou kunnen functioneren en eind 1802 overwoog hij enige tijd serieus een eind aan zijn leven te maken. Uiteindelijk besloot hij dat hij als componist nog veel te zeggen had, en in de volgende jaren kwamen zijn meest revolutionaire en
imponerende werken tot stand. Toen hij op. 54 schreef had hij de enorme Waldsteinsonate op. 53
net voltooid, hij werkte aan de Derde Symfonie en kort na op. 54 schreef hij de sonate ‘Appassionata’ op. 56, ook al een werk van reusachtige afmetingen. De sonate op. 54, die maar twee delen
heeft die samen nog geen kwartier duren, lijkt in vergelijking hiermee een kleinigheid, maar schijn
bedriegt; het gaat eerder om een uiterst geconcentreerde expressiviteit, die al vooruitloopt op Beethovens laatste scheppingsperiode. Het opschrift van het eerste deel, In Tempo d’un Menuetto, zegt
tegelijk dat het stuk iets te maken heeft met een menuet én dat het dat niet is. In werkelijkheid dient
een kort menuet, bijna à la Haydn, als eerste thema van een groter geheel: het wordt onmiddellijk
gevolgd door een tweede thema dat met zijn staccato-octaven een fel contrast vormt met het eerste. Het geheel volgt verder ongeveer de klassieke opzet van het eerste deel van een sonate. Het
tweede deel is een Allegretto met een perpetuum mobile-achtige beweging in zestiende noten die
tot het eind toe zonder één onderbreking wordt volgehouden. Het thema bevat een paar felle accenten die – typisch Beethoven – in plaats van óp de tel vlak erna vallen, wat bijdraagt aan het
grimmig-humoristische karakter van het stuk.
Op. 109, uit 1820, is een van de drie laatste pianosonates van Beethoven en behoort daarmee tot de
al genoemde laatste scheppingsperiode. Rond 1814
was Beethoven al vrijwel stokdoof, bovendien had
hij de hoop op een duurzame relatie met een
vrouw volledig moeten opgeven. Tegelijk veranderde de wereld waarin hij leefde: na een lange
periode van oorlogen tegen Napoleon en revolutionair élan in de samenleving brak een Restauratie
van de oude orde aan, die gepaard ging met veel
Autograaf van een deel van de Waldsteinsonate
onderdrukking. Maatschappelijk geïsoleerd en in
zichzelf gekeerd werkte Beethoven verder, terwijl het hem minder dan ooit leek te interesseren wat
anderen van zijn nieuwe composities zouden vinden. In plaats van de grote gebaren uit de vorige
periode kwam een uiterst geconcentreerde expressie en een vaak meditatief karakter en de structuren die Beethoven hanteerde waren voor zijn tijd soms ronduit experimenteel.
Conventioneel aan de sonate op. 109 is alleen dat het stuk uit drie delen bestaat. Het compacte,
lyrische thema waarmee het eerste deel begint wordt al snel gevolgd door een tweede, met een eigen, langzaam tempo en een heel vrije, quasi-geïmproviseerde beweging. Het tweede deel, in mineur, is een fel en compact prestissimo (zeer snel) waarvan de opbouw veel lijkt op die van het
eerste deel van de meeste klassieke sonates. In het laatste deel komt de meditatieve kant van Beethovens muziek uit deze periode het meest naar voren. Het bestaat uit een langzaam thema dat gevolgd wordt door zes variaties met verschillende tempi, stijlen en maatsoorten. Aan het slot keert
het thema weer terug.
Hans Maas, januari 2018

Agenda 2018-2019 seizoen 45

Agenda 2017-2018 seizoen 44
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Oude Kerk Ermelo
zaterdag 3 februari 2018 20.00 uur
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2017/18 en 2018/19
5
contact en locaties
Foto: Harmen de Jong

Programma
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(1808)
(1770-1827)

1. Allegro vivace e con brio
2. Largo assai ed espressivo
3. Presto

(1847)
(1810-1856)

1. Mit Energie und Leidenschaft
2. Lebhaft, doch nicht zu rasch - Trio
3. Langsam, mit inniger Empfindung - Bewegter - Tempo I - Attacca
4. Mit Feuer - Nach und nach schneller

(1824-1884)

1. Moderato assai
2. Allegro, ma non agitato
3. Finale. Presto

(1855 rev. 1857)
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Over het Vermeer Trio

Notities bij het concert

In 2009 richtten Tjeerd Top, Johan van Iersel en Jeroen Bal het Vermeer Trio op. Met veel
enthousiasme en passie begonnen ze aan dit nieuwe avontuur. Het drietal gaat op zoek naar de
muzikale grenzen van het triospel. Er is er geen mooier doel dan de verfijnde penseelstreken van
Vermeer te vertalen in subtiele klankkleuren! Zij speelden eerder samen bij Randmeerconcerten in 2011
en los van elkaar in andere samenstellingen bij ons.

schreef zijn vijfde pianotrio op. 70 nr. 1 in 1808 in Heiligenstadt op het
hoogtepunt van zijn ‘heroïsche’ middenperiode. Hij droeg de twee trio’s op. 70 op aan gravin
Marie Erdödy en voerde ze eind 1808 uit ten huize van de gravin. Met zijn middenperiode wordt
over het algemeen bedoeld de periode tussen 1802 en 1812. Hierin ontstonden zijn grote
symfonieën, de Eroica in 1804, de beroemde Vijfde Symfonie en de Zesde symfonie (‘Pastorale’) in
1808. Ook rond die tijd schreef hij de pianosonates ‘Waldstein’ en ‘Appassionata’. Voor het
strijkkwartet componeerde Beethoven in 1806 de drie Razumovsky kwartetten op. 59. Allemaal
werken vol van heroïek en passie. Beethoven was in die periode ook bezig met de schetsen voor
een opera op basis van Shakespeare’s Macbeth. Hij had hierover contacten met de librettist Heinrich
von Collin, maar tot een afronding is deze opera nooit gekomen. Voor het Largo assai, het
middendeel van zijn vijfde pianotrio, gebruikte hij een thema dat mogelijk bedoeld was voor de
scene van de drie heksen in de opera. In de schetsen van dit tweede deel staan in de kantlijn de
woorden ‘Macbett’ en ’Ende’. De beroemdste student van Beethoven, Carl Czerny, schreef in 1842
dat het tweede deel van dit pianotrio hem deed denken aan de
van Hamlets vader. Daarmee
heeft dit trio tot op de dag van vandaag de naam ‘Geistertrio’ gekregen. Het in de donkere
toonsoort d-klein geschreven middendeel vormt het hart van dit pianotrio met twee snelle delen in
D groot daaromheen, die als het ware de proloog en de epiloog van het trio vormen. Hoewel
Beethoven de taal van de klassieke harmonie nooit heeft verlaten, ontwikkelen de werken uit zijn
middenperiode zich verder tot composities met een grotere intensiteit en lengte. Ook de
moeilijkheidsgraad voor de uitvoerenden komt op een technisch veel hoger niveau te liggen. Dit
pianotrio heeft het karakter van het genre zodanig veranderd, dat er een nieuwe basis voor de 19e
eeuw is ontstaan waarop de romantici, Schumann, Smetana, Dvořak, Brahms en vele anderen,
konden voortbouwen. De dominantie van de piano werd minder en de drie instrumenten vormden
samen veel meer een homogeen klanklichaam.

Pianist Jeroen Bal (1973) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn, waar hij het
UM-diploma in 1998 cum laude behaalde.. Hij volgde masterclasses bij Gÿorgy Sebok, Gÿorgy Sandor
en Boris Berman. Sinds 1997 is hij correpetitor aan het hierboven genoemde conservatorium. Hij won
in 1991 de 1e prijs op het SJMN Concours en de 2e op het Prinses Christina Concours. Hij drong door
tot de halve finale van het Internationale Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht (1996). Met cellist Johan
van Iersel ontving hij in 1992 de Zilveren Vriendenkrans van de Vereniging Vrienden van het
Koninklijk Concertgebouworkest.
Violist Tjeerd Top (1978) studeerde bij Qui van Woerdekom en Jaring Walta aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, en vervolgens aan het Conservatorium van Amsterdam bij Alexander
Kerr. Hij voltooide de studies met onderscheiding. In 2001 won Tjeerd Top het Nationaal
Vioolconcours Oskar Back. Tijdens dit concours ontving hij samen met pianiste Mariken Zandvliet ook
de Kersjes van de Groenekan Prijs. Tjeerd treedt regelmatig als solist op. Tjeerd Top vormde een duo
met harpiste Lavinia Meijer. Zij wonnen samen de Fortis Mees/Pierson Award. Tjeerd speelde ook met
pianisten met wereldfaam, waaronder Emanuel Ax en Pierre-Laurent Aimard. Sinds 2005 is Tjeerd 1e
plaatsvervangend concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij trad regelmatig op als
gastconcertmeester bij zowel Nederlandse als buitenlandse orkesten. Tjeerd Top bespeelt een
Stradivarius uit 1713, die hem ter beschikking wordt gesteld door de Stichting Donateurs Koninklijk
Concertgebouworkest.
Cellist Johan van Iersel (1972) studeerde bij Elias Arizcuren aan het Utrechts Conservatorium, waar hij
in 1995 met onderscheiding afstudeerde. Na zijn vervolgstudie bij Philippe Müller aan het Parijse
Conservatoire National Supérieur de Musique volgde hij masterclasses bij Siegfried Palm, Mstislav
Rostropovich en Heinrich Schiff. Sinds september 1997 is hij plaatsvervangend solocellist bij het
Koninklijk Concertgebouworkest. John van Iersel won prijzen op het Prinses Christina Concours
(1990), het Postbank Sweelinck Concours (1992) en het concours van de Stichting Jong Muziektalent
Nederland (1991). Hij soleert regelmatig niet alleen bij het KCO maar ook bij andere orkesten. Johan
van Iersel bespeelt sinds 2005 een F. Ruggieri cello (Cremona, 1687), voorheen eigendom van Elias
Arizcuren. Deze cello werd door de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest aan Johan
van Iersel in bruikleen verstrekt.

Tjeerd Top, Johan van Iersel en Jeroen Bal

Nervenheilanstalt Endenich-Bonn waar Robert Schumann verbleef (zie hierna). Nu het Schumannhaus
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die geen muzikale ouders had, was op jeugdige leeftijd erg geïnteresseerd in de
literatuur (zijn vader was boekverkoper en uitgever). Vanaf zijn zevende jaar kreeg hij ook pianoles
en werd hij gezien als een groot talent, maar door een blessure aan zijn hand moest hij van een
carrière als pianist afzien. Zijn pianoleraar was Friedrich Wieck, de vader van Clara Wieck. Clara was
9 jaar jonger dan Robert. Vader Wieck was zeer gekant tegen de relatie van zijn dochter met
Robert, mede omdat Robert als gevolg van zijn blessure, nooit een pianocarrière kon opbouwen.
Uiteindelijk traden Robert en Clara, na een uitspraak van de rechter, toch in 1840 in het huwelijk.
Tot 1840 had Schumann bijna alleen maar pianomuziek gecomponeerd met wat kleine symfonische
uitstapjes. In het jaar 1840 schreef hij 138 liederen en in 1841 twee symfonieën om zich in 1842
vervolgens volledig te wijden aan kamermuziek. Hij schreef een pianokwartet en een pianokwintet
en drie strijkkwartetten. In 1844 verhuisde het echtpaar van Leipzig naar Dresden en daar brak een
moeilijke periode aan waarin hij niet meer kon componeren. Hij voelde zich niet erkend in Dresden,
werd zenuwziek en raakte aan de alcohol. In de zomer van 1847 was zijn situatie weer zover
verbeterd, dat hij het componeren kon hervatten en dat deed hij met zijn eerste pianotrio op. 63
dat vanavond op de lessenaar staat. Het is dan ook geen wonder, dat dit pianotrio in d kl.t. een
heel andere sfeer ademt dan de werken die hij voor zijn depressie schreef.
ř
werd in 1824 in Oost-Bohemen geboren als zoon van een bierbrouwer. Hij was
zeer talentvol op muzikaal terrein. Op vijfjarige leeftijd speelde hij al mee in een strijkkwartet en
een jaar later debuteerde hij als pianist. Zijn eerste muziekstuk componeerde hij op achtjarige
leeftijd. In 1843 verhuisde de familie Smetana naar Praag waar Bedřich zijn muziekstudie voortzette
en een goede vriend van Franz List werd. In die tijd groeide het Tsjechisch nationalisme als verzet
tegen de Habsburgse monarchie en de feodale onderdrukking waar de bevolking onder gebukt ging.
In 1848 deed Smetana korte tijd mee met het verzet als lid van ‘Svornost’, een stadsleger om de stad
Praag tegen een aanval van de Oostenrijkse troepen te verdedigen. Hij componeerde een tweetal
patriottische marsen en een ‘Lied van de vrijheid’ op tekst van Ján Kollár. Later dat jaar startte hij
een pianoacademie op met 12 studenten.
Bij de matineeconcerten, die Smetana voor zijn studenten organiseerde, kwam regelmatig de
voormalige Oostenrijkse Keizer Ferdinand op bezoek. Ondanks zijn afkeer van het establishment
aanvaardde Smetana in 1850 een benoeming tot hofpianist bij Ferdinand. Op 27 augustus 1849
trouwde hij met Kateřina en tot 1856 werden er vier dochters geboren. Helaas was dit aanleiding
voor een periode van groot persoonlijk leed. In 1854 overleed zijn tweede dochter Gabriela aan
tuberculose en een jaar later zijn oudste dochter Bedřiška op vier jarige leeftijd aan gele koorts. Op
die leeftijd leek Bedřiška al heel muzikaal te zijn. Dit enorme verlies inspireerde Smetana tot het
schrijven van zijn pianotrio in g kl.t. op. 15 dat u vanavond kunt beluisteren. Het is een elegie waar
het verdriet de boventoon voert, maar door de invloed van de Oost-Europese volksmuziek met zijn
passie en rijkdom aan thematische variaties ontstaat een pianotrio dat een mijlpaal is in de
ontwikkeling van de romantiek. Het loopt vooruit op de muziekstijl die later door Brahms en
Dvořak verder wordt ontwikkeld.
Het bleef een moeilijke tijd voor de Smetana’s. De kort na het overlijden van Bedřiška geboren
vierde dochter overleed een jaar later en zijn pianoacademie moest gesloten worden. Maar ook de
politieke situatie in Praag bracht hem ertoe in 1855 alleen te vertrekken naar Gothenburg in
Zweden, waar hij directeur van de muziekschool werd. In 1857 keerde hij terug naar Praag. Hij trof
Kateřina daar aan in een slechte gezondheid als gevolg van tuberculose. Het hele gezin, inclusief de
enige overgebleven dochter Žofie, vertrok weer naar Gothenburg. Uiteindelijk overleed Kateřina in
het voorjaar van 1859 in Dresden. Smetana ging terug naar Zweden, hertrouwde daar en keerde in
1862 definitief terug in Praag, om daar weer een belangrijke rol in het muziekleven te gaan
vervullen.
Leo van Wijk, januari 2018

Bedřich Smetana
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Veluvine Nunspeet
zaterdag 17 februari 2018 20.00 uur
1
programma
2
over de musici
2-3 notities bij het concert
4
agenda seizoen 2017/18 en 2018/19
5
contact en locaties
Foto: Allard Willemse

Programma

(1904-1987)
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1. Andante - Allegro moderato
2. Vivace
3. Andantino
4. Allegro assai

(1883–1945)
1. Mäßig
2. Gemächlich
3. Sehr fließend

(1770– 1827)
1. Allegro
2. Molto adagio
3. Allegretto
4. Finale, Presto
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Over het Utrecht String Quartet

Notities bij het concert

Het Utrecht String Quartet 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 is 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. 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. In juli 2010 maakte het kwartet zijn debuut in Canada (Ottawa Chamber Music Festival)
en in 2011 en 2013volgden een reizen naar de Verenigde Staten (o.a. Library of Congress, Washington
en Frick Collection, New York). Van 2010 tot 2013 organiseerde het USQ jaarlijks het eigen
kamermuziekfestival Music and Art Days in Vredenburgh Leeuwenbergh, waarin kamermuziek
gecombineerd wordt met een steeds wisselende kunstdiscipline. Het kwartet is verbonden aan het
Utrechts Conservatorium als Quartet in Residence en is verantwoordelijk voor de kamermuzieklessen.
Het USQ werkte succesvol samen met o.a. Vladimir Mendelssohn, Dimitri Ferschman, Arno Bornkamp,
Christianne Stotijn, Pauline Oostenrijk, Ivo Janssen, Nobuko Imai, Isabelle van Keulen, Alexander
Madzar, Michael Collins, Christian Poltera en Severin von Eckardstein. 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
,
en het Duitse blad
.

(1904-1987) was een Sovjetcomponist pur sang. Hij won vele malen de ‘Prijs van
de overheid’ en kreeg in 1974 zelfs de titel ‘Held van de Socialistische Arbeid’ toegekend. Hij
bekleedde talloze hoge functies in de Partij, en was lange tijd onderdeel van de beroemde en
beruchte componistenfederatie. Componisten met een dergelijk communistisch palmares zijn lange
tijd genegeerd in het westen. Zowel vanwege hun politieke opvattingen, als vanwege de stijl van
componeren die van de goede Sovjetcomponist werd verwacht, het socialistische realisme. Avantgardisten en vernieuwers waren dit niet. Die werden weggezet als formalisten en in hun bestaan
bedreigd. De ware Sovjetcomponist schreef toegankelijke muziek, prettig in het gehoor liggend,
voor ‘het volk’ en niet voor een culturele elite.
Dat ook in deze stijl nog steeds prachtige muziek geschreven kon worden, daar wilde ‘het westen’
lang niet aan. Maar we zien in toenemende mate aandacht en daarmee ook waardering voor deze
componisten ontstaan. Zo ook voor Kabalevski wiens eerste Strijkkwartet op. 8 vandaag op de
lessenaar staat.

Het kwartet trad eerder al meerdere malen op bij de Randmeerconcerten.
Uitgebreide bio’s zijn hier te vinden.

Dmitri Kabalevski met zusje Elena en zijn vader Boris in 1909 in het ‘pré-bolsjewistische tijdperk’

Foto: Allard Willemse

Hoewel voor Kabalevski een carrièrepad gelijk aan dat van zijn vader was uitgestippeld en hij zich
inderdaad enige tijd met een wiskunde en economie studie heeft beziggehouden, trad hij in 1925 toe
tot het conservatorium van Moskou. Daar studeerde hij compositie onder Mjaskovski, en zijn eerste
werken zijn ook hoorbaar schatplichtig aan de stijl van zijn meester. Hoewel hij ook korte tijd
hoorbaar geïnspireerd was door de veel experimentele (en als formalistisch veroordeelde) Prokofjev,
is zijn stijl altijd congruent geweest met de sociaal realistische eisen van het sovjetregime. Zijn
grootste invloed ligt echter niet zozeer in het componeren van muziek, maar in de muziekeducatie

Notities bij het concert (vervolg)
van kinderen. Niet alleen schreef hij veel muziek voor kinderen, hij zette ook talloze scholen op en
gaf leiding aan een omvangrijk staatsprogramma gericht op de muziekeducatie van kinderen.
Zijn eerste strijkkwartet componeerde hij in 1928. Het volgt de lijnen van een traditioneel werk en
wonderlijk genoeg zijn het de openingsmaten die wellicht het meest origineel, vooruitstrevend en
het meest indrukwekkend zijn. Dit zachte, langzame Andante waarin dissonantie gloort, maakt als
snel plaats voor een lyrisch Allegro Moderato dat vol is van romantisch verlangen om uiteindelijk
weer verstild te eindigen in de klankensfeer van het Andante. Het Scherzo vormt meteen een groot
contrast met dat verstilde slot van het eerste deel. Een Russische volksmelodie wordt zeer ritmisch
en bijna luidruchtig begeleid door pulserende 16e noten. Het derde langzame deel (Andantino),
staat in schril contrast met de twee flankerende delen. De finale namelijk, een Allegro assai, volgt in
grote mate de logica van het Scherzo. Een wild, wervelend ritme dient ook hier als begeleiding bij
een Russisch volkslied.
Dat uitbundige en volkse karakter staat in scherp contrast tot de composities van
(1883-1945). Zijn naam is voor altijd verbonden aan de Tweede Weense school, de ‘uitvinders’ van
de atonaliteit, het twaalftoonsysteem waarvan Arnold Schoenberg en Alban Berg de belangrijkste
propagandisten waren. En ook binnen die stroom is Webern wellicht de minst expansieve en meest
‘strenge’ componist. Maximaal effect met minimale middelen is waar Webern bekend om is komen
te staan. Luister bijvoorbeeld naar zijn prachtige
(op. 5) voor strijkkwartet om een
idee te krijgen van de ‘spaarzame’ Webern. Het stuk dat vandaag wordt gespeeld, is echter een
jeugdwerk van voor die tijd, waarin de late romantiek en de tonaliteit nog volledig aanwezig zijn.
Webern componeerde dit werk voor strijkkwartet in juni 1905, (hij was toen al begonnen als
leerling van Schoenberg).
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De
is ontstaan tijdens een wandeltocht door Neder-Oostenrijk die Webern maakte
met zijn nicht, Wilhelmine Mörtl, die later zijn vrouw werd. Oorspronkelijk scheen hij de bedoeling
te hebben om er een compleet kwartet van te maken, maar het is altijd bij dit ene deel gebleven.
Het is liefdesmuziek pur sang. Zo schreef de jonge Anton destijds: "om voor altijd zo te lopen tussen
de bloemen, met mijn liefste naast me, om je zo volledig één te voelen met het universum, zonder
zorg, vrij als de leeuwerik in de hemel erboven - Oh wat een pracht ... Een jas beschermde de twee
van ons, onze liefde steeg naar oneindige hoogtes en vulde het universum." Twee zielen waren
verrukt. "
De
is een van de langstdurende werken van Webern. Het heeft een grondtoon, Cmineur en is geschreven in een driedelige liedvorm, waarbinnen een veelheid van aan de liefde
gekoppelde emoties voorbij lijken te komen: verlangen, dramatische onrust, hunkering en als
ontknoping een vreedzaam slot. Het duurde nog jaren voordat het werk daadwerkelijk op de
lessenaars verscheen. Pas lang na zijn onfortuinlijke dood (*) in 1945, ging het in de Verenigde
Staten, waar het epicentrum van studies naar Webern zich ontwikkelde (onder leiding van Hans
Moldenhauer) in 1962 in première.
componeerde, schreef
Bijna honderd jaar voordat Webern zijn
zijn drie Razoemovksi strijkkwartetten, vernoemd naar de Weense prins in wiens
opdracht hij de kwartetten schreef. Ze zijn, tezamen met de twee andere kwartetten exemplarisch
voor wat bekend staat als zijn ‘middenperiode’ (1802-1912). Hierin schreef hij onder meer zijn
meeste symfonisch werken, de
en enkele cellosonates. Deze periode kenmerkt zich
door wat de Oxford Music Online (encyclopedisch woordenboek van de muziek op internet) vat in
de lastig vertaalbare term ‘brazen’; brutaal, ongegeneerd, ongetemd, woest misschien. Grote
contrasten, ferme uithalen en altijd spannend.
Ook de Razoemovksi kwartetten, waarvan vandaag de tweede wordt gespeeld (op. 59 nr. 2),
werden op een dergelijk manier gekarakteriseerd, al meteen na hun uitkomen. Ze waren langer en
omvangrijker dan gebruikelijk, vol van contrasten, en eisten ontzetten veel van de muzikanten. De
Britse krant The Guardian schetst prachtig de omgeving waarin het werk in première ging en hoe
radicaal het stuk voor de luisteraars geklonken moet hebben.
‘

‘ (The Guardian 2015).’’
De impact die het stuk destijds had, heeft het eigenlijk nog steeds. De grilligheid, de variëteit, de
ritmiek en vurigheid enerzijds, en de verstilde bijna lege passages anderzijds, maken dat de muziek
nog net zo fris klinkt als in 1806. Zelfs tweede langzame deel (Molto Adagio), met zijn opening die
al enigszins doet denken aan het late strijkkwartet (op. 132), kent grote contrasten, en zwelt
regelmatig plots aan, om weer naar ‘kleinere’ harmonie over te stappen. Het derde deel (Allegretto)
opent weer typisch syncopisch Beethoven’en ook binnen dit eerste thema springt hij weer van het
‘het kleine’ naar het grote’, om plotsklaps over te springen naar de ontwikkeling van een Russische
melodie die later ook door bijvoorbeeld Stravinsky (Vuurvogel) en Moussorgski (Boris Godoenov)
is gebruikt. Het finale deel (Presto) luistert bijna als een draf, die naar het einde toe zich in een volle
galop stort.
Eelco van Wijk, februari 2018

Anton Webern in 1922 in Salzburg met een aantal andere componisten.

(*) Webern werd toen hij buitenshuis een sigaar wilde roken, doodgeschoten door een
Amerikaanse militair. Zie hier artikel in Dagblad Trouw. (Artikel mogelijk tijdelijk beschikbaar.)
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 30 september 2017 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Laurens Woudenberg (hoorn), Joanna Wronko (viool), Frank v.d. Laar (piano)

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 14 oktober 2017 20.00 u.
Dudok Strijkkwartet

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)

zondag 22 oktober 2017 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Maria Milstein (viool), Hanna Shybayeva (piano)

zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

zondag 12 november 2017 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Riko Fukuda (fortepiano), Peter Hanson (viool)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)

zondag 26 november 2017 14.00 u.
Ebonit Saxofoonkwartet

Nunspeet Veluvine

zondag 7 januari 2018 14.00 u.
Haydn Jeugd Strijkorkest Groningen

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 21 januari 2018 11.00 en 14.00 u.
Daniel van der Hoeven (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)

zaterdag 3 februari 2018 20.00 u.
Vermeer Pianotrio

Ermelo Oude Kerk

zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zaterdag 17 februari 2018 20.00 u.
Utrecht String Quartet

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 11 maart 2018 14.00 u.
Agnès Benoist (piano)

Zeewolde De Verbeelding

zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)

zaterdag 24 april 2018 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

De Verbeelding Zeewolde
zondag 11 maart 2018 14.00 uur
1
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Pagina 1

S
(1756-1791)

1. Allegro maestoso
2. Andante cantabile con espressione
3. Presto

(1925-2003)

(1862-1918)

1. Reflets dans l'eau
2. Hommage à Rameau
3. Mouvement

)
(1908-1992)

(1881-1945)

1. Allegretto
2. Scherzo
3. Allegro molto
4. Sostenuto

(1770-1827)

1. Moderato cantabile
2. Allegro molto
3. Adagio ma non troppo - Fuga: Allegro ma non troppo - L’istesso tempo di Arioso - L’istesso della Fuga
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Over Agnès Benoist

Notities bij het concert

Agnès Benoist studeerde aan het Utrechts Conservatorium piano bij Herman Uhlhorn en vervolgens bij
Theo Bruins aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Al tijdens haar studie had zij een bijzondere interesse in twintigste-eeuws repertoire. Dat leidde er al in
1967 toe dat zij met de Roemeense klarinettist Aurelian-Octav Popa de Tweede Prijs won op het
Gaudeamus Concours voor hedendaagse muziek.
Speciaal voor de interpretatie van hedendaagse muziek volgde zij masterclasses bij coryfeeën op dit
gebied zoals Aloys Kontarski en Claude Helffer.

Hoogtepunten uit het klassieke pianorepertoire worden vandaag gecombineerd met werken van
letterlijk toonaangevende componisten uit de twintigste eeuw. Ondanks de enorme verschillen in
stijl bestaan er wel onderlinge verbanden. Zo noemde Bartók naast Oost-Europese volksmuziek altijd Beethoven en Debussy als belangrijke invloeden voor zijn eigen muziek; voor Messiaen waren
Debussy en Mozart grote inspiratiebronnen. Ook Berio voelde zich nauw verbonden met de klassieke traditie. Zijn muziek heeft vaak een speels karakter dat verwant is met Mozart, en hij had bovendien net als Mozart veel affiniteit met het theater.

Zij vormde een aantal jaren een vast duo met de klarinettist en saxofonist Ed Bogaard; Tristan Keuris
droeg zijn ‘Play’ aan Ed en Agnès op. Zij werkte verder o.a. mee aan projecten met het Nederlands
Blazers Ensemble, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Utrechts Symfonie Orkest en de Lyrische
Komedie (een gezelschap dat zich toelegde op Nederlandstalige kameropera’s).

was in 1777 met zijn moeder uit Salzburg vertrokken om te proberen
een passende aanstelling te krijgen in een van de belangrijke muzikale centra van die tijd. Hij was 21
jaar, het werd tijd om een eigen bestaan op te bouwen. Na een verblijf van vijf maanden in
Mannheim trokken zijn moeder en hij naar Parijs, waar hij opnieuw hoopte een ‘echte’ baan te vinden. Hier sloeg het noodlot toe: zijn moeder werd ziek en kwam in juli 1778 te overlijden. Precies
in deze periode ontstond de Sonate in a klein KV 310, een van de weinige sonates van Mozart in
een mineurtoonsoort. Alle drie de delen zijn doortrokken van een ernst die voor Mozarts werk uit
die tijd heel zeldzaam is. Het eerste deel, levendig (‘Allegro’) maar ook statig (‘maestoso’), wordt
beheerst door het marsachtige ritme van het begin. Het tweede deel is een instrumentale aria met
een middendeel vol felle dissonanten. De finale (‘Presto’, snel) heeft een rusteloos, opgejaagd karakter, vooral doordat de linkerhand bij vrijwel iedere maat de eerste tel weglaat, wat een ‘buiten
adem’-gevoel oproept.

Luciano Berio ontmoet prinses Beatrix en prins Claus in 1972 bij het Holland Festival
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Notities bij het concert (vervolg)
De Italiaanse componist
kwam uit een echte muziekfamilie: zijn vader en zijn
grootvader waren allebei organist. Een studie piano aan het conservatorium in Milaan moest hij
door een blessure afbreken en hij besloot zich helemaal op het componeren toe te leggen. Via
zijn leermeester Dallapiccola en door de roemruchte zomercursussen voor hedendaagse muziek
in Darmstadt kwam hij in aanraking met de pioniers van de na-oorlogse Nieuwe Muziek-beweging, zoals Stockhausen, Boulez en Ligeti. Hij was hevig geïnteresseerd in alle nieuwe ontwikkelingen en droeg er ook zelf enthousiast aan bij, maar bleef zijn oprechte Italiaanse
muzikantenhart altijd trouw.
In Berio’s oeuvre nemen werken voor één solo-instrument een belangrijke plaats in. Hij noemde
ze Sequenza, ‘volgorde’ of ‘opeenvolging’. Al deze stukken zijn verkenningen van de mogelijkheden van het instrument en vragen van de uitvoerder een grote virtuositeit, niet alleen instrumentaal maar ook en vooral mentaal. De grensverleggende Capriccio’s van Paganini en de
Sonates en Partita’s van Bach, die de viool als een compleet ensemble laten klinken, waren belangrijke inspiratiebronnen.
Sequenza IV voor piano, uit 1965-66, concentreert zich op één bijzonder aspect: de mogelijkheden van het derde, middelste pedaal van de moderne vleugel. Dit pedaal zorgt ervoor dat alleen die tonen blijven doorklinken, die worden gespeeld op het moment dat het wordt
ingedrukt. Als deze tonen zijn weggestorven, zullen ze weer gaan klinken als ze opnieuw worden aangeslagen of kunnen resoneren als boventoon van andere tonen. In Sequenza IV dient
een opeenvolging van klanken – soms maar één toon, soms een heel complex akkoord – die
met dit derde pedaal worden vastgehouden als een klinkende achtergrond. Ook de verwikkelingen op de voorgrond gaan uit van akkoorden, die aanvankelijk heel kort worden aangeslagen
en in hun klank soms ‘jazzy’ aandoen. Later ontwikkelen zich uit die akkoorden snelle, grlllige
arpeggio’s en melodische flarden in een speels, levendig ritme, dat heel kenmerkend is voor Berio.

lijkheid. ‘Hommage à Rameau’ is een eerbetoon aan de Franse kunst in de eerste helft van de
achttiende eeuw, een soort droombeeld.
Organist, pianist, componist, ritmicus en ornitholoog, het waren allemaal hoedanigheden die prijk, een van de origineelste en invloedrijkste componisten
ten op het visitekaartje van
van de vorige eeuw. Muzikale inspiratie haalde hij uit de meest uiteenlopende bronnen: ritmiek van
de oude Grieken en middeleeuwse Indiase muziek, gregoriaans, Mozart, Debussy, Stravinsky, en ook
de natuur, met name het zingen van vogels. Overal waar hij kwam trok hij de natuur in om zo
nauwkeurig mogelijk op te schrijven wat hij de vogels hoorde zingen. Door dit materiaal in zijn
composities te verwerken gaf hij uiting aan zijn liefde en dankbaarheid voor Gods schepping – zijn
spirituele inspiratiebron was het katholieke geloof. In de jaren 1950 schreef Messiaen zelfs een aantal
werken die volledig op vogelzang zijn gebaseerd, waaronder de 13-delige cyclus Catalogue
d’oiseaux (‘Vogelcatalogus’), voor piano. Messiaen zegt er zelf over: ‘Ieder stuk is een eerbetoon
aan een streek in Frankrijk en is genoemd naar de vogel die het meest kenmerkend is voor dat gebied. Die is niet alleen: zijn natuurlijke buren zijn erbij en zingen ook, het landschap, de uren van de
dag en de nacht die dat landschap veranderen zijn ook aanwezig, met hun kleuren, hun temperaturen, de magie van hun geuren.’ In Le courlis cendré gaat het om de regenwulp, het landschap is de
Finistère, de uiterste westelijke punt van Frankrijk.

nog maar toen hij in 1872 werd toegelaten tot het conservatoriTien jaar was
um in Parijs om daar – tien jaar lang! – piano en later compositie te studeren. Hij moet met al
zijn talent een lastige leerling zijn geweest, want hij had een grondige afkeer van alle academische regels die zijn leraren hem probeerden te leren. Zijn vrijheidsdrang én nieuwsgierigheid
naar nieuwe mogelijkheden waren sterker, en dat is zijn hele leven zo gebleven. Zo kon hij uitgroeien tot een soort stamvader van de twintigste-eeuwse muziek. Hij liet zich veel meer inspireren door dichters en schilders dan door andere componisten. In plaats van klassieke patronen
te volgen ging hij vooral op zijn intuïtie af. Zo ontdekte hij nieuwe harmonieën, ongewone
toonladders en een nieuwe vormenwereld. Uiteindelijk was het hem en zijn artistieke vrienden
begonnen om het scheppen van een bijzondere, ongekende schoonheid, gebaseerd op suggestie,
toespeling en associatie.
Toen Debussy in 1905 zijn eerste bundel Images voor piano schreef, was hij internationaal beroemd. De titel, ‘afbeeldingen’, heeft hier niet te maken met klankschilderingen van zichtbare
dingen; dat idee paste niet in Debussy’s manier van denken. Maar een ‘image’ is ook een weergave of symbool van iets onzichtbaars of abstracts. In de woorden van Debussy’s vriend, de
dichter Paul Valérie: ‘Debussy verbindt de wereld om ons heen met de wereld die ons bespookt’. Alleen de eerste titel, ‘Weerspiegelingen in het water’ suggereert een zichtbare werkeOlivier Messiaen ontvangt in 1971 de Erasmus Prijs uit handen van prins Bernhard

Notities bij het concert (vervolg)
Al tijdens zijn conservatoriumstudie in Boedapest realiseerde
zich dat verder gaan in
het spoor van laat-romantische componisten zoals Strauss en Mahler voor hem een doodlopende
weg was. Geholpen door de Hongaars-nationalistische beweging, die toen veel aanhangers had,
ontdekte hij eerst de muziek van de Hongaarse boeren op het platteland. Die bleek heel anders te
zijn dan de ‘volksmuziek’ van de ‘zigeunerorkesten’ in de steden, die erg onder invloed stond van
de West-Europese kunstmuziek. Bartók begon als een wetenschapper volksmuziek te verzamelen en
te bestuderen en maakte zich de taal ervan volkomen eigen, zodat hij deze kon inzetten in zijn eigen werk. Het eng-nationalistische liet hij al gauw los: hij ontdekte ook veel waardevolle elementen in de volksmuziek van Slowaken, Roemenen, Bulgaren en andere Balkan-volken en maakte
zelfs een studiereis naar Noord-Afrika. De Suite op. 14 is geschreven in 1916 en is doortrokken van
melodische en ritmische elementen uit volksmuziek, zonder ook maar één citaat van een bestaande
melodie. Het eerste deel is geïnspireerd op een bepaalde Roemeense
dansvorm, aan het huiveringwekkende derde deel ligt een toonladder ten grondslag die Bartók in
Arabische muziek had ontdekt. De tempo-verhoudingen tussen de delen hebben een ongewoon
verloop: van het eerste tot het derde deel wordt het tempo steeds sneller, bij de inzet van het laatste deel is de beweging opeens langzaam.
In 1819 sloot
met zijn uitgever een contract voor de levering van wat zijn
laatste drie pianosonates zouden worden. Op. 110 is hiervan de tweede. Het is muziek van een
ouder wordend genie dat – ook al door zijn doofheid – nauwelijks nog contact heeft met zijn omgeving en volkomen zijn eigen weg gaat. De opbouw van het eerste deel volgt in grote lijnen het
gebruikelijke patroon, maar het tempo en het karakter van het hoofdthema doen eerder aan een
langzaam tweede deel denken. Het tweede deel is een grimmig en grillig scherzo, in een tweedelige
maatsoort, met veel typisch Beethoveniaanse accenten die tegen de maat in gaan. Het laatste deel
begint als een monoloog in een opera: de heldin (meestal is het een zij) staat alleen op het toneel,
overweegt in een recitatief met orkestbegeleiding haar (meestal treurige) situatie en bezingt aansluitend haar lot in een ‘arioso’. Op deze quasi-operascène volgt een fuga, die uitmondt in een variatie
op het arioso, waarbij Beethoven schrijft ‘de kracht verliezend, klagend’. Opnieuw zet dan de fuga
in, ‘langzamerhand weer oplevend’, aanvankelijk met het ‘omgekeerde’ thema. Hiermee werkt het
stuk naar de afsluiting toe.
Hans Maas
26 februari 2018

Agenda 2018-2019 seizoen 45
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)
zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)
zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)
zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

Fotografie Carine Bijlsma

Kasteel De Vanenburg
zaterdag 24 maart 2018 20.00 uur
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(1880/3)
(1864-1949)

1. Allegro con brio
2. Andante ma non troppo
3. Finale - Allegro vivo

(2015)
(1935-heden)

(1882)
(1843-1929)

1. Allegro appassionato
2. Adagio
3. Allegro con brio
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Over de musici

Notities bij het concert

In de loop van de jaren hebben Doris Hochscheid en Frans van Ruth een gemeenschappelijk repertoire
opgebouwd van zo'n 120 composities, reikend van de gambasonates van J.S. Bach tot een toenemend
aantal speciaal voor hen geschreven stukken.

Nog maar zeventien jaar was
toen hij in 1881 de eerste versie van
zijn Sonate voor cello en piano schreef.
Twee jaar later, in 1883, bracht hij in de
eerste twee delen een aantal verbeteringen
aan, het derde verving hij helemaal. In die
vorm was het stuk rijp voor een openbare
première en een uitgave. Het was alweer
Strauss’ opus 6; zijn opus 1 was een Feestmars voor groot orkest die hij schreef op
zijn twaalfde. Een vroegrijp geniaal talent
dus. Strauss heeft nooit aan een conservatorium gestudeerd maar heeft van alles
geleerd van privéleraren: piano, viool en
muziektheorie. Zijn leermeester voor het
laatste was de kapelmeester van de Beierse
Hofkapel in zijn geboortestad München,
het orkest waarin zijn vader eerste hoorn
speelde. Richards leerschool wat betreft
orkestdirectie was het observeren van repetities van deze Hofkapel; op zijn debuut
als dirigent in 1884 volgde een ware bliksemcarrière. De eerste cellist van de Hofkapel was de Bohemer Hanuš (Hans) Wihan,
Richard Strauss in 1888
de grootste cellist van zijn tijd. Hij was het
die Richard inzicht gaf in de specifieke mogelijkheden van de cello, en aan hem is de sonate dan ook
opgedragen (enkele jaren later zou Dvořák zijn beroemde Celloconcert aan Wihan opdragen). Wihan speelde natuurlijk ook de première.
In de tijd dat Strauss zijn sonate schreef had hij zich nog niet verdiept in de muziek van Wagner en
Liszt, die de voedingsbodem zou worden voor zijn symfonische gedichten. De muzikale taal van het
stuk sluit dan ook nog erg aan op die van Mendelssohn, Schumann en Brahms. Maar de sonate is
met een verbluffend meesterschap geschreven, en dat zij na het verschijnen al snel een echt repertoirestuk is geworden voor cellisten verbaast dan ook niet.
In het eerste deel valt op dat het niet is opgebouwd op basis van twee thema’s, zoals gebruikelijk
was, maar van twee themagroepen, die ieder uit duidelijk contrasterende elementen bestaan. Met
dit complexe materiaal weet Strauss een boeiend en samenhangend muzikaal betoog op te bouwen
met veel dramatiek, waarin hij bij de voorbereiding van de terugkeer van het begin zelfs een stukje
fuga verwerkt. In het langzame tweede deel vormen cello en piano vaak een duet. Het levendige
laatste deel heeft een dansend ritme en is thematisch verwant aan het eerste.

Doris Hochscheid studeerde bij Dmitri Ferschtman in Amsterdam, Melissa Phelps in Londen en Philippe
Muller in Parijs. Tijdens het Tanglewood Festival werd zij tweemaal onderscheiden met de 'Prize for an
outstanding cellist'. Bij Asko Schönberg soleerde zij in celloconcerten van Ligeti, Dmitri Andrikopoulos,
Martijn Padding, Chiel Meijering en SeungOAh Oh. Zij maakt deel uit van The Stolz Quartet en is
docente Alexandertechniek en kamermuziek aan het Conservatorium van Amsterdam
www.dorishochscheid.nl.
Frans van Ruth was aanvankelijk leerling van Hans Osieck. Na zijn literatuurstudies in Utrecht en Parijs
studeerde hij in Utrecht piano en kamermuziek bij Herman Uhlhorn en Eli Goren. Tijdens de Hugo
Wolf Wettbewerb van 1987 ontving hij een speciale liedbegeleidersprijs en in 2011 was hij coredacteur
van een nieuwe uitgave van het volledige liedoeuvre van Leander Schlegel. Hij is docent kamermuziek
en liedinterpretatie aan het Conservatorium van Amsterdam www.fransvanruth.nl.
In 2007 hebben Doris Hochscheid en Frans van Ruth de Stichting Cellosonate Nederland opgericht om
daarin hun activiteiten op het gebied van Nederlandse muziek onder te brengen. Naast de
samenstelling van een volledige online catalogus van de Nederlandse muziek voor cello en piano
www.cellosonate.nl de programmering van in ieder geval één Nederlandse compositie per concert en
een educatieve concertserie aan het CvA, waarin zij samen met masterstudenten Nederlandse
kamermuziek spelen, heeft dit geleid tot een uitgebreid cdproject in samenwerking met de
vooraanstaande Duitse cd-firma Musikproduktion Dabringhaus und Grimm (MDG). De zes tot nu toe
verschenen cd's kregen in binnen-en buitenland de
meest lovende kritieken en werden bekroond met
talrijke prijzen en onderscheidingen. Opzienbarend is
ook hun albumproject, waarvoor 30 Nederlandse
componisten korte duostukken schreven voor de
doelgroep kinderen en minder jonge amateurs. In
november 2014 ontvingen zij als eersten de
Vriendenprijs van de Stichting Vrienden Nederlandse
Muziek voor "de onderscheidende en overtuigende
wijze" waarop zij zich inzetten voor de Nederlandse
muziek.
Voor 2015 staan onder meer gepland: een drieweekse
tournee door Indonesië, waar zij naast Nederlandse
ook twee nieuwe Indonesische composities zullen
uitvoeren, de opname van een nieuwe cd met als
werktitel 'The Maastricht-Paris Connection', en de
presentatie daarvan tijdens een eigen weekendfestival
in Maastricht.
Het artistieke doel van de musici: de fascinatie van
iedere duocompositie als organische eenheid met het
publiek te delen, werd onderkend door een
Amerikaanse criticus, die schreef: "Seldom has a cello
and piano team seemed so unified, in intent and in
action".

is een echte Maastrichtenaar: hij werd er geboren en keerde er, nadat hij 42 jaar
als trompettist deel had uitgemaakt van Het Brabants Orkest, ook weer terug. Met componeren begon hij al heel jong, om er nooit meer mee op te houden. Hij nam hiervoor lessen van Antoon
Maessen en Louis Toebosch en later bij coryfeeën van de ‘nieuwe muziek’ zoals Ton de Leeuw, Kees
van Baaren en de Zwitser Klaus Huber. Zijn meest ‘modernistische’ werken schreef hij in de jaren
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1960 en 1970. Daarna volgde een heroriëntatie, die vooral sinds halverwege de jaren 1990 geleid heeft tot een andere aanpak bij het componeren. Een techniek waarbij de componist zichzelf beperkingen oplegt is volgens hem een noodzaak: ‘De traditie heeft keer op keer
aangetoond dat het telkens opnieuw draait om het jezelf opleggen van beperkingen, beperkingen die op hun beurt deuren openen voor ongekende vergezichten. … Het is met het componeren als met de mystiek: je moet een techniek hebben om de oneindigheid te benaderen.
Ontbreekt die techniek, dan verzuip je, ben je verloren.’ Van den Booren bedient zich van toonladders, modi, die verwant zijn met de oude kerktoonsoorten: ‘Het zich baseren op de toonladder … waarin specifieke kerntonen als spil fungeren binnen een zich telkens wijzigend melodisch
en harmonisch landschap, dat is waar mijn modaliteit op stoelt.’ Samenklanken ontstaan door
het samengaan van melodische lijnen. Over zijn nieuwe werkwijze zegt Van den Booren verder:
‘Ik ervaar deze heroriëntatie dan ook als alles behalve een concessie in de richting van het publiek. … Als ik schrijf komt mijn eigen gevoelswereld naar voren. … Dat zie ik als dé uitdaging
voor een componist, het creëren van Schoonheid teneinde de mens met zichzelf en zodoende
ook met het hogere, om het even hoe men dit ook wenst te formuleren, te verbinden.’
De Sonate ‘Soiron’ op. 183 (Van den Booren is heel productief!) is geschreven in 2015 op verzoek van Doris Hochscheid en Frans van Ruth voor het openingsconcert van hun festival ‘Batta
& Co.’ rondom Maastrichtse componisten. Voorwerpen van de Bonhomme Tielens Collectie
(kunstwerken, kunstnijverheid en antiek) die tentoongesteld zijn in het Museum aan het Vrijthof
dienden als uitgangspunt. Na zijn bezoeken aan de collectie nam de componist steevast een cappuccino in Grand Café ‘Soiron’. De sonate is niet een poging om die objecten uit te beelden;
Van den Booren wilde in plaats daarvan zoeken naar een vorm waarin de wereld erachter zou
spreken.
er een? Over het antwoord
Wat is een Nederlandse componist, en was
op deze vraag is verschil van mening mogelijk. Witte werd geboren in Utrecht, waar zijn Duitse
vader werkte als orgelbouwer, en hij kreeg zijn muzikale opleiding – orgel, piano en compositie
– aanvankelijk aan wat nu het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is. Maar hij zette, zoals
zo veel Nederlandse musici in die tijd, zijn studie voort in Leipzig en werkte daarna vanaf 1871
bijna zijn hele leven in Essen, waar hij o.a. een symfonieorkest oprichtte en leidde, de huidige
Essener Philharmoniker. De stad Essen eert zijn nagedachtenis dan ook met een Hendrik-WitteStraße.
De meeste van Wittes composities ontstonden tussen 1860 en 1890. De omvang van zijn oeuvre
is bescheiden, maar de cello neemt daarin een belangrijke plaats in: naast de ‘Sonate für Pianoforte und Violoncell‘ Op. 15, die vandaag op het programma staat, omvat het ook een celloconcert en drie stukken voor cello en piano. De aanleiding voor het schrijven van de sonate was
een compositiewedstrijd die was uitgeschreven door het Neue Zeitschrift für Musik. De jury bekroonde het werk in 1882 met een gedeelde eerste prijs. Het is opgedragen aan Adolphe Fischer, de Belgische cellist voor wie Lalo zijn beroemde concert schreef.
Net als de sonate van Strauss bestaat die van Witte uit drie delen, in de klassieke volgorde snellangzaam-snel. In alle drie de delen krijgt de cello volop de ruimte om te zingen.
Aan het begin van het eerste deel speelt de piano al enkele maten begeleidingsfiguren, waarop
de cello het hoofdthema inzet. Later ontstaat er een dialoog waarin de instrumenten meer gelijkwaardige partners zijn.

George Hendrik Witte

Hans Maas, 4 maart 2018

Het thema van het tweede deel
wordt juist eerst door de piano
gepresenteerd, en als de piano dat
thema herhaalt lijkt de cello zich
aanvankelijk tot een soort commentaar te beperken. Later neemt
de cello het initiatief over. De uitwerking van dit lyrische thema
wordt gevolgd door een overgang
naar een mars-achtige beweging in
een iets hoger tempo.
De toonsoort van dit tweede deel
is Bes groot, die van het derde D
groot. Om tussen deze twee toonsoorten een overtuigende verbinding te maken heeft Witte ervoor
gekozen aan het begin van het
derde deel in een paar stappen
naar het D groot van de finale toe
te werken en daarbij het thema
alleen nog maar aan te duiden. De
inzet van het ‘eigenlijke’ thema
wordt zo een bijzondere gebeurtenis waaraan een dramatische
voorbereiding voorafgaat. Later
treden nog enkele nieuwe thematische elementen op, die Witte
ook gebruikt om dramatische effecten te creëren.

Informatie Familieconcert
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zaterdag 29 september 2018 20.00 u.
Delta Trio

Putten Kasteel De Vanenburg

zaterdag 13 oktober 2018 20.00 u.
Odyssee Ensemble

Ermelo Oude Kerk

zondag 28 oktober 2018 11.00 en 14.00 u.
Harderwijk Catharinakapel
Merel Vercammen (viool) en Danielle Bourne (piano)
zaterdag 10 november 2018 20.00 u.
Tim Kliphuis c.s. (Sextet)

Nunspeet Veluvine

zondag 25 november 2018 14.00 u.
Zeewolde De Verbeelding
Klaartje van Veldhoven (zang), Maurice Lammerts van Bueren (piano) en
Benjamin Glorieux (cello)
zondag 6 januari 2019 14.00 u.
Calefax Rietkwintet

Nunspeet Hotel NH Sparrenhorst

zondag 20 januari 2019 11.00 en 14.00 u.
Tobias Borsboom (piano)

Harderwijk Catharinakapel

zaterdag 2 februari 2019 20.00 u.
Ermelo Oude Kerk
Jan Jansen (orgel, kistorgel), David Jansen (klavecimbel) en Maarten Jansen (cello)
zaterdag 23 februari 2019 20.00 u.
Stefan en Martijn Blaak (2 piano’s)

Veluvine Nunspeet

zondag 17 maart 2019 14.00 u.
Quirine Viersen (cello)

Zeewolde De Verbeelding

zaterdag 6 april 2019 20.00 u.
Putten Kasteel De Vanenburg
Prisma Strijktrio en Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet)
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Contactpersonen en adressen

voor Nunspeet
mevr. Irene Keizer

E-mail: nunspeet@randmeerconcerten.nl

voor Harderwijk
dhr. Wouter Molendijk

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

voor Ermelo
Dhr. Maarten de Lussanet

E-mail: ermelo@randmeerconcerten.nl

voor Putten
dhr. Leo van Wijk

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

voor Zeewolde
Mevr. Didy van Klaarbergen

E-mail: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Secretariaat (a.i.)
dhr. Anne de Vries

E-mail: secretaris@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

financiën
dhr. Ruud Veldhuizen

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

concertprogrammeur
dhr. Anne de Vries

E-mail: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0577 411068
Plaggeweg 3, 8076 PL Vierhouten

publiciteit/perscontacten
dhr. Anne de Vries

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

digitale media
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.
Voorverkoop concertkaarten via de website. Concertkaarten te koop op de concertlocatie
zolang de voorraad strekt.

Catharinakapel
Klooster 1
3841 EN Harderwijk

De Verbeelding
De Verbeelding 25
3892 HZ Zeewolde

Hotel NH Sparrenhorst
Eperweg 46
8072 DB Nunspeet

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

Oude Kerk
Kerkbrink 1
3851 MB Ermelo

Veluvine
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet

