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1e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 18 september 2010 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten

EnsembleCaméléon
Sonja van Beek - viool, Joris van Rijn - viool, Joël Waterman - altviool,
Floris Mijnders - cello, Johan van Iersel cello

Sergej Ivanovitsj Tanejev

Strijkkwartet nr 3 op. 7 (1886 rev. 1896)

(1856-1915)

- Thema con variazioni: Andantino Grazioso

Léoš Janáček

Strijkkwartet nr 1 'Kreutzer Sonate' (1923)

(1854-1928)

-

Adagio - Con moto
Con moto - Vivace
Con moto - Vivace - Andante
Con moto

~ pauze ~

Ludwig van Beethoven

Sonate nr 9 'Kreutzer Sonate' op. 47 (1803)

(1770-1827)

(in een bewerking voor strijkkwartet)
- Adagio sostenuto - Presto
- Andante con variazioni I-IV
- Finale - Presto

Sergej I. Tanejev

Léoš Janáček
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Ensemble Caméléon
In 2002 werd EnsembleCaméléon opgericht door een groep
jonge strijkers uit de vooraanstaande Nederlandse symfonieorkesten. Het is een kamermuziekensemble dat mensen van
diverse achtergronden en leeftijden kennis wil laten maken met
de mooiste en boeiendste kamermuziek die er geschreven is of
nog geschreven gaat worden.
Concerten van EnsembleCaméléon werden door pers en publiek
geprezen om het hoge individuele niveau van de musici, het
perfecte ensemblespel, de muzikale overtuigingskracht en de
grenzeloze bevlogenheid.Het ensemble geeft concerten in
Nederland en (ver) daarbuiten. In 2006 ging EnsembleCaméléon
op een grote tournee langs de belangrijkste zalen in ZuidAmerika. In 2007 speelde het ensemble in het SchleswigHolstein Festival en in 2008 was het Ensemble in Ierland. Voor
de komende jaren staan tournees naar Zuid-Afrika, Zwitserland
en opnieuw Zuid-Amerika op het programma. In 2007 maakte
EnsembleCaméléon haar debuut in de concertserie van de Kleine
Zaal van het Concertgebouw, waar het in het komende seizoen
ook weer terugkeert.
Met een originele programmering en logische cross-overs met
andere kunstdisciplines probeert EnsembleCaméléon
vastgeroeste tradities van de klassieke (kamer)muziek te
doorbreken. Met Ilja Leonard Pfeijffer werden al enkele
kamermuziektheater-producties bedacht en uitgevoerd.
Binnen haar programmering zoekt het ensemble naar manieren
om hoogtepunten uit het bestaande kamermuziekrepertoire te
combineren met de allernieuwste muziek. Vooraanstaande
componisten worden benaderd om nieuwe stukken te schrijven
voor EnsembleCaméléon; Theo Loevendie, Guus Janssen,
Cornelis de Bondt, Ron Ford, Simon Burgers, Peter Adriaansz,
Edward Mebius, Joël Waterman, Arne Werkman, Thom Willems,
Johan de Mey en Maarten Altena schreven inmiddels voor het
ensemble.
Het ensemble maakte samen het Grachtenfestival, met Hans
Kesting en Gijs de Lange de kamermuziektheaterproductie Die
Geschöpfe des Prometheus met muziek van Beethoven en
teksten van Ilja Leonard Pfeijffer en in het Holland Festival 2009
maakten EnsembleCaméléon, componist Reza Nemavar en de
Amerikaanse gitarist Gary Lucas samen een nieuwe soundtrack
bij de stomme film J'Accuse van Abel Gance uit 1919.
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De musici 1/2
Sonja van Beek (viool) studeerde bij Davina van Wely op het Sweelinck conservatorium te Amsterdam en behaalde in 1995 haar
Uitvoerend Musicus diploma “met onderscheiding”. Ze voltooide haar studie bij Thomas Brandis aan de Hochschule der Künste in Berlijn
met het Konzertexamen en volgde masterclasses bij Viktor Tretjakov, Boris Belkin, Herman Krebbers, Viktor Liberman en Igor Ozim.
Sonja van Beek behaalde eerste prijzen op de Iordens Viooldagen ( 1986 en 1988), op het Prinses Cristina Concours (1988) en op het
Davina van Wely concours (1991). In april 1993 werd ze winnares van het Nationaal Vioolconcours Oskar Back.
Sonja treedt regelmatig op als soliste bij symfonieorkesten. Zo speelde ze onder meer met het Nationaal Jeugdorkest, het Residentie
Orkest, het Rotterdams Philharmonisch orkest, Het Gelders Orkest en verschillende orkesten in Duitsland en Zuid-Amerika. Zij was lid
van het voormalige Escher trio, waarmee zij tournees maakte door Duitsland en Amerika en waarmee zij in september 2002 een prijs
won op het internationale ARD concours in Duitsland. Sonja heeft met de pianist Andreas Frölich meerdere cd’s opgenomen bij het label
CPO met werken van Turina en Granados en het complete oeuvre voor viool en piano van Erich Korngold. Sonja was te gast op
verschillende festivals zoals de Salzburger Festspiele, het Euregio Festival , het Amadeo festival, het Orlando festival en het SchleswigHolstein Festival. Bij deze laatste twee festivals was ze ook als docent verbonden om jonge musici te begeleiden.

Joris van Rijn (viool) begon zijn vioolstudie op vijfjarige leeftijd aan de Streekmuziekschool te Dieren, waarna hij vanaf zijn negende
jaar zijn studie voortzette bij Els Krieg aan het Zwolsch Conservatorium. In 1992 kwam hij onder de hoede van Jaring Walta aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij in 2000 afstudeerde met onderscheiding. Aansluitend zette hij zijn studie voort als
Fulbrightstudent aan de Juilliard School te New York bij Glenn Dicterow, de concertmeester van de New York Philharmonic Orchestra.
Daarnaast volgde hij lessen en masterclasses bij onder meer Herman Krebbers, Viktor Liberman en Robert Mann.
In 1991 won Joris van Rijn de Derde Prijs bij het Prinses Christina Concours. In 1999 won hij de tweede prijs bij het Nationaal
Vioolconcours Oskar Back, waar hem tevens de AEX-prijs werd toegekend voor zijn interpretatie van de verplichte hedendaagse
compositie. Als solist speelde hij met het Residentie Orkest, het Radio Symfonie Orkest, het Noord-Hollands Filharmonisch Orkest, het
orkest van het Koninklijk Conservatorium met de dirigenten Ed Spanjaard, Shlomo Minz en Jaap van Zweden. Als eerste violist van het
Ruysdaelkwartet volgde hij de kamermuziekstudie aan de Hochschule für Musik te Keulen bij het Alban Berg Quartett. Met het
Ruysdaelkwartet behaalde hij prijzen bij verschillende internationale concoursen en wordt hij regelmatig uitgenodigd voor verschillende
kamermuziekfestivals in Europa.
Joris van Rijn fungeert regelmatig als concertmeester in de grote Nederlandse symfonieorkesten en is sinds 2002 vaste concertmeester
van het Radio Philharmonisch Orkest.
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De musici 2/2
Joël Waterman (altviool) ontving zijn eerste vioollessen van zijn vader. Hij zette zijn studie voort bij Coosje Wijzenbeek in Hilversum,
en in 1992-1993 aan de Universiteit van Indiana in Bloomington (VS) bij Rostislav Dubinsky, oprichter van het Borodin kwartet. In
Bloomington ontving hij tevens de Kreisler Award. Vanaf 1995 studeerde hij altviool bij Marjolein Dispa aan het Conservatorium van
Amsterdam, waar hij in 2001 magna cum laude afstudeerde.
Sinds 1995 is Joël actief bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Inmiddels heeft hij als gastaanvoerder gespeeld bij Holland Symfonia,
het Gelders Orkest, de Radio Kamerfilharmonie en Amsterdam Sinfonietta.
Joël is ook zeer actief als kamermusicus. Hij is mede oprichter van EnsembleCaméléon en altviolist van het Utrecht String Quartet.
Verder is hij kamermuziekpartner van musici als Janine Jansen, Liza Ferschtman, Paolo Giacometti en Rian de Waal.

Floris Mijnders (cello) kreeg zijn eerste cellolessen op achtjarige leeftijd van zijn vader. Vanaf 1984 studeerde Floris aan het Koninklijk
Conservatorium bij Jean Decroos en in 1990 rondde hij zijn studie af met het examen Uitvoerend Musicus. Gedurende zijn studie speelde
Floris in het Europees Jeugd Orkest en volgde meestercursussen bij Heinrich Schiff en Mstislav Rostropovich.
Floris Mijnders werd in 1990, direct na zijn studie, aangesteld als solocellist in Het Gelders Orkest in Arnhem. Niet lang daarna in 1992,
werd Floris benoemd tot solocellist bij het Radio Filharmonisch Orkest. Met ingang van augustus 2001 is Floris aanvoerder/solocellist bij
het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Naast zijn orkestwerk speelt Floris regelmatig bij kamermuziekfestivals in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Nederland. Ook in het
oudemuziekensemble Camerata Salzburg speelt Floris regelmatig als solocellist. Als solist speelde Floris met vele orkesten in binnen en
buitenland, waaronder het Radio Filharmonisch Orkest, Johannesburg Philharmonisch Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Floris Mijnders doceert hoofdvak cello aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Johan van Iersel behaalde in 1995 met onderscheiding zijn diploma Uitvoerend Musicus bij Elias Arizcuren aan het Utrechts
Conservatorium. Hij vervolgde zijn studie bij Philippe Muller aan het Conservatoire National Supérieur de Musique te Parijs. Daarnaast
volgde hij masterclasses bij Heinrich Schiff, Mstislav Rostropovich en Siegfried Palm.
Johan van Iersel won diverse prijzen bij onder andere het Prinses Christina Concours, het Postbank Sweelinck Concours en het concours
van de Stichting Jong Muziektalent Nederland. In 1992 won hij samen met pianist Jeroen Bal de Zilveren Vriendenkrans van de
Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.
Johan van Iersel is sinds 1997 solocellist bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hij maakte tevens deel uit van het Escher Trio,
waarmee hij concerten gaf in binnen- en buitenland. In September 2003 won het trio de Theodor Roglerprijs op het prestigieuze
Internationale ARD-Concours in München. Johan van Iersel treedt regelmatig op als solist, zoals met het Radio Kamerorkest en het
Residentie Orkest. Bij het Koninklijk Concertgebouworkest speelde hij in 1999 de solopartij in de Symfonie Concertante van Haydn.
Johan van Iersel bespeelt een Francesco Rugieri (Cremona, 1687) uit de collectie van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest.
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Toelichting 1/2
Dit concert gaat over de Kreutzersonate. Dat staat voor achtereenvolgens:
- de negende vioolsonate van Beethoven,
- een novelle van Tolstoj waarin die sonate een rol speelt en
- het eerste strijkkwartet van Janáček, geïnspireerd door de novelle van Tolstoj.
Daarnaast is er het boek Kreutzersonate van Margriet de Moor (2001) dat op zowel
Tolstoj als Janáček gebaseerd is.
De negende van de tien sonates voor piano en viool van Beethoven kreeg de naam
Kreutzersonate, naar de Franse vioolvirtuoos Kreutzer aan wie Beethoven deze
sonate opdroeg. Beethoven schreef deze sonate in 1803, aan het begin van de
periode, die de middenperiode genoemd wordt (globaal van 1802 tot 1812). Hij wist
toen, dat hij als componist de wereld veel mee te delen had, hij wist ook dat hij
steeds dover werd en dat een carrière als pianist uiteindelijk tot mislukken gedoemd
zou zijn.
voorblad van een uitgave van de
Kreutzer Sonate van Ludwig van
Beethoven.
Hier opgedragen aan de violist
Rodolphe Kreutzer (1766-1831)

Sonata per il Piano-forte ed un
Violino obligato, scritta in uno
stilo molto concertante, quasi
come d'un concerto. Composta e
dedicata al suo amico R. Kreuzer

De uit Polen afkomstige violist George Bridgetower kwam in het voorjaar van 1803 in
Wenen aan en vroeg Beethoven hem te helpen. Beethoven wilde dat wel en beloofde
een sonate voor een concert in mei. Ondanks de korte tijd, die nog beschikbaar was,
schoof Beethoven het werk aan de sonate steeds op. Slechts het laatste deel, dat
oorspronkelijk voor een andere sonate geschreven was, lag helemaal uitgeschreven
klaar. Bridgetower kreeg de zenuwen, toen een paar dagen voor het concert de
andere delen nog steeds niet beschikbaar waren.
Vrijwel zonder het stuk te studeren werd het voor de eerste keer uitgevoerd:
Bridgetower speelde voor een deel van Beethovens eigen handschrift, want een
kopiist konden ze zo snel niet vinden!
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Beethoven zelf speelde de pianopartij. Het stuk had weinig succes, aan de ene kant
door het op bravoure en effect gerichte spel van Bridgetower, aan de andere kant
door de gebrekkige voorbereiding.
De relatie tussen de twee bekoelde en Beethoven droeg het werk op aan zijn vriend
Kreutzer. Die beschouwde de sonate echter als onspeelbaar en heeft hem nooit
uitgevoerd!
Ik vermoed dat wij de sonate horen in een bewerking uit 1832 van een onbekende
bewerker voor strijkkwintet, strijkkwartet met extra cello.
De Rus Leo Tolstoj schreef de novelle
"Kreutzersonate" over een ongelukkig
huwelijk en publiceerde deze in 1891. De
titel verwijst naar de Kreutzersonate van
Beethoven, die in het verhaal voorkomt.
Ik citeer (en bewerk) Wikipedia:
Tijdens een treinreis ontspint zich een
discussie over vrouwen. Een oude koopman
vindt dat een man zijn echtgenote onder de
knoet moet houden, maar de enige vrouw in
het gezelschap spreekt dit tegen, want zij
gelooft in een liefdevol huwelijk.
Dan vertelt een zekere Pozdnysjev dat hij
zijn echtgenote vermoord heeft. Wanneer de
ik-verteller alleen achterblijft met
Pozdnysjev, vertelt deze laatste zijn verhaal.
Als jonge man had hij heel wat vriendinnen.
Daarna trouwt hij met goede verwachtingen
van het huwelijk. Desondanks ontstaat er
vijandschap doordat hun huwelijk slechts op
Leo Tolstoj lust gebaseerd is. Dan leert zijn vrouw, die
piano speelt, de violist Troechatsjevski
door de
kennen. Met hem speelt ze de Kreutzersonate van Beethoven. Pozdnysjev krijgt een
hekel aan deze sonate en aan muziek in het algemeen, omdat die volgens hem
ongeoorloofde gevoelens oproept bij de luisteraar. Hij wordt gekweld door jaloezie,
en verdenkt zijn vrouw ervan een affaire te hebben met Troechatsjevski. Zij ontkent
dit echter met klem. Een tijdje later moet Pozdnysjev enkele dagen weg. Als hij in
een brief van zijn vrouw leest dat Troechatsjevski haar partituren heeft gebracht,
raakt hij er helemaal van overtuigd dat zijn vrouw hem bedriegt.

Toelichting 2/2
Daarom besluit hij vroeger dan aangekondigd terug naar huis te keren.
Thuis betrapt hij zijn vrouw terwijl ze aan het dineren is met Troechatsjevski. Hij
grijpt een dolk, en steekt haar neer. Troechatsjevski zelf weet te ontkomen.
Pozdnysjev vraagt zijn stervende vrouw nog om vergiffenis, maar zij antwoordt dat
ze hem haat. Pozdnysjev wordt overmand door berouw bij het zien van zijn vrouw in
haar doodskist.[einde citaat]
Leoš Janáček (Leosj Janatsjek) werd diep geraakt door de novelle van Tolstoj. Hij
schreef in 1923, in één week het strijkkwartet "Kreutzer Sonate". Het is zeer
hartstochtelijke muziek, die het verhaal van
Tolstoj volgt, vanuit het perspectief van de
vrouw, blijkens een brief van Janáček.
Janáček was de belangrijkste Tsjechische
componist in het begin van de 20e eeuw.
Hij leefde afgezonderd in Brno en
bestudeerde de Moravische volksmuziek en
het ritme in de Tsjechische taal. Beide
elementen gebruikte hij in zijn composities.
Langzaamaan ontwikkelde hij een volstrekt
eigen stijl.
Zijn prachtige opera Jenufa (uit 1904) werd
in 1916 in Praag een groot succes. Daaruit
haalde Janáček veel zelfvertrouwen en
inspiratie. Zijn beste werken (opera's)
schreef hij op latere leeftijd. (Die opera's
worden in Amsterdam regelmatig
opgevoerd. Ik kan ze van harte
aanbevelen, al zijn de vrouwelijke
hoofdpersonen niet te benijden, het zijn
bepaald geen komedies!)
Janáček en echtgenote Het eerste deel schetst de sfeer in de trein
waarin een gesprek op gang komt. Hier
hoor je goed hoe Janáček als het ware taal imiteert.
In het tweede deel wordt de spanning opgevoerd door flinke tegenstellingen en door
heftige tremolo's in de violen.
In het derde deel hoor je de grote contrasten tussen de lijdende vrouw (rustige
muziek) en de jaloerse echtgenoot (heftig). In het vierde deel wordt de vreselijke
afloop van het verhaal overpeinsd.
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In 1917, werd Janáček (63 jaar oud) zwaar verliefd op de 25 jarige Kamila Stösslova.
Zij waren beiden getrouwd en leefden in verschillende steden en Kamila
beantwoordde Janáček's liefde niet. Maar zij werd zijn muze en zij correspondeerden
regelmatig. In die brieven spreekt Janáček zich regelmatig uit over zijn muziek.
Sergej Tanejev kreeg al op zijn vijfde pianoles. Later werd hij pianostudent van
Anton Rubinstein en compositiestudent van Tsjaikovski. Beiden volgde hij op als
leraar aan het Moskous conservatorium. Op zijn 19e speelde hij als eerste in Rusland
het eerste pianoconcert van Brahms. Hij gaf ook
de eerste uitvoering in Moskou van het (eerste)
pianoconcert van Tsjaikovski. Helaas was
Tanejev erg kritisch en onzeker over zijn eigen
prestaties. Als leraar compositie hebben o.a.
Rachmaninov en Skriabin les van hem gehad.
Hij schreef zes strijkkwartetten, twee strijkkwintetten en en pianokwintet, naast symfonische muziek en opera. (Het strijkkwintet
opus 14 heeft ook zo'n mooi variatiedeel, dat
veel weg heeft van het deel dat op dit concert
gespeeld wordt, maar nog langer is.)
Opvallend aan deze muziek vind ik het ontbreken van wringende harmonieën: het blijft aan
de veilige kant, vergeleken met wat in die periode in West-Europa gecomponeerd werd.
Het derde strijkkwartet uit 1886 heeft in de
gereviseerde versie uit 1896 twee delen, waarvan het thema met variaties van dit concert het tweede deel is.

Sergej Tanejev

Gedurende de zomers van 1895 en 1896 verbleef Tanejev bij Leo Tolstoj en diens
echtgenote Sofia. Sofia ontwikkelde sterke gevoelens voor Tanejev wat grote jaloezie
opwekte bij Leo, ook al had Tanejev zelf niks in de gaten. Maar deze situatie was
o.a. voor Tolstoj aanleiding tot het schrijven van zijn Kreutzer Sonate! En zo past
Tanejev dus in de context van dit concert.

Wouter Molendijk, 15 september 2010

Interessante websites
Enkele websitelinks om de voorpret te vergroten (Wouter Molendijk):

Tanejev:

Beethoven:
Een ongelooflijke verzameling films op YouTube. De Kreutzer sonate
gespeeld door Milstein (klik op YouTube foto hieronder), Oistrach,
Zukerman , Menuhin, Grumiaux, Heifetz, Kogan enz.

http://www.youtube.com/watch?v=xOkh_R-EHPc
Dit vind ik een erg mooi stuk dat ik nooit eerder gehoord heb, heel
afwisselend en rustig.
Je leest de partituur mee tijdens de muziek, maar ziet dus niet de musici.
Wie het spelen, wordt niet vermeld.
TIP: Misschien wilde de persoon die dit op internet geplaatst heeft dat niet bekend maken.
Maar vaak staat in de brontekst van de webpagina veel meer informatie! Kijk bij Internet
Explorer maar eens bij menupunt 'Beeld' en submenupunt 'Bron' en daar verschijnt dan
plotseling de tekst Carpe Diem Quartet!. Op hun website staat dat zij met hun Tanejev
album geselecteerd waren voor de 2009 Grammy Awards. Wie eens wat meer wil horen van
de strijkkwartetten van Tanejev kan terecht bij www.jpc.de of www.amazon.com. Label
Naxos met Carpe Diem Quartet, prijs ongeveer € 7. (aanvulling APK)

http://www.editionsilvertrust.com/taneyev-sergei-string-quartet-3.htm
Hier zijn het thema en de eerste drie variaties te horen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Taneyev
Hier staat een interessant stuk over de relatie tussen Tsjaikovski en
Tanejev.

Janáč
ek:
De delen door het Henschel kwartet, ik vind het erg mooi gespeeld
1e deel (klik hier)
2e deel (klik hier)
3e deel (klik hier)
4e deel (klik hier)
Margriet de Moor:Een mooi en diepgravend artikel over de roman van
de Moor en de relatie tussen verhaal en muziek, voor de
literatuurliefhebber.
Recensie in de Volkskrant (klik hier)
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YouTube http://www.youtube.com. Degenen die nog nooit kennis hebben genomen van dit
fenomeen, raden wij aan deze website eens te bezoeken. Op deze website zijn ettelijke
miljoenen video's geplaatst over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Het aantal korte filmpjes (video's mogen tot nu toe maximaal 15 minuten lang zijn) met
klassieke muziek is al enorm. Het leuke is dat er ook heel oude opnames worden geplaatst
door liefhebbers.
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zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Nadia Wijzenbeek (viool), Tijmen Huisingh (viool), Laura van der Stoep
(altviool), Ewout van Dingstee (cello), Ying Lai Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit
Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit
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2e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 2 oktober 2010 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
The Amsterdam String Quartet
Alida Schat - viool, John Wilson Meyer - viool, Fredrik From - altviool, Thomas Pitt - cello
met medewerking van Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle - natuurhoorn
Wolfgang Amadeus Mozart

Marcia in F, KV 248 (1776)

(1756-1791)

Divertimento nr 10 in F, KV 247 'Erste Lodronische Nachtmusik' (1776)
1. Allegro
3. Menuetto. Trio
5. Menuetto. Trio

2. Andante Grazioso
4. Adagio
6. Andante. Allegro Assai

Franz Joseph Haydn

Divertimento in D, Hob. II:22 (vóór 1765)

(1732-1809)

1. Presto
3. Largo cantabile
5. Finale - Presto

2. Menuetto
4. Menuetto

~ pauze ~

Wolfgang Amadeus Mozart

Johann Michael Haydn

Strijkkwartet nr 17 in Bes, KV 458 'Jagd-Quartett' (1784)
1. Allegro vivace assai
3. Adagio

2. Menuetto moderato. Trio
4. Allegro assai

Johann Michael Haydn/W.A. Mozart

Romance uit KV 447 (bew. door J.M. Haydn 1795)

(1737-1806)

- Lhargetto

Ludwig van Beethoven

Sextet in Es op. 81b (1794-95)

(1770-1827)

1. Allegro con brio
3. Rondo. Allegro

Franz Joseph Haydn
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2. Adagio

The Amsterdam String Quartet
The Amsterdam String Quartet is Nederlands voornaamste strijkkwartet dat op authentieke instrumenten speelt. Het
ensemble heeft zich gespecialiseerd in het repertoire van de gouden eeuw van het strijkkwartet: van de tweede helft
van de 18e tot de eerste helft van de 19e eeuw. Het ASQ speelt niet alleen het bekende repertoire van beroemde
meesters zoals Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann en Mendelssohn, maar belicht ook herontdekte
meesterwerken uit die periode. De leden van het ASQ zijn allen internationaal gerespecteerde specialisten op het
gebied van de historische uitvoeringspraktijk. Het zijn de violisten Alida Schat en John Wilson Meyer, altvioliste Jane
Rogers (bij het concert in Zeewolde vervangen door Fredrik From) en cellist Thomas Pitt.
The Amsterdam String Quartet kent een drukke internationale concertagenda, en presenteert haar eigen concertserie
in Het Concertgebouw te Amsterdam en Vredenburg Utrecht sinds 2003. Het kwartet heeft samengewerkt met Gary
Cooper, Ronald Brautigam, Alexei Lubimov, Melvyn Tan, Teunis van der Zwart en Alexis Kossenko. Tot onlangs
geboekte successen behoren drie concerten in het Vestfold Festspillene (Noorwegen), twee concerten in het Ryedale
Festival en een optreden in het prestigieuze Buxton Festival. Het ASQ gaf medewerking aan een educatief project aan
het conservatorium in Birmingham in samenwerking met Professor Simon Keefe, en voortzetting van onderzoekswerk
naar techniek en speelstijl met de vooraanstaande wetenschapper en uitvoerder Professor Clive Brown.
In het seizoen 2010/2011 treedt het kwartet ook op in o.a. Duitsland en Zweden
De tweede cd van het ASQ werd in januari 2009 uitgebracht bij Channel Classics en werd direct cd van de week op
Radio 4 en bekroond met een ‘10’ in Luister. De debuut-CD met Haydn strijkkwartetten kwam uit in het voorjaar van
2007 en stond in de top tien in Luister.
Het ASQ is regelmatig te horen op de Nederlandse radio en mag rekenen op genereuze steun van meerdere
belangrijke culturele Nederlandse fondsen.

Enkele lovende recensies:
“De vertolkingen van [het ASQ] worden gekenmerkt
door hecht samenspel, elegantie en veel aandacht
voor kleurnuances.”
Volkskrant [NL] september 2009
"het ASQ, dat finesse paarde aan vuur op
historische instrumenten"
Volkskrant, 2006
"… wat een heerlijk spel! … [de kwartleden] zijn fantastisch
op elkaar ingespeeld en vormen een hecht ensemble …
Al Haydns uitdagingen klinken met een superieur gemak.
Het resultaat is een feest voor het oor..."
Luister, april 2009
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De musici
Alida Schat, eerste viool
Als negenjarige maakte Alida Schat haar debuut in de Carnegie Hall in New York. Na haar studie bij Viktor Liberman, Keiko Wataya en
Charles-Andre Linale en na masterclasses gevolgd te hebben bij Sandor Vegh, Josef Gingold en het Melos Quartet studeerde zij in 1991
af aan het Utrechts Conservatorium.
Alida Schat is tegenwoordig concertmeester van het Metropole Orkest en de Mozart Akadamie. Van 2003-2006 was zij concertmeester
bij het Amsterdam Baroque Orchestra. Verder is zij gast concertmeester bij Anima Eterna en Holland Symfonia. Zij treedt regelmatig op
met het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Freiburger Barockorchester, Les Musiciens du Louvre, de English Baroque Soloists, het
Chamber Orchestra of Europe en Het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarnaast geeft zij regelmatig solorecitals.
John Wilson Meyer, tweede viool
John Wilson Meyer studeerde viool bij Maurice Clare aan het Royal Northern College of Music in Manchester en barok- en klassiekviool bij
Marie Leonhardt in Amsterdam. Hij is mede-oprichter van The Locke Consort, een ensemble dat zich richt op zeventiende-eeuwse
muziek en dat vele internationale prijzen won, waaronder de eerste prijs in het Van Wassenaer Concours (NL), de Early Music Network
Competition (GB) en de Erwin Bodky Competition (VS).
John is aanvoerder van de tweede violen bij Anima Eterna. Hij treedt regelmatig op met The Amsterdam Baroque Orchestra (Ton
Koopman), Concerto Vocale (René Jacobs) en La Chambre Philharmonique (Emmanuel Krivine).
Thomas Pitt, cello
Na met lof afgestudeerd te zijn aan het Royal Northern College of Music in Manchester kwam Thomas Pitt naar Nederland om verder te
studeren bij Wouter Möller aan het Sweelick Conservatorium. Hij behaalde zijn solistendiploma in 1998.
Na zijn afstuderen bouwde Thomas Pitt een zeer drukke uitvoerings- en opnamepraktijk op, als solo-cellist met ensembles als Concerto
Copenhagen (Lars Ulrik Mortensen), Ensemble 1700, The Academy of Ancient Music, The Gabrieli Consort (Paul Mc Creesh) en The
English Concert. Hij heeft als solist en artistiek leider opgetreden met het Poolse ensemble Arte dei Suonatori en is actief als
kamermusicus op vele aanzienlijke internationale podia met o.a. The Amsterdam String Quartet, Baroque Fever en Magnetic North
Orchestra.
Sinds 2005 werkt hij aan het Koninklijk Deens Conservatorium als docent barokcello, kamermuziek en uitvoeringspraktijk en sinds 2007
is hij aan hetzelfde conservartorium hoofd van de afdeling Oude Muziek. Thomas geeft ook zomercursussen; onlangs was hij de
initiatiefnemer en artistiek coördinator van de Haydn Summer School 2009 die in de Royal Danish Academy of Music plaats vond.
Teunis van der Zwart (Katwijk, 13 april 1964) is een Nederlands hoornist.
Hij is bekend als een ambassadeur van de natuurhoorn. Hij is als solo-hoornist verbonden aan het Freiburger Barockorchester en het
Orkest van de 18e Eeuw onder leiding van Frans Brüggen. Cd's met solowerken verschenen bij Harmonia Mundi en Libera Classica. Als
docent is Teunis van der Zwart verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan het Conservatorium van Amsterdam.
Teunis van der Zwart maakte drie korte films over Joseph Haydn.
Gijs Laceulle (1980, Haarlem) studeerde hoorn en natuurhoorn in Amsterdam en Dresden.
Tijdens zijn studie remplaçeerde hij regelmatig bij orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest, het Radio Filharmonisch Orkest, het
Residentie Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Sinds enkele jaren besloot hij zich te specialiseren in de historische uitvoeringspraktijk. Als natuur- en barokhoornist speelde hij bij o.a.
het Orkest van de 18e eeuw, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, het Freiburger Barockorchester en Concerto Köln.
Ook in kamermuziekverband is Gijs actief. Naast Ensemble Mercure is hij ook lid van ‘Nachtmusique’, een blazersensemble spelend op
historische instrumenten o.l.v. klarinettist Eric Hoeprich.
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Fredrik From, altviool (Zweden) treedt op als vervanger van Jane Rodgers. Helaas hebben wij geen verdere informatie over hem.

Toelichting 1/2
Naast het strijkkwartet dat van
authentieke instrumenten
gebruik maakt, staat bij dit
concert de natuurhoorn in het
middelpunt van de belangstelling.
De hoorn is een heel oud
instrument en de oorsprong ligt,
zoals de naam al aangeeft, bij
het gewei van menig dier. Bij de
Assyriërs waren rond 2000 voor
Christus slakkenhuisvormige
instrumenten in gebruik. Ook in
het graf van Toetanchamon
werden twee rechte hoorns
gevonden. In de zevende eeuw
voor Christus brachten de
Natuurhoorn (Victoria and Albert Museum)vrouwe Etrusken hoorns mee vanuit
Klein-Azië naar Italië. De eerste
Gräfin Antonia Maria Lodron voor haar 38e
beschrijving van een hoorn als jachtinstrument is van de Griek
Xenophenon, vier eeuwen voor Christus. De Romeinen ontwikkelden hun
eigen hoorns o.a. de Buccina die gebruikt werd door het leger voor het
blazen van de aanval en de aftocht. Parallel aan deze Buccina ontstond in
de bronstijd bij Oud-Germaanse stammen de bronzen Lure. Uit de periode
daarna kennen we geen metalen instrumenten meer. Wel werden dierlijke
hoorns en slagtanden van olifanten gebruikt om signaalhoorns van te
maken. Een bekend verhaal uit de tijd van Karel de Grote is dat van de
hoorn van Roeland, een neef van Karel de Grote. In 778 bij de slag van
Roncevalles doodde Roeland met zijn ivoren hoorn een Saraceen, die zijn
zwaard wilde bemachtigen. In de schatkamer van de Dom in Aken kunt u
de ‘Oliphant’, die eigendom van Karel de Grote zelf was nog bewonderen.
De hoorn was lange tijd uitsluitend het instrument van de koninklijke
jacht, want alleen de adel mocht jagen. In de 12e en 13e eeuw ontstonden vanuit de hoornen, ivoren en houten hoorns de eerste metalen
instrumenten. Het waren in eerste aanleg signaalinstrumenten die rauw
klonken met slechts één toonhoogte. Ze hadden als doel met behulp van
een soort morsecode boodschappen door te geven. Vanaf 1550 komen we
de eerste metalen hoorns met een volledige ronding tegen. Deze techniek
was sinds de Romeinse tijd niet meer toegepast.
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Marin Mersenne (1588-1648) was een Parijse pater, naast theoloog ook
wiskundige en filosoof. Hij ontdekte de natuurtonen en in 1627 beschrijft
hij in zijn ‘L’harmonie universelle’ de mogelijkheden om goed klinkende
akkoorden te maken. Deze theorie lag aan de basis van de ontwikkeling
van de hoorn met langere luchtkanalen en daardoor meerdere rondingen.
Langzamerhand evolueerde het instrument tot de 18e eeuwse
‘natuurhoorn’ waarop de natuurtonenreeks gespeeld kon worden.
Anton Joseph Hampel (1737-1771), een hoornist uit Dresden, bedacht
een methode om de toonhoogte te variëren. Door de hand in de beker
van de hoorn te plaatsen was het mogelijk de toonhoogte te verhogen en
op die manier ook chromatische toonladders te spelen. In 1754
ontwikkelde Hampel de zogenaamde inventiehoorn. Een van de grote
windingen onderbrak hij en plaatste daartussen een U-vormige
uitschuifbare stembuis. De hoorn was nu veel zuiverder te stemmen en
deze U-vormige buizen vinden we bij de moderne hoorns nog steeds aan
de achterkant van het instrument. Door U-buizen met verschillende lengte
te gebruiken was het mogelijk van toonsoort te wisselen. Mozart schreef
zijn hoornconcerten voor dit soort instrumenten! Er zijn vele pogingen
gedaan om hoorns te bouwen die voor meerdere toonsoorten geschikt
waren. Rond 1776 introduceerde Joseph Raoux in Parijs de ‘cor
omnitonique’ , een hoorn met vele windingen en zonder U-buizen. Door
middel van een ingewikkeld systeem van schuifjes en kraantjes was het
mogelijk delen van het buizensysteem in- en uit te schakelen om zo in
verschillende toonsoorten te kunnen
spelen. Het instrument was erg zwaar
en is nooit populair
geworden.
Aan het einde van de
18e eeuw zijn ook
proeven gedaan met
een soort kleppensysteem op de
hoorn, maar ook dat
heeft het niet gehaald.
Replica van een hoorn uit de tijd van MozartMozart
componeerde het Divertimento nr 10 KV 247 voor

Toelichting 2/2
Rond 1815 werd in Duitsland de eerste hoorn met ventielen gebouwd,
eerst twee, later drie ventielen. In 1824 slaagde Charles Joseph Sax uit
Dinant er als eerste in een volledig chromatische hoorn te bouwen (de
Saxomnitonique). Bij deze instrumenten was het niet meer nodig de hand
in de beker te plaatsen voor de vorming van de halve tonen.
Schumann was de eerste die voor dat nieuwe instrument schreef (zijn
beroemde Adagio en Allegro). Brahms en Weber waren felle tegenstanders van de ventielhoorn omdat zij vonden dat de kleurschakeringen
van de natuurhoorn verloren gingen. In de negentiende eeuw bleven de
natuurhoorn en de ventielhoorn naast elkaar bestaan met ieder hun eigen
volgelingen en soms werden ze ook beide in een orkestpartituur voorgeschreven (Wagner).
Pas in 1906 is de moderne concerthoorn ontstaan. De gebroeders
Alexander in Mainz bouwden de dubbelhoorn, waarin de F hoorn (lengte
388 cm) en de Bes hoorn (lengte 291 cm) werden gecombineerd en met
behulp van een vierde ventiel onafhankelijk van elkaar geblazen kunnen
worden. Op deze dubbeltoonshoorn met een omvang van bijna 4 oktaven
kunnen zowel hoge als lage passages zonder problemen gespeeld worden.
Tijdens dit concert krijgt u deze moderne hoorn niet te horen. De stukken
die gespeeld worden, stammen allemaal uit de periode van de
ontwikkeling van de natuurhoorn tot een volwaardig concert instrument
en deze hoorn staat nu centraal in ons programma.

Mozart componeerde het Divertimento nr 10 KV 247 voor zijn beschermvrouwe Gräfin Antonia Maria Lodron voor haar 38e naamdag op 13 juli
1776. (13 juni is de sterfdag van de heilige Antonius van Padua). Het stuk
is voor het eerst uitgevoerd op 18 juni 1776 ’s avonds na het diner, voor
het huis van de adellijke familie Lodron in Salzach-Stadt. De musici
kwamen op en vertrokken met het spelen van de Marcia KV 248, ook
gecomponeerd in juni 1776.
Michael Haydn’s Romance is een bewerking van het langzame deel uit het
derde hoornconcert van Mozart KV 447. In 1795, dus na Mozarts dood,
voorzag hij de solo hoornpartij van een compleet nieuw gecomponeerde
strijkersbegeleiding en liet dat in 1802 in Wenen als een eigen compositie
in druk verschijnen.
In dit programma past prachtig het ‘Jachtkwartet’ KV 458, dat Mozart in
november 1784 voltooide. Zoals de bijnaam aangeeft, opent het kwartet
met een thema waarin de roep van de jager op zijn hoorn duidelijk
herkenbaar is. Het kwartet maakt deel uit van een serie van zes kwartetten opus 10 die Mozart opdroeg aan Joseph Haydn. Mozart was zeer
onder de indruk geraakt van de kwartetten in de serie van opus 33, die
Haydn in 1782 voltooide.
Beethoven schreef het sextet op. 81b in Wenen in 1794/95, de partituur
werd pas gepubliceerd in 1810 (mogelijk is een deel van het manuscript
jarenlang onvindbaar geweest). Het is een uniek werk in zijn kamermuziek oeuvre, dat meer gezien moet worden als een concert voor twee
hoorns met begeleiding van een strijkkwartet. Doordat de volle omvang
van de hoorn wordt gebruikt vraagt dit stuk het uiterste van de hoornisten
om dat op een natuurhoorn te realiseren.
Leo van Wijk (september 2010)
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Moderne dubbelhoorn

Agenda 2010-201 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Nadia Wijzenbeek (viool), Tijmen Huisingh (viool), Laura van der Stoep
(altviool), Ewout van Dingstee (cello), Ying Lai Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit
Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a
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3e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 23 oktober 2010 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo

Riko Fukuda - Fortepiano

Franz Schubert

Fantasie in C,

D 605a 'Grazer Fantasie' (1818?)

(1797-1828)

Vier Impromptus op. 90, D 899 (1827?)
Impromptu
Impromptu
Impromptu
Impromptu

in
in
in
in

c
Es
Ges
As

-

Allegro molto moderato
Allegro
Andante
Allegretto

~ pauze ~

Ludwig van Beethoven

Zes Variaties in F, op. 34 (1804)

(1770-1827)

Thema. Adagio. Cantabile
1. Moderato
2. Allegro ma non troppo
3. Allegretto
4. Tempo di Menuetto
5. Marcia
6. Allegretto. Adagio molto

Sonate nr 21 in C, op. 53 'Waldstein Sonate' (1803/4)
1. Allegro con brio
2. Introduzione: Adagio molto
3. Rondo: Allegretto moderato
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Riko Fukuda - fortepiano
Riko Fukuda studeerde piano en hobo aan het Toho-Gakuën conservatorium in
Japan. Zij kreeg een beurs in Nederland, die haar in staat stelde om te studeren bij
Stanley Hoogland aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar zij zich
specialiseerde in de fortepiano.
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.
Recente opnames met solowerken van Mendelssohn kwamen uit op het Aliud Records
label in 2009. Op klavecimbel maakte zij samen met blokfluitspeler Ronald Moelker
een opname van sonates van Bach.
Riko is een toegewijd kamermuziekmusicus en is één van de oprichters van het
Nepomuk Fortepiano Quintet.
Riko Fukuda is mede artistiek leider van Eruditio Musica, een ensemble dat 19e
eeuwse concerten ten gehore brengt in een historische context, gebaseerd op
musicologisch onderzoek.
Zij was geregeld te gast op het Festival Oude Muziek in Utrecht en andere festivals in
Europa en Amerika.
Regelmatige bezoekers van de Randmeerconcerten zullen zich zeker de eerdere
concerten herinneren die Riko Fukuda gaf in de sfeervolle zaal van Hotel Vennendal
in Nunspeet.
Het bestuur van de Randmeerconcerten was in het voorjaar van 2009 op bezoek bij
Riko Fukuda en Edwin Beunk in Enschedé. Daar mochten wij de fraaie collectie
fortepiano's van Edwin Beunk bewonderen en beluisteren. Met verschillende
instrumenten uit deze verzameling zijn meer dan 100 CD-opnames gemaakt!
Geraakt door de fraaie klank van de 'Matthias Müller' fortepiano kwam al direct de
gedachte op om Riko uit te nodigen op deze fortepiano te komen spelen.
De fortepiano waarop Ronald Brautigam in 2009 zijn Mendelssohn-recital gaf in de
Lukaskerk kwam uit dezelfde collectie.

Fotografie foto boven: Randmeerconcerten, foto onder: Annelies vd Vegt
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Toelichting 1/3
Als er één historisch muziekinstrument is dat zich in de afgelopen
decennia een weg heeft gebaand naar de concertzaal, de muziekkamer en
de geluidsinstallatie, dan is het de fortepiano. In de hedendaagse
muziekpraktijk is die plek niet meer weg te denken. Dit is niet alleen de
verdienste van inmiddels een legertje geweldige musici, maar het is ook
het resultaat van veel en intensief onderzoek, van creativiteit in het
ontwerp en verregaande verfijning van de bouwtechniek.
Het gaat uiteraard niet om één
uitgekristalliseerd model piano dat een
volmaakt voorspelbaar muzikaal
karakter heeft. Dat is onder de moderne
instrumenten gelukkig evenmin het
geval. Het ontstaan en de groei van de
‘fortepiano’ valt samen met een periode
van krachtige ontwikkeling van
instrumentele techniek die in de
nadagen van het klavecimbel een
aanvang neemt, in het laatste kwart
van de achttiende eeuw.
Ze loopt door ruwweg tot en met de
hoogromantiek, tot in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Het gevolg is
een zeer gevarieerd aanbod. We kennen
dan ook allerlei namen: Graf, Walther,
Pleyel, Erard, Broadwood, om een paar
gerenommeerde bouwers te noemen.
Wat deze twintigste-eeuwse renaissance, deze complete reeks
wedergeboorten zo bijzonder maakt is dat ze hand in hand gaat met de
vernieuwing van oude vertrouwde klanken. De wisselwerking tussen
instrumentbouw en uitvoeringspraktijk is uiteraard van alle eeuwen, maar
in de afgelopen decennia is een hogedrukpan-effect ontstaan op de
professionele interpretatie van oude muziek, inclusief de muziek uit de
klassieke en romantische periode. Dit heeft natuurlijk ook grote gevolgen
voor de persoonlijke beleving en waardering van de luisteraar. Vooral het
laatste punt - de waardering - geeft regelmatig stof tot discussie.
Niet iedereen vindt het vanzelfsprekend dat ‘authentieke’ instrumenten de
voorkeur hebben.
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Maar er is onmiskenbaar een frisse wind gaan waaien. Sterker nog: door
de enorme inhoudelijke ontwikkeling, in combinatie met de liefdevolle
aandacht van uitvoerders en publiek voor vorm en voordracht, hebben
velen al meer dan eens de sensatie van een openbaring gehad bij werken
die zij meenden meer dan goed te kennen.
De fortepiano, van welk type ook, heeft een paar wezenlijke verschillen
met de moderne vleugel. De techniek laten we hier voor wat ze is daarover is prachtige informatie te vinden in de literatuur en op diverse
websites. Er zijn op het eerste gehoor reeds genoeg klankverschillen te
ontdekken. De toon is slanker, ze is minder volumineus dan die van de
eerste de beste moderne piano, zeker dus minder ‘forte’ dan een grote
Steinway, Yamaha, Bechstein, Fazioli. Ze past minder goed in de grote
concertzaal, waar ze ook nog eens verdrinkt in het geweld van het
moderne, gestaalde symfonieorkest. De klank van de fortepiano is ook en
vooral gedifferentieerder, zangeriger, fijnzinniger, kleurrijker. Opvallend
zijn het nu eens fluisterende, dan weer kwinklende rinklende geluid in de
hoge tonen en het sonore, zo nodig grommende karakter van de bassen
dat daarmee prachtig contrasteert. Het gevolg is een grotere
transparantie en een retorische zeggingskracht die niet enkel en alleen
bepaald worden door de voordrachtskunst van wie erop speelt.
De fortepiano mengt zich prachtig in een kleiner gezelschap van met
darmsnaren bespannen strijkinstrumenten, van natuurgetrouw koper, van
ademend hout. Ze voelt zich ook zeer thuis in het gezelschap van
zangers, al dan niet solo zingend.
U hoeft dus niet verbaasd te zijn als u al luisterend, wellicht onvermoed,
het gevoel krijgt: zó was het ooit bedoeld. Wie onbevangen luistert, zal
dat zeker overkomen.
Voor wie geïnteresseerd is in restauratie van historische instrumenten: de
website van Edwin Beunk c.s.: www.fortepiano.nl geeft een treffend kijkje
in dit zeer gespecialiseerde, hoogwaardige ambacht. Ook vindt u er een
aantrekkelijk overzicht van CD-opnames die op diverse instrumenten uit
hun rijk gevarieerde collectie tot stand zijn gekomen, gespeeld door grote
‘namen’.

Toelichting 2/3
Franz Peter Schubert (1797-1828): Grazer Fantasie D 605a
Schubert componeerde de Grazer Fantasie waarschijnlijk in 1818. Het is
een belangrijk document uit zijn vroege periode. Nog maar 4 jaar na zijn
adembenemende compositorische debuut met het onvergankelijke
Gretchen am Spinnrade, laat hij hier horen hoe hij het karakter van een
fantasie tot stand brengt: hij houdt het melodische en ritmische patroon
van de openingszin vast maar improviseert er in alle denkbare vormen op
los, van een dromerig begin tot een Weber-achtige polonaise en virtuoos
passagewerk toe. In die zin is het een mooie voorbespiegeling van de
Wanderer Fantasie uit 1828, zijn ultieme pianowerk.
Het stuk werd pas in 1962 ontdekt en in 1971 gepubliceerd.
Een bijzondere uitvoering hoort u op YouTube, door de grote Cubaan
Jorge Luis Pratz: http://www.youtube.com/watch?v=WKz_T0q-0L8

Franz Peter Schubert: Vier Impromptus D 899, op. 90
De vier Impromptus op.90 zijn evenals de Impromptus op.124
toonbeelden van Schuberts originele, vernieuwende pianistiek. Het zijn
lyrische stukken, met het karakter van een improvisatie, ontstaan in
1827, tijdens een periode waarin hij met weemoed terugdacht aan de
mooie jaren die hij ooit in Graz had doorgemaakt. Dat blijkt uit een brief
aan zijn gastvrouw uit die tijd.
Alleen de eerste twee Impromptus op.90 werden nog tijdens Schuberts
leven in druk uitgegeven. De overige, en op. 124, verschenen pas tien
jaar na zijn dood. Ze bleven vanaf dat moment altijd populair, onder
amateurs evenzeer als onder professionals.
Onder het quasi-improvisatorische karakter ligt steeds Schubert
kenmerkende zoektocht naar verwantschap en tegenstelling in tonaliteit
en ritmiek. De wisselingen die hij tussen majeur en mineur toonsoorten
aanbrengt, tussen troostende lyriek en opgewekte marsachtige tempi of
dreigende triolen, zijn even doordacht als romantisch en gedifferentieerd.
Hij is de meester van de afwisseling. En altijd lijkt het alsof het niet
anders kan.
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Ludwig van Beethoven (1770-1827): Zes Variaties op.34
De variaties op een origineel thema op.34 in F zijn gecomponeerd in 1802
en gepubliceerd in 1803. Ze zijn opgedragen aan prinses Barbara
Odescalchi die als goede pianiste één van zijn leerlingen was.
Het vernieuwende aan deze Variaties was dat ze in zes verschillende
toonsoorten staan. Beethoven wees hier zijn uitgever, Breitkopf en Härtel,
expliciet op en hij gaf het werk ook een opusnummer mee. Kennelijk vond
hij het zelf een belangrijk werk, vermoedelijk mede omdat het een
origineel thema had.
Dit thema van eigen hand laat de klassieke ABA-structuur horen, hoewel
het contrastvolle “B”-gedeelte slechts 6 maten telt. Het zingt op typisch
Beethoviaanse wijze, en het doet tegelijk aan Mozart denken door zijn
opgewekte en ontspannen sfeer. Daaraan komt een eind in de eerste
variatie, in de toonsoort D. Beethoven lijkt hier de ruimte in het originele
thema op te willen vullen met zoveel mogelijk nootjes. Vervolgens leidt hij
de luisteraar door een uiterst verrassend en gevarieerd palet aan
harmonische en ritmische pianistiek, voor hij in de finale terugkeert naar
zijn uitgangspunt. Daarmee is dit bijzondere, niet zo vaak gehoorde werk
een veelzeggende illustratie van Beethovens quasi-improvisatorische
maar doorwrochte variatiekunde.
Een bijzondere registratie is te vinden op YouTube, van de legendarische
Glenn Gould: http://www.youtube.com/watch?v=F29vJvyrL9E.

Ludwig van Beethoven: Sonate nr. 21 op. 53, 'Waldstein'.
Het dwingende openingsmotief van de Waldsteinsonate (1804) laat er
geen misverstand over bestaan: dit is Beethoven!

Toelichting 3/3
En het is een grootse Beethoven, uit zijn zogenaamde middelste periode
(samen met de Appassionata en Les Adieux). De sonate is opgedragen
aan Graaf Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein, zijn Weense
bescherm-heer en vriend. Minder bekend is de Italiaanse bijnaam:
l’Aurora, dageraad - een associatie opgeroepen door het begin van het
derde deel.
De drie delen:
1. Allegro con brio
2. Introduzione. Adagio molto - attacca
3. Rondo. Allegretto moderato - Prestissimo
laten alles horen wat Beethoven als componerend pianist in huis heeft
aan thematische originaliteit, aan architectonische kracht, aan
virtuositeit. Maar ook aan muzikale schilderkunst, aan lyriek, aan
grandeur. Dat moet op zijn eigen fortepiano letterlijk wonderbaarlijk
hebben geklonken.

Matthias Müller (geboren op 24 juli 1770 in Wernborn bij Frankfurt,
overleden 28 december 1844 in Wenen) was één van de meest inventieve
Weense pianobouwers van zijn tijd. Hoewel hij in Duitsland geboren was
werd hij een burger van Wenen in 1796. Zijn instrumenten weerspiegelen
de vele ontwikkelingen en vernieuwende concepten van die tijd.
In 1797 construeerde hij een piano in de vorm van een liggende harp.
Maar zijn meest bekende uitvinding was de 'Ditanaklasis (Dittanaclasis of
Ditaleloclange) uit 1800. Dit was één van de eerste rechtopstaande
piano's, waarbij het frame naar de vloer wijst. In die tijd bouwde hij ook
heel bijzonder instrument een ''viool-piano', de zogeheten 'Xaenorphica'
met een toetsenbordinstrument gestemd als een harp, waarbij de snaren
werden geactiveerd door een soort vioolstrijkstokken. Müller patenteerde
een speciaal mechaniek daarvoor in 1823 en in 1827 nam hij patent op de
'Gabel-Harmon-Pianoforte' waarbij hij stemvorken inbouwde, die op
dezelfde toonhoogte waren gestemd als de bijbehorende snaar, wat de
toon voller maakte en een klokachtig geluid gaf. Genoemde instrumenten
waren waarschijnlijk niet erg succesvol en het is de vraag of er nog
exemplaren van bestaan.

Prachtige Waldstein-concerthistorie vindt u terug bij:
Friedrich Gulda op http://www.youtube.com/watch?v=f3nnYGPZlp0 en
Vladimir Horowitz op http://www.youtube.com/watch?v=BJ5QKjmkinU
Vierhouten, 24 september 2010
Anne de VriesJ

6

Wouter Molendijk bewondert de Müller fortepiano

Agenda 2010-201 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Nadia Wijzenbeek (viool), Tijmen Huisingh (viool), Laura van der Stoep
(altviool), Ewout van Dingstee (cello), Ying Lai Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit
Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

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

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

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

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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4e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zondag 14 november 2010 11.00 uur en 14.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk
Lisa Jacobs - viool
Ksenia Kouzmenko - piano
Pjotr Iljits Tsjaikovski

Méditation in d op. 42 nr 1 (1878) uit 'Souvenir d'un lieu cher'

(1840-1893)

- Andante molto cantabile

Alfred Schnittke

Sonate voor viool en piano nr 1 (1963)

(1934-1998)

-

Andante
Allegretto
Largo
Allegretto scherzando - Largo

Sergej Rachmaninoff

Romance in d op. 6 nr 1 (1893) uit 'Deux morceaux de salon'

(1873-1943)

- Andante ma non troppo

Alexander Glazoenov

Méditation op. 32 (1891)

(1865-1936)

Pjotr Iljits Tsjaikovski

Valse-Scherzo in C op. 34 (1877)
~ pauze ~
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Dmitri Sjostakovitsj

Drie fantastische dansen op. 5 (1922)

(1906-1975)

- Mars: Allegretto
- Wals: Andantino
- Polka: Allegretto

Sergej Prokofjev

Sonate voor viool en piano nr 2 in D op. 94b (1944)

(1891-1953)

-

Moderato
Presto
Andante
Allegro con brio

Lisa Jacobs - viool
Lisa Jacobs (1985) studeerde sinds haar achtste bij Joyce Tan aan het Utrechts Conservatorium en sinds 2001 bij Ilya Grubert in Amsterdam, waar zij met een tien met onderscheiding is afgestudeerd voor zowel haar bachelor als haar masterstudie, waarbij de jury
sprak dat ‘woorden tekort schoten’ met betrekking tot haar fenomenale spel. Zij was tevens
leerling van Christoph Poppen in München waar zij het prestigieuze Konzertexam met zeer veel
succes in juni 2009 afrondde. Dit werd ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Op pas 17-jarige leeftijd maakte Lisa haar succesvolle debuut met het Koninklijk Concertgebouw Orkest o.l.v. Riccardo Chailly en speelde sindsdien meerdere malen in alle grote
concertzalen van Nederland en verder over de hele wereld, zowel in kamermuziekverband op
festivals als soliste met vele orkesten, waarbij zij steevast door zowel het publiek als de pers
juichend werd ontvangen.
Lisa won verscheidene eerste prijzen op (inter)nationale concoursen (o.a. Iordens Viooldagen
1996, Prinses Christina Concours 1999, International Jascha Heifetz Competition Litouwen
2005 waar zij ook de publieksprijs won) , ontving talloze beurzen in Nederland, Italië en
Frankrijk en was meerdere malen te beluisteren op de nationale en internationale televisie en
radio. In augustus 2008 won Lisa Jacobs de prestigieuze Grachtenfestivalprijs, waaraan onder
andere concerten in Sint-Petersburg waren verbonden.
Lisa trad met zeer veel succes op tijdens het rechtstreeks op Nederland 2 uitgezonden Hofvijverconcert met het Residentieorkest o.l.v. Neeme Järvi.
Ze volgde masterclasses bij beroemde violisten en pedagogen zoals Nelli Shkollnikova, Thomas
Brandis, Ana Chumachenco en Maxim Vengerov (welke werd uitgezonden door de AVRO en
gepresenteerd door Sonja Barend). Tevens was Lisa vaste gast in de openbare masterclasses
van Herman Krebbers op diens persoonlijke verzoek en zij werd in de zomer van 2002 uit meer
dan honderd audities uitgekozen om deel te nemen aan het zomerkamp van Itzhak Perlman in
New York.
Lisa bespeelt een Rugieri uit 1683, die haar particulier ter beschikking is gesteld. Zij is hier
heel dankbaar voor.
Voor komend jaar staan onder andere soloconcerten met orkest in Italië, België en Nederland
op het programma en een solo cd.
Naast haar solospel houdt Lisa zich ook graag bezig met kamermuziek. Zo vormt zij sinds 2007
een succesvol duo met de Wit-Russische Ksenia Kouzmenko en ze werkt in verschillende
bezettingen met de top van Nederland en Europa op het gebied van jonge, talentvolle musici.
Lisa speelde op kamermuziek-festivals in binnen- en buitenland met vermaarde partners als
onder andere Daniel Wayenberg, Peter Frankl, Ilya Grubert, Vladimir Mendelssohn, Candida
Thompson, Christoph Richter, Philippe Berrod en Janne Thomsen.
Meer informatie over Lisa vindt u op: www.lisajacobs.nl
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Ksenia Kouzmenko
Ksenia Kouzmenko, geboren 1971 te Minsk, Belarus (Wit-Rusland), is de dochter van een
pianistenechtpaar. Op zevenjarige leeftijd werd ze aangenomen op het Nationaal Muziek
College te Minsk, waar ze in 1989 cum laude afstudeerde, met gouden medaille. Ze vervolgde
haar pianostudie aan de Nationale Muziekakademie, waar ze in 1994, eveneens cum laude,
haar master degree haalde als concertpianist, docent, en in pianobegeleiding en kamermuziek.
In 1995 kwam ze met een internationale studiebeurs naar Nederland en studeerde bij Naum
Grubert aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, waar ze in 1999 haar solodiploma
behaalde. Daarna volgde een postgraduate studie kamermuziek. Ksenia ontving in 1997 en
1998 een beurs van de Yuri Egorov Foundation. Ze volgde vele masterclasses bij o.a. Abbey
Simon, György Sándor, Elza Kolodin, Vazha Chachava, Lazar Berman, György Kurtág, Earl
Wild, Charles Rosen, Jan Wijn, Karl-Heinz Kammerling, Ivan Moravec en Walter Blankenheim.
In 1997 werd ze uitgenodigd om als fellow-student deel te nemen aan het Zomerfestival in
Tanglewood (V.S.).
Ze nam deel aan concoursen in Litouwen, Polen, Engeland, Duitsland, Nederland, België,
Japan, en Macau, en behaalde bijvoorbeeld de tweede prijs en de publieksprijs van het
internationale Tromp Muziek Concours te Eindhoven, en de derde prijs op de Rencontres
Musicales de Gaillard, Frankrijk. Ook ontving zij verschillende prijzen voor pianobegeleiding.Zij
speelde o.a. met het Nationaal Symfonieorkest van Belarus, het Zeeuws Orkest, het Brabants
Orkest, het Collegium Instrumentale Brugense, het Valeriusensemble en het Nederlands
Blazersensemble. Najaar 2000 was ze solist in het Kurtágproject van het Koninklijk
Conservatorium. Ze maakte opnames voor de Nationale Omroep van Belarus, de Nederlandse
televisie, de BRT, Classic FM, de Concertzender en radio 4.
Vanaf 1993 concerteert ze in Duitsland (o.a. op het Beethovenfestival te Bonn), Zwitserland,
Engeland, België (Festival van Vlaanderen), Spanje (o.a. op het festival 'Semana de Musica
Caja Astur'), en op vele Nederlandse podia, zoals: Concertgebouw Amsterdam; Amstelkerk,
Beurs van Berlage; Muziekcentrum Utrecht; Muziekcentrum Eindhoven; Schouwburg Zwolle;
Muziekcentrum Enschede; Theater de Vest Alkmaar, etc. Naast haar soloconcerten speelt
Ksenia kamermuziek in verschillende ensembles en bezettingen (waaronder het Helias-trio), en
werkt sinds 1999 als docent-correpetitor aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Ksenia Kouzmenko beschikt over een vleugel, die haar ter beschikking is gesteld door het
Nationaal Muziekinstrumentenfonds.
In de woorden van het juryrapport van het Trompconcours: Ksenia Kouzmenko is een
overtuigend 'performer', bij wie het elegante gebaar steeds in dienst staat van de muziek. Zij
durft risico's te nemen en sleept de luisteraar mee op haar muzikale ontdekkingstochten.
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Toelichting 1/2
Een programma met Russische vioolmuziek, is dat niet een beetje eenzijdig? Het
motto van dit concert, ‘Van Tsaar tot Sovjet’, geeft al aan dat we daar helemaal
niet bezorgd over hoeven te zijn, alleen al door de volkomen verschillende
omstandigheden waarin de componisten hebben gewerkt.
Tsjaikovski is de enige componist in dit programma die in zijn leven niets te
maken heeft gehad met de
communistische revolutie en het
daarop volgende Sovjet-regime. De
beide werken op dit programma
danken hun ontstaan aan Tsjaikovski’s contact met de violist Josif
Kotek. Deze was in 1876 afgestudeerd aan het conservatorium van
Moskou, waar hij behalve viool ook
muziektheorie en compositie had
gestudeerd, met Tsjaikovski als
docent.
In het voorjaar van 1878 verbleef
Tsjaikovski met Kotek enkele maanden in de villa van zijn beschermvrouwe, de schatrijke weduwe
Nadesjda von Meck, in Clarens, een
dorp vlak bij Montreux in Zwitserland.
Daar schreef Tsjaikovski in een
razendsnel tempo voor Kotek zijn
beroemde Vioolconcert. (Kotek heeft
het overigens nooit uitgevoerd, maar
dat is een ander verhaal.) Over het
langzame deel was Tsjaikovski
uiteindelijk niet tevreden; hij vond dat
het niet goed bij de andere twee
delen paste en verving het door de
Canzonetta die we nu kennen. Het
Nadesjda von Meck
oorspronkelijke langzame deel werd
de Méditation die we vandaag horen. Tsjaikovski voegde er nog twee andere korte
stukken aan toe en gaf ze uit onder de titel Souvenir d’un lieu cher, ‘Herinnering
aan een dierbare plek’, ongetwijfeld de villa van mevrouw Von Meck. Het woord
‘Méditation’ verwijst naar een traditie in de negentiende-eeuwse opera: een
moment van verstilling, waarin de heldin in een monoloog haar (uiteraard
moeilijke) situatie overweegt en vaak ook een gebed uitspreekt. Hoewel Tsjaikovski nog moest beginnen aan de orkestratie toen hij besloot het stuk toch niet
in het Vioolconcert op te nemen, is aan de pianopartij al goed te horen dat hij
orkestklanken in zijn hoofd had.
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Alfred Schnittke is de jongste
componist in dit gezelschap. Zijn naam
klinkt eerder Duits dan Russisch, en dat
klopt ook: zijn vader was een Duitse
Jood die in 1927 naar de Sovjet-Unie
was geëmigreerd, zijn moeder was een
Wolga-Duitse. Vader Schnittke was
journalist en vertaler, en daardoor kon
het gebeuren dat de jonge Alfred enkele belangrijke jaren, 1946-1948, in Wenen woonde en daar ook kon studeren.
Dit intensieve contact met de rijke
West-Europese traditie zou zijn hele
leven belangrijk voor hem blijven. In
1948 verhuisde de familie Schnittke
naar Moskou, waar Alfred tot 1961 aan
het conservatorium studeerde. Aan de
Stalin-terreur was inmiddels een einde
gekomen, maar met Chroesjtsjov aan
de macht was de situatie voor kunstenaars met eigen ideeën nog altijd verre
van gemakkelijk, en Schnittke was zo’n
kunstenaar. Tijdens en vlak na zijn studie had hij de kans gehad partituren te
bestuderen van belangrijke twintigsteeeuwse vernieuwers, zoals Schönberg,
Alfred Schnittke (schilder Reginald Gray)
Berg en Webern, en zelfs van naoorlogse Westerse componisten. De kernachtige Eerste Vioolsonate is een van de
vroegste composities waarin Schnittke werkte met technieken die hij aan
Schönberg en Berg had ontleend. Wat karakter en uitdrukking betreft staat deze
muziek echter nog dicht bij Sjostakovitsj, de overheersende invloed voor de jonge
Schnittke. Enkele jaren later sloeg hij overigens een heel andere weg in en
ontwikkelde hij een ‘polystilistische’ stijl, waarmee hij in het Westen grote
bekendheid kreeg.
Tsjaikovski’s Valse-Scherzo is net als de Méditation geschreven voor zijn vriend
Josif Kotek, in 1877, het meest turbulente jaar in zijn leven. De wals was al meer
dan een halve eeuw de populairste dans, en Tsjaikovski was bepaald niet de
eerste die de walsbeweging ook buiten de balzaal gebruikte; denkt u bijvoorbeeld
aan de walsen voor piano van Chopin. De combinatie met het geestige en grillige
karakter van een scherzo gaf hem de ruimte om een briljant solostuk voor viool en
orkest te schrijven, waarin zijn karakteristieke, melancholieke lyriek echter niet
ontbreekt.

Toelichting 2/2
Tsjaikovski was het idool van de jonge Rachmaninoff, en het is dus geen wonder
dat diens invloed doorklinkt in de Romance, de eerste van de twee Morceaux de
salon voor viool en piano die de twintigjarige componist in 1893 schreef. Twee
jaar eerder was hij afgestudeerd als pianist, en dat hij heel sterk vanuit de piano
dacht is ook in dit stuk goed te horen.Het woord Romance werd door Franse en
Russische componisten in de negentiende eeuw met name gebruikt voor
liefdesliederen, ook in instrumentale vorm, dus als ‘Lied zonder woorden’.
Alexander Glazoenov, 25 jaar jonger dan Tsjaikovski, was als componist een
wonderkind. Toen hij veertien was werd hij leerling van
Rimsky-Korsakov, maar nog geen twee jaar later zette
deze een punt achter de lessen, want volgens hem
maakte Glazoenov geen vorderingen ‘van dag tot dag,
maar van uur tot uur’.
Toen hij in 1891 zijn Méditation voor viool en piano
schreef had hij al drie symfonieën op zijn naam staan.
Glazoenovs Méditation is een veel intiemer (en ook
korter) stuk dan dat van Tsjaikovski. Het illustreert
Glazoenovs bijzondere talent om verschillende
invloeden tot een geheel te verenigen. ‘Van huis uit’
behoorde hij, net als zijn leermeester, tot de Russischnationalistische kringen rond Balakirev, die streefden
naar een zuiver Russische muziek, argwanend stonden
tegenover West-Europese tradities en technieken.
Tsjaikovski verweten zij dat hij te westers schreef. In
Alexander Glazoenov
Glazoenovs Méditation is de controverse volledig
(schilder Ilja Repin)
opgelost. Vooral de melodiek vertoont typisch
Russische trekjes, maar in de harmoniek klinkt
Tsjaikovski’s invloed door.
Dmitri Sjostakovitsj werd al jong beschouwd als de belangrijkste Russische
componist van zijn generatie. Zijn Eerste Symfonie, zijn afstudeeropdracht,
geschreven toen hij nog maar 19 was, trok direct internationale aandacht. De Drie
fantastische dansen voor piano, die later door Harry Glickman voor viool en piano
zijn gearrangeerd, zijn nog enkele jaren eerder geschreven, rond 1920.
Sjostakovitjs zat toen midden in in zijn conservatoriumstudie bij o.a. Maximilian
Steinberg en Alexander Glazoenov, en van de Stalinistische onderdrukking van
moderne kunstuitingen was nog lang geen sprake. De drie miniaturen – een mars,
een wals en een polka – laten in al hun eenvoud de verbluffende originaliteit van
de veertienjarige componist horen. Hij heeft het idioom van zijn leermeester
Glazoenov duidelijk al ver achter zich gelaten. Het woord ‘fantastisch’ verwijst
naar de bizarre en groteske trekjes die Sjostakovitsj aan de traditionele vormen
heeft gegeven.

De stijl herinnert een beetje aan Prokofjev, die Rusland op dat moment was
ontvlucht, en wiens vroege muziek Sjostakovitjs waarschijnlijk wel heeft gekend.
Sergej Prokofjev was in zijn jonge jaren een muzikaal enfant terrible. Hij dreef
in zijn muziek graag de spot met negentiende-eeuwse romantische gewoontes, die
door oudere collega’s zoals Glazoenov nog volop werden gevolgd. Omdat hij
begreep dat er voor de muziek die hij in zijn hoofd had weinig plaats zou zijn in de
nieuwe Sovjet-Unie, vertrok hij in 1918 naar Amerika, en weer enkele jaren later
besloot hij zijn geluk in West-Europa te beproeven. Waarschijnlijk door een
combinatie van heimwee en gebrek aan succes in het Westen keerde hij in de
1935 definitief naar Rusland terug. Daar werd hij door het communistische regime
met open armen ontvangen, maar later kwam hij toch herhaaldelijk in problemen
met de autoriteiten.
De Tweede Vioolsonate heeft een ingewikkelde voorgeschiedenis. Het werk is
geschreven in Rusland tijdens de oorlogsjaren als sonate voor fluit en piano, maar
ideeën voor zo’n sonate had Prokofjev al sinds hij in de jaren 1920 in Parijs had
kennisgemaakt met de Franse fluitcultuur, met name het spel van Georges
Barrère. De eerste uitvoering van de fluitsonate
vond plaats in 1943 tijdens een besloten
auditie, waarbij ook de beroemde violist David
Oistrach aanwezig was. Oistrach was zo onder
de indruk, dat hij Prokofjev vroeg een versie
voor viool te maken. Die stelde toen voor dat
Oistrach passages die daarvoor in aanmerking
kwamen zelf voor viool zou bewerken, liefst in
verschillende versies, waaruit de componist dan
een definitieve keuze zou maken, en zo kwam
de vioolversie tot stand. Aan de veeleisende
pianopartij – het is een echte duo-sonate,
‘begeleiding’ is een verkeerd woord – is geen
noot meer veranderd. Het ‘openbare’ leven van
de sonate begon met de première in 1944 door
Oistrach en de pianist Lev Oborin. Het is een
monumentaal werk in vier delen, in een neoclassicistische stijl, met allerlei verwijzingen
naar de traditie, maar in een (voor Prokofjev)
eigentijds jasje. De oorspronkelijke inspiratiebron, het Franse fluitspel, heeft een duidelijk stempel gezet op de stijl van het
stuk, met, in Prokofievs woorden, ‘niet alleen lyrische, dagdroomachtige
melodieën, maar ook de lichte en humoristische kanten waar het instrument zich
zo goed toe leent.’ De sonate is daardoor een bijzonder werk in Prokofjevs
viooloeuvre geworden.
Hans Maas, 4 november 2010
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1

2
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5

6

7

8
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10

11
12

zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Nadia Wijzenbeek (viool), Tijmen Huisingh (viool), Laura van der Stoep
(altviool), Ewout van Dingstee (cello), Ying Lai Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit
Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

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

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

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

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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reservering concerten door abonnementhouders, zie website
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in totaal €
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€
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5e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zondag 28 november 2010 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet
Doris Hochscheid - cello
Frans van Ruth - piano

Dirk Schäfer

Sonate in C op. 13 voor cello en piano (1909)

(1873-1931)

- Allegro con brio
- Adagio non troppo
- Finale. Allegro assai agitato

Claude Debussy

Sonate in d voor cello en piano (1915)

(1862-1918)

- Prologue: lent, sostenuto e molto risoluto
- Sérénade: Modérément animé
- Finale: Animé, légér et nerveux
~ pauze ~
Dirk Schäfer

Matthijs Vermeulen

Sonate nr 1 voor cello en piano (1918)

(1888-1967)
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Matthijs Vermeulen

Doris Hochscheid (cello), Frans van Ruth (piano)
Doris Hochscheid studeerde bij Dmitri Ferschtman in Amsterdam, bij Melissa Phelps in Londen en bij Philippe Muller in Parijs. Zij
werd tot tweemaal toe onderscheiden met de Prize for an Outstanding Cellist tijdens het Tanglewood Festival in de Verenigde
Staten. Naast de 'gangbare' soloconcerten voerde zij o.a. het Poème van Henriëtte Bosmans, het Celloconcert van Prokofiev, de
eerste versie van het Eerste Celloconcert van Martinu en de Cello Symphony van Britten uit. Al sinds haar studietijd is zij lid van het
ASKO Ensemble, waarbij zij soleerde in het Celloconcert van Ligeti en waarmee zij tijdens de eerste Cellobiënnale van Amsterdam in
2006 de wereldpremière verzorgde van het Celloconcert van Dimitris Andrikopoulos. Ook was zij vele jaren lid van het Leo Smit
Ensemble, waarmee zij, behalve in de reguliere concerten in Amsterdam, ook in Parijs en in Londen optrad. Doris Hochscheid
bespeelt een Bernardel, haar ter beschikking gesteld door een bewonderaar.
Frans van Ruth was aanvankelijk leerling van pianist-componist Hans Osieck. Na zijn literatuurstudies aan de Universiteiten van
Utrecht en Parijs studeerde hij piano en kamermuziek bij Herman Uhlhorn en Eli Goren aan het Utrechts Conservatorium. Tijdens de
Hugo Wolf Wettbewerb in Stuttgart in 1987 ontving hij, naast de persoonlijke complimenten van Elisabeth Schwarzkopf, van de jury
een speciale liedbegeleidersprijs. Samen met Willem Noske deed hij veel onderzoek naar het Nederlandse muziekleven in de negentiende en de vroege twintigste eeuw. In 1995 was hij mede-oprichter van de Leo Smit Stichting en tot 2004 programmeur van de
door die stichting georganiseerde concerten, waarin hij o.a. veeleisende solostukken als de Études de Jazz van Ervin Schulhoff en de
Tweede Pianosonate van Karl Amadeus Hartmann uitvoerde. Op het ogenblik bereidt hij een biografie van de laat-romantische
Nederlandse componist Leander Schlegel voor (www.fransvanruth.nl). Beide musici zijn als leraar verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.
Doris Hochscheid en Frans van Ruth hebben in de loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire van meer dan honderd
stukken opgebouwd, reikend van de gambasonates van J.S. Bach tot een groeiend aantal speciaal voor hen gecomponeerde stukken. Geprezen voor hun opmerkelijke programmering van Mendelssohns Tweede Cellosonate in combinatie met Grützmachers transcriptie van Schumanns Tweede Vioolsonate en voor hun uitdagende visie op de jeugdige Sonate van Richard Strauss, voor hun
kleurrijke weergave van de Sonate van Debussy en voor hun inleving in de laatromantische taal van de Sonate van Vierne, gaan
Doris Hochscheid en Frans van Ruth vol overtuiging ook de uitdaging aan om hedendaagse muziek uit te voeren. Tot de Nederlandse
en andere in Nederland wonende componisten die opdrachtwerken voor hen geschreven hebben behoort Roderik de Man, wiens
compositie Cordes invisibles voor cello, piano en tape bekroond werd met een eerste prijs tijdens het Concours voor elektro-akoestische muziek 2005 in Bourges. Ook verzorgden zij wereldpremières van werken van vooraanstaande buitenlandse componisten als
Mark Anthony Turnage (Two Vocalises, Amsterdam 2001) en Krzysztof Meyer (Cellosonate no.2, Muziekfestival Kiev 2006).
Met violiste Jacobien Rozemond en altvioliste Elisabeth Smalt vormen zij het Amsterdam Bridge Ensemble, dat zowel in pianokwartet- als in strijktrio- of pianotrioformatie optreedt. Het ensemble wil vooral bruggen slaan tussen romantiek en modernisme,
maar zonder de klassieke of hedendaagse muziek te verwaarlozen. Zo werd een cd met werken van René Samson – waaronder
diens Cellosonate – in Luister bekroond met een 10. Een cd gewijd aan kamermuziek van Hendrik Andriessen verscheen in de herfst
van 2009. In 2003 voerden Doris Hochscheid en Frans van Ruth de Tweede Cellosonate van Matthijs Vermeulen uit tijdens de presentatie in Amsterdam van een nieuwe uitgave van diens kamermuziek en in 2006 zijn Eerste Cellosonate bij gelegenheid van de
onthulling van een borstbeeld in Vermeulens geboorteplaats Helmond. Eveneens in 2003 brachten zij een cd uit met werken van
Henriëtte Bosmans en Lex van Delden, waarvan de uitvoering in de pers werd omschreven als “hartstochtelijk” en “van uitzonderlijk
hoog niveau”.
Mede op grond van het succes van deze cd hebben zij in 2007 de Stichting Cellosonate Nederland opgericht. Een van de activiteiten
van de stichting is een – in samenwerking met MDG – opgezet langjarig cd-project, gewijd aan de Nederlandse muziek voor cello en
piano. De eerste cd, met sonates van Pijper, Escher en Ponse, werd gepresenteerd tijdens de tweede Cellobiënnale van Amsterdam
in oktober 2008.
Fotografie: Camilla van Zuylen
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Toelichting 1/2
In dit concert horen we drie cellosonates uit een korte periode (1909-1918), een
periode waarin zich radicale omwentelingen in de kunstgeschiedenis van de 20ste
eeuw voltrokken.
In 1908 begon Schönberg met componeren zonder de leidende rol van de
toonsoort, het begin van het atonaal componeren. Concerten met nieuw werk van
hem moesten soms worden afgebroken door vechtpartijen. In 1913 was de
première van de Sacre du Printemps van Strawinsky, een concert met veel tumult
van een stuk dat met zijn vreemde harmonieën en opzwepende ritmes de
geboorte van de nieuwe muziek inluidde. (Overigens: Strawinsky en Schönberg
waren bepaald geen vrienden.) Ook in 1913 brak de schilder Kandinsky met het
figuratieve schilderen en maakte zijn eerste abstracte schilderijen. En het
bijzondere is dat Schönberg en Kandinsky elkaar in die periode hebben ontmoet
en beïnvloed. Even later liet de eerste wereldoorlog (1914-1918) ook in
staatkundig, politiek en menselijk oogpunt Europa op haar grondvesten trillen. En
in 1917 volgde de revolutie in Rusland. Kortom, in dit decennium veranderde er in
korte tijd erg veel in Europa.

Matthijs Vermeulen

De drie sonates hebben in zoverre een
samenhang dat zowel Schäfer als Vermeulen
zich veel meer verwant voelden met de Franse
dan met de Duitse muziek. Mede daardoor is
Vermeulens werk zelden gespeeld en heeft de
carrière van Schäfer zich vooral in het buitenland afgespeeld: zij lagen niet goed in het
Nederlandse muziekleven. De Duitse muziek
was dominant, mede door de voorkeur van
Willem Mengelberg, de dirigent van het
Concertgebouworkest, bij wie Gustav Mahler
en Richard Strauss graag geziene gasten
waren. Zoals in onze tijd de Engelse taal
dominant is, zo was dat in de eerste helft van
de vorige eeuw de Duitse taal: in die taal
waren veel studieboeken en werd de
(vertaalde) wereldliteratuur gelezen, soms ook
omdat er geen goede vertalingen in het
Nederlands waren.

Dirk Schäfer kende ik tot voor kort uitsluitend van het prachtige portret van hem
dat in het Concertgebouw hangt en dat mij altijd geïntrigeerd heeft door het hoge
standpunt van de kunstenaar en de intelligente wijze waarop het klavier is
vereenvoudigd. Schäfer was een van beste pianisten die in Nederland geleefd
heeft. Vooral zijn toucher en zijn vermogen om zacht te spelen en daarin gradaties
aan te brengen werden geroemd en zijn goed te horen op een cd waarop hij als
pianist is te beluisteren.
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Schäfer is geboren in Rotterdam, studeerde in Keulen en vestigde zich in
Amsterdam. In Amsterdam gaf hij in 1911 een serie van elf concerten met een
overzicht van de klavierliteratuur, vanaf de Engelse klavecinisten tot en met
recent verschenen werk van Schönberg (dat hij verafschuwde).
In 1899 voerde hij zijn (later vernietigde) Pianoconcert in Es uit met het
Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg. In 1905 verzorgden Mengelberg
en het Concertgebouworkest de première van zijn Capriccio op een gamelangmelodie (Rhapsodie javanaise) en Suite Pastorale. (Ik ben heel nieuwsgierig naar
deze stukken. Dus als u daarvan een opname bezit, dan verneem ik dat graag.)
Hij had (net als Vermeulen) een scherpe pen bijvoorbeeld in zijn boek over
pianospelen dat postuum door zijn weduwe gepubliceerd werd.

Dirk Schäfer (door Jan Toorop in 1905)

Een aantal citaten wil ik u niet onthouden. “Ik heb honderdmaal liever een pianist
die er steeds weer uitraakt en er steeds weer inkomt, dan een pianist die er nooit
uitraakt en er nooit inkomt.” De latere werken van Debussy vond hij 'knutselwerk',
Mendelssohn's Lieder ohne Worte 'zalvende predikantenmuziek', de bewerkingen
van Liszt van liederen van Schubert (die ik zelf prachtig vind) 'eenvoudig
godslasterlijk' en Liszts eerste pianoconcert 'kinderachtige hocus-pocus'. “De
eerste eisch van den kunstenaar is: zelfverloochening. Er moet slechts één
reproductie zijn: de herschepping. De kunstenaar begint daar, waar de
instrumentalist eindigt. Pianist is een scheldnaam.”

Toelichting 2/2
Maar Chopin, Brahms en Beethoven, daarover was hij lyrisch. Ik vermoed dat hij
als pianist het meest gesteld was op Chopin, omdat die zo ontzettend goed
speelbaar en vernieuwend voor het instrument schreef, en als componist het
meest gesteld was op Brahms. Deze eerste cellosonate staat net als de eerste
cellosonate van Brahms in de toonsoort e-klein en dat is vast geen toeval.
Over de sonate zelf kan ik helaas geen andere informatie vinden dan de mening
van de musici van vanmiddag dat het gaat om "een romantische cellosonate die
even gedistingeerd is als de wijze waarop hij Chopin speelde". Ik hoop dat ze iets
meer over de sonate zullen vertellen op het concert. De sonate is uitgegeven in
1916; Schäfer droeg hem op aan de cellist Gérard Hekking. Het werk duurt
ongeveer 23 minuten.
Claude Debussy keerde zich af van klassieke vormen als symfonie of sonate. Al
zijn werken hebben titels die daar niet aan refereren, tot hij in de laatste drie jaar
van zijn leven toch een serie van zes sonates plande. Maar die zouden meer in de
traditie van Couperin zijn dan van de Duitse klassieken (of van Franck of Fauré).
Van deze serie heeft hij er drie kunnen realiseren: de vioolsonate (die vorig jaar
magistraal voor ons is gespeeld door Liza Ferschtman en Inon Barnatan), de
cellosonate (die in 2002 in onze serie gespeeld is door de ouders van Liza) en de
prachtige sonate voor fluit, altviool en harp. Het is een technisch veeleisend werk.
Het heeft drie delen, waarbij de laatste twee delen in elkaar overgaan, en duurt
ongeveer 11 minuten.
De reputatie van Matthijs Vermeulen was gebaseerd op zijn artikelen en
recensies in De Telegraaf. Maar als componist was hij niet bekend, en dat was een
grote frustratie voor hem. De zeldzame keren dat werk van hem werd gespeeld,
riep dit grote emoties op, bij voor- en tegenstanders. Hij moet een zelfde soort
frustratie hebben gehad als Vincent van Gogh: te weten dat je prachtige dingen
maakt en dat er niemand is om dat mee te delen, en er niet van te kunnen leven.
Hij kwam als 19-jarige Brabantse jongen naar Amsterdam, kon nauwelijks een
instrument bespelen, was arm, te arm om een kaartje voor een concert te kunnen
kopen, en hoorde het Concertgebouworkest spelen door achter de struiken bij een
openluchtconcert te gaan luisteren. Hij kon pas een piano kopen toen hij 23 jaar
oud was.
Sinds drie decennia is een stichting actief met het promoten van zijn werk, o.a.
door een prachtige website. Op die site is de hele sonate te horen. Daar staat de
volgende toelichting:
Enige dagen na het bekend worden van Debussy's dood op 25 maart 1918 werd de Franse
meester in Amsterdam herdacht met het spelen van zijn Cellosonate uit 1915. Die
uitvoering (door Thomas Canivez en Evert Cornelis) maakte veel indruk op Vermeulen
getuige zijn recensie in De Telegraaf. Voor hem opende het werk – geschreven voor "een
zoo ouderwetsche combinatie als piano en cello" – onvermoede perspectieven en
mogelijkheden. Kort erna zette hij de eerste noten op papier van zijn eigen sonate.
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Dat Vermeulens compositie schatplichtig is aan Debussy, is merkbaar in de
melodiebouw waarin naast modaliteit en chromatiek ook enige malen heletoonstructuur voorkomt. Een ander kenmerk dat Vermeulens sonate met die van
Debussy gemeen heeft, is de afwisseling tussen lyrisch-melodische gedeelten en
motorische passages, waar het niet zozeer gaat om de precieze waarneming van
de toonhoogte als wel om de energetische beweging (beide componisten laten de
cello dan felle pizzicati spelen). Ook het gebruik van parallelle intervallen die
dienen om een stem een bijzondere klankkleur te geven, is aan de Fransman
ontleend.
Maar op een aantal gebieden gaat Vermeulen aanzienlijk verder dan zijn
voorbeeld. Zo verlaat hij de tonaliteit reeds op de eerste bladzijde, waar hij een
nieuw klankidioom creëert. Daarnaast onderscheidt Vermeulens compositie zich
door de polymelodiek (niet zelden treden er drie zelfstandige stemmen tegelijkertijd op) en de mate van wildheid in de heftige passages die bij Debussy meer
neigen naar het charmante en bij Vermeulen meer naar het vurige (niet voor niets
staat er ergens in de partituur "très fougueux et farouche"). Om dat effect te
bereiken heeft Vermeulen nieuwe pianistische technieken ontwikkeld, zoals onder
andere te horen is in de openingsmaten van het tweede deel.
Bij het componeren van deze sonate voelde Vermeulen zich geïnspireerd door zijn
vrouw Anny met wie hij in dat voorjaar was getrouwd, èn door de verwachting dat
de wereldoorlog die miljoenen slachtoffers had geëist, spoedig ten einde zou zijn.
Het eerste deel – dat als het ware tastend, vanuit de stilte, begint met een
stijgende en dalende curve in de piano waarna de cello inzet met een
chromatische, lang uitgesponnen, tedere melodie – associeerde hij met Venus en
kenschetste hij later als "de ontluiking en daarna het weerklinken van een grote
liefdeszang in strofen en tegenstrofen".
Het tweede deel is vooral dynamisch van karakter, met dikwijls heftige beweging
in het hoge en lage register van beide instrumenten ("de opschudding en daarna
een grote krijgszang in de geest van de overwinnaars"). Dit deel staat voor Mars.
Aan het eind keert de stemming van het allereerste begin terug, alsof – zo schrijft
Vermeulen – "opnieuw een canto d'amore zou kunnen ontluiken".
De vitaliteit en levensvreugde die uit het werk spreken, en de organische vorm
maken het tot een hoogtepunt in de internationale literatuur voor cello en piano.
Wouter Molendijk, 21 november 2010

Wij verwijzen u graag naar onze website www.randmeerconcerten.nl onder ‘muziektips’,
waar u regelmatig allerlei tips en verwijzingen naar andere websites met informatie over
klassieke muziek kunt vinden en ook over muziek die op de concerten wordt gespeeld.
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zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Nadia Wijzenbeek (viool), Tijmen Huisingh (viool), Laura van der Stoep
(altviool), Ewout van Dingstee (cello), Ying Lai Green (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit
Strahl (fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg
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financiën
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Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten
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website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

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

b

in totaal €

totaal

€

handtekening voor akkoord:

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

plaats en datum:

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

te

t.n.v.

rekening

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

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

(u dient zich elk jaar opnieuw op te geven)

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

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à € 144

de 12 concerten u wilt bezoeken)

abonnement(en) voor 7 concerten à € 98,(u hoeft niet aan te geven welke 7 concerten van

Bestelt hierbij:
in totaal €

- bestelformulier voor abonnementen

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

e-mail *)

telefoon

postcode en plaats

adres

dhr. en/of mevr.

Randmeerconcerten 2010-2011

+

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

Randmeerconcertbrief

seizoen 2010/11 nr. 6

Nieuwjaarsconcert zondag 2 januari 2011
Ensemble Airco
Hotel NH Sparrenhorst, Nunspeet

Inhoud
2

Programma 2 januari 2011

3

Over Ensemble Airco

4-5

Toelichting door Hans Maas

a

Contactadresssen en concertlocaties

b

Agenda seizoen 2010/11

c

Bestelformulier abonnementen

Voorblad fotografie: Sarah Wijzenbeek

Nieuwjaarsconcert
6e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zondag 2 januari 2011 14.00 uur
Hotel NH Sparrenhorst - Nunspeet

Ensemble Airco

Franz Adolf Berwald

Septet in Bes (1828-1828)

(1796-1868)

- Introduzione. Adagio, Allegro con molto
- Poco adagio
- Finale. Allegro con spirito

Richard Strauss

Till Eulenspiegel einmal anders! op. 28
Bew. voor viool, klarinet, fagot, hoorn en contrabas
door Franz Hasenörhl (1885-1970)

(1864-1949)

~ pauze ~

2

Franz Schubert

Octet in F,

(1797-1828)

-

op. 166 posth. D 803 (1827)

Adagio. Allegro.
Adagio
Allegro vivace. Trio.
Andante con variazioni
Menuetto. Allegretto.
Andante molto. Allegro

Ensemble Airco
Het Ensemble A(i)rco werd in 2008 opgericht en heeft inmiddels een speciale plaats op de concertpodia ingenomen.
De bijzondere bezetting van vier strijkers (arco) en drie blazers (air) is gebaseerd op het beroemde Septet in Es van
Beethoven. Deze combinatie maakt het mogelijk kamermuziekwerken te programmeren die normaal niet vaak in de
concertzaal klinken. Het ensemble was al op veel Nederlandse podia, waaronder het Amsterdamse Concertgebouw en
het Muziekgebouw aan het IJ, te horen. Ook werden concerten live op Radio 4 uitgezonden. In 2009 was het Ensemble
A(i)rco te gast in de prestigieuze concertserie van de Bosporus Universiteit in Istanbul (Turkije).
In 2010 trad het op in de serie Robeco Zomerconcerten van het Concertgebouw Amsterdam.

Céleste Zéwald, klarinet

Als veelzijdige en enthousiaste kamermusici spelen zij in verschillende, succesvolle ensembles en treden op internationale podia op. Zo speelden leden van het ensemble in de series ‘Rising Stars’, ‘Artist International Debut’ en ‘New
Masters on tour’ en waren zij te horen op prestigieuze kamermuziekfestivals in Europa en de Verenigde Staten.
Daarnaast zijn zij laureaten van nationale en internationale concoursen en nemen zij prominente posities in de
Nederlandse orkesten in.
Hun passie voor kamermuziek brengt de musici samen in het Ensemble A(i)rco, dat afwisselende programma’s en hoog
niveau met elkaar verbindt. Naast bekende meesterwerken van bijvoorbeeld Beethoven, Schubert, Strauss en Mozart
heeft het ensemble werken van minder bekende componisten als Berwald, Crusell en Kreutzer op het repertoire.
Daarbij heeft het ensemble ook speciale aandacht voor nieuwe en Nederlandse composities voor de combinatie van
strijkers en blazers. Regelmatig nodigt het Ensemble A(i)rco gastmusici uit om het veelzijdige repertoire in verrassende
combinaties op het programma te kunnen nemen.

Ewout van Dingstee, cello

Laura van der Stoep, altviool
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Samenstelling van het ensemble bij het nieuwjaarsconcert:
Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool), Ewout van Dingstee (cello),
Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zewald (klarinet), Birgit Strahl (fagot), Corina Liefers(hoorn).

Corina Liefers, hoorn

Birgit Strahl, fagot

Toelichting 1/2
Veel van de kamermuziek voor gemengde bezettingen van blazers en strijkers
dateert uit de periode rond 1800. Het was toen een geliefd genre, met name in
kringen van rijke, adellijke muziekliefhebbers, die zelf vaak uitstekende
amateurmusici waren. Wat betreft opzet en karakter sluit deze muziek nauw aan
bij de lichtere vormen zoals serenades en divertimenti uit de tijd van Haydn en
Mozart. Dat geldt ook voor het succesvolle Septet op. 20 uit 1799 voor klarinet,
fagot, hoorn, viool, altviool, cello en contrabas van Beethoven, jarenlang zijn
meestgespeelde werk. (Dat was overigens een succes waar Beethoven gemengde
gevoelens over had, want zijn ambities lagen toch bij serieuzere genres.)
Beethovens Septet diende dan ook als inspiratiebron voor verschillende andere
werken uit de vroege negentiende eeuw. We horen vandaag twee voorbeelden.
Het eerste is het Grand Septet in Bes voor precies dezelfde bezetting van Franz
Berwald, een Zweedse bijna-leeftijdgenoot van Schubert, die tegenwoordig
vooral bekend is om zijn vier symfonieën. Berwald
maakte zijn debuut als vioolwonderkind al op
tienjarige leeftijd en speelde al voor zijn twintigste in
de Koninklijke Hofkapel in Stockholm. Tegenwoordig
geldt hij als de belangrijkste Zweedse componist uit
de negentiende eeuw, hoewel zijn muziek tijdens zijn
leven weinig werd gewaardeerd door zijn overwegend
conservatief ingestelde landgenoten. Het Septet
dateert uit 1828, maar is vermoedelijk een herziene
versie van een vroeg werk, geschreven in 1817 en
voor het eerst uitgevoerd in januari 1818.
Al vanaf de langzame inleiding van het eerste deel is
duidelijk dat Berwald andere wegen bewandelt dan
zijn grote voorganger. Critici maakten meteen
bezwaar tegen Berwalds ongebreidelde fantasie,
vooral wat betreft veranderingen van toonsoort, en zij
hadden daarmee zeker een opvallend kenmerk van
zijn stijl te pakken. Ook valt op dat de blazers vaker dan bij Beethoven een
solistische rol krijgen toebedeeld. Anders dan de meeste divertimento-achtige
ensemblewerken uit de late achttiende eeuw, die uit vijf of meer delen bestaan, is
Berwald voor zijn Septet uitgegaan van de vier delen van klassieke symfonieën en
strijkkwartetten. Daarbij heeft hij bovendien het scherzo, normaal het derde deel
van een symfonie, als een soort tussenvoegsel opgenomen in het langzame deel,
zodat er uiteindelijk maar drie delen zijn. De Finale doet denken aan de finale van
een komische opera: verschillende personages kwebbelen en kibbelen er lustig op
los, vallen elkaar in de rede en raken in verwarring door onverwachte
gebeurtenissen, maar uiteindelijk loopt alles goed af.
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Richard Strauss' carrière als componist is ruwweg in twee periodes te verdelen.
Voor 1900 kreeg hij als componist grote bekendheid met zijn symfonische
gedichten, orkestwerken die, in de woorden van Liszt, de 'uitvinder' van het
symfonisch gedicht, 'de emotionele realiteit' van een buitenmuzikaal onderwerp een verhaal, gedicht, schilderij, filosofische beschouwing - tot uitdrukking
brengen. Later legde Strauss zich vooral toe op opera's. Till Eulenspiegels lustige
Streiche ('Tijl Uilenspieges schelmenstreken') is het bekendste en zeker ook het
vrolijkste van Strauss' symfonische gedichten. Het is geïnspireerd op een oud
Duits volksverhaal (de Nederlandse 'Tijl Uilenspiegel' is een bewerking), waarvan
de oudste gedrukte versie verscheen in 1515. Telkens weer weet Tijl zijn
medemensen voor de gek te houden en zo hun zwakheden bloot te leggen - de
naam 'Uilenspiegel' wordt wel eens opgevat als
'ulieden spiegel'.
Strauss voegde aan de titel nog toe: 'nach alter
Schelmenweise in Rondeauform', 'naar de oude
schelmengewoonte in Rondeauvorm'. Dat houdt in
dat er een hoofdthema is, een refrein, dat een
aantal keren terugkomt. In dit geval is het refrein
de muzikale uitbeelding van het spottende lachje
van Tijl na iedere 'poets' die hij anderen heeft
gebakken, tot en met de executie van Tijl. De
'coupletten' tussen de refreinen beelden dan de
verschillende episodes van het verhaal uit. In zijn
eigen partituur heeft Strauss de titels van die
episodes precies aangegeven, maar hij wilde niet
dat het publiek de details van het 'programma' zou
volgen. Toen de dirigent van de première, Franz
Wüllner, ernaar vroeg, antwoordde Strauss: 'Het is
mij onmogelijk een programma bij Eulenspiegel te geven. In woorden weergeven
waar ik bij de afzonderlijke delen aan heb gedacht, zou vervloekt komisch werken
en veel aanstoot geven. Zullen we deze keer de luitjes maar zelf de noten laten
kraken, die de schelm ze aanreikt?' Daar kunnen we ons dus maar beter bij
aansluiten.
De bewerking voor viool, klarinet, hoorn, fagot en contrabas van de Oostenrijkse
componist en musicoloog Franz Hasenöhrl (1885-1970) draagt de titel Till
Eulenspiegel, einmal anders! en dateert uit 1954. Hasenöhrl heeft Strauss' grote
orkestbezetting virtuoos vertaald naar de minimale middelen van het kwintet,
optimaal gebruik makend van de verschillende klankkleuren die dit kleine
ensemble toch rijk is. Een aantal passages heeft hij daarbij flink ingekort, omdat
je met een kwintet nu eenmaal minder mogelijkheden voor grote ontwikkelingen
hebt dan met Strauss' laatromantische reuzenorkest.

Toelichting 2/2
Franz Schubert was misschien wel de eerste componist in de muziekgeschiedenis
die zichzelf inderdaad vooral als componist zag, en niet als uitvoerend musicus. Al
in zijn tienerjaren componeerde hij het ene stuk na het andere, vaak zonder dat
duidelijk was of zijn werk zou worden uitgevoerd. Componeren in opdracht deed
hij zelden – wat jammer voor hem was, want hij had deze vorm van inkomsten
heel goed kunnen gebruiken. Het beroemde Octet uit 1824 vormt in dit opzicht
een grote uitzondering: het was een bestelling van Graaf Ferdinand Troyer, administrateur van beroep en een uitstekende amateurklarinettist. Graaf Troyer had
met zoveel woorden gevraagd om een werk in de trant van Beethovens Septet, en
zo’n opdracht was eigenlijk een kolfje naar Schuberts hand: Beethoven was zijn
idool, en om zich te oefenen gebruikte hij wel vaker werken van grote voorgangers (naast Beethoven vooral Mozart) als model. Maar hoezeer hij ook werkte
aan de hand van een voorbeeld, hij bleef altijd zichzelf en het resultaat klonk als
volkomen onmiskenbaar Schubert. Dat is ook nu het geval.
Voor het Octet voegde
Schubert aan de
septet-bezetting nog
een tweede viool toe;
de indeling in zes
delen nam hij van
Beethoven over. Het
zijn de vier delen die
we kennen van veel
strijkkwartetten, waaraan er twee zijn toegevoegd: een tweede
menuet met trio en
een thema met variaties. In alle delen
heeft Schubert duidelijk zijn best gedaan
om verschillende instrumenten solistisch
Origineel notenschrift van Schuberts Octet
aan bod te laten komen, in de eerste
plaats natuurlijk de klarinet van zijn opdrachtgever, en daarnaast vooral de hoorn.
De bezetting gaf Schubert ook volop de gelegenheid voor kleine dialoogjes tussen
telkens andere instrumenten en groepen; een feest voor het publiek, en ook voor
de spelers. In navolging van Beethoven begint het grootschalige laatste deel, net
als het eerste, met een langzame inleiding, maar nu zelfs in mineur, donker, dreigend, onheilspellend. In het Allegro dat volgt schijnt de zon weer, op een korte
passage vlak voor het einde na.
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Hans Maas
21 december 2010

Het eerstvolgende concert is gewijd aan Franz Liszt. Een bijzonder concert van
Yoram Ish-Hurwitz! Zaterdag 22 januari 2011 in De Dialoog in Ermelo
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Nieuwjaarsconcert
7e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 22 januari 2011 20.00 uur
De Dialoog - Ermelo

Yoram Ish-Hurwitz (piano)
Aukelien van Hoitema (verteller)

Franz Liszt

Première Année de Pèlerinage: Suisse (1836-1854)

(1811-1886)

Chapelle de Guillaume Tell
Au lac de Wallenstadt
Pastorale
Au bord d'une Source
Orage
Vallée d'Obermann
Eglogue
Le mal du pays
Les cloches de Genève: Nocturne
~ pauze ~

Deuxième Année de Pèlerinage: Italie (1838-1849)
Sposalizio
Il Pensieroso
Canzonetta del Salvator Rosa
Sonetto 47 del Petrarca
Sonetto 104 del Petrarca
Sonetto 123 del Petrarca
Après une Lecture du Dante: Fantasia Quasi Sonata
Venetië en Napels: Gondoliera
Canzone
Tarantella
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Yoram Ish-Hurwitz
Yoram Ish-Hurwitz is een Nederlandse pianist van Israëlische afkomst. Hij begon zijn studie
bij Danièle Dechenne en Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Als
eerste Nederlandse pianist studeerde hij vervolgens gedurende twee jaar aan de Juilliard
School in New York bij de Hongaarse pianist György Sándor. Na het voltooien van deze studie
werd hij opgenomen in de solistenklas van de vermaarde pianopedagoog Karl-Heinz
Kämmerling in Hannover bij wie hij eveneens twee jaar studeerde.
In 1988 won hij de tweede prijs op het Eduard Flipse Pianoconcours in Rotterdam. Drie jaar
later werd hem door een internationale jury unaniem de Jacques Vonk Prijs toegekend.
Sindsdien treedt hij veelvuldig op in Nederland, waaronder vele malen in het Concertgebouw
in Amsterdam. Daarnaast is hij regelmatig te gast als solist bij verschillende orkesten en gaf
hij recitals in onder meer Noorwegen, Duitsland, Slowakije, Italië, Tsjechië, Groot-Brittanië en
de Verenigde Staten. Met ingang van 2003 is hij Steinway Artist.
Van Yoram zijn vele solo-cd's verschenen met werken van Franz Schubert, Frédéric Chopin,
Modest Moessorgsky, Sergej Prokofjev en de integrale uitvoering van de Années de Pèlerinage
van Franz Liszt. Een van zijn Liszt-cd's stond enkele weken op nummer één van de klassieke
cd-toptien. Begin 2009 werd de eerste van twee cd's uitgebracht met de complete Iberiapianocyclus. De verschijning viel samen met zijn Iberia-project dat ter gelegenheid van het
honderdste sterfjaar (in 2009) en honderdvijftigste geboortejaar (in 2010) van de componist
wordt georganiseerd. Enkele jaren daarvoor trok Yoram Ish-Hurwitz volle zalen met een
eerdere versie van zijn Liszt-project Pelgrimsjaren, waarmee hij veel lof oogstte bij pers en
publiek.
In 2008 was hij verantwoordelijk voor de muzikale helft van de theatervoorstelling De Pianist
voor acteur en concertpianist, geregisseerd door Mette Bouhuijs. Edwin de Vries vertelde
daarin het aangrijpende relaas van de Joodse pianist Szpilman tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De tournee omvatte een kleine vijftig optredens door heel Nederland,
waaronder het prestigieuze Theaterfestival van Nederland en Vlaanderen. De voorstelling
werd genomineerd voor de Toneel Publieksprijs.
Aukelien van Hoitema werd geboren in Amsterdam, groeide op in Den Haag, studeerde Frans en piano
in Genève en musicologie in Leiden en Utrecht. Ze deed staatsexamen piano en studeerde als musicoloog
af op De onbekende opera's van Schubert. Na nog een aantal maanden bij de Nos te hebben gewerkt,
stapte ze over naar de Tros, waar ze inmiddels meer dan vijfentwintig jaar werkt. Ze was
verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van vele programma's. Aukelien van Hoytema
werkte mee aan een aantal televisie-uitzendingen onder de noemer TROS Klassiek en produceerde en
presenteerde concertseries als Jonge Meesters aan Zee. Ook buiten de omroep houdt Aukelien zich op
uiteenlopende manieren met het muziekleven bezig. Ze geeft lezingen en concertinleidingen in het
Concertgebouw en bij de Nederlandse Opera in het Muziektheater in Amsterdam, in Muziekcentrum
Vredenburg in Utrecht en in de concertzalen in Den Haag. Zij was bestuurslid van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest, en is dat nog steeds van het Tromp Concours, het Internationale Vocalisten
Concours en het Van Wassenaer Concours. Daarnaast schrijft zij musicals en zingt zij bij het damesorkest
Salut d'Amour en bij een pop-jazzband. Samen met een pianist zingt zij songs en liederen van George
Gershwin en Kurt Weill.
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Fotografie: Rob Becker

Toelichting
De ware Liszt?
Voor mij is Franz Liszt een van de meest fascinerende personen van de negentiende-eeuwse muziekwereld. Niet alleen kan hij worden beschouwd als het archetype
van het fenomeen concertpianist zoals we dat tegenwoordig kennen, ook was hij
een groot pleitbezorger voor talloze componisten uit zijn tijd die moeizaam
vochten voor erkenning zoals Wagner, Berlioz en Schumann. En dan heb ik het
nog niet eens over zijn baanbrekende werk als componist en dirigent. Zelfs al zou
de typering van Liszt als showman een kern van waarheid bevatten, dan geldt die
zeker niet voor de afwisselend temperamentvolle, dramatische, lyrische, verstilde
en soms zelfs humoristische stukken die gezamenlijk de Années de Pèlerinage
vormen. Voor mijn gevoel wist Liszt in dit werk vorm en inhoud op meesterlijke
wijze met elkaar te versmelten, waarbij hij weinig middelen gebruikte waar het
kon en donderend geweld waar het moest. Met een ontstaansgeschiedenis van
bijna een halve eeuw geeft het een vrijwel compleet beeld van Liszts ontwikkeling
en veelzijdigheid als kunstenaar en vormt het zo een pelgrimstocht
op zichzelf naar ten minste één kant van de ware Liszt.
Yoram Ish-Hurwitz

Meer dan een pianovirtuoos
Bij de naam Liszt denken velen al snel aan knappende snaren en pianotoetsen die
hen om de oren vliegen of duizelingwekkende octavenpassages. Maar dat Liszt
aan de wieg stond van talloze vernieuwingen, waaronder impressionistische en
atonale muziek en van het recital zoals we dat tegenwoordig kennen, is minder
bekend. Dat geldt evenzeer voor het feit dat er vele literaire en religieuze invloeden in zijn composities te vinden zijn. Reden dus om het vooroordeel dat al ruim
honderdvijftig jaar aan hem kleeft, los te weken.
Drieluik
De Années de Pèlerinage zijn hiertoe bij uitstek geschikt. De drieëntwintig stukken
waaruit de driedelige pianocyclus (1) bestaat bevatten veel werken die het stereotype beeld van Liszt als showman volledig teniet doen. Daarnaast is het werk
nauw verweven met zijn privéleven. Zo was zijn romantische vlucht met de gehuwde gravin Marie d'Agoult naar Zwitserland en later Italië aanleiding voor het
schrijven van de eerste twee bundels. In Suisse liet de jonge componist zich inspireren door de natuur, de poëzie van Byron en de roman Obermann van Sénancour. In Italië waren het vooral de renaissancekunst en -literatuur die hem in
vervoering brachten met meesterwerken van Michelangelo, Petrarca en Dante.
In de jaren die op de liefdesaffaire volgden, boekte Liszt in heel Europa ongeëvenaarde successen als concertpianist, maar kreeg hij ook grote teleurstellingen te
verwerken, zowel artistiek als persoonlijk. Zijn religieuze roeping kreeg tenslotte
de overhand en hij onderging een metamorfose waarin virtuositeit steeds meer
plaats maakte voor soberheid en ingetogenheid. De derde cyclus, die zo'n dertig
jaar na de eerste twee ontstond, is dan ook wezenlijk verschillend. Het vormt een
brug naar de volgende eeuw met elementen die verwijzen naar Debussy, Ravel en
zelfs Schönberg.
De drie pelgrimsjaren staan niet los van elkaar maar vormen een aantal pelgrimstochten. Naast een muzikale en een autobiografische is er ook een literaire. De
pianocyclus, met name de eerste twee pelgrimsjaren, kan namelijk niet los worden gezien van de gedichten van Schiller, Lord Byron en Michelangelo, de drie
sonnetten van Petrarca, de roman Obermann van Étienne de Sénancour en de
Divina Commedia van Dante Alighieri die gezamenlijk een geheel zelfstandige inspiratiebron voor de cyclus vormden. Daarnaast geven Georges Sands tiende Lettre d’un voyageur en Adolphe Pictets Une course à Chamounix (2) een
vermakelijke kijk op de ontstaansgeschiedenis van het eerste pelgrimsjaar.
Bovenstaande tekst komt van de website van Yoram Ish-Hurwitz.
(1) De eerste twee delen worden tijdens het concert op 22 januari 2011 gespeeld
(2) Boek is heruitgegeven en te koop bij Amazon.FR !
Over boeken gesproken: op internet zijn heel veel gratis boeken te vinden als download.
Denk hierbij bijv. aan het Gutenberg project. De genoemde ‘Lettre’ kon ik echter nergens
vinden (APK).
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Recensie Nieuwjaarsconcert
Fleurig Nieuwjaarsconcert door Ensemble Airco.
Bovengenoemd ensemble gaf op 2 januari 2011 een bijzonder Nieuwjaarsconcert
voor de stichting Randmeerconcerten in Hotel “ Sparrenhorst”.Niet alledaags was
dat het gezelschap gebruik maakte van zowel strijkers als blazers in hun ensemble. Vandaar de naam A(i)rco = strijkers (arco) en blazers (air). Deze combinatie
bestaat sinds 2008 en zij treden zowel op nationale als internationale podia op.
De bijzondere bezetting van 4 strijkers en 3 blazers is gebaseerd op het beroemde
Septet in Es van Ludwig van Beethoven. Kamermuziekwerken in deze combinatie
zijn niet vaak in de muziekzaal te beluisteren. En zo werd dit septet een inspiratiebron voor diverse andere werken uit de vroege 19e eeuw.
Van Franz Berwald beluisteren we het Septet in bes gr.t. van 1828, Hij geldt als
de belangrijkste Zweedse componist uit de 19e eeuw. Hierin spelen drie blazers en
vier strijkers. Het bleek een mooie combinatie. Opvallend was de rol van de klarinet(Céleste Zewald) die met haar klaterende tonen voor de feestvreugde zorgde.
Ook de basrol van de fagot (Birgit Strahl)en de hoorn ( Corina Liefers) , die het
ritme accentueerde vielen op. In het Adagio kwam de vioolpartij meer naar voren.
(Tiziana Pintus, Naomi Peters, Ewout van Dingstee(cello), Robert Dirksen
(contrabas). Wel was het spel af en toe wat fragmentarisch, hetgeen ten koste
van de harmonie ging.
Een topper werd de uitvoering van “Til Eulenspiegel einmal anders” van Richard
Strauss, in bewerking van Franz Hasenörhl uit 1954. Hierin had de hoorn een
grote rol en liet de klarinet het spottende lachje van Eulenspiegel steeds horen.
Ook de eerste violiste had een duidelijke solo. De verschillende klankkleuren
maakten het tot een boeiend geheel.
Franz Schubert kreeg opdracht van Graaf Ferdinand Troyer om een werk in de
trant van Beethovens septet te componeren. Dat was een kolfje naar zijn hand.
Maar het resultaat was toch onmiskenbaar Schubert. En zo ontstond het Octet in
F grote terts in 1824. De uitvoering is uit 1827 opus posth. D803 . Zijn opdrachtgever speelde zelf uitstekend klarinet en dus liet Schubert de klarinet veelvuldig
aan het woord komen en daarnaast ook de hoorn. Er waren tevens kleine duetten
te beluisteren . Ook in dit stuk weer vele fragmenten, maar ook vele lieflijke soli
voor viool,klarinet en hoorn.
Alle 8 musici werkten aan dit octet mee, ook de altvioliste Laura van der Stoep
Evenals het eerste deel, kreeg tevens het laatste deel een langzame inleiding, in
navolging van Beethoven. Met een zonnig Allegro eindigde het octet.
Annette Essers, Nunspeet
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zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool),
Ewout van Dingstee (cello), Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl
(fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a
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Kasteel De Vanenburg
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voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

E-mail: info-putten@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 353842
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dhr. H. W. de Wit
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Telefoon: 0341 415593
Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

E-mail: coordinator@randmeerconcerten.nl
Telefoon: 0341 551703
Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo
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dhr. M. de Lussanet
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websitebeheer en
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dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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Fotografie Lavinia Meijer: RMC

8e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zondag 6 februari 2011 14.00 uur
Hotel Vennendal - Nunspeet
Lavinia Meijer - harp
Domenico Scarlatti
(1685-1757)

Sonate in E gr.t. K380
- Andante comodo

Sonate in A gr.t. K208
- Adagio e cantabile

Sonate in E gr.t. K209
- Allegro

Jan Ladislav Dussek

Sonate in Es gr.t.

(1760-1812)

- Allegro Brillante
- Andantino
- Rondeau

Benjamin Britten

Suite op. 83 (1969)

(1913-1976)

-

Overture
Toccata
Nocturne
Fugue
Hymn (St Denio)

~ pauze ~

Louis Spohr

Fantaisie op. 35 (1807)

(1784-1859)

Camille Saint-Saëns

Fantaisie op. 95 (1893)

(1835-1921)

Albert Roussel

Impromptu op. 21 (1919)

(1869-1937)

Gabriël Pierné
(1863-1937)
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Impromptu-Caprice op. 9 (1885)

Lavinia Meijer
“Mijn doel is de solokant van de harp te laten horen. De harp beschikt over heel veel mogelijkheden die vaak bij het publiek nog onbekend
zijn.”(Lavinia Meijer).
Lavinia Meijer (1983) werd op 11 jarige leeftijd toegelaten tot de ‚”Jong Talentafdeling” van het Utrechts Conservatorium bij Erika
Waardenburg. In 2003 behaalde zij haar Bachelor of Music (cum laude) aan het Utrechts conservatorium en in 2005 haar Master of Music (cum
laude) aan het Amsterdams conservatorium, waarbij zij alleen composities van de laatste 30 jaar speelde.
Lavinia volgde masterclasses bij gerenomineerde harpisten als Jana Bouskova, Isabelle Moretti, Daphne Boden, Natalia Shameyva, Emilia
Moskvitina, Maria Graf, Skaila Kanga en Susann McDonald. Vanwege haar brede interesse volgde zij ook een jazzcursus bij jazzharpist Park
Stickney. Ook volgde zij interpretatielessen bij Theo Olof (viool), Walter van Hauwe (blokfluit) en Willem Brons (piano) met de muziek van
Scarlatti en Bach.
Lavinia won eerste prijzen bij het Prinses Christina Concours (1997), de Stichting Jong Muziek Talent Nederland (1996,1998) en het Nederlands
Harp Concours (1997, 2004). Bij de meest prestigieuze internationale harpconcoursen behaalde zij een tweede prijs bij het International Harp
Competition in Lausanne (1998 ), derde prijs bij het International Harp Competition in Lille (1999), eerste prijs bij het International Harp
Competition in Brussel (2000), derde prijs bij het International Harp Competition in Israël (2001), tweede prijs bij het Reinl-Wettbewerb in
Wenen (2002) en een derde prijs bij het Sixth International USA Harp Competition in Amerika (2004), waar zij de eerste Nederlandse ooit was,
die een plaats in de finale kon bemachtigen. Daarnaast won zij ook de prijs voor de beste vertolking van Visions in Twilight van Garrett Byrnes
en het Harp Concerto in Bes gr.t. van Georg Friedrich Händel. In 2005 kreeg zij de eerste prijs bij het Vriendenkrans concours van Het
Concertgebouw in Amsterdam. In hetzelfde jaar ontving zij uit handen van Herman Krebbers de Edese Cultuurprijs 2005 voor haar prestaties en
toewijding om de harp als solo-instrument te promoten. In december 2006 is haar de Fellowship van de Borletti Buitoni Trust uit Londen
toegekend. In Juni 2007 kreeg zij samen met violist Tjeerd Top de MeesPierson Award in de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam. In
2009 heeft zij de Nederlandse Muziekprijs gewonnen, de hoogste onderscheiding voor een musicus in Nederland.
Lavinia wordt regelmatig uitgenodigd om als soliste op te treden in Europa, Azië en Amerika. Zij trad solistisch op met orkesten, zoals het
Residentie Orkest, het Radio Symfonie Orkest , het Radio Kamer Orkest en het Israel Philharmonic Orchestra.
Ook werd zij uitgenodigd om tijdens verschillende festivals (Grachtenfestival Amsterdam, Schleswig-Holstein festival) en Wereld Harp
Congressen te spelen (in Praag, Genève en Dublin). Voor dit jaar is zij uitgenodigd om tijdens het Internationale Harpfestival in Belgrado te
spelen.
In 2004 maakte zij een tournee in de serie ”Het Debuut” door Nederland samen met het Jenufa Kwartet. In 2006-2008 zal Lavinia optreden in
de serie ”Rising Stars” en concerteren in Keulen (Philharmonie), Amsterdam (Het Concertgebouw), Parijs (Cité-de-la-Musique), Wenen
(Musikverein), Birmingham (Symphony Hall), Athene (Concert Hall), Brussel (Paleis voor schone kunsten), Luxemburg (Philharmonie),
Stockholm (Konserthus) en New York (Carnegie Hall).
Als een ambassadrice voor de harp probeert Lavinia naast het spelen van minderbekende harpmuziek van vroegere componisten ook
componisten van nu te stimuleren om voor de harp te schrijven. In oktober 2006 had zij een succesvol concert samen met het Aurelia Saxofoon
Kwartet (Muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam) waar zij niet alleen nieuwe transcripties van Caplet, Debussy en Ravel speelden, maar ook
twee Wereldpremières van Nederlandse componisten (Carlos Michans en Wijnand van Klaveren). Beide Wereldpremières waren speciaal voor
Lavinia en het Aurelia Saxofoon Kwartet geschreven. In maart 2007 heeft Lavinia samen met violist Tjeerd Top, plaatsvervangend
concertmeester van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, een Wereldpremière van de Amerikaanse componist Garrett Byrnes uitgevoerd in Het
Concertgebouw in Amsterdam. In april 2007 heeft Lavinia samen met het Radio Kamer Filharmonie, o.l.v. Thierry Fischer, een Wereldpremière
uitgevoerd van Carlos Michans in Vredenburg in Utrecht.
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In 2004 kwam haar solo-CD ”1685” uit, met muziek van Händel, Bach en Scarlatti, waarvoor zij enkele préludes en fuga’s uit Bach’s ”Das Wohltemperierte
Klavier” had bewerkt voor de harp. In 2008 bracht ze haar solo-CD “Divertissements” uit bij Channel Classics met werken van Salzedo, Caplet en Ibert. In 2009
verscheen haar volgende solo-CD “Visions” bij Channel Classics met werken van Britten, Patterson, Byrnes, Yun en Takemitsu.

Toelichting 1/2
De klavecinist en componist Domenico Scarlatti werd in Napels geboren in 1685
(in het zelfde jaar als Johann Sebastian Bach). Zijn vader was de componist
Alessandro Scarlatti en zijn moeder heette Antonia Anzalone. Uit dit huwelijk
kwamen tien kinderen voort.
Over de opleiding van Domenico is weinig
bekend. Tot 1720 heeft hij in Italië gewerkt
zowel in Napels als in Venetië en Rome. In
deze periode schreef hij vooral geestelijke
muziek, maar ook een zevental opera’s
waaronder Tolomeo (1711) en Berenice
(1718). Zijn stijl kwam sterk overeen met
die van zijn vader. In 1720 werd hij
kapelmeester aan het hof in Lissabon en
daar gaf hij ook les aan Infante Maria
Barbara. Voor haar schreef Scarlatti een
groot aantal ‘Essercizi’ (ook wel sonates of
toccata’s genoemd) voor cembalo. In 1729
huwde zijn leerling met een Spaanse prins
en daarna ging Domenico met haar mee
naar Madrid.
De stijl van componeren evolueerde van de
barok naar de rococo. Tot zijn dood in 1757
in Madrid heeft hij bijna alleen maar
‘Essercizi’ gecomponeerd. In totaal zijn er
ongeveer 560 van deze sonates bewaard
gebleven. Het zijn allemaal eendelige stukken, geconcipieerd in de zogenaamde
uitgebreide tweedelige liedvorm, sommige symmetrisch andere weer
asymmetrisch van opbouw. Zijn speeltechniek was revolutionair voor die tijd,
octaaf verdubbeling in de linkerhand, grote sprongen, het kruisen van de handen,
gebroken akkoorden en snelle toonherhalingen, dat hoorde men in die tijd maar
zelden.
Jan Ladislav Dussek werd in 1760 in Bohemen geboren. Zijn vader was een
bekende organist en componist en zijn moeder, Veronika Dusiková, speelde harp.
Voor haar heeft Jan Ladislav later een aantal composities geschreven. Op vijfjarige
leeftijd viel zijn virtuositeit op de piano al op. Zijn opleiding ontving hij bij de
Jezuïeten, maar daar was men niet enthousiast over zijn inzet en resultaten.
Na een kort verblijf aan de universiteit in Praag ging hij in 1777 in militaire dienst,
nadat hij afgewezen was bij een kloosterorde. De Oostenrijkse kapitein Graaf
Männer onderkende zijn muzikale kwaliteiten en nam hem in 1778 mee naar
België. Dat was de start van een veel bewogen muziekleven. Hij werd organist aan
de St. Rumbold Kathedraal in Mechelen. Daar gaf hij ook zijn eerste pianorecitals
met eigen composities.
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Vervolgens vertrok hij naar Nederland en zijn succesvolle concerten in Amsterdam
leverden hem vorstelijke aandacht op. Hij werd de muziekleraar van de drie
kinderen van Stadhouder Willem V en gaf vele concerten in Den Haag.
In 1783 vertok hij naar Hamburg, waar hij studeerde bij Carl Ph. E. Bach. Jan
Ladislav gaf daar spraakmakende concerten op de nieuwe ‘Engelse Fortepiano’. De
invloed van Carl Ph.E. Bach is van grote invloed geweest op zijn latere compositiestijl. In Hamburg publiceerde hij zijn eerste drie pianoconcerten en drie
vioolsonates (opus 1).
Dussek maakte uitgebreide concertreizen door
midden Europa als pianovirtuoos. In Berlijn
vierde hij ook triomfen als glasharmonicavirtuoos. Vervolgens ging hij naar St.
Petersburg (favoriet van Catharina de Grote)
en later naar Litouwen (in dienst van de vorst
Radziwill). In 1786 vertrok hij naar Parijs op
verzoek van Koningin Marie Antoinette, die
hem als pianovirtuoos zeer vereerde.
Na een succesvol verblijf in Italië keerde hij in
1889 terug naar Parijs, maar hij moest in juni
vluchten naar Engeland als gevolg van de
Franse revolutie. Hier sloot hij vriendschap met
Clementi en werkte hij intensief samen met
Joseph Haydn.
Na zijn huwelijk in 1792 met de zangeres/
pianiste Sophia Corrie begon hij een muziekuitgeverij samen met zijn schoonvader.
Dit zakelijke uitstapje had weinig succes, want
de zaak ging failliet en Dussek vluchtte naar
Hamburg om zijn schuldeisers te ontlopen.
Daar werkte hij voor Prins Louis Ferdinand van Pruisen die tot zijn dood in 1806
de grote beschermheer van Dussek was.
Onder diens invloed veranderde Dussek’s compositiestijl naar een veel
romantischer richting. Na de dood van Ferdinand ging Dussek weer naar Parijs, hij
trok zich al snel terug uit het muziekleven en verviel in een ziekelijke melancholie
die tot zijn dood in 1812 duurde.
Dussek was de eerste rondreizende pianovirtuoos in Europa. Hij bezat een
bijzonder goed ontwikkelde techniek en hij was de eerste die in zijn composities
het pedaalgebruik nauwkeurig voorschreef. Meer nog dan Clementi maakte hij zijn
instrument tot een werkelijk solo-instrument. Hij is hierin de enige voorganger van
Chopin!

Toelichting 2/2
Benjamin Britten schreef aan het einde van zijn carrière graag stukken voor
uitvoerenden die hij goed kende.

De volgende stukken zijn ook allemaal origineel voor harp solo geschreven.
Camille Saint-Saëns schreef zijn Fantaisie opus 95 in 1893.

Na 1965 heeft hij veel stukken geschreven voor
Peter Pears, Dennis Brain, Kathleen Ferrier,
Julian Bream en Mstislav Rostropovitsj.
In 1969 schreef hij voor de uit Wales afkomstige
harpist Osian Gwyn Ellis een vijfdelige suite voor
harp solo als reactie op diens verzoek.
Een prachtig en ontroerend werk dat direct in de
top 10 van het moderne harprepertoire
belandde.
Britten zei over dit werk: ‘I feel it is rather 18th
century harp writing, but somehow it came out
this way’.
De harpsoli in veel van zijn belangrijkste werken waren geschreven voor Osian Ellis.
Deze suite is door Osian Gwyn Ellis op 24 juni
1969 voor het eerst uitgevoerd tijdens het
Aldeburgh Festival.

Louis Spohr was componist en vioolvirtuoos en
bovendien tijdgenoot van Niccolò Paganini. Hij streed
met hem om de eer gezien te worden als de belangrijkste violist van zijn tijd. In de jaren 1805-1812 was
Spohr concertmeester en dirigent van de hofkapel in
Gotha. Hier leerde hij de harpiste Dorette Scheidler
kennen met wie hij in 1806 in het huwelijk trad. Zij
inspireerde hem tot het schrijven van talrijke werken
voor viool en harp. In 1807 schreef hij voor haar de
Fantaisie opus 35 in c kl.t. voor harp solo.

De tijdgenoten Albert Roussel en Gabriel Pierné hebben beiden een klein oevre
nagelaten.

Albert Roussel heeft na een traditionele periode waarin
hij sterk onder invloed stond van César Franck, duidelijk
voor een andere richting gekozen.
Na zijn reis door India en Zuidoost Azië ontstond er een
soort oosters impressionisme, beïnvloed door de
Hindoemuziek. Na 1920 wijzigden zijn muzikale ideeën
opnieuw, nu naar een zakelijker contrapunt.
In de overgangsperiode tussen deze twee stijlen
componeerde hij in 1919 zijn Impromptu opus 21 met
nog duidelijk impressionistische kenmerken. Het werk is
opgedragen aan de harpiste Lily Laskine, die ook de
première van dit stuk uitvoerde.

Gabriel Pierné was een
markante figuur van de
Parijse orgelschool. Hij
kreeg ook les van César
Franck en volgde Franck in
1890 op als organisttitularis van de Saint
Clotilde Kerk in Parijs. Zijn
Impromptu-caprice opus 9
voor harp solo
componeerde hij in 1886.

Leo van Wijk, januari 2011
Louis Spohr is ook de uitvinder
van de ‘kinrust’ voor de viool.
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Agenda 2010-201 1
1

2

3

4

zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

5

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

6

Ensemble A(i)rco met Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool),
Ewout van Dingstee (cello), Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl
(fagot), Corina Lievers (hoorn)
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8

9

10

11
12

zondag

zaterdag

2 januari

22 januari

14 uur

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer
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E-mail: info-ermelo@randmeerconcerten.nl
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financiën
dhr. H. Berkouwer

E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl
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Hertlaan 3, 8076 PG Vierhouten
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dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED
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zaterdag

17 september

onder voorbehoud

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

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

zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)

zaterdag 22 oktober

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

zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach

zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

The Hague String Variations met o.a. Clara Kim (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová (altviool),
Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11
12

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)

zondag

19 februari

11 en 14 uur

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

zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

zaterdag

31 maart

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Joe Puglia (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
Willem Brons (piano)
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Gewijzigd programma
9e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zondag 20 februari 2011 11.00 uur en 14.00 uur
Catharinakapel - Harderwijk
Judy Landman-Haartsen - fluit, Bernd Brackman - piano
Johann Sebastian Bach

1e Partita in B, BWV 825 (1726) - piano

(1685-1750)

-

Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)

Reigen seliger Geister uit Orphée et Euridice (1762)

Johann Wolfgang von Goethe

Gedicht ‘Über allen Gipfeln’ (1780)

Praeludium
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet
Gigue

(1749-1832)

Robert Schumann

Drei Romanzen op. 94 (1849)

(1810-1856)

- Nicht schnell (moderato)
- Einfach, innig (Semplice, affetuoso)
- Nicht schnell (moderato)

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sechs Lieder op. 71 (1845), arr. Judy Landman

(1809-1847)

1. Tröstung
2. Frühlungslied
4. Schilflied
5. Auf der Wanderschaft 6. Nachtlied (werd als toegift gespeeld na afloop)
~ pauze ~

Edgar Allen Poe

Gedicht ‘The Raven’ (1845)

(1809-1849)

Claude Debussy

Syrinx L 129 (1913) - fluit solo

(1862-1918)

Carl Heinrich Carsten Reinecke Fluitsonate Undine op. 167 (1882)
(1824-1910)
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-

Allegro
Intermezzo: Allegretto vivace - Piu lento, quasi Andante
Andante tranquillo - Molto vivace
Finale: Allegro molto agitato ed appassionato, quasi

Judy Landman-Haartsen en Bernd Brackman
Judy Landman (geboren als Judy Haartsen in 1964 te Rotterdam) behaalde haar diploma Docerend Musicus aan het Koninklijk Conservatorium
Den Haag, bij Mirjam Nastasi en Paul Verhey, en met Tan Crone en Sjef Douwes als leermeesters in ensemblespel. Voor het diploma Uitvoerend
Musicus verhuisde ze naar het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar ze studeerde bij Marieke Schneemann. Verder volgde ze
privélessen bij Jacques Zoon en Bas Pollard en materclasses bij onder andere Peter Lucas Graf, Trevor Wye, Aurel Nicolet, Robert Dick en
Barthold Kuijken.
Tijdens haar studietijd werd ze geselecteerd voor het orkest van het Koninklijk Conservatorium en het Nationaal Jeugd Orkest. Als Uitvoerende
Musicus remplaceerde Judy sindsdien bij het Residentie Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Balletorkest, het
Nederlands Blazersensemble en het Metropole Orkest. Daarnaast maakte ze deel uit van diverse kamermuziekensembles.
Op dit moment bestormt Judy de podia met onder andere pianist Bernd Brackman (in de programma's Nevermore en Drie-eenheid), en harpiste
Marianne Smit (in de programma's Van Gogh impressies en Oriental breezes).
Dat Judy zich vooral musicus voelt, blijkt op het podium. Haar spel zit boordevol passie en beleving. ‘Liever een hartstochtelijke oneffenheid op
het juiste moment, dan saaie klankperfectie’, is haar motto. Een sterk inlevingsvermogen stelt haar in staat een persoonlijk stempel te drukken
op traditionele klassieke composities, zonder de waarde van het werk geweld aan te doen. Judy is behalve musicus ook schrijver van artikelen
en boeken.
Bernd Brackman (1960) begon zijn pianostudie op vierjarige leeftijd bij zijn moeder Frieda Brackman-Hoogerwerf. Hij vervolgde zijn opleiding
bij de bekende Jaap Spaanderman, bij wie hij studeerde tot het behalen van zijn gymnasium-diploma in 1978. In deze periode wijdde hij zich
eveneens intensief aan de studie van harmonie, contrapunt, analyse en compositie en won tussen 1971 en 1975 vier keer het Jeugd Muziek
Concours voor Noord-Holland.
Hierna studeerde hij bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar hij in 1985 met groot succes afstudeerde. Zijn kennis
vervolmaakte hij bij meesters als Vlado Perlemuter, Támas Vasáry, György Sándor, Peter Feuchtwanger, Roberto Szidon, Naum Grubert en, niet
te vergeten, Leon Fleisher, maar ook bij violisten Sándor Vegh en Ivry Gitlis.
Bernd Brackman won diverse prijzen, waaronder de eerste prijs op het Willem Pijper Concours in Rotterdam (1981), de tweede prijs op het
Europese Frank Martin Concours in Utrecht (1984) en, eveneens in 1984, de prestigieuze Elisabeth Evertsprijs, die eens in de twee jaar wordt
uitgereikt aan de meest veelbelovende musicus. In 1985 won hij het Jacques Vonk Concours in Amsterdam, hetgeen door pers en jury (o.a. de
betreurde Youri Egerov) bejubeld werd. Als solist en kamermuziekspeler treedt Bernd Brackman veelvuldig op in binnen- en buitenland. Zo
speelde hij bijvoorbeeld in Johannesburg met het Nationaal Orkest van Zuid-Afrika het tweede pianoconcert van Rachmaninov. Met de fluitist
Jacques Zoon vormt hij sinds vele jaren een vast duo. Van hen verschenen tot nu toe drie cd’s: Le Merle Noir, Franse fluitmuziek uit de
twintigste eeuw; Fin de Siècle, French Flute Masterpieces of the nineteenth century; en Nederlandse muziek voor fluit en piano van Pijper,
Geraedts, Escher, Keuris en Loevendie. Voor deze laatste cd ontvingen zij de Edison Klassiek 1997.
Verdere vaste duo’s vormt Bernd Brackman onder andere met de pianiste Sara Crombach, de violisten Marin Mars en Daniel Rowland (EOE
Optiebeurs-prijs 1995), de cellist Gregor Horsch, en werkte regelmatig samen met mensen als Hans Henkemans, Cor de Groot (piano à quatre
mains), Daniël Wayenberg (diens Concert voor drie piano’s en orkest), Reinbert de Leeuw, Jan Willem de Vriend en Ed Spanjaard. Bernd
Brackman’s uitgebreide solorepertoire reikt van Bach tot Cage. Voor de TROS maakte hij twee klassieke videoclips met muziek van Beethoven.
De laatste jaren maakt hij furore met verschillende recitalprogramma’s, steeds geheel gewijd aan de muziek van één componist, zoals Bach (de
partita’s), Beethoven (de sonates), Chopin, Brahms, Schumann, Skrjabin, Ravel, Messiaen (Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus) en Crumb
(Makrokosmos). Daarnaast houdt Bernd Brackman zich intensief bezig met les geven: enkele van zijn leerlingen behaalden reeds internationale
successen.
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Toelichting 1/6
Het motto van het concert van vandaag, ‘Nimmermeer’, is het sleutelwoord in het
grote gedicht The Raven van Edgar Allan Poe. ‘Nevermore’ staat symbool voor het
verdriet over dingen die onherroepelijk voorbij zijn, en vooral over de
onherroepelijkheid van de dood van een geliefde.
Reigen seliger Geister, ‘reidans van de
gelukzalige geesten’, is de gangbare
titel van een ballet uit de opera
Orphée et Euridice van Christoph
Willibald von Gluck, speciaal
geschreven voor de Parijse productie
van 1774. Twaalf jaar eerder was in
Wenen de Italiaanse versie in
première gegaan. Dat was een mijlpaal in de muziekgeschiedenis van de
achttiende eeuw, omdat Gluck brak
met een hele reeks gewoontes die de
Italiaanse opera seria waren gaan
beheersen.
Niet de virtuositeit van de solisten
stond voortaan centraal, maar de
dramatiek van de handeling. Het
muzikale ideaal was de classicistische
‘edele eenvoud’, een grote
tegenstelling met de complexe taal
van de Barok. Koren en balletten, die
in de barokopera nauwelijks
voorkwamen, kregen van hem een
grote rol toebedeeld. Voor de Franse
traditie waren die altijd al belangrijk
geweest, en daarom voegde Gluck voor zijn Parijse versie nog extra balletmuziek
toe.
Orpheus, de grote zanger uit de Griekse mythologie, is afgedaald naar de
onderwereld om met zijn kunst zijn vrouw Euridice terug te winnen, die door een
slangebeet om het leven is gekomen. Zingend heeft hij de Furiën, die de ingang
van de onderwereld bewaken, ertoe kunnen bewegen hem door te laten, en nu
komt hij aan op de Elysese velden, waar de geesten van de gelukzaligen
verblijven. Na hun reidans zullen zij Orpheus de boodschap overbrengen, dat
Euridice hem mag volgen naar de wereld van de levenden, onder de strenge
voorwaarde dat hij niet zal omkijken, een eis waaraan hij niet zal kunnen voldoen.
De fluitsolo is al heel lang een lievelingsstuk in het fluitrepertoire.
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De meeste muziek van Johann Sebastian Bach voor klavecimbel was in de
eerste plaats bedoeld voor (zijn eigen) leerlingen. De partita's, waarvan we
vandaag de eerste horen, vormen daarop een uitzondering. Bach had al een
enorm oeuvre in allerlei genres geschreven, waaronder honderden cantates, de
Johannes-Passion, de Matthäus-Passion, het grootste deel van de orgelwerken, de
preludes en fuga's van het eerste deel van het Wohltemperierte Clavier en de
Brandenburgse Concerten.
Maar de Partita's waren de eerste werken die hij liet drukken en uitgeven. Hij
bundelde ze in 1731 als eerste deel van zijn Clavier-Übung, met de duidelijke
bedoeling nu een groter publiek te bereiken. Partita betekent hier hetzelfde als
'suite', d.w.z. een opeenvolging van verschillende dansen, ieder met een
uitgesproken eigen ritme en tempo, met als eerste deel vaak een 'prelude', een
voorspel.
Al tijdens Bachs leven werd zijn muziek door veel tijdgenoten als te ingewikkeld
en verouderd beschouwd. Kenners bleven na zijn dood de klavierwerken
waarderen; o.a. Beethoven en Chopin speelden dagelijks Bach en lieten ook hun
leerlingen veel Bach spelen. Voor het grote publiek echter raakte hij in
vergetelheid. Ook Mendelssohns leermeester Zelter was een Bach-bewonderaar,
en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat Mendelssohn een belangrijke rol ging
spelen in de negentiende-eeuwse Bachrenaissance, door (als twintigjarige!) voor
het eerst sinds een eeuw weer een uitvoering van de Matthäus-Passion te
verzorgen.
Felix Mendelssohn werd onder een gelukkig gesternte geboren. Zijn vader was
een welgestelde bankier, en in het gezin werden kosten noch moeite gespaard om
de ontwikkeling van de hoog-begaafde kinderen te bevorderen. Felix had vanaf
zijn twaalfde zelfs een privé-orkest tot zijn beschikking! Eenmaal volwassen had
hij een succesvolle carrière, vooral als dirigent en componist.
In zijn muziek bleef hij zorgvuldig binnen de grenzen van de klassieke normen,
gebaseerd op Bach, Mozart en Beethoven, en waarschijnlijk juist daardoor viel hij
bij een groot publiek in de smaak. Grote tegenslagen kwamen pas later, en
werden gedeeltelijk veroorzaakt door zijn eigen harde werken. De zwaarste slag
was het verlies van zijn ook al zo hoogbegaafde oudere zus Fanny in mei 1847.
Nog geen half jaar later overleed hij zelf aan een beroerte, 38 jaar oud.
Toen hij in 1825 de Vioolsonate in f klein op. 4 componeerde was hij pas veertien,
maar het stuk is al met een ongelooflijk vakmanschap geschreven. De sonate is
opgedragen aan Mendelssohns goede vriend en eerste vioolleraar Eduard Rietz,
die maar zeven jaar ouder was dan hij.
N.B. In plaats van de Sonate zijn op het concert Mendelssohns Liederen op. 71 gespeeld.
Dit werd pas tijdens het concert bekend gemaakt. Toegevoegd werden 3 Romances op. 94
van Robert Schumann.

Toelichting 2/6
Goethe schreef zijn korte gedicht Über allen Gipfeln ist Ruh in 1780. Het staat in
de liedliteratuur bekend als Wanderers Nachtlied, en het vormt wat dat betreft een
tweeluik met een soortgelijk gedicht dat Goethe vier jaar eerder had geschreven.
Hij gaf later aan dat beide gedichten altijd samen moesten worden afgedrukt.
Goethes schepping ‘der Wanderer’, de ‘zwerver’, de ‘dolende’, is een eenzame
figuur die nergens thuis is,
altijd onderweg, op zoek naar
iets onbereikbaars, want wat
hij eigenlijk zoekt is meestal
een voorgoed verloren geluk.
De Wanderer-figuur keert bij
negentiende-eeuwse romantische kunstenaars steeds weer
terug`. Goethe was de 70 al
gepasseerd toen hij via zijn
muzikale vriend Carl Friedrich
Zelter diens geniale leerling, de
twaalfjarige Felix Mendelssohn
leerde kennen. Het zou een
bijzondere vriendschap worden,
die van grote invloed was op de
vorming van de jonge
componist.

APK: Goethe schreef het gedicht op een wand van een houten jachthut (zie boven) tijdens
zijn bezoek aan de berg ‘Kickelhahn’ of (‘Gickelhahn’) in het Thüringerwoud in de buurt van
Weimar. Bessenzoekers die in 1870 na een regenachtige dag in de hut hadden overnacht
vergaten het vuur te doven, waardoor de hut in brand geraakte. De hoofdschuldige werd tot
2 maanden gevangenisstraf veroordeeld! De hut werd later gerestaureerd. Een prachtige
website over Goethes leven en de plaatsen waar hij dat doorbracht is hier te vinden:
http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=2366
Daar vind u ook een facsimile afdruk van het blad ‘’ Die Gartenlaube’ uit 1872 , dat het
voorval uitgebreid beschrijft.

De Amerikaanse dichter Edgar Allan Poe was een leeftijdgenoot van
Mendelssohn. Net als bij Mendelssohn droeg het verlies van een geliefde bij tot
zijn vroege dood: hij stierf op 40-jarige leeftijd, twee jaar nadat zijn jonge vrouw,
zijn nichtje Virginia, aan tuberculose was bezweken. Toen Poe in 1845 The Raven
schreef, het gedicht dat hem beroemd zou maken, was ze al enkele jaren ziek. De
ik-figuur zit eenzaam in zijn kamer te treuren over het verlies van zijn geliefde
Lenore. Het loopt al tegen middernacht als hij bezoek krijgt van een raaf. Hij
begint tegen de vogel te praten, en krijgt ook antwoord, maar het beest kent
maar één woord: ‘nevermore’.
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De wanhoop slaat steeds meer toe, en aan einde van het gedicht is de dichter
geestelijk gebroken. Een jaar na het verschijnen van The Raven publiceerde Poe
een essay, The Philosophy of Composition, waarin hij uitlegt welke verstandelijke
redeneringen hem gebracht hadden tot de vorm, de symboliek en de woordkeus
van het gedicht. De grote Franse dichter Baudelaire vertaalde Poe’s werk in het
Frans, waardoor Poe een enorme invloed kon uitoefenen op de symbolistische
Franse kunstenaars in de late negentiende eeuw, onder wie ook Claude Debussy.
Deze heeft zelfs vele jaren gewerkt aan een opera naar een verhaal van Poe, The
Fall of the House of Usher.
Debussy heeft zijn Poe-opera nooit kunnen voltooien. Dat kwam o.a. doordat hij
het werk telkens moest onderbreken
voor opdrachten. Een van die opdrachten kwam van de schrijver Gabriel
Mourey, die muziek nodig had voor zijn
toneelstuk Psyché, dat in 1913 werd
uitgegeven en opgevoerd. Van de
muziek die Debussy voor Psyché schreef
is alleen het korte stuk voor fluit solo
bewaard gebleven dat we nu kennen als
Syrinx. Deze titel kreeg het pas bij de
eerste publicatie, in 1927, negen jaar na
Debussy’s dood; tot dan toe was het op
concerten alleen gespeeld onder de titel
La Flûte de Pan door Louis Fleury, die
het ook bij de toneelvoorstellingen had
uitgevoerd. Syrinx is in de Griekse
mythologie de naam van een nimf, die
eens achtervolgd werd door de altijd
weer verliefde god Pan, god van de
herders, de zomer en de mannelijke
vruchtbaarheid. Toen zij bij een rivier
aankwam, riep zij in haar paniek (Pan,
half bok, half mens, was afzichtelijk
lelijk, en joeg iedereen die hem
plotseling te zien kreeg schrik aan) haar
Gravure van Gustave Doré
zusters de riviernimfen aan om haar
maagdelijkheid te redden, en werd
prompt veranderd in een bundel riet. De teleurgestelde Pan sneed rietstengels af
en voegde ze samen tot een fluit, de panfluit, die in sommige talen zelfs syrinx
heet. In zijn fluitspel treurt Pan om Syrinx, maar zijn muziek is tegelijk
verleidelijk. In Moureys stuk speelt Pan, verborgen in een grot, onzichtbaar voor
het publiek en de twee nimfen op het toneel, voor de laatste keer op zijn fluit;
hierna zal hij sterven.

Toelichting 3/6
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Carl Reinecke was een zeer veelbelovende jonge pianist, violist en componist
toen hij in 1843 voor een periode van drie jaar in Leipzig aankwam. Hij leerde er
Mendelssohn kennen en speelde o.a. onder
diens leiding in het Gewandhaus-orkest.
Mendelssohn zou tot aan het einde van zijn
lange leven zijn grote voorbeeld blijven.
Van 1860 tot 1895 was Reinecke dirigent en
docent compositie en piano in Leipzig; hij was
o.a. de leermeester van Grieg. Hij heeft een
omvangrijk oeuvre in allerlei genres nagelaten,
maar zijn werken voor fluit worden tegenwoordig het meest gespeeld. Zo schreef hij
voor fluit en orkest een concert en een ballade,
en voor fluit en piano o.a. de Sonate ‘Undine’
(1882) die we vandaag horen.
Als aanhanger van de behoudende richting in
de Duitse muziek had hij een afkeer van
programmamuziek met een gedetailleerde
toelichting, zoals bijvoorbeeld Liszt schreef.
Voor Reinecke moest de titel genoeg zijn om de
fantasie van de toehoorder in de juiste richting
te sturen. Maar daarvoor is wel nodig dat die
toehoorder het verhaal achter de titel ongeveer
kent.

J.W. Von Goethe: Wandrers Nachtlied (Ein Gleiches)

Undine is een novelle van de vroeg-romantische Duitse schrijver Friedrich de la
Motte Fouqué. De heldin is een waternimf, die als kind van drie bij een
nietsvermoedend vissersechtpaar is achtergelaten door haar oom, de watervorst
Kühleborn (‘Koelebron’). De vriendelijke mensen hebben zelf net een dochtertje
verloren en voeden Undine als hun eigen kind op. Ze weten niet dat hun
dochtertje door dezelfde Kühleborn is ontvoerd en aan een hertog als pleegkind is
gegeven, en ook niet dat het Kühleborns bedoeling is dat Undine door met een
gewone sterveling te trouwen een ziel zal krijgen. Dat gebeurt inderdaad, maar
Undines man, Huldebrand, krijgt steeds meer moeite met haar wispelturige
karakter en laat zich verleiden door Bertalda, de verloren gewaande echte dochter
van haar pleegouders. Daardoor krijgt het verhaal een tragisch einde.

And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me - filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating,
"'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door Some late visitor entreating entrance at my chamber door; This it is, and nothing more."

Hans Maas
11 februari 2011

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?"
This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!" Merely this, and nothing more.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh',
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest Du auch.

Boven alle bergtoppen
is het stil
In alle boomkruinen
bespeur je
nauwelijks een zucht
De vogeltjes verstommen in het bos
Wacht maar af! Weldra
rust jij ook

E.A. Poe: The Raven
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door Only this, and nothing more."
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; - vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow - sorrow for the lost Lenore For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore Nameless here for evermore.

Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
"Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you"- here I opened wide the door; Darkness there, and nothing more.
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Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice:
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore Let my heart be still a moment and this mystery explore; 'Tis the wind and nothing more."

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamplight gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore;
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door Perched, and sat, and nothing more.

Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor.
"Wretch," I cried, "thy God hath lent thee - by these angels he hath sent thee
Respite - respite and nepenthe, from thy memories of Lenore:
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!"
Quoth the Raven, "Nevermore."

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore.
"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,
Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"
Quoth the Raven, "Nevermore."

"Prophet!" said I, "thing of evil! - prophet still, if bird or devil! Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted On this home by horror haunted- tell me truly, I implore Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me, I implore!"
Quoth the Raven, "Nevermore."

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning- little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blest with seeing bird above his chamber door Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
With such name as "Nevermore."

"Prophet!" said I, "thing of evil - prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us - by that God we both adore Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."
Quoth the Raven, "Nevermore."

But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing further then he uttered- not a feather then he fluttered Till I scarcely more than muttered, "other friends have flown before On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before."
Then the bird said, "Nevermore."

"Be that word our sign in parting, bird or fiend," I shrieked, upstarting "Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken!- quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!"
Quoth the Raven, "Nevermore."

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
"Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store,
Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
Of 'Never - nevermore'."

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted - nevermore!

But the Raven still beguiling all my fancy into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;
Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore What this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore
Meant in croaking "Nevermore."

7

~~~

Toelichting 5/6
De Raaf, vertaling door John F. Malta (1887)
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In een nacht toen 't buiten woedde, en ik peinzend, mat en moede,
Nadacht over 't schoone en goede van een lang vergeten leer;
En mijn hoofd begon te knikken, hoorde ik plotseling iets tikken,
Dat mij uit mijn slaap deed schrikken. "Wie zou 't wezen in dat weer?
Een bezoeker klopt daar," dacht ik, "aan mijn kamer in dat weer;
Dat slechts is het, en niets meer."

Hoe door smart ook neergebogen, 't vreemde van des vogels oogen
Had mij tot een lach bewogen en ik sprak toen tot hem weer:
"Vogel! met uw vreemde trekken en uw kruin met kale plekken,
Wil mij, zoo gij kunt, ontdekken of gij komt van 't schimmenheer?
En mij zeggen hoe de naam is, dien gij draagt in 't schimmenheer?"
En de Raaf zei: "Nimmermeer."

Middernacht had juist geslagen, toen mij oogen scheemrend zagen,
Hoe in 't vlammend vuur met vlagen, schimmen dwarlden heen en weer.
'k Haakte vurig naar den morgen; 'k vond geen boek dat mijne zorgen
Wegdreef. Voor mijn oog verborgen, opgevoerd naar hooger sfeer
was Lenore, schoon en stralend, opgevoerd naar hooger sfeer;
Hier, helaas! voor mij niet meer!

Vreemd klonk mij die stem in de ooren, want ik had nog nooit te voren
En zoo duidlijk kunnen hooren als die Raaf sprak dezen keer;
Ook had ik nog nooit gelezen dat één enkel menschlijk wezen
Soms een vogel zag als dezen, strijken op een buste neer,
Zulk een zonderlingen vogel, strijken op een buste neer,
Met den naam van: "Nimmermeer."

Ritslend werd als voor mijn oogen zachtjes het gordijn bewogen;
'k voelde nu mijn vrees verhoogen, nooit zoo sterk gevoeld weleer,
Dat ik sprak, om aan het beven van mijn hart wat rust te geven;
"Een bezoeker klopt daar even, die wat laat komt dezen keer,
Een of andere bezoeker, die wat laat komt dezen keer;
Dat slechts is het, en niets meer."

Lang bleef ik gespannen wachten en naar een verklaring trachten;
Doch het dier gaf zijn gedachten met dat ééne woord slechts weer;
Het gaf verder taal noch teeken, had geen veer zelfs gladgestreken.
'k Ging toen tot mij zelven spreken: "Alles vlood van mij weleer;
Als het daagt vertrekt die vogel, als mijn hoop vervloog weleer."
En de Raaf zei: "Nimmermeer."

'k Voelde nu mijn moed herleven; en ik sprak van vrees ontheven:
"Zeker zult gij mij vergeven 't lange wachten in dat weer;
'k zat als sluimerend te knikken en zoo zachtjes kwaamt gij tikken,
Dat gij mij deedt wakker schrikken door uw kloppen dezen keer;
Kom dus binnen, Heer of Dame! na uw koppen dezen keer." Duisternis! en ook niets meer.

Schoon verrast dat woord te hooren, dat de stilte kwam verstoren,
Dacht ik: "Zoo sprak 't dier te voren, zeker bij zijn vroegren Heer,
Die, door ramp op ramp geslagen, tot hij grafwaarts werd gedragen
Altijd maar zijn leed bleef klagen met dezelfde woorden weer
En wanhopig dan herhaalde steeds diezelfde woorden weer,
Altijd klagend: "Nimmermeer!"

Lang bleef ik in 't duister staren; doch ik kon 't mij niet verklaren.
't was mij of het droomen waren, die geen sterveling had weleer.
Niets kwam nu de stilte breken; en de stilte gaf geen teeken.
En ik kon slechts één woord spreken; 'k riep dan naam der dierbre weer,
'k Riep: "Lenore!" vlug gaf de echo mij het woord "Lenore!" weer,
Dat alleen, en ook niets meer.

't Dier, op 't beeld nog steeds gezeten, deed mij haast mijn leed vergeten;
En nu trachtend meer te weten, viel ik in mijn leustoel neer,
Liet mijn zinnen zich verdiepen, dat zij visioenen schiepen,
Die mij luid in de ooren riepen wat dat beest van 't schimmenheer,
Wat die zwarte, nare vogel uit het het donkre schimmenheer
Meende met zijn "Nimmermeer."

'k Vloog ontsteld daarop naar binnen, als beroofd van al mijn zinnen;
Daar ging 't kloppen weer beginnen, nu wat luider dan weleer.
'k Hoorde 't vreemd getik daar buiten, duidlijk aan mijn vensterruiten.
"'k Wil," zoo dacht ik, "'t raam ontsluiten en mijn hart wordt rustig weer;
Ja! ik zal 't geheim doorgronden en mijn hart wordt rustig weer." 't Was de wind, en ook niets meer."

'k Liet zoo mijn gedachten zweven zonder 't beest één woord te geven,
Voor wiens oogen ik moest beven als ik ze aanzag telkens weer;
En in diep gepeins verloren, dacht ik weer aan mijn Lenoren,
Die op d'eigen stoel te voren 's avonds zat zoo meenge keer,
Op dien stoel met zijden zitting, waar zij zat zo meengen keer,
Rusten zal, ach! nimmermeer.

"Nu een stout besluit genomen!" 't Venster oopnend zonder schromen,
Zie 'k een Raaf naar binnen komen, deftig schuddend wiek en veer;
Niet in 't minst scheen 't beest te dralen; en als kwam het mij verhalen
Van dat oord waar geesten dwalen, liet het zich toen statig neer
Boven op een beeld van Pallas, aan mijn deur zich statig neer;
Zat daar stil, en deed niets meer.

't Werd toen scheemrend voor mijn oogen, alsof serafs uit den Hoogen,
Op hun knieën diep gebogen, wierook brandden God ter eer.
'k Sprak toen: "Zij zijn mij gezonden, balsem brengend voor mijn wonden;
'k Heb verlichting nu gevonden, eens zie ik Lenore weer;
'k Zie, na al mijn leed en droefheid, eenmaal nog Lenore weer."
En de Raaf zei: "Nimmermeer!"

Toelichting 6/6
'k Sprak toen: "Raadselachtig wezen, dat de toekomst mij komt lezen,
Moet 'k hier Satans listen vreezen, of wierp u een stormvlaag neer?
Vogel! zelf door schrik verbijsterd, in dit huis door ramp geteisterd;
Wordt mijn hartewond bepleisterd, vindt zij nog genezing weer?
Is er balsem voor die wonde; vindt zijn nog genezing weer?"
En de Raaf zei: "Nimmermeer!"
'k Vroeg weer: " Onbegrijplijk wezen, dat de toekomst mij komt lezen,
Bij den Hemel onvolprezen! Bij den hoogen Hemelheer!
Vind ik, mag ik 't nog gelooven, in het Paradijs daarboven,
Waar geen dood haar komt ontrooven, eenmaal nog Lenore weer?
Vind ik eenmaal daar die zaalge, dierbre maagd Lenore weer?"
En de Raaf zei: "Nimmermeer!"
'k Riep toen: "'k Wil geen woord meer hooren! Vogel, die mijn rust komt storen,
Keer door 't stormweer als te voren naar het donkre schimmenheer!
Laat geen veer hier als een teeken van uw schandlijk leugenspreken,
Dat mijn eenzaamheid kwam breken; en verlaat mij kamer weer!
Houdt nu op mijn ziel te kwellen en verlaat mijn kamer weer!"
En de Raaf zei: "Nimmermeer!"
En de vogel, nimmer wijkend en geen enkle veer verstrijkend,
Zit nog altijd, ernstig kijkend, op het borstbeeld als weleer.
Somtijds schijnt hij ook te droomen; en als de avond is gekomen,
En zijn schim wordt waargenomen bij het lamplicht telkens weer,
Voelt mijn ziel van 't zware schijnsel, dat haar schrik geeft telkens weer,
Zich ontslagen nimmermeer!

~~~

Andere vertalingen zijn te vinden op het internet:
O.a. Van Gerard den Brabander (1944), Bob den Uijl (1983) en Carel Alphenaar (1993).
Leest u eens de moderne vertaling van Carel Alphenaar, zeer de moeite waard! Vanwege
mogelijke schending van auteursrechten kunnen wij die teksten hier niet opnemen.
http://www.houseofusher.net/raven_translations_dutch.html
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool),
Ewout van Dingstee (cello), Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl
(fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

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

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

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

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

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

17 september

onder voorbehoud

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

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

zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)

zaterdag 22 oktober

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

zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach

zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

The Hague String Variations met o.a. Clara Kim (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová (altviool),
Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11
12

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)

zondag

19 februari

11 en 14 uur

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

zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

zaterdag

31 maart

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Joe Puglia (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
Willem Brons (piano)

a

Randmeerconcerten
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Randmeerconcertbrief

seizoen 2010/11 nr. 10

Concert zaterdag 5 maart 2011
Orlando Blaaskwintet
Open Haven, Zeewolde

Inhoud
2
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Over de musici
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Toelichting door Leo van Wijk

a

Contactadresssen en concertlocaties

b

Agenda seizoen 2010/11

c

Vooruitblik programma seizoen 2011/2012

Fotografie voorblad, pagina 3, 5: Marco Borggrevee

10e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 5 maart 2011 20.00 uur
Open Haven - Zeewolde
Orlando Blaaskwintet
Marieke Schneemann - fluit, Pauline Oostenrijk - hobo
Lars Wouters van den Oudenweijer - klarinet, Ron Schaaper - hoorn
Bram van Sambeek - fagot

2

Ludwig van Beethoven

Blaaskwintet in Es nr 1 op. 4 (1795/96), naar Blaasoctet op. 103 (1792)

(1770-1827)

‘Bew. Mordechai Rechtman’
- Allegro con brio
- Andante
- Menuetto. Più Allegretto
- Finale. Presto

Pavel Haas

Blaaskwintet op. 10 (1929)

(1899-1944)

-

Antonín Dvořák

Blaaskwintet in F, naar Strijkkwartet nr 12 op. 96 ‘Amerikaans’(1893)

(1841-1904)

-

Preludio. Andante ma vivace
Preghiera. Misterioso e triste
Ballo eccentrico. Ritmo marcato
Epilogo. Maestoso

Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale. Vivace ma non troppo

Het Orlando Kwintet 1/3
Niet alleen het publiek was enthousiast na een gezamenlijk optreden van deze vijf musici,
tijdens het bekende Orlando Festival in Kerkrade. Ook zelf waren ze opgetogen over de
manier waarop ze elkaar met hun spel en hun muzikale persoonlijkheden wisten te
inspireren. Dat smaakte naar meer! Ze besloten als vaste combinatie door te gaan, en zich
naar het festival te vernoemen.
Een blaaskwintet is een kamermuziekformatie die unieke mogelijkheden biedt, omdat met de
totaal verschillende timbres van de vijf blaasinstrumenten eindeloos gecombineerd kan
worden in kleur, expressie, articulatie en kracht. Een kolfje naar de hand van deze musici,
die ieder voor zich een indrukwekkende carrière hebben opgebouwd, onder meer als
soloblazers van gezelschappen als het Nederlands Blazers Ensemble, het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en Nieuw Amsterdams Peil.
Het repertoire van het Orlando Kwintet reikt van Mozart tot en met interessante
hedendaagse componisten. Ook arrangementen van strijkkwartetten, van bijvoorbeeld
Beethoven en Verdi, schuwt het kwintet niet; aan deze werken weten de blazers met hun
kleurrijke spel een verrassende dimensie te geven. Tijdens het Orlando Festival 2009 gaf het
kwintet niet alleen meerdere optredens maar ook masterclass voor jonge blaaskwintetten.
Marieke Schneemann ontwikkelde zich in het stof dat haar leermeesters in hun revolte
lieten opwaaien. Van dat prachtige stof maakt ze haar eigen muzikale wereld.
Ze behaalde het solodiploma met onderscheiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag bij barokrevolutionair Frans Vester en ontving daarbij de Nicolai Prijs. Zij ontving de
Zilveren vriendenkrans van het Concertgebouw en de eerste prijs op het Tromp Concours.
Zij was 10 jaar solofluitiste van het Rotterdams Philharmonisch orkest onder dirigent Valery
Gergiev en maakte deel uit van het Nederlands Blazers Ensemble, de Amsterdamse Bach
Solisten en het Fodor Kwintet. Met deze ensembles trad zij wereldwijd op, maakte talloze
cd’s, radio en televisieopnames en speelde menig nieuw voor hen geschreven werk.( o.a.
Rihm, Francesconi, Loevendie, Keuris, Lang, Volans). Zij maakte CD’s met pianiste Marietta
Petkova (Faure), pianist Ralph van Raat (Escher), cimbalisten Jan Rokyta en Michiel Weidner
, multikunstenaar Armando ( Bartok) en fortepianist Bart van Oort ( Schubert).
Marieke Schneemann: “Het spreken in de Barok, de menselijke stem van de historische
instrumenten, de intimiteit van kamermuziek, het nimmer ophoudende neerdwarrelende
theaterstof , het symfonische vuurwerk, het tokken van spitzen, de onmogelijkheden van
hedendaagse klanken, de verbinding van muziek, taal, beeld en natuur, dat alles inspireert
mij nog elke dag!”
Zij heeft een eigen kamermuziekserie ‘’Schneemann & Co. in het Concertgebouw
Amsterdam, waarin kamermuziek met toonaangevende performers wordt gecombineerd.
Zoals Armando, Nelleke Noordervliet, Jan Jaap van der Wal, Toon Tellegenen Ernst van de
Wetering. Marieke Schneemann geeft regelmatig masterclasses in het buitenland en doceert
fluit op het Conservatorium van Amsterdam. www.mariekeschneemann.com
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Het Orlando Kwintet 2/3
Hoboïste Pauline Oostenrijk ontving in 1999 de Nederlandse Muziek Prijs, de hoogste staatsonderscheiding op
het gebied van de Klassieke Muziek. Voordien had ze op nationale en internationale concoursen al de nodige
prijzen in de wacht gesleept, waaronder de eerste prijs van het Fernand Gillet hoboconcours in Baltimore, die
haar een recital in Carnegie Hall opleverde. In 1986 was ze de Nederlandse 'Young Musician of the Year'.
Ze studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Koen van Slogteren en Jan Spronk, en volgde daarna
lessen bij o.a. Han de Vries en Thomas Indermühle. Daarnaast voltooide ze een pianostudie bij Willem Brons.
Pauline Oostenrijk is als solo-hoboïste verbonden aan het Residentie Orkest. Van haar activiteiten als soliste en
kamermusicus getuigen een aanzienlijk aantal cd-opnames. Ze soleerde bij o.a. het Residentie Orkest, het Radio
Philharmonisch Orkest, het Radio Kamer Orkest, Sinfonietta Amsterdam, het orkest van de Westdeutsche
Rundfunk Köln, het Salzburger Kammerorchester, l'Orchestre d'Auvergne en het Orkest van het Oosten. Verschillende componisten schreven werken voor haar, waaronder Louis Andriessen ('To Pauline O' voor hobo solo).
Ze treedt regelmatig op met haar zus, de sopraan Nienke Oostenrijk in het Ensemble Oostenrijk-Jansen
(barokensemble met klavecinist David Jansen en cellist Maarten Jansen). Ze geeft recitals met pianist Ivo
Janssen en is lid van het gezelschap NieuwAmsterdams Peil, dat hedendaagse kamermuziek uitvoert, en van het
Blazers Kamer Collectief.
Tot 2007 was ze hoofdvakdocente hobo aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag, een functie die ze
neerlegde om meer tijd aan haar uitvoerende activiteiten te kunnen besteden.
In opdracht van de Raad van State componeerde ze, ter gelegenheid van het zilveren Regeringsjubileum van
Koningin Beatrix, een werk voor althobo en klein ensemble, dat ze in november 2005 voor Hare Majesteit heeft
uitgevoerd.
Onlangs verscheen haar eerste boek: ‘De geest van Stotijn en andere muziekverhalen’. Hierin voegt ze haar
ervaringen als musicus, haar heldere waarnemingen en haar rijke fantasie op een geheel eigen wijze samen tot
wonderlijke, ontroerende en soms hilarische vertellingen. Het Algemeen Dagblad sprak van een opvallend
dubbeltalenten vergeleek haarzonder reserve met schrijvers als Anna Enquist en Maarten ’t Hart. Hiermee heeft
de, toch al zo veelzijdige, carrière van Pauline Oostenrijk een veelbelovende nieuwe wending genomen.
Ron Schaaper studeerde bij P.Hoekmeijer aan het conservatorium te Utrecht. Na zijn afstuderen specialiseerde
hij zich op de kamermuziek en maakte hij deel uit van het NOG-ensemble en het Euterpe blaaskwintet. Met
beide ensembles maakte hij verscheidene opnames. Hierna ging hij zich ook oriënteren op het symfonische
repertoire. Eerst als solo hoornist in het Radio Symfonie Orkest, daarna in het Residentie Orkest.
Naast het Residentie Orkest is Ron nog steeds actief in de kamermuziek o.a. bij het Orlando blaaskwintet, Het
Nederlands Blazers Ensemble en het Nieuw Amsterdams Peil. Hij musiceerde o.a. met Daniel Blumental, MarcAndré Hamelin, Sergio Azzolini, Janine Jansen, Liza Ferschtman e.v.a.
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Het Orlando Kwintet 3/3
Klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer (1977) studeerde bij Charles Neidich aan The Juilliard School
for Music te New York en bij Walter Boeykens te Rotterdam waar hij met Cum Laude afstudeerde Hij behaalde
eerste prijzen bij diverse internationale concoursen.
In 1999 debuteerde Lars met een recital in het Concertgebouw te Amsterdam. In 2001-2002 verzorgde hij in de
Rising Stars Concertserie met zeer veel succes recitals in New York en op de grote Europese concertpodia.
Inmiddels heeft hij samengewerkt met ondermeer: Altenberg Trio Wien, Maurice Bourgue, Charles Neidich ,
Emmanuel Pahud, Sergio Azzolini, Julian Rachlin, Janine Jansen, Vladimir Mendelssohn, Alexei Lubimov en
Itamar Golan en strijkkwartetten zoals: Skampa, Auryn, Ad libitum, Quartetto di Torino , Cleveland Quartet en
het Ebène Kwartet. En hij werkte als solist samen met dirigenten als Marc Soustrot, Michel Tabachnik, Hartmut
Haenchen, Ed Spanjaard en Jurjen Hempel.
Speciaal voor hem schreef de Griekse componist Theodoris Abaziz het werk EURO (wereldpremière in de
Carnegie Hall en de Europeese première in het Concertgebouw Amsterdam). In 2005 vertolkte hij de
wereldpremiere van het Klarinetconcert van Willme Jeths.
Hij is een graag geziene gast op diverse internationale festivals zoals Dubrovnik, Delft, Orlando Festival, Tannery
Pond (NY) en Musikfest Schloss Weinzierl. Lars kreeg in 2003 de Edison voor zijn debuut CD in de categorie
“Young Masters”. Verder verscheen er op het Naxos label werk van Ernst von Dohnànyi, Ernst Toch, John
Harbison en Paul Hindemith. Tevens verscheen zijn debuut bij Challenge Records met werk van Max Reger en
deze werd tevens lovend door de pers ontvangen. Lars is verbonden aan het Brabants conservatorium als
hoofdvakdocent klarinet en is artistiek leider van het Toonfestival Brabant te Den Bosch.
www.larzetto.com
Bram van Sambeek (1980) is sinds 2002 solofagottist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met zijn spel
maakte hij grote indruk op publiek en pers: “Gorgeous bassoon solo, prees The Guardian, en de Telegraaf
schreef naar aanleiding van de Nederlandse Muziekprijs die hij in 2009 kreeg uitgereikt: “Hij hanteert zijn
instrument frank en vrij als een spreekbuis, tovert de fraaiste timbres te voorschijn en kan ook in technisch
opzicht alles.”
Als kamermusicus maakt hij deel uit van het Schulhoff Trio en het Orlando Kwintet, Daarnaast werkte hij samen
met o.a. Alexei Ogrintchouk, Cecilia Bernardini, Julius Drake, Liza Ferschtman, Izhar Elias en Daria van den
Bercken, en speelde bij het Nederlands Blazers Ensemble, het ASKO-ensemble en de Ebony Band. In 2009/2010
kreeg hij een Carte Blanche in het Concertgebouw Amsterdam, met o.a. het Prazak Kwartet en het Tempera
Kwartet. ook begon hij een bijzonder initiatief: het onderzoeken van de concertpraktijk – ‘Radio Kootwijk Live’
(www.radiokootwijklive.nl). Bijzonder is het instrument dat hij bespeelt, de Heckel #11174, die eerder het
eigendom was van zowel Klaus Thunemann als Sergio Azzolini.
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Tijdens zijn studie won Van Sambeek eerste prijzen tijdens het Prinses Christina Concours en de Nationale Finale
van de Stichting Jong Muziektalent Nederland. In 1999 werd hij uitgeroepen tot Muziektalent van het jaar.
Onlangs ontving hij de tweede prijs op de internationale ‘Gillet-Fox Competition’ in de Amerikaanse staat Utah.
In 2009 nam Bram zijn eerste solo CD op met Sinfonia Rotterdam.
Villa Lobos-Vivaldi-Olthuis) Bram is regelmatig te gast op nationale en internationale festivals zoals het Delft
Chamber Music Festival, het Orlando Festival, het West-Cork Chamber Music Festival en het Oxford Chamber
Music Festival.
www.bramvansambeek.com

Toelichting
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Ludwig van Beethoven schreef op 22-jarige leeftijd in 1792 een octet (opus
103) voor blazers, (2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten en 2 hoorns) In deze
periode, waarin hij in Bonn woonde, heeft hij veel muziek voor combinatie van
verschillende blaasinstrumenten gecomponeerd, soms ook samen met strijkers of
piano. Uit deze periode (Beethoven was in 1794 naar Wenen vertrokken), stamt
ook het sextet voor twee hoorns en strijkkwartet (opus 81b), dat op 2 oktober j.l.
in Zeewolde is uitgevoerd. Zijn beroemdste compositie voor de combinatie van
blazers en strijkers is het septet opus 20 uit 1800 voor klarinet, hoorn, fagot,
viool, altviool, cello en contrabas. Dit werk heeft weer model gestaan voor het
octet D 803 van Schubert dat in Nunspeet tijdens het laatste nieuwjaarsconcert
gespeeld is door het Ensemble A(i)rco.
In 1795 heeft Beethoven het octet bewerkt tot een strijkkwintet, dat in 1797 werd
uitgegeven door Artaria in Wenen en het opusnummer 4 kreeg. Van dit strijkkwintet heeft Beethoven nog weer een andere bewerking gemaakt en zo ontstond
het pianotrio opus 63, dat in 1806 werd uitgegeven.
Met de opusnummers is het is het wat lastig gesteld bij Beethoven. De opusnummers zijn gekoppeld aan het moment van publicatie van het stuk en niet aan
de datum van componeren. Zo staat het octet opus 103 uit 1792 tussen opus 102
uit 1815 en opus 104 uit 1817. Na 1800 stopte Beethoven met het schrijven voor
blaasinstrumenten in zijn kamermuziek composities en komen deze instrumenten
alleen nog voor als onderdeel van een symfonieorkest. Met het componeren van
de drie strijktrio’s opus 9 in 1798 begon er een nieuw tijdperk in de kamermuziek
van Beethoven met twee hoofdrichtingen, aan de ene kant de strijkkwartetten en
aan de andere kant de muziek voor piano en strijkers.
Het arrangement voor blaaskwintet dat u vanavond hoort, is gemaakt door
Michael Rechtmann en is direct afgeleid van het strijkkwintet

Karel Ančerl overleefde de concentratiekampen en heeft een aantal composities
van Pavel Haas kunnen bewaren voor het nageslacht.

Pavel Haas was een Tsjechische componist. Hij werd in 1899 in een eenvoudige
Joodse familie in Brno geboren. Op zijn 14e jaar begon zijn serieuze muziekopleiding en rond 1920 volgde hij gedurende 2 jaar een masterclass bij Leoš
Janáček. Janáček is sterk bepalend geweest voor zijn verder muzikale
ontwikkeling. Haas was zeer kritisch ten aanzien van zijn eigen werk. In de twintig
jaar na afronding van zijn studie schreef hij meer dan 50 werken, maar slechts 18
kregen een opusnummer. In 1930 schreef hij het blaaskwintet opus 10 dat
vanavond op het programma staat.
In 1941 werd hij gedeporteerd naar concentratiekamp Theresienstadt (Terezín).
Er verbleven daar meer componisten zoals Viktor Ullmann en Gideon Klein. In het
kamp schreef hij enkele composities waaronder zijn ‘Studie voor Strijkorkest’, dat
in Theresienstadt voor het eerst werd uitgevoerd onder leiding van de dirigent
Karel Ančerl. Dit is waarschijnlijk tot op heden het meest bekende werk van Pavel
Haas. In 1944 hebben de nazi’s voorafgaand aan het bezoek van het Rode Kruis
aan Theresienstadt een propagandafilm gemaakt waarin Pavel Haas te zien is na
de uitvoering van zijn ‘Studie voor Strijkers’. Nadat het propaganda project
voorbij was, zijn 18.000 gevangenen, waaronder Haas, naar Auschwitz-Birkenau
getransporteerd en daar is Pavel Haas in de gaskamers vermoord.

In 1892 vertrok Antonín Dvořák naar Amerika waar hij tot directeur van het
‘National Concervatory’ was benoemd. Na drie jaar keerde hij gedreven door
heimwee terug naar Praag. Het Amerikaanse publiek was zeer enthousiast over
zijn composities en er verschenen juichende kritieken. De première van zijn
strijkkwartet opus 96 in Boston in 1893 was een groot succes. De gelukkigste tijd
bracht hij door gedurende de vakanties in Spillville (Iowa) Ver van het hectische
New York voelde hij zich daar op zijn gemak binnen een Tsjechische kolonie en
daar ontstonden ook zijn mooiste composities. Hij zette daar in drie dagen de
schetsen voor zijn Amerikaans kwartet op papier en twee weken later was
Dvořák’s beroemdste kwartet voltooid. ‘Dank God, ik ben tevreden. Het ging snel’
noteerde Dvořák op de laatste bladzijde van de partituur. Net als in zijn symfonie
‘De Nieuwe Wereld’ vermengde hij Tsjechische muzikaliteit met Noordamerikaanse volksmelodieën. De bron van deze compositie is een pentatonische (5
tonige) toonladder die veel voorkomt in spirituals en gospelsongs. Maar
uiteindelijk is het kwartet een echte Dvořák, gevoed door de karakteristieke
Slavische koloriet, weemoed en muzikale spontaniteit.

Uitvoering van de Studie voor Strijkorkest (1943) van Pavel Haas, dat in 1944 in Terezin
(Theresienstadt) onder leiding van de daar eveneens geïnterneerde Karel Ancerl werd
uitgevoerd. Het maakte deel uit van de nazi-propagandafilm Der Führer schenkt den Juden
eine Stadt. Zie de volgende informatieve websites over het leven van Joodse musici in de
concentratiekampen. ‘Muziek achter prikkeldraad’ en ‘Life behind walls’:
http://www.opusklassiek.nl/index_muziek_algemeen.htm
http://www.interdisciplinary.neu.edu/terezin/life/history.html

Leo van Wijk februari 2011
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zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)

zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)

zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

Riko Fukuda (fortepiano)

zondag

14 november

Lisa Jacobs (viool) en Ksenia Kouzmenko (piano)

zondag

28 november

14 uur

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

zondag

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool),
Ewout van Dingstee (cello), Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl
(fagot), Corina Lievers (hoorn)

zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt

zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)

zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)

zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)

zaterdag 19 maart
20 uur
Ermelo
Lukaskerk
Vermeer Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

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

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

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

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

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

17 september

onder voorbehoud

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

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

zondag

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)

zaterdag 22 oktober

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

zaterdag

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

Zondag

27 november

14 uur

Pieter Jan Belder (klavecimbel) met o.a.

Nunspeet

Hotel Vennendal

van J.S. Bach

zondag

8 januari

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

zondag

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

The Hague String Variations met o.a. Clara Kim (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová (altviool),
Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11
12

Amsterdam Ensemble met Eildert Beeftink (piano), Julia Tom (cello), Michael Hesselink (klarinet),
Rosanne Philippens (viool)
Felicia van den End (fluit) en Gwyneth Wentink (harp)

zondag

19 februari

11 en 14 uur

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

zaterdag

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

zaterdag

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

zaterdag

31 maart

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Rubens Kwartet met Sarah Kapustin en Joe Puglia (viool), Roeland Jagers (altviool), Joachim Eijlander (cello)
Willem Brons (piano)
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11e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 19 maart 2011 20.00 uur
Lukaskerk - Ermelo
Vermeer Trio
Jeroen Bal - piano, Tjeerd Top - viool, Johan van Iersel - cello

Robert Schumann

Fantasiestücke in a op. 88 (1842)

(1810-1856)

-

Wolfgang Rihm

Fremde Szene II ‘Characterstück’(1982-1984)

Romanze. Nicht schnell, mit innigem Ausdruck (Allegretto espressivo)
Humoreske. Lebhaft (Vivace)
Duett. Langsam und mit Ausdruck (Andante espressivo)
Finale. Im Marschtempo (Alla marcia)

(1952-heden)
~ pauze ~

Robert Schumann

Trio voor piano, viool en cello nr 3 in g op. 110 (1851)
-
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Bewegt, doch nicht zu rasch
Ziemlich langsam - Etwas bewegter - Tempo I
Rasch - Etwas zurückhaltend bis zum langsameren Tempo - Tempo I
Kräftig, mit Humor

Het Vermeer Trio
In 2009 richten Tjeerd Top, Johan van Iersel en Jeroen Bal het Vermeer Trio op. Met veel enthousiasme en passie beginnen 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!
Pianist Jeroen Bal (1973) studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jan Wijn, waar hij het UM-diploma in 1998 cum laude
behaalt. Hij volgt masterclasses bij Gÿorgy Sebok, Gÿorgy Sandor en Boris Berman. Sinds 1997 is hij correpetitor aan het hierboven
genoemde conservatorium.
In 1991 wint Jeroen de 1e prijs op het SJMN Concours en de 2e op het Prinses Christina Concours. Hij dringt door tot de halve finale
van het Internationale Franz Liszt Pianoconcours in Utrecht (1996). Met cellist Johan van Iersel ontvangt hij in 1992 de Zilveren
Vriendenkrans van de Vereniging Vrienden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook als pianist van het Escher Trio verovert hij
belangrijke prijzen.
Met het Koninklijk Concertgebouworkest speelt Jeroen de grote en gerenommeerde pianosolo uit Petrouschka van Igor Strawinsky,
o.l.v Riccardo Chailly.(kerst 2004) Het concert is live op tv. In 2005 voert hij Petrouschka ook uit o.l.v Mariss Jansons. Met het KCO
maakt hij uitgebreide en succesvolle tournees door Japan en de Verenigde Staten. Met het Escher Trio verwerft hij internationale
erkenning tijdens tournees door Duitsland, Tsechië, Noorwegen en de Verenigde Staten en volgt masterclasses bij Isaac Stern, Mstislav
Rostropovitsj, Menahem Pressler.
Violist Tjeerd Top (1978) studeert bij Qui van Woerdekom en Jaring Walta op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2000
rondt hij de Eerste Fase met onderscheid af.
In 2001 wint Tjeerd het Oskar Back Concours. Voor de vertolking van een werk van Carlos Micháns ontvangt hij de Kersjes van de
Groenekan Prijs, samen met pianiste Mariken Zandvliet. In de series Jonge Meesters en Jonge Nederlanders speelt hij met harpiste
Lavinia Meijer. Tjeerd en Lavinia winnen de Fortis Mees/Pierson Award (2007).
Tjeerd soleert bij toonaangevende orkesten en dirigenten, onder wie Hans Vonk, Peter Oundjian, Michael Lankaster en Vassily Sinaisky.
Hij maakt tournees door Europa, Amerika en Azië. In Nederland speelt hij regelmatig op verschillende kamermuziekpodia en in diverse
series. Sinds 2005 is Tjeerd is plaatsvervangend 1ste concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Tjeerd speelt op een Michael Angelo Bergonzi van Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. De viool is rond 1750 gebouwd. Herman
Krebbers bespeelt het instrument meer dan vijftig jaar.
Cellist Johan van Iersel (1972) studeert bij Elias Arizcuren aan het Utrechts Conservatorium. In 1995 verwerft hij het UM-diploma, met
onderscheiding. Hij vervolgt zijn studie bij Philippe Müller aan het Conservatoire National Supérieur de Musique te Parijs. Hij volgt
masterclasses bij Heinrich Schiff, Mstislav Rostropovich en Siegfried Palm.
Johan wint prijzen op het Prinses Christina Concours (1990), het Postbank Sweelinck Concours (1992) en het concours van de Stichting
Jong Muziektalent Nederland(1991). Samen met pianist Jeroen Bal ontvangt hij in 1992 de Zilveren Vriendenkrans van de Vereniging
Vrienden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Als cellist van het Escher Trio verovert hij belangrijke prijzen.
Voorafgaand aan het Vermeer Trio speelt Johan in het Escher Trio. Bovendien is hij lid van het Blaeu Strijkkwartet, dat vaak in het
binnen- en buitenland optreedt. Hij soleert zeer regelmatig, onder andere bij het Radio Kamer Orkest en het Residentie Orkest. In 1999
is hij bij het Koninklijk Concertgebouworkest solist in de Symfonie Concertante van Haydn. Johan is sinds 1997 plaatsvervangend
solocellist bij het Koninklijk Concertgebouworkest.
Johan bespeelt een Francesco Rugieri (Cremona, 1687) uit de collectie van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest.
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Toelichting 1/2
Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Robert Schumann van de muziek zijn
beroep zou maken, ook al had hij al vanaf zijn zevende jaar pianoles. Zijn vader
was boekhandelaar en uitgever in Zwickau, en zodoende kon hij ook al vroeg een
grote belangstelling voor literatuur ontwikkelen. Na zijn eindexamen gymnasium
studeerde hij op aandringen van zijn moeder (zijn vader was een paar jaar eerder
overleden) enige tijd rechten, zonder veel enthousiasme. In werkelijkheid
besteedde hij zijn tijd vooral aan de piano, en ook begon hij te componeren.
Toen hij in 1830 eenmaal besloten had toch de
weg van zijn hart te volgen nam hij pianoles van
Friedrich Wieck in Leipzig. Het ambacht van het
componeren probeerde hij zich zelfstandig eigen
te maken door het bestuderen van partituren,
met name het Wohltemperierte Klavier van Bach.
Een echte leermeester compositie had hij niet.
Misschien duurde het daardoor zo lang voordat
hij er toe kwam voor andere instrumenten dan de
piano te gaan schrijven. De ambitie om een
virtuoos pianist te worden moest hij overigens al
spoedig laten varen: hij oefende zo fanatiek met
een zelf ontworpen apparaatje om zijn vingers
onafhankelijk van elkaar te maken, dat hij een
ongeneeslijke blessure opliep. Maar de piano was
en bleef zijn instrument, en tot 1840 schreef hij
uitsluitend pianomuziek.
Na een jarenlange strijd met zijn beoogde
schoonvader trouwde hij in dat jaar met Clara
Wieck, de geniale dochter van zijn pianoleraar, en
vanaf dat moment begon hij met grote overgave
andere genres te verkennen. In 1840 legde hij zich toe op liederen, in 1841
ontstonden twee symfonieën, en in 1842 legde hij zich toe op kamermuziek. Maar
liefst drie strijkkwartetten zagen het licht, een kwintet en een kwartet voor piano
en strijkers, en ook een bundel van vier Fantasiestücke voor pianotrio die later
werden uitgegeven als op. 88. De titel is heel kenmerkend voor Schumann. Vijf
jaar eerder had hij al pianostukken zo genoemd, en later zouden nog stukken voor
klarinet en piano en een tweede serie voor piano solo volgen. Fantasie was voor
de aartsromanticus Schumann een sleutelbegrip. Het staat voor de wereld van de
verbeeldingskracht, de droom, het sprookje, waarin de grenzen van het normale
en de wetten van de natuur niet altijd gelden, zoals in de verhalen van
bijvoorbeeld E.T.A. Hoffmann en Jean Paul Richter, schrijvers die Schumann zeer
bewonderde. De combinatie van een suggestieve titel en instrumentale muziek
bood hem bij uitstek een mogelijkheid om de fantasie van de luisteraar aan het
werk te zetten.
Friedrich en Clara Wieck
Reliëf van Gustav Kietz
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Het eerste stuk is een Romanze, als het ware een verhalend gedicht over een
liefdesgeschiedenis in een denkbeeldig land en een denkbeeldige tijd. In het
tweede stuk, Humoreske, lijkt een groepje komedianten zich voor te stellen,
waarbij de geestigste van het stel de rij opent en ook het slotwoord spreekt. Het
derde deel is een Duett, met natuurlijk de viool en de cello als solisten (voor het
eerst, want in de eerste twee stukken speelt de piano wel heel sterk de hoofdrol).
De Finale is een bonte optocht zoals Schumann al eerder had geschreven in
werken voor piano, zoals het beroemde Carnaval, met een mars als belangrijkste
element.
Wolfgang Rihm geldt als een van de
belangrijkste Duitse componisten van deze
tijd, en hij is misschien ook wel de meest
productieve. Hij groeide op in Karlsruhe en
bezocht daar al tijdens zijn gymnasiumjaren de Hochschule für Musik, waar hij in
1972 afstudeerde in compositie en muziektheorie. Daarna studeerde hij nog verder bij
o.a. Karlheinz Stockhausen en Klaus Huber.
In 1974 ging zijn orkestwerk Morphonie –
Sektor IV in première bij de Donaueschinger Musiktage, en vanaf dat moment
groeide zijn reputatie snel.
Hij kreeg veel opdrachten en zijn talrijke
composities werden herhaaldelijk bekroond.
In zijn werk nam Rihm al vroeg afstand van
de technieken van de vorige generatie
avantgardisten, zoals Stockhausen, die veel
gebruik maakten van zelf vooraf opgestelde maar vrij strikte spelregels.
Voor Rihm en veel anderen van zijn generatie komt juist een direct verband
tussen de creatieve impuls en het klinkende resultaat op de eerste plaats.
Al vroeg leidde dat bij hem tot een combinatie van een avantgardistische
klankwereld en een expressiviteit die aan Mahler en de vroege Schönberg doet
denken. Één van de etiketten die critici soms op Rihms muziek hebben geplakt is
dan ook ‘Neoromantiek’. Net als romantici haalt Rihm zijn inspiratie vaak uit de
literatuur, en hij heeft grote belangstelling voor de Duitse muziek en literatuur uit
de Romantiek, met name Schumann.
In Rihms drie Fremde Szenen voor pianotrio (1982-1984), waarvan we vandaag
de tweede horen, waart de geest van Schumann nadrukkelijk rond. Het ‘vreemde’
in de titel is volgens Rihm zowel van toepassing op de toehoorders als op de
musici die het stuk spelen.

Toelichting 2/2
Zijn aanpak is wel eens vergeleken met de ‘stream-of-consciousnesstechniek’ in
de literatuur, waarin een op het eerste gezicht onsamenhangende stroom van
gedachten, gevoelens, stemmingen en verlangens van een persoon worden
beschreven. Het resultaat is een vreemde, desoriënterende ervaring. Klanken die
sterk aan Schumann doen denken, met name aan de wereld van zijn pianotrio’s,
klinken als het ware gefilterd en vervormd door dromen of hallucinaties. Rihm
maakt daarmee ‘zijn eigen portret van een reeds geërodeerde Schumann en van
diens muzikale handschrift, een Schumann op wie al sporen van (muzikaal) verval
zichtbaar zijn.’
Schumanns Derde Pianotrio op. 110 ontstond in 1851. Schumanns carrière was
sinds de Fantasiestücke met de nodige tegenslagen verlopen. Sinds 1850 was hij
dirigent in Düsseldorf, een functie die hij maar kort heeft kunnen vervullen. Hij
miste de ervaring en de opleiding die bijvoorbeeld zijn vriend Mendelssohn wel
van jongs af aan had gekregen, en had bovendien te lijden van psychische
inzinkingen, met angstaanvallen, hallucinaties en depressies. Toch had hij in de
voorafgaande jaren een indrukwekkend aantal grote werken weten te voltooien.
Ook het Derde Pianotrio heeft een grote, symfonische allure, en het is duidelijk
dat Schumann inmiddels veel meer ervaring had opgedaan met het schrijven voor
deze bezetting. In het dramatische eerste deel valt op dat de strijkers alle
belangrijke thema’s presenteren, anders dan in klassieke trio’s, waarin de piano
daar meestal een groot aandeel in heeft. Het tweede deel is een lyrisch duet van
de strijkers, onderbroken door een fel en grimmig middendeel. In het Scherzo
heeft de piano aanvankelijk de leiding. Het eigenlijke scherzo wordt afgewisseld
door twee trio’s, waarvan het materiaal sterk contrasteert met het scherzo-thema,
zonder dat de samenhang verloren gaat. De Finale, ‘met humor’, is een rondo
waarvan het refrein het karakter heeft van een feestelijke, vrolijke dans, maar dan
met veel onverwachte accenten. In de coupletten duikt het thema van een van de
trio’s van het Scherzo weer op. De opzet doet denken aan de optocht van de
laatste van de Fantasiestücke, maar dan met een veel sterkere samenhang van
het geheel.
Hans Maas, 11 maart 2011
APK:
Luister ter vergelijking eens naar de volgende uitvoeringen van het pianotrio op. 110.
Een volledige uitvoering (alle vier delen) was op YouTube niet te vinden.
Beaux Arts Trio deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=Qy3vo1g3Uao&feature=related
Beaux Arts Trio Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=-FB3OrAPRog&feature=related
Paolo Giacometti e.c. Deel 4: http://www.youtube.com/watch?v=Jhtv6siuzmU
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Agenda 2010-201 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)
zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Riko Fukuda (fortepiano)
zondag

14 november

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

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

28 november

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

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

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool),
Ewout van Dingstee (cello), Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl
(fagot), Corina Lievers (hoorn)
zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt
zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)
zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)
zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)
zaterdag
Vermeer
zaterdag

19 maart

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

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

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

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

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

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

17 september

onder voorbehoud

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

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

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag 22 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

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

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

27 november

14 uur

Nunspeet

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

8 januari

Hotel Vennendal

van J.S. Bach

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Clara Kim (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová (altviool),
Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11
12

zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

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

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

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

19 februari

11 en 14 uur

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

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

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

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a
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12e Randmeerconcert - seizoen 2010/2011
zaterdag 2 april 2011 20.00 uur
Kasteel De Vanenburg - Putten

Mariana Izman - piano

Ludwig van Beethoven

Sonate nr 24 in Fis gr.t. op. 78 (1809)

(1770-1827)

- Adagio cantabile, Allegro ma non troppo
- Allegro vivace

Robert Schumann

Kreisleriana op. 16 (1838)

(1810-1856)

- Äußerst bewegt (Agitatissimo)
- Sehr innig und nicht zu rasch (Con molto espressione, non troppo presto) - Intermezzo I
Sehr lebhaft (Molto vivace) - Intermezzo II
... Etwas bewegter (Poco più mosso)
... Langsamer (Tempo I) (Più lento)
- Sehr aufgeregt (Molto agitato)
- Sehr langsam (Lento assai)
- Sehr lebhaft (Vivace assai)
- Sehr langsam (Lento assai)
- Sehr rasch (Molto presto)
- Schnell und spielend (Vivace e scherzando)
~ pauze ~
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Sergej Rachmaninoff

Pianosonate nr 1 in d kl.t. op. 28 (1907/8)

(1873-1943)

- Allegro moderato
- Lento
- Allegro molto

Mariana Izman
Mariana Izman (1979) begon haar muziekopleiding op zesjarige leeftijd in Chisinau, Moldavië. In 1997 verhuisde zij naar
Nederland en zette haar studie voort bij Marcel Baudet aan het Conservatorium van Amsterdam, waar zij in 2002 met onderscheiding afstudeerde. Zij volgde lessen en masterclasses van o.a. Murray Perahia, Emanuel Ax, Mitsuko Uchida, Richard
Goode, Pascal Devoyon, Jacques Rouvier en Jan Wijn. Mariana was prijswinnares bij verschillende nationale en internationale concoursen, onder andere het Dinu Lipatti Concours (Boekarest 1993), het Eduard Flipse Concours (Rotterdam 1994
en 1996), de "Jonge virtuozen" (Antwerpen 1998) en het YPF Nationaal Pianoconcours (Amsterdam 2001). In 2007 heeft
Mariana in Frankrijk de tweede prijs behaald tijdens het eerste Europese Pianoconcours "Grand Prix Vlado Perlemuter".
In de afgelopen jaren trad zij als soliste met diverse orkesten op in pianoconcerten van Mozart, Beethoven, Grieg, Chopin,
Schumann en Ravel, onder meer het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, het Nationaal Orkest van België, het
Residentie Orkest en het Orkest van Caen (Frankrijk). Hiernaast gaf zij vele recitals, onder andere in Amsterdam, New York,
Boston, Parijs en Moskou. In 2002 vertegenwoordigde zij Nederland tijdens een concert in Wenen met werken van Guus
Janssen en Peter Schat. In 2003 maakte zij in de Debuutserie een concerttournee door Nederland samen met violist Tjeerd
Top en in 2006 en 2008 gaf zij op uitnodiging van de Qatar Foundation solorecitals in Doha.
Met pianist/dirigent Pieter-Jelle de Boer vormde Mariana een aantal jaren een vast pianoduo. In de zomer van 2002 speelden zij op het Prinsengrachtconcert in Amsterdam dat door de AVRO op televisie werd uitgezonden. Zij waren winnaars van
het Vriendenkrans Concours 2005 en speelden zowel in de Grote als in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. Sinds 2006 vormt Mariana Izman een duo met pianiste Nino Gvetadze. In april 2007 gaven zij in het Concertgebouw
te Amsterdam een duo-recital, met onder meer Ravel's Daphnis et Chloe en Stravinsky's Sacre du Printemps. In augustus
2009 hebben zij Stravinsky's Sacre opnieuw in Amsterdam uitgevoerd, tijdens het Grachtenfestival in de Grote Zaal van het
Muziekgebouw aan 't IJ.
Mariana Izman treedt de laatste jaren regelmatig in belangrijke zalen in Nederland op, onder meer het Concertgebouw in
Amsterdam, de Doelen in Rotterdam en de Philharmonie in Haarlem. In februari 2008 speelde zij in de Grote Zaal van de
Doelen een compleet Bach-programma, waaronder een belangrijk deel van Das Wohltemperierte Klavier. In de zomer van
2008 werd zij uitgenodigd deel te nemen aan de masterclasses van het Marlboro Music Festival (Verenigde Staten), waar zij
lessen kreeg van Richard Goode en Mitsuko Uchida. In het seizoen 2009/10 heeft Mariana twee solorecitals in het Concertgebouw gegeven: op 10 november 2009 in de serie "Jonge Nederlanders" en op 25 april 2010 in het Zondagochtendconcert,
dat rechtstreeks op Radio 4 werd uitgezonden. Daarnaast speelde zij het pianoconcert KV 414 van W.A. Mozart in de Grote
Zaal van het Muziekgebouw aan 't IJ, begeleid door het EnAccord Strijkkwartet en het Carnaval des Animaux van SaintSaens met Nino Gvetadze en het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordan Nicolic, die zij aldaar opnieuw zal
uitvoeren in maart 2011.
In 2005 heeft Mariana Izman werken van Rachmaninov en Ravel voor de Young Pianist Foundation opgenomen. In het
najaar van 2007 is door AVRO Klassiek haar eerste solo-CD uitgebracht met werken van Robert Schumann (Carnaval,
Phantasiestucke op.111, Kreisleriana). Begin 2009 is door de Young Pianist Foundation i.s.m. Brilliant Classics haar tweede
Schumann-CD gelanceerd, met de Davidsbündlertanze, Papillons en Concert sans Orchestre. In 2010 heeft zij voor de YPF
een nieuwe cd opgenomen met de beide sonates van Sergej Rachmaninov, die binnenkort zal uitkomen.
Sinds 2003 is zij verbonden aan de zangafdeling van het Koninklijk Conservatorium en sinds september 2010 geeft zij
pianoles aan de prestigieuze Yehudi Menuhin School in Stoke d'Abernon (Verenigd Koninkrijk).
Mariana bespeelt een vleugel van Steinway & Sons, die haar sinds 2009 ter beschikking is gesteld door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds.
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Toelichting 1/2
Ludwig van Beethoven schreef 31 sonates voor de piano. De eerste drie sonates werden
gepubliceerd in 1795. De laatste drie sonates werden geschreven rond 1821. Regelmatige
bezoekers van onze concerten weten dat juist in die periode de piano een enorme
ontwikkeling doormaakte. Die ontwikkeling is ook waar te nemen in de sonates van
Beethoven, bijvoorbeeld in het aantal octaven (de breedte van het klavier) dat hij gebruikt.
Beethoven was slechts 14 jaar
jonger dan Mozart. Maar waar
Mozart muziek schreef die nooit het
oor mocht beledigen, daar is Beethoven beïnvloed door o.a. de Franse Revolutie. Dus mag muziek (of
kunst) ook schokken en opstandig
zijn, de vrijheid en waardigheid van
de mens uitdrukken (in plaats van
onderdanigheid aan adel en geestelijkheid).
Dat vinden we terug in een aantal
symfonieën en ook in
pianosonates, zoals in de heftige
23e sonate, de Appassionata.
De daarop volgende sonate opus
78 uit 1810 is een bijzonder lieflijk
werk. Beethoven laat zich hier van
zijn meest blijmoedige kant zien.
Het is ook een relatief kort werk,
ruim 10 minuten lang, met slechts
twee delen.
Thérèse von Brunswick

De sonate begint met vier langzame maten die een rustige, optimistische stemming opwekken
waarin het lieflijke thema dat volgt kan opbloeien.
Het tweede deel (allegro vivace: opgewekt en snel) heeft twee thematische elementen: het
ene speels, steeds afgewisseld door het andere met veel snelle nootjes. Dat eindigt in twee
akkoorden die doen denken aan de langzame inleiding op het eerste deel, waarna een
wervelend slot de sonate besluit.
Beethoven was erg gesteld op deze sonate, mogelijk omdat hij er persoonlijke emoties mee
verbond. Hij droeg hem op aan de gravin Thérèse von Brunswick, die toen al tien jaar een
leerling van hem was. De toonladder van Fis gebruikt alle zwarte toetsen en kan dus ook een
pedagogisch doel hebben gehad. Aan de andere kant beschrijft een bron uit 1806 deze
toonsoort als: triomf over de moeilijkheid, vrij ademhalen op bedwongen heuvels, echo van
een ziel die enorm gezwoegd en uiteindelijk overwonnen heeft.

4

De componist Robert Schumann en de auteur Hoffmann (1776–1822) waren zeer verwante
zielen. Voor Schumann was muziek belangrijker dan literatuur, voor Hoffmann lag dat net
andersom. Schumann kunnen we beschouwen als de belangrijkste Duitse componist in de
Romantiek, en Hoffmann als de belangrijkste schrijver. (Hoffmann was ook theaterdirecteur,
operacomponist, tekenaar en muziekjournalist. Zijn sprookje De Notenkraker inspireerde
Tsjaikofski tot diens balletmuziek.) Schumann en Hoffmann hadden beide een aantal van hun
tegenstrijdige subpersoonlijkheden (zoals wij dat nu zouden noemen) een naam gegeven, en
speelden die uit in hun werken.
Onlangs kreeg ik het boek "Leven en
opvattingen van Kater Murr" ('alsmede
de fragmentarische levensbeschrijving
van kapelmeester Johannes Kreisler in
losse misdrukvellen') van E.T.A.
Hoffmann, een boek uit 1819 dat vorig
jaar in een nieuwe, bejubelde vertaling
is verschenen.
Ik heb nu een derde deel gelezen en
vind het erg leuk. Kater Murr (een
echte kater!) heeft zichzelf leren lezen
en schrijven en houdt zich (in het
geheim) bezig met het schrijven van
filosofische en opvoedkundige werken,
waarvan dit boek er één is. Hij is
enorm verwaand, vindt zichzelf
geweldig en zeker gelijkwaardig aan
zijn geleerde baas Abraham en diens
vrienden.
Dit verhaal wordt telkens onverwachts
onderbroken door vertelsels over
kapelmeester Kreisler, die is opgevoed
door dezelfde Abraham. Die vertelsels
zijn erin gekomen omdat een eerdere
versie van het boek (zogenaamd) op
kladpapier is gedrukt. En het verhaal
van Kreisler stond op de verkeerde
kant. Maar de drukker heeft dat niet
begrepen en heeft de hele zooi achter
(en dus door) elkaar gezet. Die
Kreisler is ook een apart type, hij houdt erg van Duitse muziek en moet niets hebben van de
–ini's en de –atti's en hun Italiaanse muziek. (Rossini was in die tijd erg populair.) Maar hij
eindigt in krankzinnigheid (net als Schumann). Het is waarschijnlijk de afwisseling van passie
en satire in dit boek die Schumann's fantasie heeft geprikkeld.

Toelichting 2/2
Zoals Hoffmann een nieuwe romanvorm uitvindt, zo vindt Schumann nieuwe pianomuziek uit:
korte, afwisselende, emotioneel geladen karakterstukjes, die samen een cyclus vormen.
Hoogtepunten zijn Carnaval opus 9, de fantasiestukken opus 12 en opus 17 en Kreisleriana.
Maar Kreisleriana is misschien wel de heftigste van allemaal. Het stelt zeer hoge eisen aan de
pianist, zowel pianistisch als interpretatief.
Schumann schreef het in zeer korte tijd. Hij drukt hier de hartstochtelijke, vertwijfelde en sterk
wisselende gemoedsuitdrukkingen van Kreisler uit, die ook de zijne waren, verliefd als hij was
op de jongere (en briljante) Clara, en overlopend van ideeën en energie.
Rachmaninoff had rijke ouders. Hij kreeg een prachtige opleiding als pianist (in de school
van Liszt, op zijn 9e jaar ging hij naar het conservatorium) en als componist.

De stad Dresden waar
Rachmaninoff drie
jaar woonde en o.a.
zijn 1e pianosonate
componeerde.
De ansichtkaart van
rond 1900 laat goed
zien waarom Dresden
beschouwd werd als
één van de mooiste
steden in Europa.

Als componist heeft hij niet heel veel, maar wel heel erg
mooie muziek geschreven, die veel wordt gespeeld. Het
2e pianoconcert is het allerberoemdst. Maar ook het 3e
pianoconcert, veel preludes, de cellosonate en de pianotrio's worden dikwijls gespeeld.
Zijn eerste symfonie werd neergesabeld, wat leidde tot
een writer's block. Hij schreef drie jaar niets tot vrienden
hem naar een hypnotherapeut verwezen, met als
resultaat het 2e pianoconcert! Dat was direct zo succesvol, dat hij in de twee daarop volgende jaren een aantal
van boven genoemde meesterwerken schreef.
Rachmaninoff verliet Rusland definitief na de revolutie
van 1917, woonde in de VS en in West-Europa.
Hij was een van de allergrootste pianisten van de eerste
helft van de 20e eeuw.
Hij schreef zijn eerste pianosonate in 1908, in Dresden,
waar hij met vrouw en dochter verbleef om in alle rust,
buiten de hectiek van Moskou, te kunnen werken, vooral
aan zijn tweede symfonie. Het is een klassiek opgebouwde sonate die ongeveer 35 minuten duurt. In eerste instantie wilde hij zich baseren op
Goethe's Faust, maar dat idee heeft hij losgelaten, al zijn er nog sporen van te horen, met
name in het eerste deel. Het tweede deel is heel typerend voor Rachmaninoff, met lange,
mooie, door elkaar heen verweven stemmen. Het lijkt haast één van de preludes, die hij later
componeerde.
Wouter Molendijk, 26 maart 2011
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Rachmaninoff was
zeer gesteld op de
cultuur van Dresden.
De verwoesting van
de stad in de nacht
van 13 op 14 februari 1945 heeft hij
niet meer meegemaakt omdat hij al
in 1943 in Beverly
Hills (USA) was
overleden.
Foto van Richard Peter
(1895-1977)
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zaterdag

18 september

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

Ensemble Caméléon met Sonja van Beek en Joris van Rijn (viool), Joël Waterman (altviool),
Floris Mijnders (cello), Johan van Iersel (cello)
zaterdag

2 oktober

20 uur

Zeewolde

Open Haven

The Amsterdam String Quartet m.m.v. Teunis van der Zwart en Gijs Laceulle (hoorn)
zaterdag

23 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Riko Fukuda (fortepiano)
zondag

14 november

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

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

28 november

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

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

2 januari

14 uur

Ensemble A(i)rco met Tiziana Pintus (viool), Naomi Peters (viool), Laura van der Stoep (altviool),
Ewout van Dingstee (cello), Rob Dirksen (contrabas), Céleste Zéwald (klarinet), Birgit Strahl
(fagot), Corina Lievers (hoorn)
zaterdag

22 januari

20 uur

Ermelo

De Dialoog

Yoram Ish-Hurwitz (piano) m.m.v. Aukelien van Hoytema (toelichting) ‘Pelgrimstochten’van Liszt
zondag

6 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

Zeewolde

Open Haven

Lavinia Meijer (harp)
zondag

20 februari

Judith Landman (fluit) en Bernd Brackman (piano)
zaterdag

5 maart

20 uur

Orlando Kwintet (blaaskwintet) met Marieke Schneemann (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo), Lars
Wouters van den Oudenweijer (klarinet), Bram van Sambeek (fagot), Ron Schaaper (hoorn)
zaterdag
Vermeer
zaterdag

19 maart

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

Trio met Jeroen Bal (piano), Tjeerd Top (viool), Johan van Iersel (cello)
2 april

Mariana Izman (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Onze contactpersonen geven u graag informatie:

Adressen van de concertlocaties:

voor Nunspeet
dhr. W.J. Bömer

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

Ermelo

De Dialoog

Raadhuisplein 4, 3851 NT

Ermelo

Lukaskerk

Landgoed Veldwijk 3853 LC

voor Harderwijk
dhr. W. Molendijk

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

Putten

Kasteel De Vanenburg

Vanenburgerallee 13, 3882 RH

voor Ermelo
mevr. H. van Manen-Aartsen

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

voor Putten
dhr. L. van Wijk

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

voor Zeewolde
dhr. H. W. de Wit

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

secretariaat
dhr. R.G. Lemmens

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

financiën
dhr. H. Berkouwer

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

concertcoördinator:
dhr. R.A. Norg

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

publiciteit/perscontacten:
dhr. M. de Lussanet

E-mail: publiciteit@randmeerconcerten.nl

websitebeheer en
Randmeerconcertbrieven:
dhr. A.P. Kuiper

E-mail: media@randmeerconcerten.nl

website Randmeerconcerten

www.randmeerconcerten.nl

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

Harderwijk Catharinakapel

Klooster 1, 3841 EN

Nunspeet Hotel Vennendal

Vennenpad 5, 8072 PX

Nunspeet Hotel De Sparrenhorst

Eperweg 46 8072 DB

Zeewolde Open Haven

Kerkplein 8, 3891 ED

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

17 september

onder voorbehoud

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

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

2 oktober

11 en 14 uur

Harderwijk

Catharinakapel

YooSeon Lee en Niek van Oosterom (pianoduet)
zaterdag 22 oktober

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

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

12 november

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

27 november

14 uur

Nunspeet

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

8 januari

Hotel Vennendal

van J.S. Bach

14 uur

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

The Hague String Variations met o.a. Clara Kim (viool), Hannah Shaw en Veronika Lénártová (altviool),
Clotilde Lacroix en Adrien Chosson (cello)
7

8

9

10

11
12

zaterdag

21 januari

20 uur

Ermelo

Lukaskerk

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

5 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Harderwijk

Catharinakapel

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

19 februari

11 en 14 uur

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

3 maart

20 uur

Zeewolde

Open Haven

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

17 maart

20 uur

Ermelo

Oude Kerk

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

31 maart

Willem Brons (piano)

20 uur

Putten

Kasteel De Vanenburg

a

Randmeerconcerten
klinken
als kamermuziek in uw oren!

