SEIZOEN 2019 - 2020

Ramon van Engelenhoven piano • Elisabeth Hetherington sopraan • Duo Ebano (Marco Danesi & Paolo Gorini) •
Duo Mader & Papandreopoulos (Andreas Mader & Christos Papandreopoulos)

Studiebeurzen
De studiebeurzen voor de laureaten zijn beschikbaar
gesteld door NPO Radio 4 en de JCP Stichting.

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door een
donatie uit het TivoliVredenburg Fonds.

Radio-uitzending en webcast
De finale wordt uitgezonden en gewebcast via NPO
Radio 4 en is daarna ook nog te zien en te beluisteren
via ‘Uitzending gemist’ op de website van NPO Radio 4.

ZONDAG 19 MEI
HERTZ • TIVOLIVREDENBURG

DUTCH CLASSICAL TALENT
Dutch Classical Talent - Tour & Award is een ontwikkelingstraject van achttien maanden voor jonge
musici in de leeftijd tot en met 28 jaar (zangers tot en met 30 jaar) die studeren of zijn afgestudeerd
aan een van de Nederlandse conservatoria. Een vakjury kiest na twee auditierondes vier laureaten.
Deze musici doorlopen een coachings- en studieprogramma, geven een tour langs 12 Nederlandse
concertzalen en staan een maand lang programmabreed in de spotlights op NPO Radio 4. Het traject
eindigt met een finale in Hertz in TivoliVredenburg, waarbij een van de laureaten de Dutch Classical
Talent Award ontvangt. De Award bestaat uit een bedrag van € 10.000, een concert in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw (vrijdag 14 juni) en naamsvermelding in de Eregalerij van winnaars bij
de Kleine Zaal van het Concertgebouw. Ook wordt een Publieksprijs uitgereikt. Deze bestaat uit een
concert in Hertz in TivoliVredenburg.

NPORADIO4.NL/DUTCHCLASSICALTALENT
DUTCH CLASSICAL TALENT IS EEN INITIATIEF VAN DE JCP STICHTING, NPO RADIO 4
EN DE NEDERLANDSE CONCERTZALEN,

PROGRAMMA
Hertz: 14.00 - ca 16.30 uur • Presentatie: Jet Berkhout, NPO Radio 4

MAYA FRIDMAN
Karen Tanaka *1961
The Song of Songs (1996)
Mohammed Fairouz *1985
Kol Nidrei (2013)

Oene van Geel *1973
Quintessence (2018)

Geschreven in opdracht van Stichting De Suite,
met dank aan Fonds Podiumkunsten.

Pēteris Vasks *1946
Uit ‘The Book’ (1978): Pianissimo

RIK KUPPEN

Programma ‘Op een Brug’, met teksten van dichter Myrte Leffring uit haar bundel De Tere Bloemen Van Het Verstand
Verstand.
Regie: Wim Trompert

Sergej Rachmaninov 1873 - 1943
Uit: Variaties op een thema van Chopin,
opus 22 (1902 - 03) • Thema; I - XII - XVI - XVII

Sergej Prokofjev
Uit: Visions Fugitives
Fugitives, opus 22 (1917)
delen II, I

Sergej Prokofjev 1891 - 1953
Uit: Visions Fugitives
Fugitives, opus 22 (1917 • deel XVII

Leoš Janáček
Uit: Deel 1 van Op Een overwoekerd pad
In tranen

Leoš Janáček 1854 - 1928
Uit: Deel 1 van Op een overwoekerd pad (1901 - 08)
Onnoemelijke angst
Ze kletsten als zwaluwen

Benjamin Britten 1913 - 1976
uit: Suite voor cello nr. 1 opus 72 (1964)
Serenata: Allegretto pizzicato

Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
Uit: Suite voor cello nr. 6 in D, BWV 1012
Courante
György Ligeti
Uit: Sonate voor cello
Capriccio

PIETER VAN LOENEN
Johann Sebastian Bach 1685 - 1750
Uit: Partita voor viool nr. 2 in d BWV 1004 (1720)
Chaconne

PAUZE 15.30 - 15.50 UUR
INTERMEZZO DIAMANDA LA BERGE DRAMM
winnaar Dutch Classical Talent Award 2018

Garth Knox
Up Above Our Heads • Ten Fingers

Maya Fridman
‘Mijn programma komt voort
uit mijn liefde voor poëzie’,
zei Maya Fridman over de
keuze voor de werken voor
haar DCT Tour. En dat is
niet alles. De celliste met
Russische wortels voelt
zich thuis in alle mogelijke
muziekstijlen. Als kind luisterde ze naar rock, blues
en jazz, en improviseerde er lustig op los, wat
weleens lastig was op de conservatoria die ze in
Moskou en in Nederland bezocht. ‘Veelzijdigheid
zit me in het bloed. Dat moet altijd ruimte krijgen.’
Net als nieuwe muziek, want als niemand nieuw
gecomponeerde muziek speelt, verdwijnt het in
lades en boekenkasten. ‘En dat is dieptreurig’, vindt
Maya. Haar liefde voor poëzie, nieuwe muziek en
improvisatie komt samen in Quintessence van mededuizendpoot Oene van Geel. ‘In dit stuk zing én speel
ik. Ik improviseer soms met de opgenomen vier
cello’s, maar ook vrij. Dan ga ik helemaal los.’
Rik Kuppen

NUALA MCKENNA
György Ligeti 1923 - 2006
Uit: Sonate voor cello (1946 - 53)
Dialogo (Adagio, rubato, cantabile)

FINALISTEN 2018 - 2019

Garth Knox
Rick O’Shea

Sam Phillips
Sister Rosetta Goes Before Us

UITSLAG EN PRIJSUITREIKING CA. 16.15 UUR
PUBLIEKSPRIJS
Bij aanvang van de pauze kunt u stemmen voor de Publieksprijs. De stemformulieren zijn ingevouwen
in uw programma. U kunt uw stemformulier inleveren bij de balie.

Rik Kuppen vervlecht verleden,
heden en toekomst, maar
ook droom en werkelijkheid,
de begrippen ‘voorstelling’
en ‘concert’. Leoš Janáček
riep de herinneringen aan zijn
jeugd op in zijn geboortedorp
Hukvaldy, mijmeringen
over beelden, emoties en gebeurtenissen die je
zijn bijgebleven uit je jeugd en soms later weer
opduiken. Prokofjev kiest voor een vergelijkbare vorm
maar richt zich in zijn ‘vluchtige visioenen’ op de
toekomst, raadselachtige, maar altijd stemmingsvolle
miniaturen die doen denken aan de muziek van
Debussy. Rik: ‘Korte stukken met veel sfeerimpressie,
dat ligt mij goed. In veertig seconden een sterk beeld
neerzetten, als één enkele streek op een doek, daar
houd ik van.’ Opvallend is de inbreng van een dichter.
Rik: ‘Wanneer Myrte een tekst leest waar een woord
in voorkomt dat ik associeer met een klankkleur in de
muziek die ik speel, ga ik daar extra op in. Een tekst
kan me dwingen een passage die ik voorheen altijd
licht en legato speelde, op een scherpere manier uit
te voeren. Dat is een bijzondere gewaarwording.’
Nuala McKenna
Nuala McKenna verraste
haar publiek door alles uit
haar hoofd te spelen en de
volgorde, inclusief die van
de verschillende delen van
werken, ter plekke te bepalen.
Ze had daar duidelijke ideeën
over: ‘Ik wil de luisteraars

meenemen op een muzikale reis en laten horen dat
er bruggen zijn tussen de werken op dit programma,
ook al zit er soms 400 jaar tussen. Het zijn werelden
waarvan we misschien niet verwachtten dat ze
konden samenvloeien.’ Met een korter programma
kun je minder ‘herordenen’ maar evengoed nodigt
Nuala de luisteraar uit om op een onbevangen
manier naar de muziek van verschillende eeuwen
te luisteren en de soms verrassende onderlinge
samenhang. En wat betreft het uit haar hoofd
spelen: ‘Ik voel me meer op mijn gemak zonder
bladmuziek voor mijn neus, want daardoor kan ik
me veel beter concentreren op mijn spel. Als ik niet
verstopt zit achter een enorme lessenaar heb ik
bovendien meer contact met het publiek.’
Pieter van Loenen
Pieter van Loenen koos voor
de finale één werk voor viool
solo, maar wat voor een werk.
Bachs Chaconne is zo’n beetje
de heilige graal voor violisten.
De Chaconne komt uit de
bundel Sonates en partita’s
voor soloviool die Bach
schreef aan het hof van Köthen. Aanvankelijk volgt
Bach het gebruikelijke stramien van een baroksuite,
met dansen als allemande, courante, sarabande en
gigue. Maar dan gebeurt er iets afwijkends. Hij sluit
af met een Chaconne die net zo lang duurt als alle
voorgaande dansen bij elkaar. Het is opgebouwd
uit 64 variaties op een steeds herhaald, tamelijk
eenvoudig basmotief. Eenvoudig of niet - en daar
zit hem het genie van Bach - het is van begin tot
eind adembenemend spannende muziek. Maar het
is volgens Pieter van Loenen meer. ‘Want, wat biedt
meer troost dan Bachs Chaconne? Zijn muziek is
zo menselijk en zo integer. Hij is er nooit op uit zijn
persoonlijke kwellingen uit te drukken. Zijn muziek
gaat bijna altijd over de mensheid, het leven.’

JURY FINALE 2019
Tim Moen
Peter Tra
Jorinke van Deelen
Tamar Brüggemann
Yoram Ish-Hurwitz
Sven Arne Tepl
Annett Andriesen
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