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vrijdag 2 oktober 2020, 18.30 en 21.00 uur

Concertgebouw  
Kamerorkest 

& Rosanne Philippens
Concertgebouw Kamerorkest 

Rosanne Philippens, viool 

Dvořák, Ravel, Tsjaikovski
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vrijdag 2 oktober 2020, 18.30 en 21.00 uur
series AVROTROS Vrijdagconcert en AVROTROS Klassiek 1

Mijmering, dromerigheid en zwier

Concertgebouw Kamerorkest

Rosanne Philippens, viool

Antonín Dvořák 1841-1904
Romance in f opus 11 1873-77 (arr. Michael Waterman)

Maurice Ravel 1875-1937
Tzigane 1924 (arr. Michael Waterman)

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840-1893
Serenade voor strijkers in C opus 48 1880
Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo — Allegro moderato
Valse: Moderato — Tempo di valse
Élégie: Larghetto elegiaco
Finale (Tema russo): Andante — Allegro con spirito

Maatregelen Corona
Tijdens dit concert volgen we volledig de actuele richtlijnen en adviezen 
van de overheid en het RIVM. We ontvangen u graag! Maar: alles is  
anders in coronatijd, zo ook uw bezoek aan TivoliVredenburg.  
Dit concert heeft geen pauze. Uw jas en drankje mogen mee in de zaal. 

Terugluisteren
Wilt u nagenieten van het  
AVRO TROS Vrijdagconcert of bent u 
benieuwd naar de interviews met de 
dirigent, de componist of een solist ? 
Luister dan terug (onder Uitzending 
Gemist) op 

 WWW.NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 

Of luister en kijk naar de vele 
klassieke muziekconcerten die 
AVROTROS heeft geregistreerd op 
YouTube via: 

 WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVRO-

 KLASSIEK/VIDEOS 

Uitzending 
Dit concert wordt om 21.00 uur 
rechtstreeks uitgezonden op  
Radio4. Presentatie vanuit de zaal 
door Hans van den Boom.

Toelichting vooraf lezen?
Enkele dagen vóór het concert 
kunt u het programmaboekje al 
vinden via 

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 
 en 

 TIVOLIVREDENBURG.NL

Het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor bestaan in 2020 
75 jaar. Dat jubileum vierden de omroepensembles tijdens de openings-
concerten van het AVROTROS Vrijdagconcert op 11 en 12 september in 
TivoliVredenburg onder leiding van chef-dirigenten Karina Canellakis en 
Benjamin Goodson en op 13 september ook in Het Zondagochtend  
Concert in het Concert  gebouw in Amsterdam.  

Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum zijn twee boeken ver schenen:  
Stem geluiden over het Groot Omroepkoor door Oswin Schneeweisz en  
De kracht van bevlogen samenspel over het Radio Filharmonisch Orkest 
door Inge Jongerman.  De jubileumboeken zijn tijdens de openings-
concerten op 11 september gepresenteerd door Roland Kieft en over-
handigd aan Niels van ‘t Hooft, directie AVROTROS en Willemijn  
Francissen, directie NTR.

 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/JUBILEUMBOEK

 GROOTOMROEPKOOR.NL/JUBILEUMBOEK-0

Jubileumboeken Radio Filharmonisch Orkest en  
Groot Omroepkoor 75 jaar

http://WWW.NPORADIO4.NL/ AVROTROSVRIJDAGCONCERT 
http://WWW.NPORADIO4.NL/ AVROTROSVRIJDAGCONCERT 
http://WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVROKLASSIEK/
http://WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVROKLASSIEK/
https://www.nporadio4.nl/%20avrotros-vrijdagconcert
https://www.nporadio4.nl/%20avrotros-vrijdagconcert
https://www.tivolivredenburg.nl/
http://radiofilharmonischorkest.nl/jubileumboek
http://grootomroepkoor.nl/jubileumboek-0


AVROTROS klassiek
5-daagse Bachreis 

Kruip in de huid van de jonge Bach en 
ga mee met een geheel verzorgde 
muziek- en cultuurreis. 

Geniet van de prachtige steden die Bach 
bezocht op zijn 400-kilometer tellende 
voettocht. Op het programma staan 
stadswandelingen, een lezing, bezoeken 
aan vele kerken, het Bachmuseum, 
Schloss Köthen en natuurlijk prachtige 
concerten.

U reist onder deskundige leiding per luxe 
touringcar en verblijft in 4-sterren hotels. 
De reisorganisatie heeft corona- 
maatregelen getroffen, zodat u veilig van 
deze reis kunt genieten.
 ‘In de sporen van J.S. Bach’, dinsdag  
1 t/m zaterdag 5 december 2020, €850 p.p. 

Meer informatie: 
 www.avtrotros .nl/ bachreis

Klassieke podcasts 

Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Hier is een selectie 
van de nieuwste podcasts van  
AVRO TROS op NPO Radio 4. 

De Oude Muziek Podcast
Een tijdreis door klassieke muziek in 7 
delen. Ab Nieuwdorp gaat in gesprek met 
experts uit de Oude Muziek-wereld. Ook 
onderzoekt hij hoe het komt dat Neder-
land pionier is op het gebied van Oude 
Muziek en vraagt hij de nieuwe klassieke 
generatie naar hun band met deze muziek.

Gustav Mahler... Aangenaam!
7-delige spoedcursus Mahler door presen-
tator Hans van den Boom. Je hoort meer 
over Hans’ liefde voor de symfonieën en 
liederen en krijgt tegelijkertijd mooie 
luistertips voorgeschoteld.

Meer informatie:
 www.nporadio4.nl/podcasts
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Mijmering, dromerigheid  
en zwier

Het kan geen toeval zijn dat gelegenheidswerken die 
componisten schrijven buiten de enorme canon van 

symfonieën, soloconcerten en strijkkwartetten om, vaak 
tot hun meest succesvolle composities zijn gaan behoren. 

Op het moment dat de druk van de schouders van de voor-
gangers op wie ze staan en de dwingende geschiedenis van een 
bepaalde vorm ontbreken, kan een componist vrijer schrijven en 
nog dichter bij zijn eigen taal en zijn eigen zielenroerselen komen. 
En die vonk springt over. Antonín Dvořák ontdekte dat met zijn 
meeslepende Romance in F, Maurice Ravel met zijn opzwepende 
Tzigane en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski voelde zich ontspannen genoeg 
in de vrijblijvende vorm van de serenade om een werk te schrijven 
dat in tegenstelling tot zijn symfonieën en concerten het publiek 
wel direct aansprak. Gezamenlijk vormen de drie werken een 
mooie getuigenis van persoonlijke ontspanning na een periode 
van twijfel en onzekerheid.

Dvořák – Romance opus 11
Persoonlijke onzekerheid speelde aan het begin van de jaren  
zeventig van de negentiende eeuw een grote rol bij de Tsjechische 
componist Antonín Dvořák. In 1871 verliet hij de relatieve 
zekerheid van een positie als altviolist bij het orkest van het 
Nationaal Theater van Praag om meer tijd voor zijn componeer-
arbeid te genereren. Het leek een blinde gok die vooral door 
Dvořáks vader in twijfel getrokken werd (hij zag zijn zoon sowieso 
veel liever in het slagersvak stappen dat ook zijn professie was), 
maar vanaf 1873 begon Dvořák mede door de patriottische 
hymne De erven van de Witte Berg in zijn eigen land enige naam te 
maken. In datzelfde jaar begon hij enthousiast aan een strijk-
kwartet in f, dat hij uiteindelijk weer, kritisch als hij was, terzijde 

H

Meer 
over concer-

ten, uitzendingen, 
podcasts en leden-

aanbiedingen: 
 www.avrotros.nl/

klassiek 

http://www.AVROTROS.nl/bachreis
http://www.avrotros.nl/wordklassieklid
http://www.AVROTROS.nl/klassiek
http://www.AVROTROS.nl/klassiek
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maat ook als een tokkelinstrument of 
een in de Romamuziek veelgebruikt 
instrument als de cimbalom. Ravel 
droeg het werk op aan D’Arányi die 
het op 26 april 1924 in Londen in 
première bracht met Henry Gil- 
Machex op luthéal. De componist 
bewerkte Tzigane al snel voor viool en 
orkest, waarna er diverse bewerkingen 
voor viool en kleinere ensembles 
volgden. 

Tsjaikovski - Serenade 
In het najaar van 1880 kreeg Pjotr Iljitsj Tsjaikovski na een 
tijdelijke inzinking de smaak van het componeren weer te pakken 
en werkte hij aan twee stukken tegelijk. Het ene werk was een 
vorm van corvee, het andere de herontdekking van de ware 
componist: “U kunt zich voorstellen, beste vriendin, dat mijn 
Muze mij zeer welwillig is geweest, wanneer ik u vertel dat ik in 
korte tijd twee lange werken heb gecomponeerd: een Festival 
Ouverture en een Serenade in vier delen voor strijkorkest”, schreef 
hij aan zijn beschermvrouwe Nadjezjda von Meck. “De Ouverture 
is erg lawaaierig, zonder veel enthousiasme geschreven en zonder 
veel artistieke waarde. Maar de Serenade componeerde ik vanuit 
een innerlijke drang. Ik waag het te hopen dat dit stuk niet zonder 
artistieke kwaliteiten is.” 

Die Festival Ouverture betrof de Ouverture 1812, een werk dat 
Tsjaikovski in opdracht schreef ter gelegenheid van de inwijding 
van de Christus Verlosserkerk in Moskou. Juist een opdracht als 
deze was een van de redenen voor de crisis waarin hij in 1880 
belandde. De componist wilde meer zijn innerlijk vuur volgen en 

legde. Alleen in het langzame deel zag de componist uit-
eindelijk enige toekomst. Toch duurde het tot hij in 1874 

de Oostenrijkse Staatsprijs voor muziek kreeg, met 
Johannes Brahms in de jury die Dvořák vervolgens 

introduceerde bij zijn uitgever Simrock, eer hij 
werkelijk actie ondernam. Dvořák gooide de 

schroom van zich af en bewerkte het lang-
zame deel van het nimmer voltooide strijk-

kwartet tot de Romance in f voor viool en 
piano opus 11. Hij droeg het werk op aan de 

violist František Ondříček die later in 1883 Dvořáks 
Vioolconcert in première zou brengen. Een van Dvořáks 

vrienden, Josef Zubatý, maakte een bewerking voor viool 
en orkest. Deze versie ging in 1877 in première bij het orkest 

van het Nationaal Theater en werd in 1879 uitgegeven door 
Simrock. De Romance groeide snel uit tot een van de favorieten in 
het vioolrepertoire en droeg in hoge mate bij tot de stijgende 
populariteit van de Tsjechische componist. 

Ravel - Tzigane
Maurice Ravel, de Franse componist die sowieso al langzaam 
schreef, zat in 1924 in een behoorlijke dip. Tot hij weer dacht aan 
een recital van de Hongaarse violist Jelly D’Arányi, een achter-
nicht van de in Hongarije geboren negentiende-eeuwse groot-
meester op de viool Joseph Joachim. Ravel was onder de indruk 
van haar spel en vooral van de wijze waarop ze na het concert tot 
in de kleine uurtjes op zijn verzoek zigeunermuziek speelde. Met 
Tzigane bevrijdde Ravel zichzelf en creëerde hij, geïnspireerd door 
D’Arányi, onbekommerd zijn eigen zigeunermuziek gebaseerd op 
de muziek van de Roma. (Het woord tzigane is een algemene 
Europese aanduiding voor Roma). In het eerste gedeelte klinkt die 
als een mijmering over het persoonlijk leven en in het tweede 
gedeelte als een feestelijke dans waarin de czárdas, de bekendste 
Hongaarse volksdans, te herkennen is.
Vanwege de zigeunerreferentie schreef hij het werk oorspronkelijk 
voor viool en luthéal, een grotendeels in onbruik geraakt instru-
ment dat zich laat bespelen als een piano, maar registers als een 
orgel heeft. Hierdoor kan het inderdaad klinken als een orgel, 

ANTO
NÍN DVO

ŘÁK

De Serenade viel het meest in de smaak, en ik werd  
drie keer teruggevraagd, wat veel wil zeggen bij het  
gereserveerde Londense publiek.

MAURICE RAVEL
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minder afhankelijk zijn van allerhande opdrachten. Op 21 
september 1880 begon hij daarom vol goede moed aan 

een werk dat al enige tijd in losse schetsen rondwaarde: 
de Serenade voor strijkers. Tsjaikovski voltooide de 

vier delen in iets meer dan een maand. Toen de 
Serenade op 30 oktober 1881 onder leiding 

van Nikolaj Rubinstein in St. Petersburg in 
première ging, was het meteen een groot 

succes. Tsjaikovski schreef kort na de première: 
“Op het moment beschouw ik dit werk als het 

beste dat ik tot nu toe heb gecomponeerd.” 
En later berichtte hij aan Von Meck: “Het is dankzij 

Mozart dat ik mijn leven aan componeren heb gewijd. Ik 
adoreer en vereer hem. Het eerste deel is mijn hommage aan 

Mozart. Het is bedoeld als een imitatie van zijn stijl.”
Inderdaad haakte Tsjaikovski op zijn eigen manier in op de 
serenade die in de achttiende eeuw van Haydn en Mozart een 
gebruikelijk genre was voor feestelijke en diverterende gelegenhe-
den. Hoewel de vorm van deze serenades per keer kon verschillen, 
houdt Tsjaikovski grotendeels het basismodel aan met een eerste 
deel min of meer in sonatevorm vooraf gegaan door een langzame 
inleiding, een dansvorm als deel twee, een langzaam deel dat het 
zwaartepunt van het werk vormt en een opwekkende finale waarin 
hij de Russische volksmuziek in de vorm van twee geciteerde 
volksliedjes een belangrijke rol laat spelen.

Niet alleen de componist beschouwde de Serenade als het beste 
wat hij tot dan toe gecomponeerd had. Kort na de première begon 
het werk een zegetocht door Europa en de Verenigde Staten met 
Tsjaikovski regelmatig zelf op de bok. Zelfs zeven jaar na de 
première kon hij na een uitvoering in Londen nog triomfantelijk 
schrijven: “De Serenade viel het meest in de smaak, en ik werd drie 
keer teruggevraagd, wat veel wil zeggen bij het gereserveerde 
Londense publiek.”

Paul Janssen
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Rosanne Philippens 
• Rosanne Philippens begon met drie jaar viool te spelen
• ze studeerde bij Coosje Wijzenbeek, Vera Beths en Ulf
 Wallin
• won nog vóór haar eindexamen in 2008 de Kersjesprijs
• behaalde in 2009 aan het Koninklijk Conservatorium haar 
 diploma summa cum laude
• kreeg tegelijk de DebmanPrijs (prijs voor het beste vioolexamen)
• winnaar Nationaal Vioolconcours ‘Oskar Back’ 2009
• 2014 afsluiting masterstudie aan de Hanns Eisler Akademie in Berlijn met de 
 hoogste cijfers
• winnaar Internationales Violin Wettbewerb Freiburg 2014
• veel lof over optreden met The Rotterdam Philharmonic Strings onder Yannick 
 Nézet-Séguin
• soleerde met dirigenten Michel Tabachnik, Otto Tausk, Antony Hermus, Stefan 
 Asbury, Etienne Siebens en Martin Sieghart
• speelde met Radio Filharmonisch Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
 Symfonieorkest van Barcelona, Jerusalem Symphony Orchestra, Sinfonie 
 Orchester Sankt Gallen, Noord-Nederlands Orkest, Residentie Orkest, Pforzheim 
 Kammerorchester, Philharmonisches Orchester Freiburg
• speelde kamermuziek met Guy Braunstein, Thorleif Thedeen, Amihai Grosz, 
 Julien Quentin, Itamar Golan, Vilde Frang en Nicolas Altstaedt op festivals in
 Duitsland, Zwitserland, Zweden, Israël en Engeland
• Rosanne Philippens nam vier internationaal bejubelde cd’s op
• ze bespeelt de ‘Barrere’ Stradivarius uit 1727, haar ter beschikking gesteld door het 
 Elise Mathilde Fonds

UitvoerendenU
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ROSANNE PHILIPPENS

PJOTR ILJITSJ TSJAIKOVSKI

“Ik vind het waardevol dat mensen in aanraking komen  
met muziek die meerdere lagen heeft.” 
Rosanne Philippens in de Volkskrant



Concertgebouw Kamerorkest
• Kamerorkest uit Amsterdam opgericht in 1987
• bestaat uit ruim twintig strijkers uit het Koninklijk Concertgebouworkest
• speelt zo nodig met blazers uit het “grote” Concertgebouworkest
• orkest maakte tournees naar onder andere Italië, Japan en Spanje
• 2 februari 2002 optreden onder Ed Spanjaard bij huwelijksdienst van prins 
 Willem-Alexander en prinses Máxima in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
• huwelijksmuziek verscheen op cd, met o.a. Adios Noniño van Ástor Piazzolla met 
 Carel Kraayenhof op bandoneon.
• samenwerking met Kraayenhof voortgezet met tweede cd, getiteld Tango Royal
• cd-opnamen met strijkorkestversies van kwartetten van Schubert/Mahler (Der Tod 
 und das Mädchen) en Beethoven/Mahler; kreeg 5 sterren in BBC Music Magazine
• super audio-cd’s met Mozart, Schubert en Mendelssohn
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Aanmelden via avrotros.nl/wordklassieklid of stuur de bon naar: AVROTROS Klassiek, 
Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig). 

Naam       M/V                                                               

Adres  Postcode   

Woonplaats Geboortedatum 

E-mailadres Telefoonnummer

IBAN      

O  Ja, ik word lid. Hierbij machtig ik AVROTROS 
om de contributie van € 7,50 per jaar van mijn 
bankrekeningnummer af te laten schrijven.  
Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging. 

 Handtekening

AVROTROS is de meest klassieke publieke omroep: op radio, tv en online. Zo draagt AVROTROS  
bij aan de toekomst van klassieke muziek. AVROTROS Klassiek presenteert! biedt jonge musici een 
podium op NPO Radio 4 en in het AVROTROS Vrijdagconcert. Huidige deelnemer: Laetitia Gerards.

Helpt u mee? Voor € 7,50 per jaar steunt u AVROTROS Klassiek, onze concertseries en het  
talentprogramma. Bovendien ontvangt u 3x per jaar ons ledenmagazine vol klassieke inspiratie, 
ledenaanbiedingen en informatie over het talenttraject inclusief unieke debuut-cd!

Steun
klassieke
muziek

N L 0

BezettingB
Concertgebouw Kamerorkest

Eerste viool
Michael Waterman
Henriëtte Luytjes
Keiko Iwata
Philip Dingenen
Eke van Spiegel
Marina Waterman

Tweede viool
Arthur Ornée
Isobel Warmelink
Paul Peter Spiering
Herre Halbertsma
Emily Wu 

Altviool
Frederik Boits
Vilem Kijonka
Jeroen Quint
Sofie van der 
Schalie

Cello
Benedikt Enzler
Christian Hacker
Joris van de Berg

Contrabas
Rob Dirksen
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volgende
concert

vrijdag 9 oktober 2020 
18.30 en 21.00 uur
TivoliVredenburg Utrecht

Schuberts  
Vijfde Mis
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

James Gaffigan dirigent
Michael Gläser koordirigent
Elena Tsallagova sopraan
Cécile van de Sant alt 
Matthew Newlin tenor
Adrian Timpau bas

Barber Knoxville: Summer of 1915 
Schubert Mis nr. 5 in As

AVROTROS,  
de meest klassieke 

omroep

AVROTROS heeft het grootste  
aanbod op het gebied van klassieke 

muziek. Op radio is de omroep  
dagelijks te beluisteren op NPO 
 Radio 4 met programma’s als  

De Klassieken, De Muziekfabriek en 
Het Zondagochtend Concert.  

Op televisie kunt u onder andere  
genieten van programma’s als  

Maestro, André Rieu en het  
Prinsengrachtconcert.  

Online zijn verrassende podcasts-
series te vinden en registraties van 

bijzondere con certen uit het  
AVROTROS Vrijdagconcert.

 Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en ledenaanbiedingen 

vindt u op www.avrotros.nl/klassiek
 

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl
   AVROTROSVrijdagconcert

       @AVROTROS Vrijdagconcert


