
Residentie Orkest
Jun Märkl, dirigent
Hannes Minnaar, piano *

Petra Cini *1995
The rite of the way? 2021; wereldpremière

Ludwig van Beethoven  1770-1827
Pianoconcert nr. 4 in G opus 58 1805-1806
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo: Vivace

Dmitri Sjostakovitsj   1906-1975
Symfonie nr. 9 in Es opus 70  1945
Allegro
Moderato
Presto
Largo
Allegretto

* Door de maatregelen rond covid-19 kon pianiste Yeol Eum Son niet deelnemen aan 
dit concert en heeft Hannes Minnaar het van haar overgenomen.

In verband met de avondklok wordt dit concert in de middag van 29 januari 2021 
opgenomen, en in de avond vanaf 20 uur semi-live uitgezonden via NPO Radio4.
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In dit concert zouden eigenlijk het Noord Neder
lands Orkest, dirigent James Judd en pianist 
Daniel Kharitonov aantreden, maar vanwege de 
pandemie konden zij de reis naar Utrecht niet 
ondernemen en moesten zij verstek laten gaan. Nu 
brengen het Residentie Orkest, dirigent Jun Märkl 
en pianist Hannes Minnaar een alternatief  
programma. 

Heel bijzonder is het openingswerk, een zogenaam
de One Minute Symphony, ge schreven op initiatief 
van het Residentie Orkest en het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. Gaan normaal 
gesproken compositiestudenten van het Koninklijk 
Conservatorium de straat op om contact te maken 
met een Haagse bewoner, in deze tijd van corona 
laten de studenten zich inspireren door een locatie 
of een kunstwerk ergens in Den Haag. Een 
persoonlijk verhaal omgezet in muziek. De 
Italiaanse compositiestudent en pianiste Petra Cini 
(*1995) schreef de allereerste One Minute  
Symphony van dit seizoen, een feestelijke composi
tie van zeggen en schrijven één minuut.  

Dan volgt het lyrische Vierde pianoconcert van 
Ludwig van Beethoven. Vanaf de eerste tonen is 
duidelijk, dat de piano hier niet het instrument is 
van de klavierleeuw, maar van de poëzie, van de 
verstilling, de improvisatie. Als laatste werk klinkt 
de Negende symfonie van Dmitri Sjostakovitsj uit 
1945. Zo vlak na de Tweede Wereldoorlog had ze 
machtige Russische victorie moeten uitzingen, met 
de grootsheid van Beethovens Negende. Maar het 
werd Sjostakovitsj’ kortste symfonie, vol ironie en 
spot. ‘Ze wilden een fanfare van mij, een ode, een 
majestueuze Negende, een apotheose van Jozef 
Stalin. Ik kon gewoon niet.’ Aldus Sjostakovitsj. 
Zijn Negende werd een werk vol sarcasme en 
bitterheid, ‘circus, circus’, mompelde de componist 
bij de première. Geen machtige overwinnings
muziek dus, maar een lichtvoetig eerbetoon aan een 
andere Jozef, namelijk Joseph Haydn. Afgekeurd 
door Stalin dus. 
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Een persoonlijk verhaal
 omgezet in muziek.

Sjostakovitsj’ Negende
werd een werk vol sarcas-
me en bitterheid, ‘circus, 
circus’, mompelde de  
componist bij de première.
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Jun Märkl, dirigent
• de in München geboren Jun Märkl staat bekend als 
 dirigent van het Duitse symfonische en opera
 repertoire en de Franse impressionisten
• hij had langdurige verbintenissen met de 
 staatsopera’s van Wenen, Berlijn, München en de 
 Semperoper Dresden en gaf jarenlang leiding aan het 

orchestre National de Lyon (20052011) en het 
MDR Symphonie Orchester Leipzig (tot 2012)

• van 2014 tot 2016 stond hij voor talrijke orkesten, 
 zoals het Cleveland Orchestra, Philadelphia 

orchestra, NHK Symphony Orchestra, de  
Tsjechische Filharmonie, de Münchner Philhar
moniker, het Filharmonisch Orkest van Oslo en het 
TonhalleOrchester Zürich

• in 2012 werd hij door het Franse ministerie van 
 Cultuur geëerd met de Chevalier de l’Ordre des Arts 
 et des  Lettres als erkenning voor zijn prestaties in 
 Lyon
• hij toerde met het orkest naar Japan en grote Europese zalen en festivals zoals de Salle Pleyel, het 
 Amsterdamse Concertgebouw, BBC Proms, Bad Kissingen, Rheingau en Luzern
• met het Leipzigse orkest toerde hij naar Spanje en de Baltische staten, had hij regelmatig optredens in het 
 Berlijnse Konzerthaus en de Philharmonie in Keulen, en dirigeerde Schumanns zelden gehoorde opera 
 Genoveva op het Rotterdams Opera Festival
• daarnaast wordt Jun Märkl geregeld uitgenodigd bij orkesten in de VS, zoals in Atlanta, Baltimore, 
 Cincinatti, Dallas, Indianapolis en St. Louis
• in het Vrijdagconcert was Jun Märkl het laatst te gast op 18 mei 2018, toen hij het Radio Filharmonisch  
 Orkest en Groot Omroepkoor dirigeerde in een programma met muziek van Francis Poulenc, Marijn 
 Simons en Claude Debussy

UITVOERENDEN

Jun Märkl
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Hannes Minnaar, piano 
• de Nederlandse pianist Hannes Minnaar (Goes, 26 december 1984) groeide op in Yerseke (waar hij op \
 zevenjarige leeftijd begon met pianospelen) en Emmeloord
• hij bezocht het conservatorium van Amsterdam, waar hij piano studeerde bij Jan Wijn en orgel bij Jacques 
 van Oortmerssen
• na zijn afstuderen met een 10 en de hoogste onderscheiding volgde hij nog les bij Alfred Brendel, Menahem 
 Pressler en Ferenc Rados
• Minnaar treedt al sinds zijn studietijd regelmatig op in binnen en buitenland
• hij nam deel aan diverse nationale en internationale pianoconcoursen
• hij behaalde eerste prijzen op de Rotterdamse Pianodriedaagse (1999) en het Prinses Christina Concours 
 (2003)
• in 2008 won hij het Internationale Concours van Genève met een tweede prijs, en in 2010 een derde prijs 
 op de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel
• hij ontving in 2012 de Edison Klassiek Debuutprijs, en in 2016 de Nederlandse Muziekprijs
• Hannes Minnaar vormt met de violiste Maria Milstein en de cellist Gideon den Herder het Van Baerletrio, 
 dat in 2012 de Kersjes van de Groenekan Prijs ontving
• in 2020 nam hij met het van Baerletrio het Prinsengrachtconcert over van Janine Jansen die vanwege de 
 uitbraak van de coronapandemie niet naar Amsterdam kon reizen met haar internationale kompanen 
 Mischa Maisky en Denis Kozhukhin
• Minnaars debuutcd werd bekroond met een Edison 

en werd uitgebreid besproken in Gramophone
• pers: 
 “Minnaar is de gedroomde pianist voor Fauré. (...) 
 Zijn liefdevolle, warme pleidooi voor Fauré is 

onweerlegbaar groots. Met een volle, rijke, om
helzende toon, een totale beheersing van en een 
overzicht op de architectuur van de stukken doet hij 
je voortdurend geloven in Faurés wonderbaarlijke 
poëzie...”  
Erik Voermans Het Parool 4 oktober 2016

Hannes Minnaar © Simon van Boxtel
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Residentie Orkest 
• het Residentie Orkest is een belangrijk muzikaal boegbeeld van Den Haag als kosmopolitische stad van 
 recht, vrede en cultuur
• het orkest verzorgt concertseries in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen en is veelvuldig te horen in het 
 Amsterdamse Concertgebouw, TivoliVredenburg in Utrecht en De Doelen in Rotterdam
• het orkest verzorgt speciale crossover en andere innovatieve producties in de Haagse poptempel Paard van 
 Troje
• het RO is veelvuldig te horen in belangrijke concertzalen wereldwijd
• tournees brachten het orkest naar New York, Boston, Chicago, Londen en Wenen, maar ook naar Japan, 
 China, Duitsland, Frankrijk en ZuidAmerika
• belangrijk zijn de samenwerkingen met partners als Het Nationale Theater, Gemeentemuseum Den Haag, 
 het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en De Nationale Opera
• In recente seizoenen speelde het orkest in een veel geprezen productie van Messiaens zelden uitgevoerde 
 opera Saint François d’Asisse en Poulencs Dialogues des Carmélites
• speerpunt in de ambities van het RO is het educatieve beleid
• jaarlijks participeren meer dan 31.000 scholieren in educatieve projecten waarmee het RO dé aanjager van 
 muziekeducatie is in Den Haag
• daartoe heeft het orkest een educatieprogramma ontwikkeld voor alle leeftijden, waarmee het bijdraagt aan 
 de sociale cohesie in Den Haag
• sinds zijn eerste concert in 1904 heeft het RO zich ontwikkeld tot een van de gerenommeerde symfonie
 orkesten van Nederland
• opgericht door dr. Henri Viotta, tevens de eerste chefdirigent, werd het RO een pleisterplaats voor 
 componisten als Richard Strauss, Igor Stravinsky, Max Reger, Maurice Ravel, Paul Hindemith en Vincent 
 d’Indy
• als gastdirigenten traden o.m. Arturo Toscanini, Bruno Walter, Leonard Bernstein en Hans Knapperts
 busch op
• Willem van Otterloo was chefdirigent van het RO van 1949 tot 1973 en koppelde hoge speelkwaliteit aan 
 een avontuurlijke programmering
• na Van Otterloo waren Jean Martinon, Ferdinand Leitner, Hans Vonk, Evgenii Svetlanov, Jaap van Zweden 
 en Neeme Järvi chefdirigent
• het orkest heeft inmiddels een rijke discografie opgebouwd
• sinds seizoen 20182019 is Nicholas Collon chefdirigent en artistiek adviseur van het Residentie Orkest
• in het Vrijdagconcert was het RO o.l.v. Nicholas Collon het laatst te gast op 21 september 2018 in een 
 programma met Anthon van der Horst, Tsjaikovski en Elgar 
 www.residentieorkest.nl

http://www.residentieorkest.nl
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BEZETTING 

AVROTROS is de meest klassieke publieke omroep: op radio, tv en online 
Zo draagt AVROTROS bij aan de toekomst van klassieke muziek. Het talenttraject AVROTROS 
Klassiek presenteert! biedt jonge musici een podium op NPO Radio 4 en in het AVROTROS 
Vrijdagconcert. 
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.  
Ga naar:  avrotros.nl/wordklassieklid

AVROTROS, 
 DE MEEST KLASSIEKE OMROEP

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 

 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert
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