
philharmonie zuidnederland
Mario Brunello, cello en dirigent
Gabriel Fauré 1845-1924
Elegie in c opus 24 voor cello en orkest (1896)

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Eerste celloconcert in a opus 33 (1872)
Allegro non troppo • Allegretto con moto • Un peu moins vite-Piu allegro-Molto allegro 

Anthony Fiumara *1968
See the Sky about to Rain (2020)
geschreven in opdracht van philharmonie zuidnederland

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Ouverture Don Giovanni in d KV527 (1787)

Pjotrj Iljitsj Tsjaikovski 1840-1893
Vierde suite in G ‘Mozartiana’ (1887)
Gigue: Allegro (naar Kleine Gigue voor piano KV 574) 
Menuet: Moderato (naar Menuet voor piano KV 355) 
Gebed: Andante non tanto (naar Ave verum corpus KV 618) 
Thema en variaties (naar Variaties voor piano op een thema van Gluck KV 455) 

In verband met de avondklok wordt dit concert in de middag van 26 februari 2021 
opgenomen, en in de avond vanaf 20.00 uur semi-live uitgezonden via NPO Radio4. 
Presentatie: Leonard Evers.

VAN MOZART 
TOT FIUMARA

vrijdag 26 februari 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht
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philharmonie zuidnederland heeft al enige tijd een 
gelukkig samenwerkingsverband met een cellist die 
ook dirigeert: Mario Brunello. Hij was in 1986 de 
eerste Italiaan die het befaamde Tsjaikovski 
Concours in Moskou won. Vanavond is hij solist in 
werken van Gabriel Fauré en Camille Sains-Saëns. 
Een van de meest geliefde concertstukken voor cello 
is Faurés Elegie opus 24. Bij haar eerste uitvoering 
in 1880 was het publiek zo enthousiast, dat Fauré 
nog een versie met orkest maakte, die vanavond te 
horen is. Fauré laat hier zien dat muzikaal klagen 
ook kan zonder sentimenteel te zijn. 

‘Hij wordt door geen enkel gevoel geplaagd, en niets 
stoort de helderheid van zijn denken’, zo schreef de 
beroemde schrijver Romain Rolland over Camille 
Saint-Saëns. ‘Hij brengt in de rusteloosheid van onze 
tijd iets van de zachtheid en helderheid van voorbije 
tijden, iets dat lijkt op een overblijfsel van een 
verdwenen wereld.’ Misschien dat de muziek van 
Saint-Saëns daarom vaak wordt vergeleken met die 
van Mendelssohn, net als Saint-Saëns een piano-
spelend wonderkind, en wordt hij de negentiende- 
eeuwse Mozart genoemd. Vanavond hoort u het 
bekendste van de drie celloconcerten van Sains- 
Saëns, dat zowel romantisch is als lyrisch en galant. 

Aansluitend gaat See the Sky about to Rain (2020) 
van de Nederlandse componist Anthony Fiumara 
(1968), geschreven in opdracht van philharmonie 
zuidnederland. Hij lichtte het werk van een minuut 
of vijf als volgt toe:
‘Mijn studio bevindt zich op de bovenste etage van 
mijn huis. Door de ramen kijk ik uit over andere 
gebouwen in de stad, maar ik zie iedere dag weer 
vooral de wolken door de lucht bewegen. Ik ben 
altijd weer onder de indruk van de voortdurende 
gestage verandering van hun vormen en kleuren.  
De zware wolken zijn mooi, ver weg en tegelijkertijd 
dichtbij, indrukwekkend en tijdloos—iedere keer 
als ik er naar kijk. Hun stille zweven in een 
bewegingloos firmament lijkt een groot deel van 
hun kracht te zijn. Voor mij representeren ze het 
vertrijken van de tijd en de onvoorspelbaarheid van 
de toekomst. Tijd verloopt verschillend voor 
verschillende wezens en dingen. Zoals de wolken 
zijn onze levens zijn kort en vluchtig. De afgelopen 
maanden hebben dat meer dan ooit duidelijk 
gemaakt. Toch houden we altijd weer hoop. Alsof 
we naar de lucht kijken, wachtend op een  
verlossende regenbui.’

Na de demonische Ouverture tot Mozarts opera 
Don Giovanni hoort u hoe Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
een eerbetoon brengt aan zijn favoriete componist: 
Wolfgang Amadeus Mozart. Sterker nog:  
Tsjaikovski schreef zijn Vierde suite in G ‘ 
Mozartiana’ in 1887, ter gelegenheid van de 
destijds honderdste verjaardag van Mozarts opera 
Don Giovanni.

VAN MOZART 
TOT FIUMARA

Fauré laat hier zien dat
muzikaal klagen ook kan 
zonder sentimenteel te 
zijn. 
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Mario Brunello, cello en dirigent
• Mario Brunello was in 1986 de eerste Italiaan die het 
 befaamde Tsjaikovski Concours in Moskou won
• hij had optredens met het London Philharmonic 

Orchestra, het Philadelphia Orchestra en de Filarmonica 
della Scala Milano

• hij speelt regelmatig samen met musici als Gidon 
 Kremer, Martha Argerich en Frank Peter Zimmermann
• hij werkte met het Borodin Quartet en het Alban Berg 
 Quartett
• hij is artistiek leider van het International String Quartet 
 Competition Premio Paolo Borciani en het Reggio 
 Emilia String Quartet Festival
• hij is gastdocent aan de Royal Academy of Music in Londen
• sinds 1994 is hij ook dirigent, onder meer van het eigen orkest: Orchestra d’Archi Italiana
• hij bespeelt een 17de-eeuwse Maggini-cello en een cello piccolo waarmee hij o.m. de complete solowerken 
 voor viool van Bach opnam
• hij dirigeert sinds seizoen 2018/2019 regelmatig philharmonie zuidnederland als eerste bekleder van de 
 Haydn-Chair 
• Mario Brunello werd geboren in Castelfranco Veneto (Treviso - Italië), en studeerde bij Adriano Vendramelli 
 (conservatorium van Venetië) en bij Antonio Janigro. 

philharmonie zuidnederland
• de philharmonie zuidnederland is in april 2013 ontstaan uit een fusie van Het Brabants Orkest en het 
 Limburgs Symfonie Orkest
• door de fusie is het orkest met ongeveer 110 formatieplaatsen niet alleen het grootste regionale orkest, maar 
 ook een van de grootste Nederlandse orkesten geworden
• groots bezette werken van Richard Strauss, Mahler, Wagner en Stravinsky kan het orkest zo goed aan
• daarnaast kan het orkest worden opgesplitst in meerdere kleinere kamerorkesten, niet alleen voor vele 
 klassieke en andere kleiner bezette partituren, maar ook voor educatieve doeleinden
• in het eerste seizoen bepaalden vertrouwde (gast)dirigenten als Kees Bakels, Jan-Willem de Vriend, Ed 
 Spanjaard, Otto Tausk en Andrew Grams de continuïteit en de koers van het orkest
• sinds seizoen 2016-2017 is Dmitri Liss chef-dirigent, die in sept. 2021 wordt opgevolgd door Duncan Ward
• diverse concerten verbinden het orkest met bijzondere en feestelijke gebeurtenissen in de regio, zoals Liberation
 Concert Margraten, Festival Musica Sacra, het Internationaal Vocalisten Concours en natuurlijk de Nieuwjaars-
 concerten, de Carnavalsconceren, Opera op de Parade en de traditionele uitvoering van de Matthäus-Passion
• ook de hechte band met Opera Zuid blijft bestaan

UITVOERENDEN

Mario Brunello



Eerste viool
Lei Wang
Jan Homa
David Ernst
Caecilia van Peursem
Daniel Held
Machiel Swillens
Tijmen Wehlburg
Vladimir Horvat
Serge Willem
Tweede viool
Mia Knippenberg- 
Vandewiele
Christina Büttner
Siana Dragneva

Heidi van den 
Berg-Poessé
Roland van Mil
Pascal Pregardien
Anna Smalen
Altviool
Armen Nazarian
Elizabet Derrac Rus
Jordan Schwartz
Erika de Laat
Manfred Kloens
Cello
Paul Uyterlinde
Sanne de Graaf
Rares Mihailescu
Marc Knippenberg

Contrabas
Eva Vavrinecz
Lisa Blok
Pia Pirtinaho
Fluit
Angela Stone
Wendy Vo Cong Tri
Hobo
Roger Cramers
Herman Vincken
Klarinet
Roger Debougnoux
Roger Niese
Fagot
József Auer
Lucas Bos

Hoorn
Peter Hoeben
Cleo Simons
Steven Minken
Jaap van Wershoven
Trompet
Raymond Vievermanns
Ruud Visser
Pauken/Slagwerk
Han Vogel
Albert Straten
Axel Dewulf
Harp
Marieke  
Schoen makers
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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

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

AVROTROS, 
 DE MEEST KLASSIEKE OMROEP

philharmonie zuidnederland

BEZETTING 

http://avrotros.nl/wordklassieklid
http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=

