
Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić
Paul Meyer, klarinet
Igor Stravinsky 1882-1971
Concert in D 1947 
Vivace – Arioso – Rondo 

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Ouverture uit ‘Il rè pastore’ KV 208 1775 

Carl Maria von Weber 1786-1826
Klarinetconcert nr. 1 in f opus 73 1811
Allegro moderato - Adagio ma non troppo - Rondo: Allegretto

Toegift: 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
Herfstlied voor klarinet en strijkkwartet  (arrangement: Toru Takemitsu)

Carl Maria von Weber  
Symfonie nr. 1 in C opus 19 1806-1807
Allegro con fuoco • Andante • Scherzo: Presto • Finale: Presto 

Dit concert wordt vanaf 20.15 uur live uitgezonden vanuit TivoliVredenburg in Utrecht. 
Presentatie: Maartje Stokkers.
Het concert is ook te volgen via de webcast op  www.nporadio4.nl en wordt gestreamd 
op de Facebookpagina van o.a. AVROTROS Vrijdagconcert

NEDERLANDS
KAMERORKEST

MET PAUL MEYER 

vrijdag 9 april 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

http://www.nporadio4.nl


Stravinsky kijkt om
“Foei, foei, gekkenwerk!” Dat riepen verbouwe-
reerde luisteraars bij een uitvoering in Parijs. 
Het was bij de première van het ballet Le sacre 
du printemps van Igor Stravinsky in 1913. 
Toeschouwers gingen met elkaar op de vuist en 
voerden heftige scheldkanonnades. Ze waren 
verhit geraakt door “beelden uit het heidense 
Rusland”, uitgebeeld door de dansers van de 
beroemde Ballets Russes van Diaghilev en de 
oer-muziek van Stravinsky. De jachtige en 
barbaarse ritmes en het woeste gegrom en 
geblaf in deze muziek bracht niet alleen het 
publiek tot razernij, maar zorgden ook voor 
chaos bij de dansers en in het orkest. De muziek 
die destijds een schandaal veroorzaakte, wordt 
tegenwoordig in alle toonaarden geprezen. We 
weten inmiddels, dat Stravinsky een van de 
revolutionaire hoofdrolspelers in muziek van de 
twintigste eeuw is geweest. Er is maar weinig 
muziek geweest die zoveel invloed heeft gehad. 
Wat Beethovens Vijfde symfonie was voor de 
negentiende eeuw, dat was Stravinsky’s Sacre 
voor de twintigste eeuw.

Stravinsky verliet in 1914 zijn vaderland voor 
concertreizen en leefde van 1920 tot aan het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 
Frankrijk. Hij emigreerde in 1939 naar de 
Verenigde Staten. Daar woonde hij in Holly-
wood op een steenworp afstand van zijn ‘vijand’ 
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Hij werd geboren in Sleeswijk- 
Holstein als zoon van een reizende 
muzikant. Hij was een neefje van 
Mozarts vrouw Constanze, groeide 
op met opera’s van Haydn en  
Mozart en speelde als een van de 
drie knapen in Mozarts Zauber
flöte. Na een hectisch en zwervend 
bestaan overleed hij als wereld-
beroemd man in Londen: Carl 
Maria von Weber.

In zijn Concertino voor klarinet vermengt hij  
bravoure en verstilling en een affiniteit met 
blaasinstrumenten die hij deelt met zijn grote 
idool Mozart. En in Webers Eerste symfonie 
(1806) is te horen hoe vers hem Mozarts La 
clemenza di Tito nog in de oren klonk. De twee 
componisten zijn hier verenigd, maar krijgen 
gezelschap van een van de meest toonaangeven-
de toondichters van de twintigste eeuw: Igor 
Stravinsky. Die keek bij het componeren 
regelmatig met nieuwsgierigheid en bewonde-
ring om in de tijd, naar de wereld van de Barok, 
naar Mozart en ook Carl Maria von Weber. In 
zijn Concert in D is te horen hoe hij oude 
barokke vormen vulde met nieuwe inhoud. De 
vroegere revolutionair was een neo-classicist 
geworden, een vernieuwer die voort bouwde 
met middelen uit vroeger tijden. 

EERBETOON AAN
CARL MARIA 

VON WEBER



voor de nimf Elisa, maar zonder dat hij weet dat 
hij eigenlijk een koningszoon is. Na allerlei 
misverstanden en verwikkelingen komt Aminta 
echter op de troon waarop hij recht heeft, met 
Elisa als koningin aan zijn zijde. Het thema van 
de opera was erg populair in het tijdperk van de 
Verlichting, namelijk de tegenstelling tussen de 
nobele plicht en de onschuld van het landelijke 
herdersleven. Il rè pastore werd voor het eerst 
opgevoerd in het aartsbisschoppelijk paleis op 
23 april 1775. Vanavond horen we de  
Ouverture. 

Carl Maria von Weber

Arnold Schönberg en overleed hij in 1971 in 
New York. Zoals zoveel revolutionaire collega’s 
ontpopte Stravinsky zich later als een behou-
dend man. Hij richtte zijn belangstelling op het 
muzikale verleden, met name de klassieke en 
barokke periode. Hij keerde terug naar de 
wereld van Bach, Mozart en Carl Maria von 
Weber en verwerkte zijn historische vondsten 
toch weer tot een typisch twintigste-eeuws 
relaas.
Met zijn driedelige Concert in D voor strijkorkest 
keerde Stravinsky terug naar barokke sferen. Hij 
componeerde het werk in 1946 in opdracht en 
ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van 
het Basler Kammerorchester van dirigent Paul 
Sacher. Het zorgde voor het eerste contact met 
Europa sinds Stravinsky’s emigratie naar de VS 
in 1939. Het is een typische anti-romantische 
Stravinsky-partituur, vol energieke ritmes en 
bijtende samenklanken in het eerste deel, met 
een mild, contrapuntisch neo-barok aandoend 
Arioso, en een derde deel, Rondo, met een 
dominante voortspinningsmotoriek die door 
alle vijf strijkersstemmen wervelt.

De herderskoning
Dan muziek die Wolfgang Amadeus Mozart op 
zijn negentiende componeerde voor zijn 
werkgever, de aartsbisschop van Salzburg. Het 
ging om een bestelling van een opera, niet het 
genre dat de hedendaagse luisteraar associeert 
met een aartsbisschop. Maar de aanleiding was 
het bezoek aan Salzburg in 1775 van aartshertog 
Maximillian Franz, de jongste zoon van 
keizerin Maria Theresia. Als libretto was Il rè 
pastore (De herderskoning) van Pietro Metasta-
sio gekozen, de beroemdste operalibrettist van 
toen, maar in een bewerkte versie. In de opera 
leeft de herder Aminta een eenvoudig leven te 
midden van zijn schapen, gelukkig in zijn liefde 
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“Componist van het Duitse 
woud”
Carl Maria von Weber werd sinds zijn geniale 
opera Der Freischütz ook wel “de componist van 
het Duitse woud” genoemd en bejubeld door 
Beethoven en Schubert. Het is vooral met dit 
adembenemende werk, de eerste echte romanti-
sche Duitse opera, dat hij tot op de dag van 
vandaag nog steeds bekend en geliefd is, vooral 
in Duitsland en Oostenrijk. De Duitse compo-
nist Hans Pfitzner schreef dat Carl Maria von 
Weber ter wereld was gekomen om zijn 
Freischütz te schrijven en te sterven. En Igor 
Stravinsky noemde Weber om die opera zelfs 
nog “vorst der muziek”. 
Precies tien jaar voor zijn spraakmakende 

Freischütz in Berlijn in première ging (1821) 
werkte Weber enige tijd in de Beierse muziek-
metropool München, waar hij bevriend raakte 
met de fabuleuze klarinettist Heinrich Bärmann. 
Voor hem schreef Weber in 1811 het Concertino 
voor klarinet en orkest. Omdat de Beierse koning 
Max-Joseph zo enthousiast was over dit stuk 
componeerde Weber naderhand nog de twee 
klarinetconcerten opus 73 en 74 en het Fagotcon-
cert opus 75. Zo werd de klarinet, destijds een 
relatief nieuw instrument, verder op weg 
geholpen qua bekendheid, expressiviteit en 
virtuositeit. Het driedelige Klarinetconcert nr. 1 in f  

beweegt zich tussen dramatiek, storm-
achtigheid, verstilling en bravour, en is een 
pionierswerk in de geschiedenis van het 
instrument. 

Symfonie met echo’s van 
opera
Het lag voor de hand dat in de orkestmuziek 
van Carl Maria von Weber “opera” zou doork-
linken.   Want ruim voordat hij de eerste grote 
romantische Duitse opera op papier zette, Der 
Freischütz, bracht hij een groot deel van zijn 
jeugd door in het rondtrekkende theatergezel-
schap van zijn vader, Franz Anton Weber, oom 
van Mozarts vrouw Constanze en, net als zijn 
broer, ooit lid van het beroemde orkest van 
Mannheim. Webers muzikale gaven werden 
gestimuleerd door zijn vader, die in zijn jongste 
zoon “een tweede Mozart” zag en die hem 
daarom enige tijd in Salzburg liet studeren bij 
Michael Haydn, de broer van Joseph. 

Zijn twee symfonieën schreef Weber in 1807, de 
periode die hij in Karlsruhe doorbracht in 
dienst van hertog Eugen van Württemberg, zelf 
een getalenteerd hoboïst. De bezetting van de 
twee werken werd bepaald door de samenstel-
ling van het hoforkest van de hertog, namelijk 
met twee fluiten, twee hobo’s, fagotten, hoorns 
en trompetten met slagwerk, maar zonder 
klarinetten, nota bene het instrument dat Weber 
later zo sterk zou promoten. Het eerste deel van 
de Symfonie nr. 1 in C wekt meteen de indruk 
van een ouverture tot een opera. Zo is er eerst 
een korte oproep tot aandacht, waarna een 
wonderlijk kronkelig thema in de lage strijkers 
volgt dat antwoord krijgt van de eerste violen. 
Ook het tweede thema lijkt weggelopen uit de 
opera. Het nodigt uit tot levendige blazersdialo-
gen, doorsneden door fermates, waarna zich 

De Duitse componist
Hans Pfitzner schreef dat 
Carl Maria von Weber ter 
wereld was gekomen om 
zijn Freischütz te schrijven 
en te sterven. 
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dramatische gebeurtenissen lijken af te spelen 
op het podium. Heel verrassend in een sym-
fonie in de zonnige toonsoort C-groot! Aan het 
eind van dit deel lijkt het doek op te gaan voor 
de eerste scène. Dit ernstige tweede deel in 
c-klein lijkt soms af te stevenen op de angst-
wekkende scène in de Wolffschlucht in Der 
Freischütz.
Maar het buitelende Scherzo verdrijft deze 
onheilspellende sfeer en omlijst een Trio waarin 
de blazers de boventoon voeren. Met het 
stuiterende laatste deel, ook Presto, heeft Weber 
met humor en charme een soort slotscène van 
een komische opera op papier gestort. Alleen de 
opgewekte personages ontbreken nog.

Clemens Romijn 

Stravinsky, getekend door Picasso
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Gordan Nikolić, viool
• Gordan Nikolić heeft als concertmeester 

sinds 2004 de muzikale leiding over het 
Nederlands Kamerorkest

• de van oorsprong Servische violist weet met 
zijn temperament en bezieling het kamer-
orkest telkens weer tot grote hoogte te 
brengen

• Nikolić (1968) leerde het vak bij dirigent en 
violist Jean-Jacques Kantorow in Basel, maar 
dirigent Sir Colin Davis is zijn grote inspirator

• onder deze legendarische dirigent werd 
 Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester van het London Symphony Orchestra
• het NKO kreeg begin jaren zestig wereldfaam toen het met oprichter Szymon Goldberg in de 
 Carnegie Hall in New York speelde
• Gordan Nikolić staat niet als dirigent voor het 
 orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan

Paul Meyer, klarinet
• klarinettist Paul Meyer (1965) trad al op zijn 

dertiende op met het Orchestre Symphonique 
du Rhin

• hij studeerde klarinet en orkestdirectie aan het 
Parijse conservatorium en de Musikhoch-
schule in Bazel

• na het winnen van het Franse Concours voor 
Jonge Musici in 1982 en de prestigieuze USA 
Young Concert Artists Auditions in 1984, 
raakte zijn dirigeerambitie tijdelijk op de 
achtergrond

• hij soleerde bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het BBC Philharmonic Orchestra, de 
Berliner Symphoniker, de Dresden Philharmoniker, het Orchestre National de France, het 
Orchestre de Paris, het Orchestre de la Suisse Romande en de voormalige Radio Kamer 
Filharmonie

• hij werkte samen met dirigenten als Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Sir Yehudi 
Menuhin, Marek Janowski, Kent Nagano, Emmanuel Krivine, Sylvain Cambreling, Luciano 
Berio, Ulf Schirmer, Heinrich Schiff, Michael Schønwandt en David Zinman

UITVOERENDEN

Gordan Nikolić © Ronald Knapp

Paul Meyer



 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND
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• componisten die speciaal voor Paul Meyer werken schreven waren Michael Jarrell, Thierry  
 Escaich, Jean-Louis Agobet, Hans Werner Henze, Gerd Kuhr, Krysztof Penderecki en Luciano 
 Berio
• op 12 januari 2018 was Paul Meyer in het Vrijdagconcert solist in Mozarts Klarinetconcert, met 
 het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Thomas Sanderling

Nederlands Kamerorkest
• het Nederlands Kamerorkest is met 25 tot 45 musici een klein en intiem orkest
• als vaste orkestpartner van De Nationale Opera wordt het orkest samen met het Nederlands 
 Philharmonisch Orkest internationaal gerekend tot de beste operaorkesten
• het Nederlands Kamerorkest is al sinds 1955 een uitzonderlijk orkest, met een rijke historie vol 
 hoogtepunten
• sinds de fusie met het Nederlands Philharmonisch Orkest in 1985, heeft het orkest zijn eigen 
 identiteit niet verloren
• het orkest speelt meestal zonder dirigent en geeft tientallen concerten per jaar in Amsterdam, 
 vooral in het Concertgebouw, maar ook in het Muziekgebouw aan ’t IJ en op andere grote 
 podia in binnen- en buitenland
• verder staat het orkest regelmatig in een uitverkocht Paradiso met concerten waarin 
 20e-eeuwse componisten zoals Mahler en Stravinsky centraal staan
• net als het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt ook het Nederlands Kamerorkest een 
 aantal producties per seizoen bij De Nationale Opera

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=
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Nederlands Kamerorkest

BEZETTING 

Eerste viool 
Gordan Nikolić
Tijmen Huisingh
Lonneke van Straalen
Caspar Horsch
Sergey Arseniev
Philip Dingenen
Melissa Ussery

Tweede viool
Bas Treub
Laura Oomens
Maria Gilicel
Olga Caceanova
Siobhán Doyle 
Marlene Dijkstra

Altviool
Anna den Herder
Giles Francis
Berdien Vrijland
Emi Ohi Resnick 

Cello
Sietse-Jan Weijenberg
Jan Bastiaan Neven 
Anastasia Feruleva 
Wijnand Hulst

Contrabas
Annette Zahn
Joaquin Clemente Riera 

Fluit
Leon Berendse 
Mirjam Teepe
Hobo
Pauline Oostenrijk
Anita Janssen
 
Fagot
Remko Edelaar
Susan Brinkhof

Hoorn
Fokke van Heel
Annelies Molenaar
Miek Laforce

Trompet
Ad Welleman 
Marc Speetjens 

Pauken
Marc Aixa Siurana 
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Met acht programma’s op NPO Radio 4, goed bezochte concert
series op vrijdagavond en zondagochtend, tv programma’s als 
Maestro en het Prinsengrachtconcert en boeiende podcasts, is 
AVROTROS de meest klassieke omroep van Nederland. 

MEER 
KLASSIEK 

BIJ
AVROTROS

Klassieke podcasts
Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Kies dan een pod - 
cast uit de grote collectie klassieke 
podcasts van AVROTROS.
Bijvoorbeeld ‘Gustav Mahler…  
Aangenaam!’ waarin AVROTROS 
presentator Hans van den Boom vertelt 
over zijn liefde voor het werk van Mahler 
en de bijzondere band tussen Mahler en 
Amsterdam. 
Of de Oude Muziek Podcast waarin Ab 
Nieuwdorp een tijdreis maakt van de 
Barok, terug in de tijd naar de  
Renaissance en de Middeleeuwen. Hij 
spreekt ook specialisten in de oude 
muziek, onder wie Bach-expert Ton 
Koopman, barok-expert Jos van Veld-
hoven en blokfluitiste Lucie Horsch.

En vergeet ook niet te luisteren naar 
Klassieke Mysteries, waarin Rebecca 
van der Weijde en Ab Nieuwdorp op 
zoek gaan naar de intrigerende en 
spannende verhalen rondom het leven 
en vooral de dood van klassieke compo-
nisten.

Deze en alle andere klassieke podcasts 
van AVROTROS zijn te beluisteren via de 
website van NPO Radio 4, Apple  
Podcast, Spotify of de RSS-feed.
Meer info: www.nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en ledenaanbiedingen: 
 www.avrotros.nl/klassiek 

http://www.nporadio4.nl/podcasts
http://www.avrotros.nl/klassiek 


11

Nederlands Kamerorkest met Gordon Nikolić
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vrijdag 16 april 2021
TivoliVredenburg, Utrecht
(te volgen via webcast)

Sergey  
Khachatryan 
speelt 
Brahms 
Radio Filharmonisch  
Orkest
Cristian Macelaru dirigent
Sergey Khatchatryan viool

Schumann 
Ouverture, Scherzo en Finale 
Diepenbrock 
Suite Elektra
Brahms 
Vioolconcert

vrijdag 30 april 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Edo de Waart 
80 jaar
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
Edo de Waart dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent

Brahms
Gesang der Parzen 
Nänie 
Symfonie nr. 2 

VOLGENDE
 CONCERTEN


