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CONCERTGEBOUW
KAMERORKEST MET
RONALD BRAUTIGAM
Concertgebouw Kamerorkest
Michael Waterman, concertmeester
Ronald Brautigam, piano
Joseph Haydn 1732-1809
Symfonie nr. 59 in A ‘Vuur’ 1766-69
Presto
Andante o più tosto allegretto
Menuetto – Trio – Menuetto da capo
Allegro assai
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Pianoconcert nr. 14 in Es KV 449 1784
Allegro vivace
Andantino
Allegro ma non troppo
pauze
Johannes Brahms 1833-1897

Strijksextet nr. 1 in Bes opus 18 1860 (arr. Michael Waterman)
Allegro ma non troppo
Thema con Variazioni
Scherzo: Allegro molto – Trio: Animato
Rondo: Poco Allegretto e grazioso
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4.
Presentatie: Leonard Evers

HAYDN, MOZART
EN BRAHMS
Joseph Haydn wordt vaak in één
adem genoemd met Wolfgang
Amadeus Mozart, maar het verschil
tussen de twee is groot. Iemand
vatte dat zo samen: Haydn begint
vaak onconventioneel maar wordt
gaandeweg gewoner, bij Mozart is
het eerder andersom.
Dat cliché gaat enigszins op voor Symfonie nr.
59, die Haydn schreef voor zijn toenmalige baas,
vorst Nikolaus II, een lid van de machtige
adellijke Hongaarse familie Esterházy. Voor het
hoforkest van de vorst schreef Haydn vele
symfonieën en Haydns verstandhouding met de
vorst was dusdanig dat hij zich in zijn muziek
allerlei onverwachte wendingen en eigenzinnigheden kon veroorloven. Die werden Haydn
ingegeven door de toen opkomende stromingen
van de Empfindsamkeit en Sturm und Drang.
Schrijvers en componisten van die stromingen
legden meer dan voorheen de nadruk op de
uiting van emoties in hun werk, herkenbaar aan
heftige gebaren, gevoelsuitbarstingen en grote
contrasten. Die zijn ook te beluisteren in
Symfonie nr. 59 in A bijgenaamd ‘Feuer’ (Vuur).

Haydn begint vaak
onconventioneel maar
wordt gaandeweg gewoner, bij Mozart is het
eerder andersom
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Die bijnaam dankt de symfonie aan het feit dat
ze klonk als pauzemuziek in het toneelstuk ‘Die
Feuerbrunst’ van Gustav Grossmann (17461796), dat in het seizoen 1773/74 in Pressburg
(Bratislava) werd uitgevoerd. De symfonie is erg
spectaculair en theatraal met zijn ritmische
stuwing en dynamisch abrupte wendingen in het
eerste deel. Het tweede deel wekt de indruk van
een aria uit een Italiaanse opera vanwege zijn
prachtige zangerige thema, dat in iets andere
gedaante in het aansluitende Menuet weer is
terug te horen. De Finale besluit het geheel
wervelend.

Freelancer Mozart
Terwijl Haydn als een muzikale dienaar zijn
vorst op zijn wenken bediende, was Mozart meer
een rebel. In de jaren 1770 werkte hij met
tegenzin voor de aartsbisschop van Salzburg voor
wie hij veel kerkmuziek schreef. Mozart verliet
de post, verhuisde naar Wenen, begon voor
zichzelf en was daarmee een van de eerste vrij
scheppende kunstenaars. Helemaal vrij was hij

Joseph Haydn

natuurlijk niet: hij moest op eigen kracht zien
rond te komen en deed dat onder meer door
muziek te schrijven voor de opkomende klasse
van de burgerij. Die hield van opera, kamer- en
orkestmuziek en concerten. Mozart schreef veel
in deze genres en organiseerde concerten waarop
hij zelf optrad als pianist in eigen werk, als
dirigent en improvisator. Daarmee had hij veel
succes, én door muzikale conventies te volgen én
door ze een interessante draai te geven. Uit zijn
eerste Weense jaren stamt een reeks van pianoconcerten waarmee hij het genre definitief op de
kaart zette en min of meer codificeerde. Wat
betreft de verhouding tussen orkest en solist, de
opzet van de drie delen, de ontwikkeling van
motieven en de instrumentatie werden zijn
concerten de grote voorbeelden voor de componisten na hem. Het Pianoconcert nr. 14 in Es KV
449 is een relatief kort concert. Het orkest
bestaat uit blazers en strijkers, maar het werk
kan evengoed worden gespeeld in de huiskamer
door alleen piano en strijkers (de weinige noten
voor blazers zijn vooral verdubbelingen). De
pianist speelt veel alleen zodat hij/zij alle
gelegenheid krijgt voor drama, maar alles
binnen de grenzen van de vorm. Vergeleken met
eerdere pianoconcerten is Mozarts toon hier
licht. En aan het gebruik van contrapunt is goed

Wolfgang
Amadeus Mozart
Igor Stravinsky

te horen dat hij kort tevoren had kennisgemaakt
met de muziek van Bach. Aan het slot van het
derde deel lijken echo’s van opera door te
klinken, Mozarts grote liefde. Nadat hij keurig
de rondovorm heeft doorlopen, herhaalt hij het
belangrijkste motief in een andere maatsoort en
in opzwepende herhalingen. Zo vertaalt hij een
principe uit de opera buffa in instrumentale
muziek.

Er is wel eens gezegd
dat Brahms oud is geboren en daarna nooit
meer jong is geworden
Verborgen boodschappen
Er is wel eens gezegd dat Johannes Brahms oud
is geboren en daarna nooit meer jong is geworden. Dat bon mot is enigszins waar. De melancholie was bij hem nooit ver weg, zijn muziek
lijkt klassiek maar heeft niet de energie en het
optimisme van Mozart, wel de innigheid van
Robert Schumann. Brahms was vanaf ongeveer
1870 de muzikale held van de gearriveerde
burgerij: zelfverzekerd, met een vleugje of iets
meer weemoed, een liefde voor klassieke vormen
die hij subtiel tartte maar in wezen nooit
aantastte. In zijn jongere jaren was hij op zijn
manier licht rebels: zijn pianosonates leken op
symfonieën en zijn muziek had soms een
programmatisch karakter. Een voorbeeld
hiervan is zijn Eerste strijksextet, geschreven voor
een bezetting van twee strijktrio’s. Brahms
schreef het toen hij verbonden was aan het hof
van Detmold. Het strijksextet was rond 1860
nog een vrijwel nieuw genre en Brahms varieert
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met de bezetting: soms speelt iedereen tegelijk
en lijkt het sextet eerder een orkest, veel vaker
klinken slechts drie of vier instrumenten in
allerlei combinaties.
Brahms hield van de klassieken, maar hij nam
meer tijd om motieven te ontwikkelen. En net
als bij Haydn is er een buitenmuzikale associatie. Brahms schreef het Eerste strijksextet toen hij
verliefd was op Agathe Siebold, de dochter van
een plaatselijke hoogleraar. Hij verwerkte haar
naam heel subtiel en verborgen in een van de

motieven. Toch is de ‘amoureuze’ sfeer van het
werk duidelijk. Het tweede deel duikt op in
diverse speelfilms, telkens als in het verhaal de
liefde problematisch blijkt. Ook het gedicht
Andante van Anna Enquist, gebaseerd op dit
werk, heeft die strekking. Die lading was reeds
bekend tijdens Brahms’ leven. Het tweede deel
bewerkte Brahms al in 1860 voor piano. Daarna
volgden nog andere arrangementen, zo dierbaar
was hem deze muziek.

GEEF OM

DE TOEKOMST

VAN KLASSIEK
Johannes Brahms

Support klassiek talent en geef
hen het podium dat ze verdienen
AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 26-jarige
cellist Anton Spronk, een uniek podium door met
hen professionele opnames te maken. Hiermee
presenteren zij zich via radio en tv aan het
grote publiek. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en
waarborgen wij de toekomst van klassieke muziek
in Nederland.
Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine
inclusief talent-cd (ook als download).
Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek
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Brahms hield van de
klassieken, maar hij
nam meer tijd om motieven te ontwikkelen.
En net als bij Haydn is er
een buitenmuzikale
associatietoon en taal.

Emanuel Overbeeke

Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl

AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert

5

UITVOERENDEN
Concertgebouw Kamerorkest
• het Concertgebouw Kamerorkest is een kamerorkest uit Amsterdam opgericht in 1987
• het bestaat uit ruim twintig strijkers uit het Koninklijk Concertgebouworkest en speelt zo nodig
met blazers uit het ‘grote’ orkest
• het orkest maakte tournees naar onder andere Italië, Japan en Spanje
• op 2 februari 2002 was er het optreden onder Ed Spanjaard bij de huwelijksdienst van prins
Willem-Alexander en prinses Máxima in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
• de huwelijksmuziek verscheen op cd, met o.a. Adios Noniño van Ástor Piazzolla met Carel
Kraayenhof op bandoneon
• het orkest maakte cd-opnamen met strijkorkestversies van kwartetten van Schubert/Mahler (Der
Tod und das Mädchen) en Beethoven/Mahler; kreeg 5 sterren in BBC Music Magazine
www.concertgebouwchamberorchestra.com

Ronald Brautigam, piano
• Ronald Brautigam studeerde in zijn woonplaats
Amsterdam, en zette zijn studie voort in Londen en de
Verenigde Staten bij Rudolf Serkin en doceert aan de
Musik-Hochschule in Basel
• naast zijn reguliere concertpraktijk, waarin hij moderne
instrumenten bespeelt, ontwikkelde Ronald Brautigam
zich in dertig jaar tot een vooraanstaand fortepianist
• hij won vele prijzen waaronder de Nederlandse
Muziekprijs (1984) en de MIDEM Classical Award
Ronald Brautigam ©Marco Borggreve
for best concerto recording 2010 voor zijn reconstructie van Beethovens pianoconcert WoO4
• Brautigam speelde met vele orkesten in Nederland, Europa, Japan, Hong Kong en Australië
en met dirigenten als Bernhard Haitink, Riccardo Chailly, Simon Rattle, Charles Dutoit, Iván
Fischer, Christopher Hogwood, Philippe Herreweghe en Marek Janowski
• Ronald Brautigam ontving vele onderscheidingen voor zijn cd-opnamen waaronder drie Edisons,
een Franse Diapason d’Or de l’année en MIDEM Classical Awards for best solo piano recording en
best concerto recording
www.ronaldbrautigam.com

EXTRA KAARTEN
Bestel nu extra kaarten met korting voor het AVROTROS
Vrijdagconcert!

Concertgebouw Kamerorkest
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Dit voorjaar werd
rekening gehouden met
een maximaal aantal
van 375 plaatsen per
concert. De anticoronamaatregelen
zijn inmiddels versoepeld. Hierdoor zijn
inmiddels meer
kaarten beschikbaar
gekomen.

U kunt uw concertagenda dus aanvullen met
extra Vrijdagconcerten!
Als u vier of meer concerten bestelt, krijgt u
15% korting op de totaalprijs.
Voor een volledig aanbod van de concerten zie
de Seizoensbrochure: klik hier of bezoek:
www.omroepmuziek.nl/content/
uploads/2021/05/VV0156Seizoensbrochure-202102022.pdf
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 1 oktober 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 8 oktober 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Canellakis &
Benedetti

Groot
Omroepkoor

spelen
Szymanowski

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Nicola Benedetti viool
Keuris
Arcade
Szymanowski
Tweede vioolconcert
Schumann
Derde symfonie ‘Rheinische’
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in de Jacobikerk
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Leo van Doeselaar orgel
Benjamin Russell bariton
Varvara Tishina sopraan
Franske van der Wiel alt
Gerben Houba tenor
Lars Terray bas
Liszt
Die Seligpreisungen (uit Christus)
Shalygin
While combing your hair (WP)
Buchenberg
Geistliche Gesänge
Bruckner
Os justi, Ave Maria, Locus iste
Dvořák
Mis in D

