vrijdag 1 oktober 2021, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

CANELLAKIS
& BENEDETTI

SPELEN SZYMANOWSKI

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis, dirigent
Nicola Benedetti, viool
Tristan Keuris 1946-1996
Arcade: zes preludes voor orkest 1995
geschreven voor het Radio Filharmonisch Orkest t.g.v. de heropening van het Muziekcentrum van de Omroep
1. Aureole 2. Campanelli 3. Colonnade 4. Arabesque 5. Cenotaph 6. Cornice
Karol Szymanowski 1882-1937
Tweede vioolconcert opus 61 1933
1. Moderato-Andante sostenuto 2. Allegramente, molto energico 3. Andantino molto
tranquillo 4. Tempo 1
pauze
Robert Schumann 1810-1856

Symfonie nr. 3 in Es opus 97 ‘Rheinische’ 1850
1. Lebhaft 2. Scherzo: Sehr mässig 3. Nicht schnell 4. Feierlich 5. Lebhaft
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4.
Presentatie: Leonard Evers

ROMANTISCHE ERFENIS:
KEURIS, SZYMANOWSKI,
SCHUMANN
Robert Schumann is het toonbeeld
van de Duitse muzikale romantiek.
Het was de tijd van sprookjes en
sagen waarvan er veel om de rivier
van de Duitsers geweven zijn, de
Rijn.
Naast Schumanns Derde symfonie ‘Rheinische‘
klinkt in dit concert Karol Szymanowski‘s
Tweede Vioolconcert van ruim tachtig jaar later.
Daarin bezint ook de Pool zich op zijn volkse
wortels en lijkt het romantische tijdperk nog
vlakbij. En aan het eind van de twintigste eeuw
komt Tristan Keuris, wiens orkestwerk Arcade op
dit programma staat, uit voor zijn ‘heimwee naar
de romantiek’.

Moderne romanticus
Nadat hij voor zijn spraakmakende orkestwerk
Sinfonia in 1976 de Matthijs Vermeulen Prijs
ontving, keerde Tristan Keuris het modernisme
definitief de rug toe. De Nederlandse componist
toentertijd: ‘Ik ben een tijdje meegegaan in een
bepaalde richting (…). Maar het bleek een
heilloze weg. Ik moest wel een andere kant op,
maar wist niet goed hoe. Ik kan zeggen: ik heb
heimwee (...) naar al die grote septiemen en
kleine nonen. Ik heb heimwee naar de Romantiek en de klassieke periode, maar dat betekent
niet dat je van de ene op de andere dag in die
stijl moet gaan schrijven. Je moet zien dat je een
eenvoudiger, doorzichtiger systeem terugvindt,
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maar het moet wel nieuw zijn (…) Natuurlijk
heb ik de mogelijkheid overwogen, tonen vrij en
onafhankelijk van de tonaliteit te behandelen…
We horen een drieklank als een fundament, terts
en kwint enzovoorts. Een componist kan ervoor
kiezen dit te negeren, maar men kan niet om de
luisterervaring heen. Ik heb een sterk, maar
subjectief gevoel van de sfeer van akkoorden.’
Keuris’ grootste prestaties liggen op symfonisch
gebied. Hij bracht het in de omgang met het
romantische orkestapparaat tot een vakmanschap
en virtuositeit die zelfs door zijn tegenstanders
werden bewonderd. Na vele jaren experimenteren vond de componist weer de weg naar een
toegankelijke harmonische klanktaal terug. Toch
vertonen zijn composities een zeer persoonlijke
stijl. Daarbij gaat hij geenszins aan de vondsten
van de twintigste-eeuwse muziek voorbij. Zo zijn
de meeste van zijn werken ‘a-thematisch’ (aldus

Tristan Keuris © Ton Kastermans

Keuris), dat wil zeggen dat de componist in zijn
werken in tegenstelling tot de klassiekromantische muziek afziet van duidelijk af
gebakende thema’s en vormen. Daarnaast maakt
de componist veelvuldig gebruik van dissonante
harmonieën. Arcade uit 1995 is Keuris’ laatste
voltooide werk is ontstaan in opdracht van Carel
Weeber, de architect van de in 1995 geopende
nieuwe studio 5 in het Muziekcentrum van de
Omroep. De zes delen refereren aan architectonische begrippen. ‘De Aureole is een ovale vorm
waarin Christus wordt afgebeeld’. Aldus Leo
Samama in zijn beschrijving van het werk. ‘De
Campanile is de los staande klokkentoren (…)
Colonnade bestaat uit statige, kleurige, wat
mysterieuze akkoorden (…) De Arabesques
benadrukken het speelse karakter van aller
hande verstrengelde blad- en bloemfiguren (…)
Indrukwekkend is de plechtig ingetogen
Cenotaph, een grafmonument (…)

Een hart voor Polen
Er is nauwelijks een componist in het begin van
de twintigste eeuw geweest die de verschillende
muzikale stromingen en wisselende modes van
de tijd zo in zijn muziek wist te vangen als Karol
Szymanowski. Deze telg uit een oud Pools
adellijk geslacht groeide op in een geprivilegieerde en kunstzinnige omgeving. In huisconcerten
klonken vooral Duitse componisten, zoals
Brahms, Wagner en Strauss, maar ook Chopin
die Szymanowski als pianist en Pool zeer
bewonderde. Tijdens verblijven in Parijs leerde
Szymanowski de muziek van Debussy en Ravel
kennen en ontdekte hij het werk van Stravinsky
en Skrjabin. Reizen naar Zuid-Europa en
Noord-Afrika wekten zijn interesse voor antieke
en Oriëntaalse culturen, hetgeen zijn neerslag
vond in enkele van zijn composities. Rond de
Eerste Wereldoorlog hield de componist zich,

De zes delen van
Arcade oftewel ‘zuilen
galerij’ klinken afwisse
lend visionair, imposant,
kaal, hoekig, speels of
wervelend.
Als kroon op het werk dient het briljante
Cornice, het decoratieve bovenste deel van een
zuil.’ De zes delen van Arcade oftewel ‘zuilengalerij’ klinken afwisselend visionair, imposant,
kaal, hoekig, speels of wervelend. Ze zijn niet
aan het hoofd van een rekenkundig architect
ontsproten, maar komen voort uit de impressies
en de eigenaardig woekerende, haast organisch
Igor Stravinsky
overkomende
fantasie van Tristan Keuris.

Karol Szymanowski door Armin Horovitz
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GEEF OM

DE TOEKOMST

VAN KLASSIEK
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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Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

net als zijn tijdgenoot Béla Bartók, bezig met het
bestuderen van volksmuziek. Ook was Szymanowski medeoprichter van de componistengroep
‘Jong Polen van de muziek’ (1905) en spande
zich in voor een specifiek Pools klankidioom.
In het Tweede vioolconcert uit 1931-’32 horen we
echo‘s terug van de volksmuziek van de Tatrabewoners. De folkloristische motieven ondergaan in het werk talrijke metamorfoses en
voegen zich naadloos in een laat-romantisch
geheel. Het vioolconcert is doortrokken van
Slavische weemoed, langzame tempi overheersen, zoals in de omlijstende en aan elkaar
gerelateerde hoekdelen. Enkel in het Allegro
molto energico komt het tot tumultueuze
uitbarstingen. Vanwege de vele expressieve
lyrische melodieën is Szymanowski’s concert
een feest voor de viool met haar onmiskenbaar
eigen timbre.

Mythische rivier
De Rijn, de machtige rivier die van zuid naar
noord door Duitsland stroomt en ten slotte in
de Noordzee uitmondt, is een veelbezongen
symbool voor de Duitsers. Dichters als Achim
von Arnim en Clemens Brentano verzamelden
Rijnlegendes en schreven hun Rijnsprookjes,
Robert Schumann componeerde in 1850 een
Rheinische symfonie. Voor Schumann werd de
rivier ook tot noodlotsrivier: Düsseldorf en
vervolgens Bonn – of preciezer gezegd de
geestesziekeninrichting Bonn-Endenich – waren
Schumanns eindstations. Een keer was de
geestelijk verwarde componist kort voor zijn dood
bijna in de Rijn verdronken. Toen hij aan zijn
Derde Symfonie’Rheinische’ begon, had de niet
meer jonge en eeuwig in geldnood verkerende
componist in Düsseldorf voor het eerst in zijn
leven een vaste baan gekregen als ‘Musikdirektor’
van de plaatselijke ‘Musikalische Gesellschaft’.

In het Tweede viool
concert horen we
echo‘s terug van de
volksmuziek van de
Tatra-bewoners. De
folkloristische motieven
ondergaan in het werk
talrijke metamorfoses
en voegen zich naad
loos in een laatromantisch geheel.
Volgens de biograaf Wilhelm Joseph von
Wasielewski was de aanleiding voor de compositie een bezoek van Schumann aan de Keulse
dom – toen nog een torso zonder torenspitsen.
Ook zou de inzegening van aartsbisschop Von
Geissel tot kardinaal van invloed geweest zijn
op het karakter van het langzame vierde deel (in
het autograaf voorzien van de voordrachtsaanwijzing ‘Im Character der Begleitung einer
feierlichen Ceremonie’). Voorts hebben opmerkingen van de componist, namelijk dat in de
symfonie ‘volkse elementen voorkomen’,
bijgedragen tot haar bijnaam ‘Rheinische’. Met
uitzondering van het vierde deel, dat zich
ontwikkelt tot een pathetische treurmars, heerst
in Schumanns symfonie een zonnige en euforische sfeer. Hoewel de ‘volkse elementen’ en de
mythische Rijn niet van doorslaggevende
invloed waren op de muzikale structuur van het
werk, heeft Schumann in zijn ‘Rheinische’ de
geest van de Duitse romantiek gevangen.
Christiane Schima
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UITVOERENDEN
Karina Canellakis, dirigent
• de in New York geboren Karina Canellakis is
sinds 1 september 2019 de nieuwe chef-dirigent
van het Radio Filharmonisch Orkest, en zo de
eerste vrouwelijke chef-dirigent van Nederland
• Karina Canellakis studeerde af aan het Curtis
Institute of Music in Philadelphia en de Juilliard
School in New York
• ze maakte in maart 2018 een uitzonderlijk debuut
met het Radio Filharmonisch Orkest in Utrecht
en Amsterdam, met werken van Britten,
Sjostakovitsj en Beethoven
• Karina Canellakis is de winnaar van de Sir Georg
Solti Conducting Award 2016
• ze maakte haar Europese dirigeerdebuut in 2015
met het Chamber Orchestra of Europe in Graz,
ter vervanging van wijlen Nikolaus Harnoncourt
en keerde terug om Concentus Musicus Wien te
dirigeren in vier symfonieën van een Beethovencyclus

• Nicola Benedetti is een toegewijd kamermusicus en vormt een pianotrio met cellist Leonard
Elschenbroich en pianist Alexei Grynyuk, met wie ze in 2018 een Australische tournee ondernam
met negen optredens in zeven steden
• met haar in 2020 opgerichte The Benedetti Foundation ondersteunt ze jongeren en muziekdocenten
en bereikte ze tijdens de lockdown online 7000 jonge musici
• Nicola Benedetti bespeelt de Gariel Stradivarius (1717), met dank aan Jonathan Moulds

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest is opgericht in 1945 en is een onmisbare schakel in het
Nederlandse muziekleven
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest
muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert en
NTR ZaterdagMatinee
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, met gemiddeld dertigduizend
luisteraars
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, de eerste
vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
www.radiofilharmonischorkest.nl
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
Karina Canellakis © Mathias Bothor

Nicola Benedetti, viool
• de Schotse violiste Nicola Benedetti (1987)
studeerde aan de Yehudi Menuhin School voor
jonge musici onder meer bij Yehudi Menuhin zelf
en werd op haar achtste concertmeester van the
National Children’s Orchestra of Great Britain
• op haar zestiende werd ze Young Musician of the
Year met een uitvoering van het Eerste vioolconcert
van Karol Szymanowski
• ze was solist tijdens The Last Night of the Proms
in de Royal Albert Hall in Londen en is regelmatig te horen in concertzalen wereldwijd
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DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Nicola Benedetti

AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 8 oktober 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 15 oktober 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Groot
Omroepkoor

Klassieke Top
400 concert
Radio4

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
(opdrachtwerk AVROTROS, wereld
première)
Buchenberg Geistliche Gesänge
Bruckner Os justi, Ave Maria, Locus iste
Dvořák Mis in D
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met webcast

Radio Filharmonisch Orkest
Sander Teepen dirigent
Nationaal Kinderkoor, Nationaal
Jongenskoor, Nationaal Vrouwen
Jeugdkoor

o.l.v. Wilma ten Wolde en Irene
Verburg

Beethoven Symfonie nr. 5: deel 1
Pergolesi Stabat Mater (1e deel)
Saint-Saëns Danse macabre op.40
Brahms Hongaarse dans nr. 1
Dvořák Waldesruhe
Roukens Chase
Wagenaar Ouverture De getemde feeks
Bach Bist du bei mir BWV 508
Pärt ‘Kuus-kuus, kallike’
Vivaldi Gloria RV 589: Laudamus te
Grieg Peer Gynt suite nr.1: Aases Tod
Dvořák Symfonie nr.9 ‘Uit de nieuwe
wereld’: deel 4

