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Double Piano Concerto 2015
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John Adams * 1947
Naive and Sentimental Music 1998; Nederlandse première herziene versie
Naive and Sentimental Music
Mother of the Man
Chain to the Rhythm

Tussen Reich en Glass is een interview met John Adams
en in de pauze met Katia & Marielle Labèque. 

Dit concert wordt semi-live uitgezonden op 29 oktober 2021 op NPO Radio 4  
en is dan ook te volgen via de webcast op Youtube en  www.nporadio4.nl. 
Presentatie: Leonard Evers
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plaatst tov de juiste 
oisitie voor 11 juni
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zaterdag 16 oktober 2021, 20.15 uur  
TivoliVredenburg, Utrecht
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Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

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).

Reich – Three Movements
De Amerikaanse componist Steve Reich is een 
van de grondleggers van de minimal music 
waarmee hij de hegemonie van de avant-garde en 
het naoorlogse academisme doorbrak. Reich 
heeft daarbij een enorme ontwikkeling doorge-
maakt. De componist die begon met werken 
waarin ritme en faseverschuiving een grote rol 
spelen, zoals de tapecompositie It’s gonna rain 
(1965), Piano phase (1967) en Drumming (1970), 
ontwikkelde zich via werken met steeds grotere 
verschuivende harmonische blokken zoals Music 
for 18 Musicians (1974-76) en Music for a Large 
Ensemble (1978) tot enerverende partituren als 
Tehillim (1981), Different trains (1988) en 
Proverb (1995) waarin vocale middelen, zijn 
joodse achtergrond en melodische componenten 
de hoofdrol spelen.
Die melodische component speelt ook een grote 
rol in Three Movements uit 1986. Reich laat in 
dit werk steeds meer melodische motieven toe 
die elkaar uiteindelijk vinden in een complexe 
canon. Om die canonstructuur duidelijk te 
maken heeft de componist het strijkorkest 
gesplitst in twee gelijke ensembles, analoog aan 
Bartóks Muziek voor snaren, slagwerk en celesta. 
Het eerste deel begint als een verschuiving van 
ambigue harmonische velden, vergelijkbaar met 
Farben uit de Fünf Orchesterstücke van Arnold 
Schönberg. Aan het einde van het eerste deel 
duiken steeds meer melodische contouren op die 

Het klinkt misschien wat zwaar 
om het Amerikaanse minimalisme 
de redding van de Westerse heden-
daagse muziekpraktijk te noemen. 
Maar het blijft een feit dat deze 
tegenhanger van het naoorlogse 
modernisme voor veel verlichting 
heeft gezorgd. 

Wat ooit bij grondleggers als Steve Reich en 
Philip Glass begon als een verkenning van louter 
puls en verschuivende klankblokken, heeft zich 
in de loop der decennia ontwikkeld tot een rijke 
taal waarin mede dankzij John Adams ook de 
bij aanvang zo verfoeide Westerse muziek-
geschiedenis zijn plek weer heeft gevonden. 

Steve Reich © Jeffrey Herman
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onderscheid tussen de naïeve kunstenaar die 
geheel één met zichzelf en de natuur werkt en de 
sentimentele kunstenaar die zich bewust is van 
de maatschappij, de geschiedenis en zijn 
verhouding daartoe. In Naive and Sentimental 
Music toetst Adams zijn eigen naïeve en senti-
mentele kant.
In het eerste deel is de hoofdrol voor een ‘naïeve’ 
melodie die ondanks vele turbulente gebeurte-
nissen ‘zichzelf ’ probeert te blijven. Het tweede 
deel is geïnspireerd op Busoni’s Berceuse élégiaque, 
een ‘wiegelied voor de man aan de kist van zijn 
moeder’. Het is een verstilde idylle, slechts 
onderbroken door een korte orkestuitbarsting, 
met de fagot en een staalsnarige gitaar in de 
hoofdrol. Het laatste deel biedt de Adams die we 
kennen van eerdere werken als Harmonielehre en 
Grand Pianola Music. Op drift geraakte melodi-
sche motieven, een stuwende ritmiek en een steeds 
expansiever orkest sluiten een werk af dat 
enerzijds een ‘naïeve’ Adams laat horen en 
anderzijds ‘sentimenteel’ aansluit bij de laat-
romantische en twintigste-eeuwse traditie van 
Bruckner, Mahler, Ellington, Stravinsky en Reich.

Paul Janssen
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Adams – Naive and  
Sentimental Music
Hedendaagse muziek is muziek die voor iedereen 
toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, vond de 
Amerikaanse componist John Adams al tijdens 
zijn studie. ‘De meeste componisten schreven 
alleen voor hun collega’s en vergaten plezier en 
troost te bieden’, zo omschreef hij de sfeer die hij 
aantrof tijdens zijn opleiding aan Harvard 
University. Met partituren als Grand Pianola 
Music (1982), Harmonielehre (1984), en de opera’s 
Nixon in China (1985-87) en The Death of 
Klinghofer (1990-91) combineerde hij de mini-
mal music van Reich en Glass met de invloeden 
van de (romantische) traditie en bracht hij de 
muziek dichter bij het publiek. Het leverde hem 
eind 2019 de prestigieuze Erasmusprijs op. 

Met Naive and Sentimental Music, in 1998 
geschreven voor Esa-Pekka Salonen en de Los 
Angeles Philharmonic en onlangs herzien, 
bepaalde Adams zijn verhouding tot het orkest 
en de orkesttraditie. Uitgangspunt daarbij is het 
essay Über Naive und Sentimentalische Dichtung 
dat de Duitse dichter Friedrich Schiller (die van 
Ode an die Freude uit Beethovens Negende symfo-
nie) in 1795 schreef. De auteur maakt hierin 
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John Adams

in het langzame tweede deel een canon tussen 
houtblazers en strijkers vormen. Aan het eind 
van dit deel, dat gebaseerd is op het vierde deel 
van Reichs in 1985 geschreven Sextet nemen de 
vibrafoon, basdrum en lage strijkers de melodi-
sche hoofdrol over. In het laatste deel zorgt de 
ritmische ambiguïteit tussen een drie- en 
vierdelige puls voor reliëf bij wederom een 
canon in de bovenstemmen.

Glass – Double Piano  
Concerto
Philip Glass begon ooit aan een studie wiskunde 
en filosofie, maar de roep van de muziek, 
gestimuleerd door de platenzaak van zijn vader, 
was te groot. Na een studie aan de Juilliard 
School of Music kwam hij in contact met Nadia 
Boulanger bij wie hij enige tijd in Parijs studeerde. 
Daar leerde hij de Indiase muziek van Ravi 
Shankar kennen. Zijn opvattingen over melodie 
en ritme werden hierdoor sterk beïnvloed. 
Bovendien hoorde hij, eenmaal terug in de 
Verenigde Staten, het in 1967 geschreven Piano 
Phase voor twee piano’s van Steve Reich. Dat 
werk gaf het laatste zetje om zijn stijl extreem te 
vereenvoudigen. Met het door hem opgerichte 
Philip Glass Ensemble en werken als Music with 

Changing Parts (1973), Music in Twelve Parts 
(1974) en vooral de opera Einstein on the Beach 
(1976) legde hij mede de basis voor de minimal 
music. Glass heeft zich sindsdien ontwikkeld tot 
een zeer uitgesproken componist met een oeuvre 
van piano-solomuziek en strijkkwartet via 
inmiddels tien symfonieën en zo’n dertig opera’s 
tot filmmuziek aan toe. 
Ook op het gebied van het soloconcert heeft de 
componist zich uitgebreid laten gelden. Sinds 
zijn Eerste vioolconcert uit 1987, schreef hij 
veertien concerten waarvan het merendeel na 
2000 ontstond. 
Die concerten volgden in eerste instantie het 
model van het klassieke concert, met de 
solist(en) in de hoofdrol en het orkest als 
begeleidend medium of als tegenpool. Sinds zijn 
Concert voor viool, cello en orkest uit 2010 
hanteert Glass een ander model waarbij het 
orkest meer een verlengstuk annex schaduw is 
van de solisten. Dat is ook de rolverdeling in het 
Double Piano Concerto. 

Het eerste deel valt zonder enige introductie met 
de deur in huis en dendert direct door als een 
grote big band waarvan de twee piano’s de 
leiders zijn en het orkest motieven doubleert, 
afmaakt of van een breder klankveld voorziet. 
Daarbij is dit deel grotendeels vrij onherkenbaar 
als een Glasspartituur. Waar de componist 
voorheen spaarzaam was met materiaal en zijn 
repeterende drieklankgolven lang uitspon, 
buitelen de motieven hier over elkaar heen en 
etaleren bovendien een voor Glass’ doen enorme 
chromatiek. Alleen in het middendeel keren de 
relatieve rust en de Glassiaanse repetitie 
langzaam terug om in het laatste deel verder uit 
te dunnen tot vaak verstilde bespiegelingen die 
overkomen als het getemde skelet van de hectiek 
van het eerste deel. Philip Glass © Chad Buchanan Getty Images
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John Adams, dirigent 
• John Adams (Worcester (Massachusetts), 1947) is een Amerikaanse componist en dirigent. Hij 

schreef koorwerken, werken voor orkest en opera’s. Hij is een vertegenwoordiger van de stijl die 
minimalistische muziek genoemd wordt

• het bekendst is misschien zijn opera in samenwerking met regisseur Peter Sellars Nixon in China uit 
 1978, die gaat over het bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan China in 1972 
• Adams’ On the Transmigration of Souls, een koorwerk ter herdenking van de slachtoffers van de 
 terreuraanvallen op 11 september 2001, won de Pulitzer-prijs voor muziek in 2003
• met name de Nederlandse dirigent Edo de Waart zette zich in om John Adams’ composities uit te 
 voeren
• in zijn boek Hallelujah junction: Composing an American life vertelt Adams over zijn leven en hoe hij 
 tot bepaalde composities is gekomen
• in 2019 werd aan John Adams de Erasmusprijs toegekend

Katia & Marielle Labèque, piano 
• Katia en Marielle Labèque zijn geboren in Bayonne, 

aan de zuidwestkust van Frankrijk dicht bij de 
Spaanse grens (Noord-Baskenland), hun vader was 
arts en zong in het koor van de opera van Bordeaux, 
hun eerste lerares was hun Italiaanse moeder, Ada 
Cecchi (een voormalige leerlinge van Marguerite 
Long)

• na hun afstuderen in piano aan het Conservatoire de 
Paris in 1968, begonnen de twee te werken aan 
repertoire voor piano vier handen en twee piano’s; zij 
namen hun eerste album Les Visions de l’Amen van 
Olivier Messiaen op onder de artistieke leiding van 
de componist zelf. Daarna begonnen ze met het 
uitvoeren van hedendaagse muziek, met werken van 
Luciano Berio, Pierre Boulez, Philippe Boesmans, 
György Ligeti en Olivier Messiaen 

• internationale roem verwierven ze in 1980 met de cd 
met Gershwins Rhapsody in Blue op twee piano’s, 
waarvan meer dan een half miljoen exemplaren 
werden verkocht

• naast het traditionele klassieke repertoire omvat hun repertoire ook hedendaagse klassieke muziek, 
jazz, ragtime, flamenco, minimal music, barokmuziek op historische instrumenten, en zelfs popmu-
ziek en experimentele rock

• vele werken zijn speciaal voor Katia & Marielle Labèque geschreven, onder meer door Luciano 
Berio, Michael Nyman, Richard Dubugnon, Osvaldo Golijov en Gonzalo Grau, Louis Andriessen 
(The Hague Hacking), en Concert voor twee piano’s en orkest van Philip Glass; van Four Movements 
voor twee piano’s van Philip Glass verzorgden zij premières in Frankrijk, Engeland, Italië en Cuba

Rotterdams Philharmonisch Orkest 
• het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd opgericht in 1918 en ontwikkelde zich onder Eduard 

Flipse vanaf 1930 tot een van de meest prominente Nederlandse orkesten, met Jean Fournet en Edo 
de Waart bouwde het orkest in de jaren ’70 verder aan zijn internationale reputatie

• de benoeming van Valery Gergiev luidde een nieuwe bloeiperiode in, die sinds 2008 werd voort-
gezet met Yannick Nézet-Séguin (sinds 2018 eredirigent); sinds seizoen 2018-2019 is Lahav Shani 
chef-dirigent 

• thuisbasis van het Rotterdams Philharmonisch is Concertgebouw de Doelen, maar het orkest is ook 
regelmatig te horen in gerenommeerde zalen in binnen- en buitenland, zoals het Parijse Théâtre des 
Champs-Élysées

• sinds de baanbrekende Mahler-registraties met Eduard Flipse in de jaren vijftig heeft het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest talloze veelgeprezen opnamen gemaakt

• met alle concerten, educatieve voorstellingen en community projects trekt het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest ieder seizoen 150.000 à 200.000 bezoekers, onder wie een aanzienlijk aantal 
jongeren

• op 12 oktober 2019 was het Rotterdams Philharmonisch Orkest samen met dirigent André de 
 Ridder en violiste Leila Josefowicz te gast in het Vrijdagconcert met een programma met Adams, 
 Reich en Wantenaar 

UITVOERENDEN

Katia & Marielle Labèque © Stefania Paparelli
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vrijdag 22 oktober 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Schumann 
en 
Mendelssohn
Nederlands  
Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti  dirigent
Gautier Capuçon cello

Adès Three studies from Couperin
Elgar Celloconcert
Mendelssohn Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

vrijdag 5 november 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Carel  
Kraayenhof 
viert Astor  
Piazzolla
Residentie Orkest
Vincent de Kort dirigent
Carel Kraayenhof bandoneon

Skalkottas 5 Griekse dansen
Piazzolla Aconcagua (Concierto para 
bandoneón)
Mahler Adagietto uit Vijfde symfonie
Piazzolla Milonga del Ángel (arr. Bob 
Zimmerman)
Bacalov Il Postino
Gershwin Lullaby
Bartók Roemeense volksdansen
Piazzolla Libertango (arr. Carel  
Kraayenhof); Otoño porteño; Oblivion 
(arr. Bob Zimmerman)


