vrijdag 10 december 2021, 20.15 uur
serie AVROTROS Klassiek 1

LUCAS & ARTHUR
JUSSEN

SPELEN ROUKENS
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis, dirigent
Lucas & Arthur Jussen, piano
Leoš Janáček 1854-1928
Jaloezie (Žárlivost) 1895

Joey Roukens *1982
In Unison, concert voor twee piano’s 2017.
Opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee met steun van het Fonds Podiumkunsten
1. Neon Toccata
2. What if
3. Dark Ride
pauze
Antonín Dvořák 1841-1904
De Middagheks (Polednice) 1896
Leoš Janáček
Sinfonietta 1926
1. Allegretto — Allegro maestoso (fanfare)
2. Andante — Allegretto (het kasteel van Brno)
3. Moderato (het koninklijke klooster in Brno)
4. Allegretto (de straat naar het kasteel)
5. Andante con moto (het raadhuis van Brno)

Dit concert zonder publiek wordt
rechtstreeks uitgezonden op NPO
Radio 4 en is ook te volgen via de
webcast, zie www.nporadio4.nl.
Presentatie: Leonard Evers

JANÁČEK – DVOŘÁK
– ROUKENS
Leoš Janáček – Jaloezie
Als zestiger zijn veel kunstenaars over hun
hoogtepunt heen, maar kwam Leoš Janácek
wonderwel tot bloei. Geboren in een familie van
kerkmusici en opgevoed op een kloosterschool
vond hij zijn uiteindelijke bestemming verras
send genoeg bij opera. De jonge Janáček was een
recalcitrante geest die zich wilde afzetten tegen
de strenge religiositeit waarmee hij was opgevoed
(de tralieramen van het klooster hadden een
diepe indruk gemaakt), maar vooral tegen de
aanhoudende Oostenrijkse overheersing van
Tsjechië - ook al werd er steeds vaker Tsjechisch
gesproken waar eerder de Duitse taal verplicht
was geweest.
Taal werd voor Janáček een belangrijk instru
ment. Behalve in de volksmuziek van zijn
geboortestreek verdiepte hij zich in de ritmiek en

Leoš Janáček
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de stembuigingen van Tsjechische spreektaal.
Dat kwam natuurlijk van pas in zijn opera’s,
maar ook in zijn orkestwerken hoor je puntige,
onregelmatige melodielijnen die deels naar
spraak zijn gemodelleerd.
Zárlivost (Jaloezie) componeerde hij als ouverture
º
bij zijn macabere opera Jenufa,
maar werd
uiteindelijk een zelfstandig orkestwerk. Inspiratie
bron was een priemende regel uit een Tsjechisch
volksgedicht: ‘Ik hak nog liever je hoofd af dan
toe te laten dat een ander je na mijn dood
bemint.’ Zo’n ‘liefdesverklaring’ kan alleen maar
vlammende, venijnige muziek opleveren;
prachtig materiaal voor een componist die
uitblinkt in korte, puntige motiefjes en scherpe
contrasten.

Joey Roukens – In Unison
Met zijn hoorbare liefde voor pop en filmmuziek
bereikt Joey Roukens een breder publiek dan
menig ander eigentijds componist. Geen wonder
dat hij bij het Vrijdagconcert een regelmatige
verschijning is geworden. En evenmin verbaast
het dat hij in 2017 een opdrachtwerk schreef
voor de briljante én streetwise gebroeders Jussen.
Bij een dubbelconcert voor dit hoog scorende
pianoduo verwacht je virtuositeit. ‘Maar ik wilde
er geen circusnummer van maken, zo’n negen
tiende-eeuws duel tussen solist en orkest. Hun
spel is virtuoos en sprankelend, maar wat me het
meest trof was de eenheid die ze samen vormen.
Zo ontstond het idee voor een concert waarin ze
klinken als één superpianist op één superpiano.

Er zitten dus veel unisono-passages in, met
identieke partijen voor beide solisten. Maar
natuurlijk zijn er subtiele verschillen: een paar
noten extra of minder, een andere toonhoogte,
even een ander ritme. Je hoort dus verdubbelin
gen met kleine afwijkingen.’

De Finale omschrijft
Roukens als een
‘donkere dollemansrit in
een gevaarlijk hoog
tempo’.
Hoe eigentijds ook, In Unison heeft de traditio
nele opbouw van een klassiek concert, met twee
snelle delen rond een langzaam middendeel. Het
begindeel associeert Roukens met de felle,
kitscherige neonkleuren van stedelijke gebieden.
De ritmiek vertoont overduidelijke pop- en
dance-invloeden, maar ook die van Italiaanse
baroktoccata’s met hun strakke, soms bijna
minimalistische texturen.

Joey Roukens

Het centrale What If is een langzaam deel, maar
wel voortgestuwd door de puls van repeterende
nootjes. Geleidelijk bouwt de spanning op tot
een climax, waarna de klank weer uitdunt tot
een spiritueel aandoend klankweefsel, door
Roukens vergeleken met ‘een droom waarin je op
plekken komt die je herkent, ondanks de
surrealistisce vertekeningen.’
De Finale omschrijft Roukens als een ‘donkere
dollemansrit in een gevaarlijk hoog tempo’. Meer
nog dan bij het begindeel is het hier het gebod
van kracht dat Roukens in de partituur liet
afdrukken: ‘Deze muziek moet met de grootste
ritmische precisie worden gespeeld.’

Antonin Dvořák –
De Middagheks
Toen Antonín Dvořák De Middagheks schreef, in
1896, was hij al lang niet meer de schuchtere
provinciaal die zo’n vijfentwintig jaar eerder zijn
entree op het Europese muziektoneel maakte.
Aanmoedigingen van Johannes Brahms en de
invloedrijke criticus Eduard Hanslick hadden de
weg geplaveid voor een internationale carrière
die hem zelfs een aanstelling in New York
opleverde.
Tot dan toe had hij een grote vriendenschare
opgebouwd met symfonieën, rapsodieën,
soloconcerten en strijkkwartetten – oftewel met
muziek die puur over muziek ging, smaakvol
gekruid met Tsjechische volksdansritmes. Maar
niet iedereen was blij toen hij zich plots aan
symfonische gedichten waagde. Muziek die een
verhaal ‘uitbeeldt’ werd door sommigen als een
zwaktebod gezien, net zoals sommigen tegen
woordig neerkijken op filmmuziek. Maar
Dvořák wilde uiteindelijk een opera schrijven en
maakte ter voorbereiding een paar verhalende
orkeststukken, waarschuwingen en kritiek
negerend. En terecht.
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‘De Middagheks’ is een
boos sprookje over een
heks die ‘s middags
verschijnt, precies
wanneer een vermoeide
moeder haar weerbarstige kind een tik geeft
De Middagheks is één van die werken, gebaseerd
op een gedicht van zijn landgenoot Karel Erben.
Het is een boos sprookje over een heks die ‘s
middags verschijnt, precies wanneer een
vermoeide moeder haar weerbarstige kind een
tik geeft. Daarop straft de heks het hele gezin
door er een schepje bovenop te doen: de vader
vindt bij thuiskomst zijn vrouw bewusteloos en
het kind gewurgd. Een Stephen King-achtig
gegeven, maar de muziek klinkt niet als horror
– integendeel. Net als in zijn symfonieën leverde
Dvořák ook in dit werk een bont weefsel van
folkloristisch gekleurde thema’s af. De muziek
boeit ook als je het verhaal niet kent – en
daarmee nam hij zijn critici de wind uit de
zeilen.

Leoš Janáček – Sinfonietta
Janáčeks Sinfonietta heeft een neutrale titel,
maar ook hier zit een verhaal achter. Toen de
componist in 1925 tijdens een parkwandeling
een openluchtconcert van een militaire kapel
bijwoonde sloeg een vonk over: de briljante
koperklank en de gestiek van de solisten
inspireerde hem tot de fanfare die het eerste deel
van dit werk zou vormen. Daarmee uitte hij
indirect zijn vreugde over de pas verworven
onafhankelijkheid van Tsjechië, gesymboliseerd
door het leger dat zo feestelijk door het park
John Adams
paradeerde.
De politieke doorbraak leidde ook tot een
compositieopdracht. De nationale gymnastiek
vereniging Sokol vroeg Janáček om muziek bij
een turndemonstratie te schrijven. Het resultaat
was een vijfdelig orkestwerk, ingeleid door de
eerder geschreven fanfare. De blazersbezetting
breidde hij uit met strijkers, maar hun rol is
vaak ondergeschikt aan de koperpartijen. Deze
Sinfonietta, zei hij later, bezong ‘de nieuwe,
bevrijde mens, zijn geestelijke kracht en schoon
heid en zijn moedige strijd voor de overwinning.’
Zoals uit de titels van de afzonderlijke delen
blijkt is het tevens een portret van zijn geboorte
stad Brno. Aan dat oord had hij nooit met
plezier teruggedacht, tot de Tsjechische autono
mie het in ‘een nieuw, stralend licht’ zette. En
die verjongingskuur bleef niet beperkt tot Brno.
Hij was verliefd geworden op een 38 jaar
jongere vrouw. Van een relatie kwam het niet,
maar zijn creatieve potentie voer er wel bij: in
zijn laatste jaren was Leoš Janáček productiever
dan ooit.
Michiel Cleij

Antonin Dvořák
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KLASSIEKE
PODCASTS
Een podcast beluisteren kan altĳd en overal. Je hebt alleen
een telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon.
En wat is nou fĳner dan luisteren naar klassieke muziek en
verhalen over klassieke muziek? Hierbĳ een selectie van de
klassieke podcasts van AVROTROS.

Klassieke Mysteries – Voorspelde Mozart zĳn eigen dood?
In de podcastserie ‘Klassieke
Mysteries’ duiken presentator
Ab Nieuwdorp en collega
Rebecca van der Weĳde in
de vreemde en spannende
verhalen rondom de dood van
klassieke componisten.
Voorspelde Mozart zĳn eigen
dood? Waarom werd Haydn
postuum onthoofd? En wie
vergiftigde Beethoven? Verlies
je in de spannende verhalen
en krĳg meteen een grote dosis
klassieke muziek mee.

De klassieke podcasts van
AVROTROS zĳn te beluisteren
via NPO Radio 4, Apple Podcast,
Spotify of de RSS-feed.
nporadio4.nl/podcasts

Kalm met Klassiek – Je dagelĳkse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek
van het dagelĳks leven is het
af en toe goed even stil te
staan. Pas op de plaats, rustig
ademhalen en tot jezelf komen.
En wat past daar beter bĳ dan
klassieke muziek? Presentator
Ab Nieuwdorp kiest elke werkdag een rustig en kalmerend
klassiek werk uit, waarbĳ je
even helemaal tot jezelf kunt
komen. In sommige afleveringen vertelt Ab over meditatie
of mindfulness, maar vaak
klinkt vooral de mooie,
ontspannende muziek.

In de gloednieuwe podcast
‘Rachmaninov… Aangenaam!’ onderdeel van de reeks
Ken je componisten - neemt
presentator Hans van den
Boom je mee door het leven
en de muziek van de Russische
componist Sergej Rachmaninov.
In zeven afleveringen zet
Hans op een luchtige manier
het volledige leven van
Rachmaninov uiteen, en hoor
je fragmenten uit alle 45
opusnummers van de componist. Van de serie genoten?
Luister dan ook eens naar het
eerste seizoen, ‘Gustav Mahler…
Aangenaam!’

Volg AVROTROS Klassiek:
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avrotros.nl/klassiek

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 © Mathias Bothor
• 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

Lucas & Arthur Jussen, piano
• Lucas Jussen (Hilversum, 1993) begon op zijn vijfde met pianoles bij Leny Bettman; vier jaar later
debuteerde hij met Mozarts Pianoconcert KV 414 in Amsterdam
• hij studeerde respectievelijk bij Maria João Pires, Ton Hartsuiker en Jan Wijn en in de Verenigde
Staten aan de Jacobschool of Music bij Menahem Pressler
• met zijn broer Arthur Jussen (1996), eveneens een leerling van Jan Wijn, vormt hij een pianoduo
• naast optredens als duo treden beiden ook solistisch op in heel Europa, Rusland en de VS
• Lucas en Arthur staan centraal in de in 2006 door Roel van Dalen gemaakte documentaire:
‘Help, ik heb talent!’
• naar aanleiding van de uitvoering van Poulencs Concert voor twee piano’s tijdens de NTR ZaterdagMatinee in het Concertgebouw te Amsterdam werd de documentaire ‘Twee heel gewone broertjes’
gemaakt
• in 2011 ontvingen de Jussens de Concertgebouw Young Talent Award, later dat jaar gevolgd door de
Edison Klassiek Publieksprijs; in 2010 tekenden de broers een contract bij Deutsche Grammophon,
waar hun vierde cd verscheen met piano-
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concerten van Mozart met The Academy of
St Martin in the Fields en Sir Neville Marriner
• Lucas en Arthur hebben opgetreden met
nagenoeg alle Nederlandse orkesten waar
onder het Koninklijk Concertgebouw
Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en
het Rotterdams Philharmonisch Orkest
• daarnaast waren ze te gast bij de symfonieorkesten van Boston, Philadelphia, Montreal,
Sydney, Singapore, Hong Kong en Shang
hai, bij het Deens Nationaal Symfonieorkest,
het Orkest van het Mariinski Theater, The
Academy of St Martin in the Fields
• ze werkten samen met dirigenten als Frans
Lucas & Arthur Jussen
Brüggen, Christoph Eschenbach, Valery
Gergiev, Manfred Honeck, Sir Neville
Marriner, Andris Nelsons, Yannick Nezét-Séquin, Jukka Pekka Saraste en Jaap van Zweden
• in maart 2017 verscheen eenvijfde cd met werken van Poulenc en Saint-Saëns (Koninklijk Concertgebouw Orkest o.l.v. Stéphane Denève); en in september 2019 kwam een nieuw Bach-album uit in
samenwerking met Amsterdam Sinfonietta
• en in maart 2021 verscheen ‘The Russian Album’ met werken voor 2 piano’s van Rachmaninov,
Stravinsky, Sjostakovitsj en Arenski
• dit seizoen zijn de broers ‘artist in residence’ bij het Konzerthaus Berlin

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
• het RFO speelt geregeld premières van opdrachtwerken in de omroepseries AVROTROS Vrijdag
concert en NTR ZaterdagMatinee
• het orkest bereikt jong publiek in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of
the Blue
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4
• het RFO wordt 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?
www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 17 december 2021
serie AVROTROS Vocaal
TivoliVredenburg, Utrecht

Bachs
Weihnachtsoratorium
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik
Berlin
Justin Doyle dirigent
Julia Sophie Wagner sopraan
Henriette Gödde alt
Benjamin Bruns tenor
Dominik Köninger bas
Bach Weihnachtsoratorium
(cantates nr. 1, 2, 3 & 6)

zondag 19 december 2021, 13.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Kerstconcert
Nationale Koren
LUDWIG
Lucie Horsch blokfluit
Nationaal Kinderkoor
Nationaal Jongenskoor
Nationaal Gemengd
Jeugdkoor
Nationaal Vrouwen
Jeugdkoor
Irene Verburg en Wilma ten Wolde
koordirigenten
Holy Night, White Christmas, Stille Nacht,
kerstmuziek van Armenië tot Estland

DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl

AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert

