vrijdag 14 januari 2022
serie AVROTROS Klassiek 2
TivoliVredenburg, Utrecht

BEETHOVENS
ZESDE
Radio Filharmonisch Orkest
Sir Mark Elder, dirigent
Arjan Woudenberg klarinet
Frederick Delius 1862-1934
On Hearing the First Cuckoo in Spring 1910
Claude Debussy 1862-1918
Première Rapsodie voor klarinet en orkest 1911
Michael Tippett 1905-1998
Ritual Dances from the Midsummer Marriage 1953
Prelude
Transformation and Preparation 1
Dance 1: The Earth in Autumn
Transformation and Preparation 2
Dance 2: The Waters in Winter
Transformation and Preparation 3
Dance 3: The Air in Spring
Preparation and Dance 4: Fire in Summer
pauze

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Symfonie nr. 6 in F opus 68 ‘Pastorale’ 1808
Allegro ma non troppo: Ontwaken van vrolijke
gevoelens bij aankomst op het land
Andante molto mosso: Scène bij de beek
Allegro: Vrolijk samenzijn van de landmensen
Allegro: Onweer en storm
Allegretto: Herderslied - vreugde en dankbare
gevoelens na de storm
Ludwig van Beethoven in 1803

Dit concert zonder publiek wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, zie
www.nporadio4.nl.
Presentatie: Leonard Evers
Dit programma wordt zonder Tippett herhaald in het Zondagochtend Concert om 11.00 uur
in het Concertgebouw in Amsterdam en is te volgen via NPORadio4 en via de webcast op

www.nporadio4.nl.
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VAN BEETHOVEN
TOT TIPPETT
De eerste koekoek van Delius
Frederick Delius heette de eerste veertig jaar van
zijn leven Fritz Delius. Hij was de zoon van een
welgestelde wolhandelaar die in het midden van
de negentiende eeuw vanuit het Duitse Bielefeld
verhuisde naar het Engelse Bradford, het
centrum van de Engelse wolindustrie. Daar
werd Fritz Theodor Albert Delius op 28 januari
1862 geboren, in hetzelfde jaar als Debussy.
Na de nodige tegenstand van Delius senior wist
Fritz zich als componist te vestigen in Parijs.

De rest van zijn leven bracht hij door met zijn
beeldhouwende echtgenote Jelka, in een idyllisch
huisje in Grez-sur-Loing. Succes in Parijs bleef
uit, maar in Duitsland begonnen een paar
dirigenten zich voor zijn werk in te zetten, en
daar lag dan ook het begin van zijn internationale carrière. In 1924 openbaarden zich de eerste
tekenen van de ziekte die hij in zijn jonge jaren
opliep, syfilis. Langzaam maar zeker verlamde
hij en verloor zijn gezichtsvermogen. Hij
overleed in 1934. Delius heeft vooral naam
gemaakt met korte natuurbeschrijvingen als
Summer Night on the River en On hearing the first
cuckoo in spring. In dat laatste werk is de koekoek
prominent aanwezig, met zijn karakteristieke
dalende kleine terts. Vogelaars zullen opmerken
dat Beethoven een andere waarneming had, in
de ‘Pastorale’ zingt zijn koekoek een grote terts.

Claude Debussy en de
klarinet

Frederick Delius

Claude Debussy was een vrije geest die weinig
ophad met academische discipline. Niettemin
volgde hij twaalf jaar lang getrouw de lessen op
het Parijse Conservatoire. Sterker nog, zo nu en
dan liet hij zich verleiden om in examencommissies plaats te nemen. In die hoedanigheid schreef
hij – de man die nooit in opdracht werkte – in
1909 voor het eindexamen klarinet een korte
Rapsodie voor klarinet en piano. In krap tien
minuten etaleert de klarinettist hier zijn virtuoze
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Claude Debussy aan het strand van Holgat in Normandië

kunsten, in een idioom dat vlak bij dat van het
ballet Jeux ligt. Dat blijkt vooral uit de orkestratie die Debussy een jaar later vervaardigde.
Ironie was Debussy niet vreemd toen hij over de
Rapsodie opmerkte ‘het is een van de best in het
gehoor liggende stukken die ik heb geschreven’.

Laatbloeier Michael Tippett
Sir Michael Tippett (1905-1998) was een
buitenbeentje in het Britse muziekleven:
homoseksueel en principieel dienstweigeraar in
een tijd waarin dat niet geaccepteerd werd. Het
kwam hem op gevangenisstraf te staan, maar
dat verhinderde hem niet om zijn linkse en
pacifistische standpunten muzikaal uit te
dragen. Zijn bekendste werk is het oratorium A
Child of our Time, dat ook in Nederland met
een zekere regelmaat te horen is geweest.
Tippett was een laatbloeier die bovendien uiterst
minutieus te werk ging. De eerste ideeën voor
zijn opera The Midsummer Marriage borrelden
op in 1940, maar pas toen hij in 1945 gecon-
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fronteerd werd met het succes van Brittens opera
Peter Grimes raakte zijn inspiratie in een stroomversnelling. Tussen 1946 en 1952 werkte hij er
ononderbroken en als een kluizenaar aan,
waarbij hij zelf het libretto schreef. Het verhaal is
een hybride van een sprookje à la Zauberflöte
vermengd met Jungiaanse psychologie. De muziek
is een geïnspireerde combinatie van zang en
dans, waarin de bewondering voor Beethoven
onmiskenbaar is. De tweede akte bestaat voor
een groot deel uit drie gedanste scènes, die in de
derde akte door een vierde als apotheose worden
bekroond. Het zijn beproevingsrituelen, gebaseerd
op de vier elementen gekoppeld aan de jaargetijden:
Earth in Autumn, The Waters in Winter, The
Air in Spring, Fire in Summer. De première van
de opera moest wachten tot 1955, maar op
aanraden en in opdracht van de Zwitserse
mecenas Paul Sacher maakte Tippett in 1953 een
symfonische versie van de dansen. Onder de titel
Ritual Dances from the Midsummer Marriage is
het zijn meest gespeelde orkestwerk geworden.

Michael Tippett

Beethoven in de natuur
Beethoven was voor het leeuwendeel van zijn
inkomen aangewezen op zijn eigen ondernemerschap. Een van de mogelijkheden waarover hij
beschikte was het organiseren van een Akademie, een concert waarvan de opbrengst met een
beetje geluk gelijkstond aan een jaarinkomen.
Op 22 december 1808 vond zo’n Akademie
plaats in het onverwarmde Theater an der Wien;
het was de kortste dag van het jaar en bitter
koud. Het concert begon om zeven uur en
duurde tot na elven. Het zijn de belangrijkste
uren uit de geschiedenis van de klassieke muziek
geworden, al zal niemand zich daar destijds van
bewust zijn geweest. Op het programma stond
het Vierde pianoconcert ingeklemd tussen de
Zesde en de Vijfde symfonie, gevolgd door delen
uit de Mis in C en als uitsmijter de Koorfantasie,
waarvan Beethoven de inleidende pianosolo al
improviserend voor zijn rekening nam.
Beethoven laat in de partituur zijn Zesde
symfonie voorafgaan door een uitgebreide titel:

‘Pastoral-Sinfonie, oder Erinnerung an das
Landleben (mehr Ausdruck der Empfindung als
Malerei)’. Het laatste zinnetje, ‘meer om de
uitdrukking van gevoelens dan om een schildering’, klinkt bijna als een waarschuwing. Wat
wilde Beethoven daarmee zeggen? Rond 1800
was er in muziekkringen een discussie ontstaan
over programmamuziek, het uitbeelden van
natuurverschijnselen als onweer en opwindende
gebeurtenissen als veldslagen. Beethoven wist
maar al te goed dat met dit soort composities op
een gemakkelijke manier geld te verdienen was
– John
met zijn
eigen Wellingtons Sieg uit 1813
Adams
leverde hij alsnog het klinkende bewijs. Maar
het heeft er alle schijn van dat Beethoven met de
Pastorale een andere bedoeling had: zijn minder
begaafde vakbroeders een lesje lezen. Bij hem
zijn de geluidseffecten naadloos opgenomen in
een traditionele symfonische opbouw. In het
langzame deel horen we de nachtegaal, de
kwartel en de koekoek, en natuurlijk moest een
onheilspellend klinkende onweersbui in zijn
symfonie verwerkt worden. Hoe hij dat doet is
dan weer een staaltje onvervalst Beethoveniaans
vakmanschap. Middenin het Scherzo stopt de
muziek alsof de dirigent een bladzijde teveel
heeft omgeslagen en ontstaat er een onrustige
atmosfeer die al snel uitgroeit tot een hevige
regenbui en dramatische donderslagen. Wanneer het noodweer is voorbijgetrokken horen we
de schuilende menigte vanuit de dorpskerk een
dankbare hymne aanheffen. Zo fungeert de
natuurschildering als verbinding tussen Scherzo
en Finale in een klassieke vierdelige symfonie.
Beethoven heeft hier wel degelijk de door hem
verfoeide Malerei toegepast, maar de uitgekiende verpakking maakt van de Pastorale een van
zijn meest geniale scheppingen.
Siebe Riedstra
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UITVOERENDEN
Sir Mark Elder, dirigent
• Sir Mark Elder is muzikaal leider van het Hallé
Orchestra sinds september 2000; eerder was hij
artistiek leider van de English National Opera
(1979-1993), eerste gastdirigent van het City of
Birmingham Symphony Orchestra (1992-1995),
en muzikaal leider van het Rochester Philharmonic Orchestra in de VS (1989-1994); daarnaast
was hij eerste gastdirigent van het BBC Symphony Orchestra en de London Mozart Players
• Mark Elder werkte wereldwijd met vele orkesten
in Berlijn, Parijs, Chicago, Boston en Amsterdam, en trad vele malen op tijdens de Proms in
Londen
• hij dirigeert regelmatig bij operahuizen als het
Royal Opera House Covent Garden, de Metropolitan Opera New York, de Opéra National de
Paris, de Lyric Opera of Chicago, de Glyndebourne Festival Opera, de Bayerische Staatsoper, en
verder in Bayreuth, Amsterdam, Genève, Berlijn
en Sydney
• met de English National Opera maakte Mark
Elder tournees naar de Verenigde Staten en
Rusland
Sir Mark Elder
• Sir Mark Elder werd geridderd in 2008, ontving
in 1991 een Olivier Award voor zijn werk bij de
English National Opera, en werd in mei 2006 uitgeroepen tot Conductor of the Year door de the
Royal Philharmonic Society
• op vrijdag 23 februari 2018 was Mark Elder te gast bij het Vrijdagconcert en dirigeerde hij het
Rotterdams Philharmonisch Orkest in een programma met Florian Magnus Maier, Beethoven en
Richard Strauss

6

Arjan Woudenberg, klarinet
• Arjan Woudenberg studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag en aan het Conser
vatorium van Amsterdam; in 2003 rondde hij zijn
studie af met onderscheiding bij wijlen George
Pieterson
• met het Radio Filharmonisch Orkest maakte hij zijn
debuut als solist in het Concertgebouw in Amsterdam
met het Klarinetconcert van Johann Stamitz, één van
de vroegste werken voor klarinet en orkest; daarna
werd hij opnieuw als solist gevraagd door het RFO
Arjan Woudenberg
voor het Klarinetconcert van Mozart
• in 2019 was hij als solist te horen in het Kammerkonzert van Karl Amadeus Hartmann met het Doelen
Kwartet en het Rotterdams Kamerorkest, waarvan een live-opname werd gemaakt
• Arjan Woudenberg is een veelgevraagd ensemble-speler, onder andere in het Storioni Festival, het
Gstaad Menuhin Festival (Zwitserland) en het Oremandsgaard Kammermusikfest in Denemarken
• daarnaast is hij als soloklarinettist verbonden aan het Radio Filharmonisch Orkest en als hoofdvak
docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag
• Arjan Woudenberg is mede-oprichter van het collectief LUDWIG en trad met het ensemble op in
het Vrijdagconcert op 11 januari 2019 in een programma met Max Knigge, Schönberg en
Mendelssohn

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
• 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
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 21 januari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 28 januari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Jong Talent
Festival

Nationaal
Jeugdorkest

Met jonge talenten:
Nikola Meeuwsen piano
Anton Spronk cello
Animato Kwartet: Inga Våga
Gaustad viool, Tim Brackman viool,
Elisa Karen Tavenier altviool,
Pieter de Koe cello
& Nederlands Kamerorkest

Nationaal Jeugdorkest
John Wilson dirigent
Storioni Trio

AVROTROS
Klassiek
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speelt
Rachmaninov

Moór Tripelconcert
Rachmaninov Tweede symfonie

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 lid
voor slechts
7,50 per jaar

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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