vrijdag 21 januari 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

JONG TALENT
FESTIVAL
AVROTROS
KLASSIEK
Jonge talenten:
Anton Spronk cello
Nikola Meeuwsen piano
Animato Kwartet:
Inga Våga Gaustad viool, Tim Brackman viool,
Elisa Karen Tavenier altviool, Pieter de Koe cello
Nederlands Kamerorkest
Joe Puglia concertmeester
Noortje van den Eijnde visuals
Jan Pieter Koch programmeur en regie
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
Dit programma wordt deels herhaald in het Zondagochtend Concert op 23 januari
2022 om 11.00 uur in het Concertgebouw in Amsterdam en is te volgen via
NPORadio4, zie www.nporadio4.nl

PROGRAMMA
1. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
uit Serenata notturna KV 239: Marcia (Maestoso)
Nederlands Kamerorkest en Animato Kwartet
2. Anton Webern 1883-1945
uit Fünf Sätze opus 5: Deel 4 (Sehr langsam)
Animato Kwartet
3. Wolfgang Amadeus Mozart
uit Serenata notturna: Menuetto
Nederlands Kamerorkest en Animato Kwartet
4. Anton Webern
uit Fünf Sätze opus 5: deel 1 (Heftig bewegt)
Animato Kwartet
5. Wolfgang Amadeus Mozart
uit Serenata notturna: Rondo
Nederlands Kamerorkest en Animato Kwartet
6. Ludwig van Beethoven 1770-1827
Bagatellen opus 119 nr.7 en opus 126 nr.3
Nikola Meeuwsen, piano
7. Wolfgang Amadeus Mozart
uit Pianoconcert nr. 14: deel 3 (Allegro ma non troppo)
Nikola Meeuwsen, piano en het Nederlands Kamerorkest
8. Anton Webern
uit Drei kleine Stücke opus 11: deel 3 (Äusserst ruhig)
Anton Spronk, cello en Nikola Meeuwsen, piano
9. Joseph Haydn 1732-1809
uit Celloconcert in D: deel 1 (Allegro moderato)
Anton Spronk, cello en het Nederlands Kamerorkest

PAUZE
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10. Franz Schubert 1797-1828
Quartett-Satz
Animato Kwartet
11. Joseph Haydn
uit Symfonie nr. 49 ‘La passione’: deel 2 (Allegro di molto)
Nederlands Kamerorkest
12. Franz Schubert
uit Arpeggione-Sonate: deel 2 (Adagio)
Nikola Meeuwsen, piano en Anton Spronk, cello
13. Johann jr. en Joseph Strauss 1825-1899 / 1827-1870
Pizzicato-Polka
Anton Spronk, cello en het Nederlands Kamerorkest
14. Joseph Haydn
uit Celloconcert in D: deel 3 (Rondo: Allegro)
Anton Spronk, cello en het Nederlands Kamerorkest
15. Erwin Schulhoff 2 1894-1942
uit Fünf Stücke: Alla valse viennese
Nederlands Kamerorkest
16. Ludwig van Beethoven
uit Strijkkwartet opus 18 nr. 1: deel 3 (Scherzo)
Animato Kwartet
17. Joseph Haydn
uit Symfonie nr. 49 ‘La passione’:
deel 4 (Finale: Presto)
Nederlands Kamerorkest
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MUZIEKMETROPOOL

WENEN
CENTRAAL

In het middelpunt van dit programma staat
Wenen en de invloed die deze stad had op de
levens en carrières van uiteenlopende componisten uit verschillende tijden. Dat zijn Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Franz Schubert, de broers
Johann jr. en Joseph Straus., Anton Webern en
Erwin Schulhoff. Hun muziek wordt vanavond
uitgevoerd door de Jonge Talenten van dit
seizoen, die allen het talenttraject ‘AVROTROS
Klassiek presenteert!’ doorliepen: pianist
Nikola Meeuwsen, cellist Anton Spronk en
het Animato Kwartet. Anton Spronk, cello en
het Nederlands Kamerorkest (NKO) begeleidt de jonge talenten en levert ook zijn
eigen orkestrale bijdragen.
In de achttiende eeuw was Wenen the place to be
voor ambitieuze musici. De hoofdstad van het
Habsburgse Rijk bood kortere of langere tijd
onderdak aan componisten als Haydn, Mozart
en Beethoven. Zij ontwikkelden een muzikale
taal die bekend werd als ‘klassieke muziek’ en
die ook Schubert en ‘walsenkoning’ Johann
Strauss jr. omarmden. Kenmerkend is de grote
navolgbaarheid van ritme, melodie en harmonie
– dit laatste in de vorm van de zogenoemde
‘tonaliteit’. Elk stuk staat in een bepaalde
toonsoort, die herkenbaar is aan het aantal voortekens aan de balk en waarvan de ‘grondtoon’
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altijd terugkeert. Als luisteraar heb je het gevoel
aan het slot weer veilig thuis te komen.
Anders dan het barokke contrapunt van componisten als Bach, was klassieke muziek veelal
direct meezingbaar, wat wellicht haar grote
populariteit verklaart.
Zo’n twee eeuwen lang was tonaliteit de vanzelfsprekende norm, waarbinnen componisten
echter naar nieuwe wegen zochten. Zo zetten
Franz Liszt en Richard Wagner de luisteraar
soms op het verkeerde been door extra verhoogde
of verlaagde tonen toe te voegen, waardoor de
grondtoon enigszins ‘versluierd’ raakte. Begin
twintigste eeuw ging Arnold Schönberg nog een
stapje verder door die helemaal weg te laten. Het
publiek verloor zijn houvast en protesteerde
tijdens concerten heftig tegen deze ‘atonale’
muziek.
Liefhebbers van vernieuwing omarmden deze
nieuwe manier van componeren juist en Schönberg kreeg twee toegewijde leerlingen: Alban
Berg en Anton Webern. Zij woonden en werkten
ook grotendeels in Wenen en gingen samen de
geschiedenis in als ‘Tweede Weense School’. De
Tsjechische componist Erwin Schulhoff experimenteerde in Wenen korte tijd met atonale
muziek, maar keerde al snel terug naar een
klassieker idioom. In ‘Alla valse viennese’ voor
strijkkwartet neemt hij de Weense wals op de
hak.

In het middelpunt van dit
programma staat Wenen en de
invloed die deze stad had op de
levens en carrières van
uiteenlopende componisten
uit verschillende tijden.
Joseph Haydn

Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig van Beethoven

Franz Schubert

Johann Strauss jr.

Anton Webern

Erwin Schulhoff
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Nederlands Kamerorkest met Gordon Nikolić
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Animato Kwartet
Het Animato Kwartet werd in 2013 opgericht
door vier conservatoriumstudenten. Primarius is
de Noorse violist Inga Våga Gaustad, die
studeert aan de Hochschule für Musik ‘Hanns
Eisler’ in Berlijn. Tim Brackman speelt tweede
viool en is ook bekend van het Brackman Trio
en als artistiek leider van Podium Eibergen.
Altviolist Elisa Karen Tavenier is de stabilisator
van het kwartet en studeert bij Nils Mönkemeyer aan de Hochschule in München. Pieter
de Koe voltooide cum laude zijn bachelor cello
aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en studeert bij Jean-Guihen Queyras in
Freiburg.
Samen met het NKO speelt het Animato
Kwartet Mozarts Serenata notturna KV 239. De
drie delen worden doorsneden met twee delen
uit Fünf Sätze für Streichquartett van Webern.

Animato Kwartet
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Hoe is dit voor de musici?
‘In Webern is een krachtige verbinding tussen de
vier gelijkwaardige stemmen, elke noot is van
wezenlijk belang’, antwoorden ze eensgezind.
‘Het is voor ons een mooie uitdaging te wisselen
tussen de intieme complexiteit van zijn kwartet
naar onze totaal andere rol in het samenspel met
het orkest in Mozart.’
Na de pauze spelen ze ook de Quartettsatz D 703
van Schubert en het scherzo uit Beethovens
Eerste strijkkwartet. Hoe verhouden deze stukken
zich tot elkaar? ‘Deze zijn beide zeer virtuoos en
vormen een perfecte brug tussen Mozart en
Webern. De vroege Beethoven is klassiek, maar
grillig en extravert; Schubert is introverter en tilt
in zijn Quartettsatz lyriek naar een nieuw niveau.
Voor ons is het de kunst de juiste balans te
vinden tussen beide stukken.’

Nikola Meeuwsen, piano
In 2019 kreeg Nikola Meeuwsen (2002) de
Concertgebouw Young Talent Award. Volgens
de NRC had hij die meer dan verdiend om de
manier waarop hij in de Vierde sonate van
Skrjabin moeiteloos ‘de betovering en vervoering van de sterrennacht’ opriep die de componist hadden geïnspireerd.
Hij besloot pianist te worden toen hij een
uitvoering hoorde van het Derde pianoconcert
van Rachmaninov: ‘Ik werd gegrepen door de
melodie in de piano direct aan het begin en
voelde mij tegelijkertijd enorm aangetrokken tot
zijn harmonische klankwereld.’
Met het NKO speelt hij het derde deel uit het
Pianoconcert nr. 14 van Mozart. Wat vindt hij
van dit stuk? ‘Sommigen noemen Mozart
voorspelbaar maar het is eerder omgekeerd. Hoe

Nikola Meeuwsen © Floris Naber

langer je een compositie van Mozart studeert,
hoe meer je er in gaat ontdekken; een onvoorspelbare harmoniewisseling, een verrassende
uitwerking van een thema. Zijn muziek ligt
makkelijk in het gehoor, maar is zeer vernuftig
geconstrueerd. Als je die structuur niet werkelijk
doorgrondt, val je als uitvoerder al gauw door de
mand.’
Solo speelt Meeuwsen de Bagatellen nrs 7 en 8
van Beethoven en, samen met Anton Spronk,
delen uit Schuberts Sonate ‘Arpeggione’ en
Weberns Drei kleine Stücke für Cello und
John Adams
Klavier.
‘Zo is muziek uit drie tijdperken mooi
vertegenwoordigd’, vindt hij. ‘Alle vier componisten waren en zijn toonaangevend.’

Anton Spronk, cello
Tijdens het Nationaal Cello Concours van de
Cello Biënnale in 2014 won Anton Spronk
(1994) de 1e prijs, de publieksprijs én de prijs
voor de beste vertolking van de opdrachtcompositie. In de daarop volgende editie speelde hij de
wereldpremière van Out of Step van Guus
Janssen. ‘Het festival had ons aan elkaar
gekoppeld’, verklaart Spronk, ‘toen heeft Guus
speciaal voor mij dit Celloconcert gecomponeerd.
Ik vind het belangrijk mij als artiest zo breed
mogelijk op te stellen.’
Vandaag speelt hij met het NKO het Cello
concert nr. 2 van Haydn. ‘Het heeft veel lyrische
aspecten, maar ook lichte en virtuoze passages.
Haydns muziek heeft een positieve uitstraling,
met af en toe wat melodramatische thema’s,
maar die keren altijd snel weer terug naar een
gevoel van optimisme. Qua uitvoering moet je
wel oppassen, want zijn muziek is heel rein en
kwetsbaar, dus je hoort iedere onnauwkeurigAnton Spronk © Marco Borggreve
heid.’
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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

Samen met Nikola Meeuwsen vertolkt hij ook
delen uit de Sonate ‘Arpeggione’ van Schubert en
Drei Kleine Stücke für Cello und Klavier van
Webern. ‘Misschien dat de thema’s bij Schubert
net iets meer diepgang hebben dan bij Haydn’
verklaart Spronk, ‘maar beiden zijn grootheden
van de Eerste Weense School. Webern behoort
tot de veel latere Tweede Weense School. Zijn
drie extreem korte stukken voor cello en piano
lijken bijna de uitkomst van een soort reductieproces, het is een totaal andere klankwereld.’
Thea Derks

Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest (NKO) is met 25
tot 45 musici een klein en intiem orkest. Als
vaste orkestpartner van De Nationale Opera
wordt het orkest samen met het Nederlands
Philharmonisch Orkest internationaal gerekend
tot de beste operaorkesten. Het NKO is al sinds
1955 een uitzonderlijk orkest, met een rijke
historie vol hoogtepunten. Sinds de fusie met
het Nederlands Philharmonisch Orkest in 1985
heeft het orkest zijn eigen identiteit niet verloren. Het orkest speelt meestal zonder dirigent
maar wordt geleid door de concertmeester en
geeft tientallen concerten per jaar in Amsterdam,
vooral in het Concertgebouw, maar ook in het
Muziekgebouw aan ’t IJ, in TivoliVredenburg in
Utrecht en op andere grote podia in binnen- en
buitenland. Verder staat het orkest regelmatig in
een uitverkocht Paradiso met concerten waarin
20e-eeuwse componisten zoals Mahler en
Stravinsky centraal staan. Net als het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt ook het
Nederlands Kamerorkest een aantal
producties per seizoen bij De Nationale Opera.

Anton Spronk © Marco Borggreve
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 28 januari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 4 februari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Nationaal
Jeugdorkest

Händel
oordeelt over
Salomon

speelt
Rachmaninov

Nationaal Jeugdorkest
John Wilson dirigent
Storioni Trio
Moór Tripelconcert
Rachmaninov Tweede symfonie

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Maarten Engeltjes countertenor (Solomon)
Shira Patchornik sopraan (Solomon’s
Queen, Second harlot)
Marie Lys sopraan (Queen of Sheba, First
harlot)
Fabio Trümpy tenor (Zadok, Attendant)
Ashley Riches bas (A Levite)
Händel Solomon

DÉ KLASSIEKE
START VAN JE
WEEKEND

www.avrotrosvrijdagconcert.nl
AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert

