vrijdag 28 januari 2022, 20.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

NJO SPEELT
RACHMANINOV
Nationaal Jeugdorkest
Storioni Trio
John Wilson dirigent
Emanuel Moór 1863-1931
Tripelconcert in d opus 70 1908
Allegro molto moderato
Intermezzo: Allegro moderato
Adagio
Allegro con brio
pauze
Sergej Rachmaninov 1873-1943
Tweede symfonie in e opus 27 1906-07
Largo-Allegro moderato
Allegro molto
Adagio
Allegro vivace

Jong Talent Festival
AVROTROS Klassiek

Kijk hier terug via de webcast:
Youtube:
https://youtu.be/0omGH4YiSBE
NPO Start:
www.npostart.nl/WO_AT_16768284

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te volgen via de
webcast, zie www.nporadio4.nl
Presentatie: Leonard Evers
Dit is het enige concert dat van de geplande tournee van het NJO is overgebleven.
Maar op Radio4 is het NJO wel live te horen via de eigen webcast, zie:
njo.nl/nieuws/nationaal-jeugdorkest-28-01-live-te-horen-op-

WEELDERIGE
ROMANTIEK
Je zou ze de laatste der Mohicanen
kunnen noemen: de Hongaar
Emanuel Moór (1863-1931) en de
Rus Sergej Rachmaninov (18731943). Beiden zijn min of meer
de laatste vertegenwoordigers van
de negentiende-eeuwse muziek
traditie.

De rusteloze loopbaan van vader Moór bracht de
jonge Emanuel naar Zagreb, Praag en Wenen,
waar onder meer Anton Bruckner zich over hem
ontfermde. Na omzwervingen door de Verenigde
Staten vestigde Moór zich in 1888 in Groot-
Brittannië en vanaf 1901 in Zwitserland. Eerst
als pianist en dirigent, maar later, aangemoedigd
door Johannes Brahms, vooral als componist.

In het eerste decennium van de twintigste eeuw,
waarin de muziekgeschiedenis in een stroom
versnelling terechtkwam, bleven ze stug door
componeren in de geest van de romantiek. Dat
wordt direct duidelijk wanneer je een handvol
composities uit de jaren 1907-1908 naast elkaar
legt. De weelderige romantiek van Moórs Tripelconcert en Rachmaninovs Tweede Symfonie
steekt af tegen bijvoorbeeld Schönbergs naar de
atonaliteit neigende Tweede Strijkkwartet, de
impressionistische kleurenpracht van Debussy’s
‘Rondes de Printemps’ uit het orkestwerk Images
en Bartóks knokige 14 Bagatellen voor piano,
opgebouwd uit elementen uit de Hongaarse
boeren volksmuziek.

Moór - Tripelconcert
Emanuel Moór werd geboren in Kecskemét,
hetzelfde Hongaarse stadje waar Zoltán Kodály
negentien jaar later het levenslicht zou zien. De
jonge Emanuel kreeg zijn eerste muzieklessen
van zijn vader, die als operazanger en cantor van
de plaatselijke synagoge al snel het buitengewone
muzikale talent van zijn zoon ontdekte.
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Emanuel Moór

Naast Brahms zetten ook andere vooraanstaande
musici uit die tijd zich in voor Moórs muziek.
Cellist Pablo Casals, met wie de componist in
1905 kennismaakte, bracht veel van zijn concer
ten en kamermuziekwerken in première. Ook
bracht Casals zijn composities bij de belangrijk
ste musici van zijn tijd onder de aandacht, onder
wie violisten Henri Marteau en Eugène Ysaÿe,
en dirigent Willem Mengelberg. Zo speelden
zowel Marteau als Casals in 1906 samen met het
Concertgebouworkest de Nederlandse premières
van Moórs Vioolconcert in G en het Tweede
Celloconcert. Tussen 1906 en 1911 zette
Mengelberg zijn muziek tientallen keren op het
programma, waaronder ook de aan hem én het
Concertgebouworkest opgedragen Zevende
Symfonie.

lijke relaties met kunstenaars hard nodig had als
inspiratiebron, gaf het componeren bijna
helemaal op. Na de oorlog had Moór kort
stondig succes met de bouw van inmiddels in
onbruik geraakte muziekinstrumenten, zoals
een vleugel met twee klavieren.

Moór componeerde zijn uitzonderlijke Tripelconcert voor het toentertijd legendarische
pianotrio dat Pablo Casals vormde met violist
Jacques Thibaud en pianist Alfred Cortot. Met
alleen Beethovens Tripelconcert als serieuze
voorganger zorgde Moórs concert voor een
verdubbeling van het repertoire voor pianotrio
en orkest. Daarmee vormt het stuk de opmaat
tot de tientallen tripelconcerten die in de
twintigste en eenentwintigste eeuw zouden
worden gecomponeerd,
variërend van Paul Juon in
1911 tot Kalevi Aho in 2018.
Tussen 1906 en 1911 zette Willem
Op nog een andere manier
Mengelberg Emanuel Moórs
sluit Moórs Tripelconcert aan
muziek tientallen keren op het
bij Beethoven. In de meeste
van zijn late concerten
programma
hanteert Moór de vierdelige
structuur van Beethovens
Negende symfonie: een
Niet iedereen kon deze overdaad aan Moór
meeslepend eerste deel in sonatevorm, een
waarderen. ‘Minstens honderdvijftig leden
humoristisch snel tweede deel (scherzo), een
[abonnementhouders] verzoeken mij om u te
meditatief derde deel en een apotheotisch
vragen geen Moor [sic.] te spelen doch Bruch of
slotdeel, waarin melodieën uit de eerdere delen
Saint-Saëns’ liet de voorzitter van het orkestbe
in gevarieerde vorm terugkeren.
stuur aan Mengelberg weten. Een wens waaraan
de dirigent schoorvoetend gehoor gaf. Een
Rachmaninov – Tweede
Nederlandse première van Moórs Tripelconcert
Symfonie
zat er op dat moment niet meer in. Met het
Ook in Rachmaninovs Tweede Symfonie zorgt
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam
een terugkerend motief voor samenhang. Het
Moórs loopbaan als componist überhaupt in een
grote verschil met Moór is echter dat Rach
neerwaartse spiraal terecht. De banden met veel
maninov niet Beethovens Negende symfonie,
bevriende musici gingen verloren. Moór, die
maar Tsjaikovski’s Vijfde symfonie als uitgangs
uitvoeringen van zijn werken en vriendschappe
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punt nam. Net als Tsjaikovski opent Rachmani
novs symfonie met een kort motto dat in de
daaropvolgende delen in allerlei gedaantes
terugkeert. In de Tweede symfonie hanteert
Rachmaninov deze techniek bijzonder geraffi
neerd. Het kernachtige motto, gespeeld door
celli en contrabassen, creëert niet alleen samen
hang tussen de vier delen, maar is tevens een
soort kiemcel waaruit de belangrijkste melodie
ën van de symfonie voortkomen, zoals die
adembenemend mooie klarinetmelodie uit het
beroemde Adagio. Tegen het slot van de
symfonie keert het openingsmotief nog een keer
terug, nu omgevormd tot glorieuze fanfare,
compleet met bekkens en pauken.
Rachmaninov werkte in het diepste geheim aan
zijn Tweede symfonie, want er was hem veel aan
gelegen van het stuk een succes te maken. Niet
in de laatste plaats om psychologisch revanche
te nemen op de voor hem traumatische wereld
première van zijn Eerste symfonie, twaalf jaar
eerder. Onder leiding van een vermoedelijk
stomdronken Alexander Glazoenov liep de
uitvoering van Rachmaninovs Eerste symfonie
toen uit op een enorm fiasco. De componist
raakte in een depressie en kreeg jarenlang geen

Sergej Rachmaninov
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noot op papier. Met deze ervaring nog vers in
het geheugen, ging het werk aan de Tweede
symfonie bijzonder moeizaam. Tot aan het eind
bleef Rachmaninov aan het werk schaven. Aan
zijn vriend Nikita Morozov schreef hij:
Ik ben nu al twee weken bezig met de orkestratie
van de Symfonie. Het werk vordert zeer moeizaam
en traag [...], niet alleen vanwege de instrumentatie, die mij gewoonlijk al veel inspanning kost,
maar ook omdat ik het in klad heb gelaten, en
sommige delen nog moeten worden uitgewerkt.
De première van de nieuwe symfonie in
Sint-Petersburg (dezelfde stad waar zijn Eerste
symfonie flopte, maar ditmaal onder leiding van
Rachmaninov zelf) was een groot succes. De
Russische muziekcriticus Yuli Engel schreef na
de uitvoering: ‘Ondanks zijn vierendertig jaar is
hij [Rachmaninov] een van de meest significan
te figuren in de contemporaine muziekwereld,
een waardige opvolger van Tsjaikovski [...]
Opvolger en niet navolger, want hij heeft reeds
zijn eigen individualiteit.’
Het unieke van Rachmaninovs Tweede symfonie
zit hem misschien wel het meest in de orkestra
tie van het stuk. Rachmaninov betrok al dan
niet uit noodzaak het instrumenteren van zijn
muziek direct in het compositieproces. Het
resultaat is een even bonte als avontuurlijk
afwisseling van orkestrale kleuren. Een kenmerk
dat we ook in latere werken zoals het Vierde
pianoconcert en de Symfonische dansen tegenko
men. Daarmee staat Rachmaninovs Tweede
symfonie niet eens zo heel ver af van de kleurrij
ke orkestwerken waarmee tijdgenoten als
Debussy en Ravel muziekgeschiedenis schreven.
Jan-Willem van Ree

UITVOERENDEN
John Wilson, dirigent
• John Wilson (1972) is een Britse dirigent,
arrangeur en musicoloog en studeerde compositie
en directie aan de Royal College of Music in
Londen
• hij is vaak te gast op Britse festivals waaronder het
Glyndebourne Opera Festival, het Aldeburgh
Festival en de BBC Proms en bij orkesten als het
London Symphony Orchestra, het Philharmonia
Orchestra, het Koninklijk Concertgebouworkest,
het Sydney Symphony Orchestra, het Filharmo
nisch Orkest van Oslo en het Symphonieorchester
John Wilson © Sim Canetty-Clarke
des Bayerischen Rundfunks
• in 1994 richtte hij zijn eigen orkest op, het John
Wilson Orchestra, dat gewijd is aan het uitvoeren van muziek uit Hollywood en Broadway
• Wilson maakte zijn operadebuut in 2016 met Madama Butterfly en dirigeerde ook producties van
Porgy and Bess bij de Engelse Nationale Opera en Cendrillon
• in 2019 werd hem de prestigieuze ISM Distinguished Musician Award toegekend en in 2021 werd
hij benoemd tot Henry Wood Chair of Conducting aan de Royal Academy of Music

Nationaal Jeugdorkest
• het Nationaal Jeugdorkest (NJO), opgericht in 1957, biedt een podium aan jong toptalent tussen de
18 en 26 jaar; daarmee is het een springplank voor conservatoriumstudenten naar een professionele
carrière
• het hele jaar door geeft het NJO concerten, als orkest, maar ook in de vorm van kleinere ensembles
samengesteld uit NJO-leden; de hoogtepunten van het jaar zijn de NJO Muziekzomer Gelderland,
een zomers festival op de mooiste plekken van Gelderland in de eerste helft van augustus, en de
NJO Wintertournee, waarin het voltallige symfonieorkest van het NJO in januari diverse concert
zalen in Nederland aandoet
• het NJO staat onder artistieke leiding van Ewout van Dingstee (naast artistiek tevens algemeen
directeur) en dirigent Antony Hermus (artistiek adviseur)
• NJO-orkesten en -ensembles werden eerder gedirigeerd door Philippe Herreweghe, Iván Fischer,
Jaap van Zweden, Reinbert de Leeuw, Oliver Knussen en vele anderen
• elk jaar is er tijdens de NJO Muziekzomer Gelderland een ‘young artist in residence’ die een eigen
programma mag samenstellen, waaronder tot nu toe Remy van Kesteren (harp, 2011), Ella van
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Poucke (cello, 2017), Shin Sihan (viool, 2016) en Andrea Vasi (piano, 2014). Tot de ‘composers in
residence’ kon het NJO sterren rekenen als Steve Reich, Kaija Saariaho, John Adams, Mauricio
Kagel en Wolfgang Rihm

Storioni Trio

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

Wouter Vossen, viool, Marc Vossen, cello, Bart van de Roer, piano
• het Storioni Trio is opgericht in 1995 en is vernoemd naar de viool van Wouter Vossen, een
instrument uit 1794 van Laurentius Storioni uit Cremona
• ter vervolmaking van het ensemblespel werkte het trio met leden van het Emerson Kwartet, het
Vermeer Kwartet en het Altenberg Trio Wien en met Isaac Stern, Mstislav Rostropovitsj, Menahem
Pressler en Ralph Kirshbaum
• het Storioni Trio voert werken uit voor pianotrio, variërend van klassiek tot hedendaags, van
John Adams
Haydn tot Henze
• het trio is een vooraanstaand expert in het tripelconcertrepertoire (Beethoven, Casella, Juon,
Martinů, Moór, Voříšek), en verleende compositieopdrachten aan Kevin Volans, Peter-Jan Wage
mans, Nico Muhly en Willem Jeths
• het Storioni Trio voerde de volledige pianotrio’s van Beethoven uit in Zwitserland en in Nederland,
op zowel authentieke als moderne instrumenten
• de opname van Beethovens Tripelconcert op authentieke instrumenten met het Nederlands Symfonie
Orkest o.l.v. Jan Willem de Vriend kreeg lovende recensies in internationale media zoals de Sunday
Times, Fono Forum en Gramophone Magazine, en werd benoemd tot Editors Choice en CD van de
Week bij BBC Radio3
• het Storioni Trio is artistiek directeur van het jaarlijkse, tiendaagse ‘Storioni Festival’ in Eindhoven,
dat inmiddels zijn twaalfde editie beleefde
• het trio trad op in Wigmore Hall, Carnegie Hall, het Concertgebouw en op festivals als Kuhmo,
Mecklenburg Vorpommern Festival, Osnabrück Kammermusiktage en Trio Festival in de Philhar
monie Moskou
• verschillende tours leidde het trio naar India, het Midden-Oosten, Australië, Taiwan, Japan en de
Verenigde Staten

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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Nationaal Jeugdorkest © Nic Limper

Storioni Trio
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 4 februari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 11 februari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Händel
oordeelt over
Salomon

Kamermuziek
door Van
Baerle Trio

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent

Van Baerle Trio

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)

Hannes Minnaar piano
Maria Milstein viool
Gideon den Herder cello
Haydn Pianotrio nr. 42 in Es
Verbey Trio voor viool, cello en piano
Schubert Tweede pianotrio in Es D929

Händel Solomon

DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert

