vrijdag 4 maart 2022, 20.15 uur
dit concert heeft geen pauze
serie Muzikale Meesterwerken
TivoliVredenburg, Utrecht

PAPA HAYDN’S
PARROT
Amsterdam Sinfonietta
Candida Thompson viool en leiding
Victor Julien-Laferrière cello
Gwyneth Wentink, harp
Jantje Geldof, lichtontwerp
Joseph Haydn 1732-1809
Recitativo uit Symfonie nr. 7 ‘Le midi’ (1761)
Giovanni Sollima *1962
Moghul voor viool, fluit, harp en strijkers (2020)
Helena Winkelman *1974
Papa Haydn’s Parrot (2016)
Deel 6 Variations on very little
Deel 8 Haydn on the Rocks
Theo Verbey 1959-2019
Pavane oubliée voor harp en strijkers (1995)

Joseph Haydn
Allegro di molto uit Symfonie nr. 49 ‘La Passione’ (1768)
Caroline Shaw *1982
Entr’acte voor strijkorkest (2011)
Henri Dutilleux 1916-2013
Un poco indeciso voor cello solo (1976)
Joseph Haydn
Finale uit Symfonie nr. 80 (1784)
Edward Elgar 1857-1934
Sospiri voor cello harp en strijkers (1914 1914; arr. Søren Barfoed)
Camille Saint-Saëns 1835-1921
La muse et le poète voor viool, cello en kamerorkest (1909; arr. Mladen Miloradovic)
Na afloop bent u voor een drankje welkom in de publieksfoyer
Dit concert zonder pauze wordt rechtstreeks
uitgezonden op NPO Radio 4, zie
www.nporadio4.nl
Presentatie: Leonard Evers

ECHO’S
VAN HAYDN
Papa Haydn’s Parrot is niet alleen
de naam van een compositie van
Helena Winkelman, het is ook de
titel van het complete programma
dat de ontwikkeling van Joseph
Haydn door de jaren heen in een
notendop in kaart brengt met drie
delen uit drie verschillende sym
fonieën. Daarnaast is het een schets
van de ‘papegaaien van Haydn’,
een wat oneerbiedige metafoor
voor componisten uit de tijden na
Haydn die zich direct of indirect
hebben laten inspireren door de
grootmeester van de klassieke tijd.
De wording van de
klassieke stijl
Dat de symfonieën van Joseph Haydn de rode
draad vormen om een beeld van de ontwikke
ling van deze componist te schetsen is niet zo
gek. Haydn wordt niet voor niets de ‘vader van
de klassieke symfonie’ genoemd. Zoals hij het
strijkkwartet en het pianotrio tot een volwassen
zelfstandige vorm kneedde, zo gaf hij ook de
klassieke symfonie gestalte.
In zijn vroegste symfonieën zoals Symfonie nr. 7
Le Midi, die hij in 1761 schreef toen hij net in
dienst was als Kapellmeister aan het hof van
Esterhazy, is de invloed van de late barok en van
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zijn grote voorbeeld Carl Philipp Emanuel Bach
nog waarneembaar. Ook de inspiratie van de
Italiaanse opera seria is sterk aanwezig. Zo is het
tweede deel van Symfonie nr. 7 gemodelleerd
naar het Italiaanse recitativo accompagnato.
Hier zingt de viool een recitatief zonder woorden
dat volgens Haydnspecialist Robbins Landon
klinkt als een ‘realistische parodie van de
angstige dramatische sopraan uit de Metasta
siaanse opera seria’.

Zoals Haydn het strijkkwartet en het pianotrio
tot een volwassen
zelfstandige vorm
kneedde, zo gaf hij ook
de klassieke symfonie
gestalte
In Symfonie nr. 49 uit 1768 klinkt een heel ander
verhaal. Haydn heeft inmiddels de mono
thematische sonatevorm, waarbij alles voortkomt
uit een klein motief, tot kunst verheven en de
dramatiek van de Sturm und Drang-periode
omarmd. Grote emoties, dito contrasten en vaak
donkere sferen zijn aan de orde van de dag. Zo is
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Symfonie nr. 49, die later om onduidelijke
redenen de bijnaam La Passione kreeg, de eerste
symfonie van Haydn in een mineurtoonsoort.
Ondanks die mineurtoonsoort zit het tweede
deel, Allegro di molto, vol scherpte en humor,
een steeds belangrijker wordend kenmerk in de
muziek van Haydn.
Na 1780 componeerde Haydn zoals hij zelf
aangaf bij zijn Zes strijkkwartetten opus 33 ‘in
een compleet nieuwe stijl’. Dat is te horen in de
finale van zijn Tachtigste symfonie uit 1784. Het
is de klassieke stijl in volle bloei, al is de her
haling van de twee gedeeltes van deze finale nog
wel een staartje van de barokke sonatevorm.

Joseph Haydn

Papegaai

Symfonie

Haydn zette zo niet alleen de toon voor de
klassieke tijd, hij gaf vele componisten na hem
munitie om elementen uit zijn rijke stijl te
imiteren, ‘na te praten’. Zijn fenomenale
motiefontwikkeling, zijn ritmische benadering,
zijn humor, het zijn allemaal zaken die tot op de
dag van vandaag voor inspiratie zorgen. Zelfs
Giovanni Sollima, die zich met het voor Patricia
Kopatchinskaja geschreven Moghul voor viool
harp en strijkers liet inspireren door het viool
concert Il Grosso Mogul RV 208 van Vivaldi,
werkt met Haydniaanse elementen in dit
‘recitatiefachtige’ werk van een kleine vijf
minuten.
En zo componeerde Helena Winkelman in 2016
het achtdelige Papa Haydn’s Parrot als een
reactie op Haydns tweeëndertigste strijkkwartet
bijgenaamd De vogel. Als een papegaai parafra
seert de Zwitserse componiste Haydns kwartet
terwijl ondertussen soms verontrustende
moderne klanken steeds meer hun intrede doen.
Dat Winkelman naar een papegaai verwijst is
overigens niet zo gek; Haydn had de laatste
twintig jaar van zijn leven een eigen papegaai.

De combinatie van de werken van Haydn en die
van andere componisten kunnen gezamenlijk
ook beschouwd worden als een hommage aan de
symfonie die door Haydn volwassen werd.
Pavane Oublié van de in 2019 overleden Theo
Verbey vormt binnen die gedachte het prachtige
rustpunt, een sereen langzaam deel voor harp en
strijkers waaraan elke vorm van virtuositeit
ontbreekt. Hoewel Haydn geen directe inspiratie
is voor dit werk had hij de streng volgens
fractaltheorie opgebouwde vormverhoudingen
absoluut kunnen appreciëren.
Met Haydns Allegro di molto uit La Passione
vormen Entr’acte van Caroline Shaw en Un poco
indeciso van Henri Dutilleux een scherzo-achtig
derde deel van het programma. De Amerikaanse
Shaw schreef haar Entr’acte na het horen van
Haydns Strijkkwartet opus 77 nr. 2 en dan vooral
het tweede deel, menuet en trio. Het werk is
gecomponeerd als een menuet met ‘glimpen van
klassieke en barokmuziek die zich plotseling in
de verkeerde eeuw bevinden’. Un poco indeciso
van Henri Dutilleux klinkt daarna als een
moderne vertaling van een barokke/klassieke
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Helena Winkelman

sonate annex scherzo voor cello solo. De
Fransman schreef dit eerste deel van Trois
strophes sur la nom Sacher op verzoek van cellist
Mstislav Rostropovitsj voor de zeventigste
verjaardag van dirigent Paul Sacher. Basisthema
is het op de naam Sacher gebaseerde Es-A-C-H
(de B in het Duits) - E -Re (D) dat in dit eerste
deel eerst in brokken gepresenteerd wordt. Ook
komt er een citaat langs uit Bartóks Muziek voor
snaren, slagwerk en celesta dat Sacher in 1937 in
première bracht.

Slotakkoord
Ingeluid door de finale uit Haydns Tachtigste
symfonie vormen het indringende Sospiri in de
bewerking voor cello, harp en strijkers van
Edward Elgar en het zelden uitgevoerde La
Muse et le poète voor viool, cello en strijkers van
Camille Saint-Saëns een reflectief slotakkoord.
Elgar schreef zijn ‘zucht’ in 1914 in eerste
instantie als een tweeluik met het beroemde
Salut d’Amour, maar door de dreiging van het
begin van de Eerste Wereldoorlog werd het een
intenser verhaal en ging het werk een zelfstandig
leven leiden.

Edward Elgar

Opvallend aan het bij vlagen onstuimige La
Muse et le Poète in het kader van een programma
rond Haydn is dat Saint-Saëns zich met de vorm
van deze ‘fantasie’, die oorspronkelijk ontstond
als een duet voor viool en cello met piano
begeleiding, juist keerde tegen de rigide DuitsOostenrijkse vormen die mede door Haydn
ontstaan waren. Saint-Saëns voltooide het werk
in 1909 als een eerbetoon aan de net overleden
bewonderaarster van de componist Mademoiselle
Caruette, die ondanks de regel dat er geen
beelden van nog levende personen geplaatst
mochten worden een beeld van Saint-Saëns in
de Normandische stad Dieppe, waar SaintSaëns een behoorlijke stempel drukte op het
culturele leven, wist te plaatsten. Het uiteinde
lijk georkestreerde werk ging in 1910 in première
in Londen met een Nederlands aandeel: de
Nederlandse cellist-componist Joseph Hollman
stond fier naast violist Eugène Ysaÿe op het
podium.
Paul Janssen
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Amsterdam Sinfoniëtta © Marco Borggreve
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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.
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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:

avrotros.nl/klassiek

UITVOERENDEN
Candida Thompson,
leiding & viool
• Candida Thompson studeerde in 1989 met
onderscheiding af bij David Takeno aan de
Guildhall School of Music and Drama in
Londen
• bekwaamde zich verder aan het Banff Centre
for the Arts in Canada
• leidde strijkorkesten in Scandinavië,
Nederland, Spanje en Groot-Brittannië
• speelde kamermuziek met o.m. Isaac Stern,
Bruno Giuranna, Frans Helmerson, Janine
Jansen, Julian Rachlin
• trad op op het Kuhmo Festival (Finland),
het Gubbio Festival (Italië) en het Delft
Chamber Music Festival
• vormt met celliste Xenia Jankovic en pianist
Paolo Giacometti het Hamlet Pianotrio
• soleerde met o.m. het Kamerorkest van
Moskou, het English String Orchestra, Came
rata Nordica en de Wiener
Candida Thompson
Symphoniker
• sinds 2003 artistiek leider van Amsterdam
Sinfonietta
• onder haar leiding nam het ensemble twaalf cd’s op, recentelijk ‘Tchaikovsky & Arensky’
• Candida Thompson bespeelt een viool van Guarneri, del Gesù (1698-1744)
• in het Vrijdagconcert van 4 december 2020 was ze met Amsterdam Sinfonietta en mezzosopraan
Christianne Stotijn te gast in een programma Het Russische Uur met muziek van Sjtsjedrin,
Tsjaikovski, Rachmaninov en Arenski

Victor Julien-Laferrière, cello
• Victor Julien-Laferrière is winnaar van de eerste prijs van de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel
in 2017, de eerste editie gewijd aan de cello; hij won ook de 1e prijs en twee speciale prijzen tijdens
de Internationale Competitie van de Praagse Lente van 2012

9

• Victor Julien-Laferrière (1990) studeerde bij
Roland Pidoux aan het Conservatorium van zijn
geboortestad Parijs, bij Heinrich Schiff aan de
universiteit van Wenen en bij Clemens Hagen
aan het Mozarteum in Salzburg
• in 2018 won hij de ‘Victoire de la Musique’ in
Frankrijk als ‘beste instrumentale solist’
• hij concerteerde met het Brussels Philharmonic
onder Stéphane Denève in Flagey, met het
Orchestre de Chambre de Paris in het Théâtre des
Victor Julien-Laferrière
Champs Elysées, met het Orchestre de Chambre
de Lausanne, het Nederlands Philharmonisch
Orkest in Amsterdam tijdens de CelloBiennale, en verder met orkesten in Dublin, Milaan, Lille en
St. Petersburg
• als kamermusicus was hij onder meer te gast in de Tonhalle Zürich en het Théâtre des ChampsElysées en bij de muziekfestivals van onder meer Mecklenburg-Vor-Pommeren, Gstaad, Kuhmo en
Aix-en-Provence, en in Tokio
• zijn cd met de pianist Adam Laloum met cellosonates van Debussy, Franck en Brahms ontving een
Diapason d’or van het jaar 2017 en de CHOC van het tijdschrift Classica

Gwyneth Wentink, harp
• Gwyneth Wentink heeft onder meer opgetreden
in Carnegie Hall en het Lincoln Center in New
York, de Royal Albert Hall en de Royal Opera
Hall in Londen en het Konzerthaus in Berlijn
• veel componisten hebben werk voor haar
geschreven, onder wie Theo Loevendie, Marius
Flothuis en Terry Riley
• Gwyneth Wentink is soloharpiste bij het
Orchestre Révolutionnaire et Romantique en de
English Baroque Soloists o.l.v. Sir John Eliot
Gardiner
• ze introduceerde de harp in de klassieke Indiase
muziek en treedt ze regelmatig op met Pt
Hariprasad Chaurasia
• ze won onder meer de Nederlandse Muziekprijs
in 2007, de Israel Harp Competition and the
Young Concert Artists Auditions in New York
• Gwyneth Wentink is directeur en oprichter van
State of the United Arts, een denktank op het
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gebied van kunst, waarmee ze Canto Ostinato Audio Visual en de audiovisuele voorstelling In Code
maakte
• daarmee toerde ze door Nederland en trad ze op in Tokio, Sydney, New York en Moskou, en bij het
Koningsdagconcert van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, en tijdens hun staatsbe
zoek aan Canada in 2015
• als artistiek leider van de interdisciplinaire kunstorganisatie TodaysArt zette Gwyneth Wentink in
2015 een Nederlands festival op poten met 207 concerten, dertigduizend bezoekers en een symposi
um voor vernieuwing en onderwijs

Amsterdam Sinfonietta
• Amsterdam Sinfonietta speelt o.l.v. violiste en artistiek leider Candida Thompson in binnen- en
buitenland
• het strijkorkest onderscheidt zich door innovatieve programmering, met onbekend en nieuw
repertoire
• Amsterdam Sinfonietta speelde recentelijk premières van Jörg Widmann, Thomas Larcher, John
Zorn, Sofia Goebaidoelina, Bryce Dessner en Michel van der Aa
• eerdere artistiek leiders waren Lev Markiz en Peter Oundjian
• de 22 strijkers van Amsterdam Sinfonietta spelen zonder dirigent en voeren regelmatig grensverleggende concepten uit, onder andere met videokunst, dans en theater
• Amsterdam Sinfonietta werkte samen met o.m. Thomas Hampson, Barbara Hannigan, Janine
Jansen, Martin Fröst, Patricia Kopatchinskaja, Alexander Melnikov, Sol Gabetta, en ook Rufus
Wainwright, Gijs Scholten van Aschat, Typhoon en Wende
• met het educatieve KleuterSinfonietta bereikt Amsterdam Sinfonietta jaarlijks duizenden kinderen
• Amsterdam Sinfonietta organiseert de Sinfonietta Strijkersdagen voor jongeren en startte in 2017
coachingstraject voor masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam

DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Gwyneth Wentink

AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 11 maart 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 18 maart 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Petrenko
dirigeert
de Sacre

Noord
Nederlands
Orkest

Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Alban Gerhardt cello
Martin Les quatre éléments
Tsjaikovski Rococo-variaties
Stravinsky Le sacre du printemps

speelt Skrjabin
en Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas piano
Orthel Tre movimenti ostinati
Skrjabin Pianoconcert
Franck Symfonie
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