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George Gershwin - An American in Paris
Een typisch geval van migreren/je comfortzone 

verlaten om artistieke redenen is de Amerikaan Gershwin. 
Hij begon als componist van populaire liedjes en musicals, 
maar stapte over naar klassiek (waarbij hij de jazz, 
musical en blues met zich meenam). Zijn composities 
(zoals Rhapsody in Blue) leverden hem in Amerika veel 
succes op. In 1928 ging hij naar Parijs om de nieuwe 
muziek te horen van onder anderen Milhaud, Stravinsky 
en Prokofjev. Parijs was een inspiratiebron voor Gershwin. 
Hij componeert er een zijn beste werken, An American 
in Paris, waarmee Mader en Papandreopoulos hun 
concert afsluiten: ‘Want, we willen dat het publiek met 
een glimlach de zaal verlaat. An American in Paris is 
een echte twintigste-eeuwse klassieker, energiek, 
opgewekt en – met die Parijse taxihoorns – ook grappig. 

Er is ook diepte en die komt vooral tot uiting in het 
hart van de compositie. Dat gedeelte is zo kleurrijk en 
impressionistisch: het is bijna een schilderij. Melancholie 
en uitbundigheid komen samen, het klankpalet is 
ongeloo� ijk uitgebreid. Al die aspecten komen geweldig 
tot uiting in de combinatie van saxofoon en piano.’ 
Christos arrangeerde ook dit orkeststuk. ‘Een arrange-
ment maken is moeilijk, want ik wil het altijd zó laten 
klinken alsof het oorspronkelijk voor piano en saxofoon 
is geschreven’, zegt hij. ‘En om alle klankkleuren van 
Gershwins compositie tot hun recht te laten komen, 
speelt Andreas in dit stuk op drie verschillende saxofoons, 
een tenor, sopraan en alt. We spelen sowieso veel 
transcripties, het is een van de kenmerken en idealen 
van ons duo: zorgen voor nieuw repertoire.’ 

Verrijking van het repertoire
De transcripties die het duo speelt, komen tot stand 

in nauw overleg met elkaar. Andreas: ‘Christos komt met 
een schets, en samen werken we het al spelend uit.’ 
Over hoe het komt dat ze zo goed samenwerken, 
kunnen ze kort zijn. ‘Er was om te beginnen meteen 
chemie tussen ons, dat is al een goed uitgangspunt. 
Daarnaast heeft ieder zijn eigen inbreng die wordt ge-
waardeerd en gerespecteerd. Én we delen de interesse 
voor nieuwe muziek, voor experimenteren en het 
bedenken van projecten.’ 

Maar het allerbelangrijkste is dat we eenzelfde doel 
nastreven: de verrijking van het repertoire voor de 
combinatie van piano en saxofoon. We hebben al 
verschillende componisten gevraagd voor ons te 
schrijven en dat willen we blijven doen. Hoe meer goede 
componisten we kunnen vinden om interessante en 
goede muziek voor ons te schrijven, hoe beter. 

Agnes van der Horst

A Thousand butter� ies van 
Aftab Darvishi kwam tot stand dankzij 

Stichting De Suite.

FINALISTEN TOUR 2021-2022

Maat Saxophone Quartet
Tour: 6 jan t/m 13 feb

Duo Mader 
Papandreopoulos
Tour: 14 apr t/m 25 mei

Hawijch Elders viool
Tour: 24 feb t/m 31 mrt

Animato Kwartet
Tour: 25 nov t/m 23 dec

Jelmer de Moed klarinet
Tour: 16 sep t/m 31 okt



Imagine Home 
Ze lijken over een extra zintuig te beschikken. Pianist 

Christos Papandreopoulos en saxofonist Andreas Mader 
hoeven nauwelijks een blik te wisselen om toch – en op 
precies het juiste moment – op elkaar te reageren, hoe 
ingewikkeld het stuk ook is met plotselinge stiltes, 
denderende sforzato-uitbarstingen, en vanuit het niets 
opduikende tere ‘bliepjes’. 

Het Duo Mader Papandreopoulos bestaat sinds 2016 
en ontstond aan het Conservatorium van Amsterdam. 
De afgelopen jaren oogstten ze succes na succes op 
diverse binnen- en buitenlandse festivals. Ook hun in 
2019 uitgekomen debuut-cd Lilith & Lulu, met veel-
eisende, avontuurlijke stukken van weinig bekende 
componisten, werd goed ontvangen. 

Het duo was de hekkensluiter van de Dutch Classical 
Talent-tournees van het seizoen 2019-2020, toen de 
uitbraak van de coronapandemie het hele muziekleven 
platlegde. Nu de kust weer vrij is, voeren ze alsnog hun 
tourneeprogramma uit waaraan ze met zoveel gedreven-
heid hebben gewerkt. Hun tourprogramma heeft als 
thema ‘thuiskomen en beelden van thuis’ (vandaar de 
programmatitel Imagine Home). De stukken gaan over 
alle mogelijke aspecten ervan, van immigratie tot het 
creëren van een thuis. 

Erwin Schulho�  - Hot-Sonate
Het onderwerp werd ze niet ingegeven doordat ze 

zelf ver van hun thuis zijn – Griekenland voor Christos 
en Oostenrijk voor Andreas. De aanleiding was componist 
Erwin Schulho� , met wiens Hot-Sonate het duo het 
programma opent. 

Schulho�  schreef zowel in klassieke vormen (sym-
fonieën, kwartetten) als dadaïstische/absurdistische 
stukken en door jazz-geïnspireerde composities – iets 
wat in die tijd (de jaren dertig en veertig van de vorige 
eeuw) gedurfd en experimenteel was. Nadat de nazi’s 
in 1939 Schulho� s vaderland Tsjechië bezetten, werd 
zijn muziek verboden als entartete (ontaarde) kunst. 
Hijzelf werd om zijn Joodse wortels en linkse opvattingen 
een paar jaar later gevangengezet in een Duits con-
centratiekamp, waar hij in 1942 overleed.

Mader en Papandreopoulos zagen in Schulho� s Hot 
Sonate een uitgangspunt voor een ‘samenhangend en 
betekenisvol programma dat een verhaal vertelt, waar-
door bij het publiek de muziek beter binnenkomt’. 

‘Hot-Sonate moest zeker op het programma’, zeggen 
ze. ‘Ook omdat Schulho�  een groot componist is, die 
min of meer is vergeten. Hot-Sonate is een ontzettend 
goed stuk met diepe lagen. Behalve dat het een van de 
eerste serieuze composities is voor saxofoon en piano, 
is het meteen ook een geweldig voorbeeld van hoe 
goed de combinatie van saxofoon en piano kan werken. 
Ook de mix van jazz en klassiek klinkt hier volstrekt 
natuurlijk, nergens geforceerd. De sonate is echte stads-
muziek: het ademt de ‘vibes’ van Schulho� s tijd.’ 

Paul Hindemith - Sonate in Es
Hindemith was een succesvol componist en altviolist 

in het Duitsland van de jaren twintig en dertig. Hij 
ondersteunde de eigentijdse muziek en schreef zelf 
honderden composities in diverse stijlen. In 1938, 
gedwongen door het nazisme, vestigde hij zich in 
Zwitserland. Daar componeerde hij een reeks van vijf 
sonates voor verschillende koperblazers: trombone, 
tuba, hoorn, trompet en saxofoon. Het duo noemt dit 
werk ‘het mysterieuze onderdeel van het programma, 
eigenlijk is de hele sonate een raadselachtig stuk’. Het 
werk is gebaseerd op een morsecode met de letters 
NKAW (Niemand kann alles Wissen), die Hindemith 
vlak voor hij vertrok op een schilderij zag. Het laatste 
deel van de sonate is een dialoog (geïnspireerd op twee 
gedichten van Hindemith), waarbij razendsnelle, bijna 
nerveuze, naar alle kanten uitwaaierende � guren van 
de piano steeds worden onderbroken door een een-
voudige melodie van de saxofoon. Humor? ‘Ja, typisch 
Hindemith’, lacht Andreas. ‘Ironie! 
Hindemith was een rare man, 
met een groot gevoel voor 
onderkoelde humor.’ 

Ursula Mamlok - Rückblick
15 was Ursula Mamlok, toen 

ze met haar Joodse ouders uit 
Duitsland vluchtte, direct na de 
Kristallnacht, waarin Joodse 
gebouwen, winkels, huizen en 
synagogen werden vernietigd. 
Hoeveel impact dat had op haar 
leven en werk blijkt uit het 64 jaar later geschreven 
Rückblick. Het vierdelige werk voor saxofoon en piano 
draagt de ondertitel In Erinnerung an die Reichsprogrom-
nacht 9 november 1938. 

‘Ik hoorde het stuk en was vanaf de eerste seconde 
meteen verkocht’, aldus Christos. ‘Ik ben het werk nooit 
meer vergeten – droeg het altijd met me mee, wachtend 
op een gelegenheid het uit te voeren.’ Het duo beschrijft 
het stuk als een werk met grote contrasten, extreme 
geluiden, registers en tempi. Dramatisch en tegelijkertijd 
ook abstract. Vooral het langzame deel is indrukwekkend. 
Het is intens sereen en heeft iets eeuwigs, ook al is het 
heel kort. ‘Het is muziek die je ongemakkelijk maakt. 
Zelfs in de kalme delen van het werk heerst een enorme 
spanning. Mamlok is een van die componisten van na 
de Tweede Wereldoorlog voor wie de wereld zó was 
veranderd, dat ze een ander muzikaal idioom moesten 
uitvinden om de horror die had plaatsgevonden te 
kunnen beschrijven.’ 

Aftab Darvishi - A thousand butter� ies
De Iraanse componist Aftab Darvishi studeerde in 

dezelfde tijd aan het Conservatorium van Amsterdam 
als Andreas Mader en Christos Papandreopoulos: ‘Ze 
schrijft pakkende, beeldende muziek, daarom kozen 
we haar voor het opdrachtstuk van ons programma. 
En toen we hadden besloten dat ons programma zou 

gaan over thuiskomen, immigratie en alle mogelijke 
dimensies ervan, maakte Aftabs aandeel het thema 
meteen ook helemaal van hier en nu. Als Iraans 
componist in Nederland maakt zij duidelijk hoe actueel 
en van alle tijden het thema is.’ 

Aftab Darvishi schrijft over A Thousand butter� ies: 
‘Stel je een zwerm migrerende vlinders voor. Een wolk 
van kleuren en vormen: een mozaïek in beweging. Geen 
twee verhalen zijn hetzelfde. A Thousand butter� ies
schetst drie verschillende reizen, elk met zijn eigen ritme 
en muzikale � xatie. (...) Dit stuk is een meer-lagig 
gesprek tussen saxofoon en piano, constant 
bewegend door schaduwen, licht en duisternis. 
Immigratie, je thuis voorstellen, thuiskomen: unieke 
verhalen, net zo vrij als dit mozaïek van 
vlindervleugels.’

‘Ik moet in dit stuk iets doen dat ik nog niet eerder 
heb gedaan’, merkt Andreas op. ‘Ik wil nog niet alles 
verklappen maar het heeft te maken met de klank. 

Aftab gebruikt westerse 
muziektechniek, maar de 
klankkleuren, melodieën en 
toonsoorten zijn Iraans.’ 

Maurice Ravel - Ma mère l’oye
Met dit werk van Ravel komt 

een ander aspect van het thema 
aan de orde, legt Christos uit. 
‘Waar het bij het werk van 
Darvishi vooral gaat over 
immigratie en bij Schulho�  over 
het creëren van een artistiek 

toevluchtsoord te midden van onrust, schept Ravel door 
muzikale versies te maken van vijf beroemde 
kinderverhalen het warme gevoel van thuis zijn.’ 

Ma mère l’oye (Moeder de Gans) was oorspronkelijk 
een vierhandige pianosuite die Ravel in 1908 schreef, 
gebaseerd op sprookjes uit de gelijknamige bundel 
van Charles Perrault. Hij wilde met dit werk ‘de poëzie 
van de kindergeest oproepen’. Al snel bewerkte hij het 
voor orkest, en Christos Papandreopoulos 
arrangeerde het weer voor piano en saxofoon. Hierbij 
ging hij uit van zowel de piano- als de orkestversie: ‘Ze 
lagen beide op mijn bureau toen ik eraan werkte. Ik 
checkte maat per maat hoe Ravel zijn eigen werk van 
piano naar orkest transcribeerde. Het was alsof ik een 
privé-orkestratie- en muziekles kreeg van de Maestro 
zelf! Ik heb geprobeerd om alle mogelijke technieken 
voor de piano en gedurfde combinaties van sopraan-
saxofoon en piano te gebruiken om, bijvoorbeeld, Ravels 
gamelan-imitatie te reproduceren.’

Vooral het derde deel (Laideronnette) met de 
gamelanklanken, spreekt het duo erg aan. Maar 
misschien is deel vier (Les entretiens de la Belle et de 
la Bête) nog wel intenser, denkt Christos: ‘Belle spreekt 
de toverwoorden ik houd van je uit tegen het beest, en 
dan volgt na een weelderig arpeggio van de harp een 
van de meest dromerige passages ooit.’

PROGRAMMA

IMAGINE HOME
Andreas Mader saxofoon

Christos Papandreopoulos piano

Erwin Schulho�  1894 - 1942
Hot-Sonate (1930)
I
II
III
IV

Paul Hindemith 1895 - 1963
Sonate in Es (1943)
Ruhig bewegt
Lebhaft
Sehr langsam
Das Posthorn (Zwiegespräch)

Ursula Mamlok 1923 - 2016
Rückblick (2002) 
Hurried
Elegy - Calm
With Energy
Lament - Mournful

Aftab Darvishi *1987
A Thousand butter� ies (2019)

Maurice Ravel 1875 - 1937
Ma mère l’oye (1908 - 1911) (arrangement 
Christos Papandreopoulos)
 Pavane de la belle au bois dormant 
 Petit poucet 
 Laideronnette, Impératrice des pagodes
 Les entretiens de la Belle et de la Bête
 Le jardin féerique

George Gershwin 1898 - 1937
An American in Paris (1928) (arrangement 
Christos Papandreopoulos)
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‘EEN ARRANGEMENT 
MOET ZO KLINKEN 

ALSOF HET 
OORSPRONKELIJK VOOR 
PIANO EN SAXOFOON IS 

GESCHREVEN’


