vrijdag 13 mei 2022, 20.15 u., inleiding Thea Derks, 19.30 u.
serie Muzikale Meesterwerken
TivoliVredenburg Utrecht, Grote Zaal

SOKOLOV
SPEELT

TSJAIKOVSKI
Radio Filharmonisch Orkest
Nicholas Collon, dirigent
Valeriy Sokolov, viool
Claude Debussy 1862-1918
uit Préludes voor piano Boek 1 & 2 (arr. Colin Matthews 2001-2006)
Feux d’artifice (1910)
Feuilles mortes (1912)
Ce qu’a vu le vent d’ouest (1912)
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840–1893
Vioolconcert in D opus 35 (1878)
Allegro moderato • Canzonetta: Andante • Finale: Allegro vivacissimo
pauze
Sofia Goebaidoelina 1931
Der Zorn Gottes (2019) Nederlandse première
Claude Debussy
La mer (1903-05)
De l’aube à midi sur la mer • Jeux de vagues • Dialogue du vent et de la mer
Valeriy Sokolov vervangt Pekka Kuusisto, die door persoonlijke omstandigheden
verhinderd is.
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te volgen via de
webcast, zie www.nporadio4.nl. Presentatie: Leonard Evers

DEBUSSY –
TSJAIKOVSKI –
GOEBAIDOELINA
Valeriy Sokolov
ontsnapt uit Oekraïne
Ontsnapt uit Oekraïne twee maanden na
het begin van de oorlog - voelt dit voor
Valeriy zeker als een frisse wind. Hij helpt
momenteel actief vluchtelingen, haalt
zoveel mogelijk jonge muzikanten uit het
land, helpt bij het organiseren van accommodatie en schoolstages in heel Europa.
Dit is een zaak die Valeriy na aan het
hart ligt. Er komt een groot artikel in
The Strad over zijn verhaal - in het
meinummer.
Na de georkestreerde versie van enkele piano
preludes van Claude Debussy door Colin
Matthews, vertolkt Valeriy Sokolov het Vioolconcert van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. In dit werk
werd de viool volgens een criticus ‘gegeseld,
gesloopt en bont en blauw geslagen’. Tsjaikovski
kon de rest van zijn leven de hele recensie uit zijn
hoofd citeren. Daarna komt een langverwachte
Nederlandse première tot klinken, namelijk Der
Zorn Gottes van de Russische componiste Sofia
Goebaidoelina (1931), die vooral in het Westen
gelauwerd is. Het is een turbulent instrumentaal
werk, oorspronkelijk bedoeld als finale van haar
oratorium Über Liebe und Hass uit 2016. Het
jaar 2020 gaf haar de tijd om het als zelfstandige
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iconische Syrinx voor fluit solo. Tussen 2001 en
2006 maakte hij orkestversies van beide boeken
met Préludes voor piano solo, in opdracht van het
Hallé Orchestra dat ze in 2011 uitbracht op cd.
De preludes gelden zo’n beetje als het nec plus
ultra van de 20e-eeuwse pianomuziek. Vandaag
klinken de orkestraties van ‘Ce qu’a vu le vent
d’ouest’ uit Boek 1 en ‘Feulles mortes’ en ‘Feux
d’artifice’ uit Boek 2. Matthews schrijft
hierover: ‘Het was fascinerend om texturen die
op het eerste gezicht puur pianistisch gedacht
zijn te vertalen naar orkestmuziek. Ik hoop dat
het net zo moeilijk zal zijn ze weer terug te
zetten naar de piano.’

Het was fascinerend
om texturen die op het
eerste gezicht puur
pianistisch gedacht zijn
te vertalen naar orkest
muziek.
compositie uit te werken. Tot slot klinkt La mer
van Debussy, een indrukwekkend ‘portret’ van
het water en zijn verschijningen. Rustig en
kabbelend, maar ook woest en kolkend. Met dit
werk sluit het programma aan bij het centrale
thema van dit seizoen: De Vier Elementen.

Wie de drie miniatuurtjes beluistert hoort dat
Matthews er uitstekend in geslaagd is de
zinnelijke stijl van Debussy in zijn instrumenta
ties op te roepen. In ‘Feux d’artifice’ buitelen
schuimende wervelingen van hout- en koper
blazers over elkaar. ‘Feulles mortes’ schetst een

nostalgische sfeer met langgerekte, weemoedige
cantilenen. En ‘Ce qu’a vu le vent d’ouest’
herinnert met zijn aanrollende golven van lage
strijkers en blazers tegen kittige uitroepen in de
hoge registers aan Debussy’s meesterwerk La
mer dat na de pauze wordt uitgevoerd.

Tsjaikovski – Vioolconcert
Tjsaikovski schreef zijn Vioolconcert tussen 1877
en 1878, toen hij in een diepe crisis verkeerde
vanwege zijn onbesuisde huwelijk met Antonia
Miljoekova. ‘Ik realiseerde me dat het lot ons nu
onlosmakelijk met elkaar had verbonden’,
schreef hij vlak na de plechtigheid, ‘maar opeens
drong tot me door dat ik niet eens simpele
vriendschap voor haar voelde – eerder een
aversie, in de waarste betekenis des woords.’
Zelfmoord leek hem de enige uitweg, maar
daartoe ontbrak hem de moed. In plaats daarvan
ging hij naar het kuuroord Clarens aan het Meer
van Genève. Daar klaarde hij op: ‘Ik woon nu in
Zwitserland, in adembenemende natuur. Was ik
één dag langer in Moskou gebleven, dan was ik
gek geworden, of had mezelf verdronken in de
stinkende golven van de Moskva.’
Tsjaikovski vond soelaas in de Symphonie
espagnole van Eduard Lalo, die hij samen met
zijn compositiestudent Iosif Kotek doorspeelde
in de versie voor viool en piano. Hij loofde de
‘frisheid, lichtheid, pikante ritmes en mooie,

Préludes Debussy
georkestreerd
Colin Matthews is een begaafd orkestrator en
maakte bewerkingen van muziek van zulke
uiteenlopende componisten als Mahler, Beet
hoven, Moesorgski, Schubert, Britten en Purcell.
Van Debussy orkestreerde hij onder andere de
Symfonie in b, de pianocyclus Images en het

Claude Debussy

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
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prachtig geharmoniseerde melodieën’ in een brief
aan zijn penvriendin Nadezjda von Meck. Hij
kreeg weer plezier in het componeren en
voltooide zijn concert in slechts een maand tijd,
daarbij dankbaar gebruik makend van tips over
viooltechniek van Kotek.

Hij kreeg weer plezier in
het componeren en
voltooide zijn concert in
slechts een maand tijd,
daarbij dankbaar
gebruik makend van
tips over viooltechniek
van Kotek.
Het concert opent met een korte introductie
door het orkest, waarna de solist het zangerige
hoofdthema inzet. Vervolgens soleert de solist
in virtuoos passagewerk van razendsnelle
toonladderfiguren en gebroken drieklanken.
Na een heroïsche climax en een technisch
veeleisende cadens stevenen orkest en solist in
hoog tempo af naar het slot. De hierop volgende
canzonetta ademt met zijn wiegende driekwarts
maat de sfeer van een liefdesgedicht. Een koraal
van de houtblazers vormt de opmaat voor een
zoete, licht melancholieke melodie van de viool.
Na een opgewektere passage in een andere
toonsoort wordt via een reeks akkoorden zonder
pauze het derde deel ingezet. Dit allegro
vivacissimo is met zijn opzwepende ritmiek,
begeleiding van liggende tonen en volksmuzie
kachtige melodiek het meest Russisch van toon.
De violist spettert in felle, zigeunerachtige
loopjes in pittige interactie met het orkest en het
stuk besluit met een virtuoze coda.
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Goebaidoelina –
Der Zorn Gottes
Voor Sofia Goebaidoelina is componeren
allesbehalve een lichtzinnige zaak: elke noot
komt voort uit een diepgeworteld geloof in de
verbondenheid van de mens met het universum.
Deze moet gekoesterd worden, om de mensheid
te behoeden voor degeneratie. ‘Zonder tragische
en diepzinnige kunst ontstaat entropie’, zei ze
hierover. ‘Alles in de natuur, ook de mens,
streeft naar nivellering en het is de taak van de
kunstenaar die te weerstreven. Ik zie het als
mijn opdracht het geestelijke element een stem
te geven.’
De Tataars-Russische Goebaidoelina is een
overtuigd lid van de Russisch-orthodoxe kerk.
Elke nieuwe compositie vormt een eerbetoon
aan god, zoals dat ook gold voor componisten
als Bach en Bruckner. Veel van haar composi
ties dragen religieuze titels en ze maakte
veelgeprezen zettingen van de Johannes-Passie en
het Zonnelied van Franciscus van Assisi. In 2016
componeerde ze haar grootschalige oratorium
Über Liebe und Hass, op gebeden en psalmen
in verschillende talen.
Een van de negen delen was ‘Der Zorn Gottes’,
maar ze voelde dat er meer in het materiaal zat
en in 2019 maakte ze een nieuwe versie voor
orkest. Wegens corona beleefde het stuk pas in
november 2020 zijn première tijdens het festival
Wien Modern, als livestream zonder publiek.
Een jaar later verscheen het op cd.

Sofia Goebaidoelina

De compositie is opgedragen aan ‘de grote
Beethoven’ en opent met machtige, onheilspel
lende woelingen van lage strijkers en blazers, die
trefzeker een woedende God oproepen. De
slagwerkers geselen hun instrumenten met
mokerslagen, terwijl wild klokgelui en driftig
door elkaar krioelende lijnen van hoge houtbla
zers en strijkers een beeld schetsen van een
menigte in doodsangst.
Na een lichtere passage keert de duistere,
dissonante laagte weer terug. Opflakkerende
kreten in het hoge hout en koper staan tegen
over zware, dalende lijnen, doorsneden met
etherisch stijgende motieven van piccolo en
soloviool. Al snel belandt de muziek weer in
dezelfde onpeilbare diepte waarmee het stuk
begon. Van hieruit wordt via steeds stijgende
motieven een indrukwekkende climax opge
bouwd, die na een plotse stilte en een kort
koraal uitmondt in een apocalyptische finale.
‘Het is alsof Goebaidoelina de trompetten van
Jericho heeft laten schallen’, schreef een recen
sent. ‘De grillige lijn herinnert aan de messiaan
se nadruk van angst en terreur in het aangezicht
van het goddelijke’, schreef een ander. Een
derde concludeerde dat ‘alleen een componist
als Beethoven je met zo’n intens lied van woede
zó de oren had kunnen doen spitsen’. Der Zorn
Gottes kruipt onherroepelijk onder je huid en is
het zoveelste meesterwerk dat Goebaidoelina
ons heeft geschonken.

Debussy – La mer
Claude Debussy had een hekel aan opgelegde
compositiesystemen. Hij vond het ‘nuttiger de
zonsopgang te bewonderen dan de Pastorale van
Beethoven te beluisteren’ en zocht naar manie
ren om de traditionele tonaliteit en de daarmee
samenhangende sonatevorm te doorbreken. Hij
liet zich inspireren door oosterse traditionele

muziek en ging pentatonische en heletoonstoonladders gebruiken, respectievelijk
gebaseerd op vijf en zes tonen binnen het octaaf.
Hierdoor kreeg zijn muziek een exotisch tintje.
Omdat hij tegelijkertijd de tot dan toe gangbare
ritmische puls achterwege liet, resulteerde dit in
‘zweverige’ en ‘vage’ muziek, door conservatieven
smalend omschreven als ‘impressionisme’. Zelf
moest Debussy niets van die term hebben, en
terecht, want hoe kleurrijk zijn composities ook
zijn, vormeloos zijn zij zeker niet.

... resulteerde dit in
‘zweverige’ en ‘vage’
muziek, door conser
vatieven smalend
omschreven als
‘impressionisme’.
Als kind had Debussy matroos willen worden
en zijn leven lang koesterde hij een grote liefde
voor de zee. In 1903 voelde hij de behoefte deze
muzikaal te portretteren – en trok zich terug in
het noordwesten van Bourgondië, in een dorpje
aan de Yonne. Te midden van de lieflijke
heuvels putte hij inspiratie uit ‘een vracht aan
herinneringen’, die hij waardevoller achtte dan
de werkelijkheid, ‘waarvan de schoonheid vaak
het denken doodt’.
Met ongelooflijk raffinement en oog voor detail
schilderde Debussy vervolgens een portret van
de zee, die schijnbaar immer hetzelfde blijft,
maar voortdurend van kleur en ritme verschiet.
La Mer werd een van zijn meest geliefde werken.
Thea Derks
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Groots en symfonisch
Ella van Poucke
Artist in residence
Premières en
Nederlandse muziek

Goed nieuws! Het nieuwe seizoensmagazine van het
AVROTROS Vrijdagconcert 2022-2023 is uit. U kunt
het krijgen bij de ingang, in de pauze en na afloop van het
concert.
U kunt abonnementen, losse kaarten of een passe-partout voor het nieuwe
seizoen online reserveren via www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/
avrotros-vrijdagconcert-series
Losse kaarten zijn te reserveren via avrotrosvrijdagconcert.nl of
www.tivolivredenburg.nl/klassiek of via het bestelformulier bijgesloten in de
brochure of verkrijgbaar via de kassa.
De kassa is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 12.00 - 17.00 uur via
030 2314544

AVROTROS KLASSIEK
EXTRA
Inmiddels is voor het nieuwe concertseizoen
een nieuwe serie uitgekomen. Hierin een
prachtig boeket met kroonjuwelen uit de
muziekgeschiedenis, zoals Bachs Weihnachtsoratorium door de Nederlandse Bachvereniging en Beethoven’s Negende symfonie door
het Radio Filharmonisch Orkest en Groot
Omroepkoor o.l.v. Krzystof Urbanski.

De complete serie met 6 concerten en 1 extra
concert is voor € 129 online te bestellen via
www.tivolivredenburg.nl/avrotros-extra
Uw wachtwoord is ATVC2223 (let op: hoofd
lettergevoelig). Hierbij kunt u per concert zelf
uw stoel uitkiezen.

Jong Talent
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UITVOERENDEN
Nicholas Collon, dirigent

Support klassieke talenten en geef
hen het podium dat ze verdienen
AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, 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).

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

• Nicholas Collon was leerling van Eton College en
studeerde vervolgens orgel, piano en altviool
• hij specialiseerde zich in orgel aan Clare College
van de Universiteit van Cambridge en was
altviolist in het National Youth Orchestra of
Great Britain (NYOGB)
• hij werd als dirigent opgeleid door o.a. Sir Colin
Davis bij het London Symphony Orchestra en
was assistent van Sir Mark Elder bij het Hallé
Orchestra in Manchester
• in 2005 richtte hij het Aurora Orchestra op,
waarvan hij artistiek leider werd
• Nicholas Collon dirigeerde in Ramallah en
Nicholas Collon
Bethlehem de eerste opera’s ooit op de Westelijke
Jordaanoever opgevoerd: Die Zauberflöte van
Mozart in 2007 en La bohème van Puccini in 2009
• hij kreeg in 2008 de Arts Foundation Fellowship, verkozen uit twintig genomineerde jonge
dirigenten
• in seizoen 2011-2012 was hij assistent-dirigent van het London Philharmonic Orchestra
• hij debuteerde in 2012 met Die Zauberflöte bij de English National Opera
• Nicholas Collon dirigeerde in 2013 première van de opera Wagner Dream van Jonathan Harvey bij
de Welsh National Opera
• vanaf seizoen 2018-2019 was hij chef-dirigent en artistiek adviseur van het Residentie Orkest,
een post die hij per augustus 2021 verruilde voor het Fins Radio Symfonieorkest; daarnaast is
Nicholas Collon eerste gastdirigent van het Gürzenich-Orchester in Keulen
• operaproducties leidde Nicholas Collon bij onder andere de Glyndebourne Touring Opera, English
National Opera, het Aldeburgh Festival en de Oper Köln
• meer dan tweehonderd composities bracht hij in Britse of wereldpremière, van onder anderen Unsuk
Chin, Phillip Glass, Nico Muhly, Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki en Judith Weir
• Nicholas Collon was op vrijdag 20 november 2020 in het Vrijdagconcert te gast met het Residentie
Orkest in een programma met Fractal Variations van Theo Verbey, Mozarts Pianoconcert in A
KV 414 en Pelleas en Melisande van Sibelius

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek
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Valeriy Sokolov,
viool
• de Oekraïense violist Valeriy
Sokolov is winnaar van de
George Enescu International
Violin Competition in Boekarest
• hij werkt regelmatig samen met
orkesten in Engeland, Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland, Neder
land, Zwitserland, Noorwegen,
Japan en Shanghai
• dirigenten met wie Valeriy
Valeriy Sokolov
Sokolov regelmatig musiceert zijn
Vladimir Ashkenazy, David
Zinman, Susanna Malkki, Andris Nelsons, Peter Oundjian, Rafael Payare, Santtu-Matias Rouvali,
Yannick Nézet-Séguin, Juraj Valcuha en Kirill Karabits
• hij trad op in vele grote Europese festivals, waaronder Verbier en Lockenhaus, en maakte in 2017
zijn recitaldebuut op het Luzern Festival
• Valeriy treedt regelmatig op in de grote concertzalen over de hele wereld, met als hoogtepunten
onder andere optredens in Theatre du Chatelet, evenals in de Wigmore Hall, Lincoln Center,
Mariinsky Theatre, Prinzregenten Theatre in München en Musikverein in Wenen
• als actief kamermuziekspeler heeft hij regelmatig samengewerkt met Gary Hoffman, Gerard Causse,
Lisa Batiashvili, Francois Leleux en Nelson Goerner
• dit seizoen vermeldt optredens bij het Bournemouth Symphony Orchestra met Kirill Karabits,
Orchestra del Teatro di San Carlo en SWR Symphonieorchester met Juraj Valčuha, en debuutoptre
dens met Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo onder leiding van Cristian Măcelaru, met het
Orchestra Filarmonica della Scala en het Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI met Juraj
Valčuha
• Valeriy Sokolov treedt regelmatig op met Evgeny Izotov, zowel in recital als met zijn eigen pianotrio
met cellist Gary Hoffman
• Valeriy, geboren in 1986 in Charkov in Oekraïne, verliet zijn geboorteland op 13-jarige leeftijd en
voltooide zijn studies bij Natalia Boyarskaya, Felix Andrivesky, Marc Lubotsky, Ana Chumachenko,
Boris Kuschnir en Gidon Kremer in Londen, Hamburg, Frankfurt en Wenen

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) 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
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• het RFO speelt geregeld premières van opdrachtwerken in de omroepseries AVROTROS
Vrijdagconcert en NTR ZaterdagMatinee
• het orkest bereikt jong publiek in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of
the Blue
• vrijwel alle concerten worden rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4
• het RFO wordt sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellak
is, de eerste vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
www.radiofilharmonischorkest.nl
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest?
www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo

DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl

AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 20 mei 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 27 mei 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

100 jaar
Kleuren van de
Nederlandse
Levant
Bachvereniging Haytham Safia Qu4rtet
Nederlandse
Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Lucía Caihuela sopraan
Valer Sabadus alt
Benedikt Kristjánsson tenor
Dietrich Henschel bas
Jurate Sirvyte dans/acteur
Adrian Schvarzstein regie
feestprogramma met o.a.
Bach Zerreißet, zersprenget, zertrümmert
die Gruft oder Der zufriedengestellte
Aeolus, BWV 205

Haytham Safia ud
Hanneke Ramselaar hobo
Leonie Stevens cello
Osama Mileegi percussie

Trio Qasyoun
Jawa Manla zang en ud
Shaza Manla qanoun
Modar Salama Arabisch slagwerk

Zanzidse Strijkkwartet
Melissa Ussery viool
Siobhán Doyle viool
Anna Magdalena den Herder altviool
Leonie Stevens cello

Terugluisteren
Wilt u nagenieten van het AVROTROS Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar de interviews met de dirigent, de componist of een solist? Luister dan terug (onder Uitzending
Gemist) op www.nporadio4.nl/ avrotrosvrijdagconcert
Of luister en kijk naar de vele klassieke muziekconcerten die AVROTROS heeft
geregistreerd op YouTube via www.youtube.com/user/avroklassiek/video
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