ANTON
MECHT SPRONK

DUTCH
CLASSICAL
TALENT
PROGRAMMA

Dutch Classical Talent is een
initiatief van de Nederlandse
concertzalen en de JCP Stichting

PROG RA MMA
ANTON MECHT SPRONK

Domenico Gabrielli 1659 - 1690
Uit: Sette Ricercari per il violoncello solo (1688)
Ricercare nr.1

Zoltán Kodály 1882 - 1967
Sonata in b voor cello solo, opus 8 (1915)
Allegro maestoso ma appassionato
Adagio con gran espressione
Allegro molto vivace

Mark O’Connor *1961
Appalachia Waltz (versie voor cello solo) (1993)

Gaspar Cassadó 1897 - 1966
Uit: Suite voor cello solo (1920)
Deel 3: Intermezzo e danza finale (a jota)

Giovanni Sollima *1962
Alone (2008)

Op ontdekkingsreis met Anton Mecht Spronk
Hij heeft al veel van de wereld gezien, wint prijzen
bij de vleet en speelt op een zeldzame cello (een
Vuillaume uit 1865). Kan het nog beter? Voor Anton
Mecht Spronk (Anton voor zijn vrienden) kan het altijd
nog beter. Hij wil zich blijven ontwikkelen, om wat
hij ziet en hoort in de muziek ‘met zoveel mogelijk
mensen te delen’.
Op het moment dat we zoomen zit hij in Berlijn.
Het is er koud, zegt hij (dezelfde ijzige vrieskou die
even later ook Nederland zal verrassen), maar een
belangrijker mededeling is dat hij die ochtend auditie
deed, én is toegelaten, voor zijn derde master (de
andere twee haalde hij in Zürich en Berlijn, AvdH.)
‘Deze studiegang is vrij gespecialiseerd en zet de
puntjes op de i. Het gaat over heel andere aspecten
van het vak, zoals bijvoorbeeld je uitstraling. Ook
vind ik het prettig dat ik hierdoor nog wat kan blijven
werken met mijn docent (Jens Peter Maintz, AvdH).
En Berlijn is een fantastische stad voor een musicus,
er wonen hier veel kunstenaars, de sfeer is goed en
er is veel cultuur - corona even buiten beschouwing
gelaten’.
Een programma zonder Bach
Kun je een programma voor cello solo in elkaar
zetten, zonder al is het maar een fragmentje van
Bachs cellosuites? Anton Spronk vindt van wel. Júist
wel. ‘Ik heb veel Bach gespeeld en ben veel bezig
met Bach. Ik hóud van Bach. Maar met deze reeks
concerten wil ik laten zien dat het cello-solorepertoire
ook zonder Bach nog bijzonder rijk is. De werken
die ik daarvoor uitkoos hebben bijna allemaal
verwijzingen naar volksmuziek. Ze komen uit totaal
verschillende windstreken en culturen en toch zijn
er naast grote verschillen ook overeenkomsten. Dat
maakt deze combinatie van stukken zo interessant.
Neem bijvoorbeeld de Hongaar Kodály en de Spaanse
Cassadó. Cassadó was enorm geïnspireerd door
Kodály’s Sonate. Hij citeert er zelfs iets uit in zijn Suite,
terwijl beide componisten toch de volksmuziek van
hun eigen vaderland gebruiken. Toen ik dat ontdekte,
had ik het thema van dit programma gevonden en
wilde ik het publiek meenemen op een reis waarbij ze
die verschillen en overeenkomsten kunnen ontdekken.’
Domenico Gabrielli’s Ricercare was ook een
ontdekking voor Anton Mecht Spronk. Gabrielli is een
van de vroegst bekende cellovirtuozen van de Barok.
Hij was in zijn tijd zo beroemd dat hij te boek staat
als de ‘Domenico van de cello’. Hij woonde en werkte
in Bologna en schreef naast een reeks opera’s ook
stukken voor cello solo.
‘Deze Ricercares zijn niet heel bekend’, aldus Anton.
‘Het zijn min of meer de eerste composities die echt
voor cello solo geschreven zijn. Voor die tijd was
de cello meestal onderdeel van de basso continuogroep en geen solo-instrument, zoals dat wel voor
de viool gold. Ik speel maar een heel klein stukje van

Gabrielli’s Ricercares en dat doe ik met de klank van
de oude stemming. Want voor de Sonate van Kodály
- die hierna komt - moeten de twee bassnaren van
de cello een halve toon lager worden gestemd. Dat
vermindert de spanning en zorgt voor de klank van de
oude stemming. Bijkomstig voordeel is dat ik de cello
niet hoef om te stemmen tussen die twee stukken door.
De Sonate van Kodály is een te heftig stuk om mee te
beginnen daarom koos ik voor Gabrielli’s Ricercare als
introductie.’

Op veel cello-cd’s staat zowel Kodály’s Sonate en de
Suite voor cello solo van Gaspard Cassadó. Heel
begrijpelijk, want in het eerste deel van zijn Suite
(Preludio-Fantasia) citeert Cassadó uit de Sonate van
Kodály (en onder andere ook uit Daphne et Chloé
van Ravel). Gaspard Cassadó was een componist
met zijn ogen en oren wijd open voor muziek van
verschillende periodes en culturen. Zo componeerde
en arrangeerde hij een Toccata in de stijl van de
zeventiende-eeuwse Frescobaldi. Cassadó was
een geboren en getogen Catalaan en vooral in het
tweede deel van zijn suite (Sardana) en het vurige en
dramatische derde (Intermezzo e danza finale) is de
volksmuziek van zijn landstreek te horen.

‘Kodály’s Sonate in b is het hoofdwerk van dit
programma; het belangrijkste en het langste. Met dit
stuk kun je alle facetten van een cello laten horen. Er
zit zóveel in: virtuositeit, emotionaliteit, volksmuziek.
Giovanni Sollima, Alone
De Sonate is een indrukwekkend en complex werk
‘Giovanni Sollima is een enorm virtuoze Italiaanse
en een vrij grote uitdaging om te spelen. Door de
cellist die ook heel bekend is in Nederland, onder
omstemming van de lage bassnaren klinkt de muziek
andere van de Cellobiënnales. Zijn Alone leek me een
nog donkerder en dramatischer.’
mooie afsluiting’, zegt Anton. ‘Ik opende dit concert
Over deze compositie, waarin invloeden van Debussy
met Gabrielli, ook een Italiaanse componist, tevens
en Bartók te horen zijn, is wel geschreven dat als
cellovirtuoos. Van een heel
Kodály alleen maar deze
oud Italiaans cellostuk
geweldige sonate had
sluit ik de cirkel met een
gecomponeerd en niets
heel moderne Italiaanse
anders, hij nog tot de
‘IN KODÁLY’S SONATE
cellocompositie.’
grootste musici van Hongarije
Alone van Sollima begint
zou behoren.
KUN JA ALLE FACETTEN
mooi, sereen en donker en
VAN EEN CELLO LATEN
eindigt met een razendsnelle
Anton: ‘Hierna speel ik
jacht op de snaren. Een goed
Appalachia Waltz van
HOREN: VIRTUOSITEIT,
uitroepteken als slot van het
Mark O’Connor. Het is vooral
concert, beaamt Anton. Het
bekend geworden door de
EMOTIONALITEIT,
lijkt of alles hier samenkomt,
opname ervan door Yo-Yo Ma.
VOLKSMUZIEK’
oosterse klanken, oude
Hier klinkt muziek in door uit
muziek, moderne muziek en
weer een heel andere richting.
volksdans.
Er zitten Scandinavische
invloeden in en Amerikaanse
Minstens zo veelzijdig als zijn cello
volksmuziek. In dit korte werk blijft de onderste toon
Alle stukken op dit programma werden
vaak lang liggen, als een soort orgelpunt. Je hoort
gecomponeerd door een groot cellist, of (in het geval
dat ook wel in Indiase muziek en ook in veel van de
van Appalachia Waltz) violist. Ook Anton Mecht
stukken van dit programma. Het is een element dat in
Spronk componeert weleens, bekent hij: ‘Mijn vader
de volksmuziek van over de hele wereld terugkomt.’
is cellist (en tot mijn twaalfde ook mijn leraar), mijn
De Amerikaanse violist/componist O’Connor mengt
broer violist en ik schreef soms wel kleine stukjes voor
in zijn werk jazz, countrymuziek en klassiek. Hij
ons drieën. Ik improviseer ook graag op de piano,
componeerde dit breekbare melancholieke werkje
dus, wie weet in de toekomst…? Ik vind het sowieso
toen hij verbleef in de Amerikaanse staat Tennessee.
ﬁjn om creatief bezig te zijn, dingen te ontdekken en
Hij was er onder andere bezig aan een compositie
me verder te ontwikkelen. Niet alleen in de muziek. Ik
over de verdrijving van de Cherokee Indianen, maar
ben op het ogenblik ook veel aan het fotograferen,
dit korte stukje muziek paste er niet bij. Hij liet het
en sporten - skiën, surfen - doe ik ook graag. Ik speel
horen aan Yo-Yo Ma, die er zo enthousiast over was
wereldwijd als solist, heb veel concoursen gedaan,
dat hij het meteen ging uitvoeren en opnemen. Zo
maar ik houd ook heel erg van kamermuziek. Op
kreeg Appalachia Waltz een eigen leven. O’Connor
dit moment is er geen vast kamermuziekensemble
zei zelf eens over dit werk dat hij het zoveel mogelijk
waarin ik speel, maar ik heb, samen met mijn vriendin
wilde laten lijken op de muziek van de oorspronkelijke
(violiste Larissa Cidlinsky, AvdH) al sinds een jaar of
bewoners van de staat. De titel verwijst naar de
zes mijn eigen internationale kamermuziekfestival
Appalachen, het gebergte dat (onder meer) door
Eggenfelden klassisch. Het idee ontstond toen we
Tennessee loopt.
samen optraden in Eggenfelden (een prachtig stadje
in de buurt van München) en er zoveel publiek

op het concert afkwam dat er mensen naar huis
gestuurd moesten worden. Nu speel ik vooral daar
de meeste kamermuziek en leer ik er heel veel
kamermuziekmusici kennen.
Ik vind het ﬁjn om in projecten te werken, maar er
zijn nog veel andere dingen waar ik van droom.
Op het ogenblik probeer ik me vooral zo goed
mogelijk te ontwikkelen als solist. Dat is best lastig:
het niveau wordt steeds hoger en de concurrentie
is altijd aanwezig, zeker op internationaal niveau.
Het komt goed uit dat ik in Berlijn woon, er zijn
hier veel musici van een heel hoog niveau. Je kunt
elkaar aanmoedigen of je aan elkaar optrekken. Dat
inspireert. Kortom, er is altijd nog een weg naar beter
en hoger.’
Boodschap
‘Met dit concert voor cello solo kan ik laten zien hoe
veelzijdig een cello alleen kan zijn. En de ontdekking
dat volksmuziekelementen van uiteenlopende culturen
een harmonieus geheel kunnen vormen geeft aan dat
alle mensen, hoe verschillend ook, aspecten hebben
waarop ze elkaar kunnen ontmoeten.’
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D U T C H C L A S S I C A L TA L E N T
Dutch Classical Talent is een talentontwikkelingstraject
van achttien maanden voor jonge musici die studeren
of zijn afgestudeerd aan een van de Nederlandse
conservatoria. Finalisten doorlopen een intensief
coachings- en studieprogramma, en gaan met een
eigen programma op tour langs twaalf Nederlandse
concertzalen. Op zondagmiddag 9 mei vindt er als
afsluiting een Grande Finale plaats waarin de vier
ﬁnalisten strijden om de Dutch Classical Talent Award
van €10.000 en de Publieksprijs.
Dutch Classical Talent is een initiatief van de
Nederlandse concertzalen en de JCP Stichting. De
ﬁnale van Dutch Classical Talent wordt mede mogelijk
gemaakt door het Fonds Angela E., beheerd door het
Prins Bernhard Cultuurfonds
www.dutchclassicaltalent.nl

