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Residentie Orkest Den Haag 
Anja Bihlmaier, dirigent
Tobias Feldmann, viool

Jan van Gilse 1881-1944 
Concertouverture in c (1900)

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Vioolconcert nr. 4 in D KV 218 (1775) 
Allegro
Andante cantabile
Rondeau: Andante grazioso

pauze

Modest Moesorgski 1839-1881
Schilderijen van een tentoonstelling (1874)
Promenade-De dwerg • Promenade-Het oude kasteel • Promenade-Tuilerieën • Bydlo 
(zware Poolse ossenwagen) • Promenade-Ballet van kuikens in hun schalen • Samuel 
Goldenberg & Schmuyle • Promenade-Martplein in Limoges • Catacomben: Sepulcrum 
romanum-con mortuis in lingua morta  • Baba Yaga: De hut op kippenpoten • De Grote 
Poort van Kiev

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, zie  www.nporadio4.nl. 
Presentatie: Leonard Evers

http://www.nporadio4.nl


Mozart: Vierde vioolconcert 
‘Iedereen zette grote ogen op. Ik speelde alsof ik 
de grootste violist van heel Europa was,’ schreef 
Wolfgang Amadeus Mozart na een geslaagd 
optreden aan zijn vader Leopold. Deze strenge 
pedagoog en auteur van Versuch einer gründ-
lichen Violinschule, antwoordde: ‘Dat verbaast 
me niets, want je weet zelf niet eens hoe goed je 
vioolspel is.’ Maar dan gaat hij vermanend 
verder: ‘Je mag beslist niet uit verwaandheid 
– omdat men je een grote speler vindt – noncha-
lant gaan spelen, want veel mensen weten niet 
eens dat je viool speelt en kennen je sinds je 
kinderjaren als klavierspeler.’ Daar had Leopold 
wel een punt. Wolfgang speelde graag viool, 
maar hij legde zich meer en meer toe op het 
pianospel.
Toch heeft hij de vijf Vioolconcerten KV 207, 
211, 216, 218 en 219 hoorbaar met veel plezier 
geschreven in de jaren 1773-1775, als concert-
meester aan het hof van de aartsbisschop van 
Salzburg. Naar voorbeelden uit de Italiaanse 

bekendheid zou hij verkrijgen met zijn opera 
Thijl (1940).
De Concert-ouverture in c uit 1900 is een 
weelderig laat-romantisch jeugdwerk, met 
vleugjes Wagner, Mahler en Strauss. Opvallend 
zijn de spankracht, vloeiende melodiek en 
kleurrijke instrumentatie.
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Barok zijn de concerten driedelig: snel-langzaam-
snel, alle vijf in opgewekt majeur, waarbij zelfs 
het lyrische middendeel niet in mineur staat. 
Virtuositeit en expressie zijn volmaakt in 
evenwicht. In het Allegro van het Vierde viool-
concert in D, KV 218 zoeft de soloviool regelma-
tig omhoog naar a’’’, welke noot een centrale 
functie krijgt. Hobo’s en hoorns zijn waardige 
partners van de solist. In het Rondeau horen we 
onverwacht een stukje volksmuziek, wanneer de 
soloviool zichzelf begeleidt op de lage g, met een 
effect als van een draailier. Grappig en verras-
send is ook de pianissimo afsluiting.

Moesorgski: Schilderijen van 
een tentoonstelling
‘Het leven, zoals zich dat overal openbaart, de 
waarheid, hoe bitter die ook kan zijn, een 
moedige en oprechte taal, zonder omwegen, dat 
is wat ik zoek,’ aldus Modest Moesorgski. ‘Ik 
probeer de abrupte intonatiewisselingen tijdens 
een gesprek zo levendig mogelijk weer te geven 
en een melodie te vinden die voortkomt uit de 
spraak. Het is essentieel dat ieders manier van 
spreken de luisteraar raakt door de plastische 
uitwerking ervan. Door eenvoud van middelen, 
overgave aan het artistieke instinct en nauwkeu-
rige omzetting van de spraakintonatie kun je de 
signalen van het hart, de emotionele stemming 
opvangen.’ Niet alleen gesproken woord wist 
Moesorgski feilloos in zowel vocale als instru-
mentale muziek om te zetten, ook beweging, met 
een inventieve ritmiek.
Hun psychologisch realisme maakt zijn werken 
geliefd bij een groot publiek – evenals ze dat 
waren bij latere generaties vakgenoten, onder wie 
Debussy en Ravel, die hem bewonderden als de 
modernste componist van zijn tijd. Pierre 
d’Alheim, de eerste biograaf van Moesorgski, en 
zijn vrouw, de zangeres Marie Olénine, presen-

In dit openingsconcert van de serie AVROTROS Klassiek 2 klinkt 
eerst muziek van de bevlogen dirigent en begaafde componist Jan van 
Gilse, die omstreeks 1920 de scepter zwaaide over het Utrechts  
Stedelijk Orkest (USO) en destijds door musici en publiek op handen 
werd gedragen.

Na het elegante, sierlijke en zangerige Vierde 
vioolconcert van Mozart met de jonge Duitse 
solist Tobias Feldmann klinkt Modest 
Moesorgski’s machtige Schilderijen van een 
tentoonstelling. De oorspronkelijke pianoversie 
bereikte wereldfaam, vooral door de hier 
gespeelde orkestversie van Maurice Ravel. 
 
Van Gilse: Concertouverture
De Nederlander Jan van Gilse is heel belangrijk 
geweest voor (onder meer) het muziekleven van 
de stad Utrecht. Hij studeerde orkestdirectie en 
compositie bij Franz Wüllner in Keulen. Helaas 
moest hij in 1902 het conservatorium aldaar 
voortijdig verlaten vanwege een conflict waarbij 
hij slechts zijdelings betrokken was. Vervolgens 
studeerde hij in Berlijn compositie bij Engelbert 
Humperdinck. 
Na aanstellingen als operadirigent in Bremen, 
München en Amsterdam werd Van Gilse in 
1917 dirigent van het toenmalige Utrechts 
Stedelijk Orkest, dat hij tot 1922 met veel succes 
leidde. Hij was medeoprichter van het Neder-
lands Bureau voor Muziek Auteursrecht 
(BUMA) en van de Stichting Donemus. Grote 

Wolfgang Amadeus Mozart - portret door 
Johann Nepomuk della Croce, 1780Jan van Gilse
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daar Gnomus, Hartmanns ontwerp voor een 
notenkraker in de vorm van een griezelige 
dwerg, die op kromme benen wild rondspringt. 
In Ravels versie van Il vecchio castello (II) ‘zingt’ 
de saxofoon het weemoedige lied van een 
troubadour bij een kasteelruïne. 
Spelende en ruziënde kinderen, nu en dan tot de 
orde geroepen door hun kindermeisjes, maken 
de tuinen van de Tuilerieën onveilig (III). Bydło 
(IV) is een van de meest mysterieuze delen, met 
een grimmig politiek kantje. De naam is 
oorspronkelijk Pools en betekent ‘vee’ – in het 
Russisch ‘lomp volk’, waarbij we kunnen 
denken aan lijfeigenen, zoals de Wolgaslepers. 
In feite wordt echter verwezen naar het Poolse 
volk, dat leed onder de Russische onderdruk-
king. Uit tactische overwegingen liet Moesorg-
ski de journalist Vladimir Stasov weten: ‘Laten 
we het officieel maar houden op een ossenwa-
gen.’ En zo vatte ook Ravel het op. Vredig 
verdwijnt de kar in de verte, op een wegstervend 
pianissimo.

teerden vanaf 1896 Moesorgski’s werken tijdens 
concert-lezingen in Parijs. Dit repertoire werkte 
als een frisse wind nadat men lang was blijven 
hangen in het navolgen van Wagner.
Pas in 1922 bedankte Maurice Ravel Marie 
Olénin in een brief uitbundig voor de kennis-
making met Moesorgski’s werk, vlak voordat hij 
zich zette aan het orkestreren van diens piano-
cyclus Schilderijen van een tentoonstelling. 
Moesorgski had deze geschreven in 1874, 
geïnspireerd door een herdenkingsexpositie 
gewijd aan zijn vriend Viktor Hartmann, een 
architect en schilder die een jaar eerder was 
overleden. 
In de Promenade, die de tien afzonderlijke delen 
verbindt, kuiert de bezoeker in een afwisselende 
5/4 en 6/4 maat op zijn gemak door de tentoon-
stelling en blijft nu en dan staan voor een 
afbeelding die zijn aandacht trekt. Als eerste is 

Voor Petipa’s choreografie Trilby ontwierp 
Hartmann het Ballet des petits poussins dans leur 
coques (V), geestig en luchtig verklankt door 
Moesorgski/Ravel. Is Samuel Goldenberg und 
Schmuyle (VI) een karikaturale dialoog tussen 
een rijke en een arme Jood? Volgens de musico-
loog Richard Taruskin gaat het om de innerlijke 
roerselen van één persoon. Toch bezat Moesorg-
ski twee potloodtekeningen getiteld ‘Twee Joden 
– een rijke en een arme’, dus... Bij Ravel klinkt 
de arrogante Goldenberg in unisono strijkers en 
houtblazers, de jammerende Schmuyle in een 
gedempte trompet. 
Na de vrolijke drukte op de markt (Limoges: le 
marché, VII) dalen we af naar de doden in de 
catacomben van Parijs (Catacombae/Cum 
mortuis in lingua morta, VIII). Een afbeelding 
van een klok in de vorm van een hut op kippen-
poten, bewoond en bereden door de heks 
Baba-Yaga (La Cabane sur des pattes de poule, 
IX), voert ons in een helse tocht naar het 
slottafereel, La Grande Porte de Kiev (X). 

Hartmann maakte dit ontwerp om te vieren dat 
tsaar Alexander II ontsnapt was aan een aanslag. 
De poort, in oud-Russische stijl, bekroond door 
een koepel als een Slavische helm, werd nooit 
gebouwd, maar Moesorgski zette haar neer als 
een machtige finale. Ravel verwerkte in zijn 
instrumentatie op treffende wijze de beroemde 
Russische klokken.

Frits Vliegenthart

Modest Moesorgski door Ilja Repin, 1881

 

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

5

Moesorgski had  
Schilderijen van een 
tentoonstelling ge
schreven in 1874, ge
inspireerd door een 
herdenkingsexpositie 
gewijd aan zijn vriend 
Viktor Hartmann, een 
architect en schilder 
die een jaar eerder was 
overleden. 

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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Vrijdag

Vrijdag
Vrijdag

AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met NPO Radio 4, TivoliVredenburg en Stichting Omroep Muziek.

22|23

33 concerten in 
TivoliVredenburg

Groots en symfonisch

Ella van Poucke
Artist in residence

Premières en
Nederlandse muziek

Jong Talent

� AVROTROSVrijdagconcert

� @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

� AVROTROSVrijdagconcert

avrotrosvrijdagconcert.nl

Van harte welkom bij het nieuwe seizoen van het  
AVROTROS Vrijdagconcert 22-23!

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

U kunt ook losse kaarten bestellen, bijvoorbeeld om uw serie aan te vullen of om een 
keuzeabonnement samen te stellen. 
Voor een keuzeabonnement dient u minimaal vier concerten te selecteren; u krijgt dan 
15% korting op de totaalprijs. Losse kaarten bestelt u via
  www.tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert22-23 

Vragen? 
Heeft u vragen over het (online) bestellen?  
Neem dan telefonisch contact op met de kassa 
van TivoliVredenburg, zij helpen u graag! 

kassa (maandag 
t/m zaterdag van 

12.00 - 17.00 uur): 
030 2314544

VAN HARTE 
WELKOM 

BIJ HET NIEUWE CONCERT-
SEIZOEN VAN HET
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Anja Bihlmaier, dirigent
• Anja Bihlmaier begint aan haar tweede seizoen als 

chef-dirigent van het Residentie Orkest in Den Haag, 
naast haar positie als eerste gastdirigent van het Lahti 
Symfonie Orkest

• ze leidt optredens met het Residentie Orkest in het 
Amsterdamse Concertgebouw en brengt het orkest 
naar de Kölner Philharmonie voorafgaand aan hun 
Duitse tournee volgend seizoen

• als gastdirigent keert ze terug naar het MDR Sinfonie-
orchester Leipzig, de BBC Philharmonic, Gothenburg 
Symphony, Orquesta Sinfonica de Galicia, het 
Symfonie Orkest van Barcelona en het Orquestra y 
Coro Nacional de España

• verder heeft ze eerste optredens met het Filharmonisch 
Orkest van Oslo en dat van Helsinki, met het Natio-
naal Orkest van België, het Hong Kong Philharmonic 
Orchestra en Salzburg Camerata 

• met een gevarieerd repertoire van Haydn tot Mahler, 
Bruckner en Strauss naast Sibelius, Bartók, Dvořák, Sjostakovitsj, Debussy, Britten, Andrea Tarrodi 
en Wim Henderickx, heeft Anja Bihlmaier onlangs het SWR Symphonieorchester, BBC Symphony, 
City of Birmingham Symphony, Fins Radio Symfonie Orkest, het Deens Nationaal Symfonie 
Orkest, het Zweeds Radio Symfonie Orkest en het Koninklijk Filharmonie Orkest van Stockholm 
gedirigeerd

• vijftien jaar ervaring heeft Anja Bihlmaier als operadirigent, o.m. bij de Staatsoper Hannover, het 
Theater Chemnitz en het Staatstheater Kassel met producties van o.a. Evgeni Onegin, Carmen, 
Werther, Le Nozze di Figaro, Roesalka, en recentelijk Faust van Gounod (Trondheim Opera) en 
Brittens A Midsummer Night’s Dream (Malmö Opera) 

• na haar studie aan het conservatorium van Freiburg won Anja Bihlmaier een beurs om te studeren 
 bij Dennis Russell Davies en Jorge Rotter aan het Mozarteum in Salzburg
• ze won nog meer beurzen van de Brahms Stichting en werd toegelaten tot het Deutsche Dirigenten
 forum
• Anja Bihlmaier woont in Den Haag waar haar liefde voor natuur, surfen en fietsen mooi samen 
 komen

BIOGRAFIEËN

Anja Bihlmaier

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). 

Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

podium door met hen professionele opnames 

radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 

10,- per jaar



• het Residentie Orkest verzorgt concerten in het nieuwe gebouw Amare, in het hart  van Den Haag, 
maar ook in het Amsterdamse Concertgebouw, TivoliVredenburg in Utrecht en de Doelen in 
Rotterdam; daarnaast brengt het orkest speciale cross-over en andere innovatieve producties in de 
Haagse poptempel Paard

• verder zijn er samenwerkingen met de Leidse Pieterskerk, Het Nationale Theater, Kunstmuseum 
 Den Haag, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en De Nationale Opera
• in recente seizoenen speelde het orkest in een veel geprezen productie van Messiaens zelden 

uitgevoerde opera Saint François d’Asisse, in Poulencs Dialogues des Carmélites, La bohème en 
Madama Butterfly van Puccini, Nabucco van Verdi en in de wereldpremière van Ritratto van 
Willem Jeths
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Tobias Feldmann, viool
• de Duitse violist Tobias Feldmann wordt geprezen om zijn uitvoeringen van repertoire variërend 
 van Mozart en Beethoven tot Bartok, Sibelius en Rautavaara
• afgelopen seizoen was hij te horen in vioolconcerten van Prokofjev met het Minnesota Orchestra en 

Nathalie Stutzmann, van Brahms met het Staatsorchester Hannover en Stephan Zilias, van Mozart 
met het WDR Sinfonieorchester en Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, van Beethoven met het 
Uppsala Kamerorkest en van Schnittke met het Ensemble Resonanz

• als laureaat van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd (2015) en de Joseph Joachim 
Internationale Viool Concours (2012) beleefde Tobias Feldmann hoogtepunten met het  
Konzerthausorchester Berlijn, het Bournemouth Symphony, het Tonkünstler-Orchester, de NDR 
Radio philharmonie Hannover, Tampere Philharmonie, het Concertgebouw Kamerorkest, Moskou 
Staats Symfonie Orkest

• hij werkte samen met dirigenten als John Storgårds, Nicholas Collon, Karl-Heinz Steffens, 
 Reinhard Goebel, Fabien Gabel en Marin Alsop
• met kamermuziek trad hij in het Wiener Konzerthaus, Schubertiade Schwarzenberg, Vinterfest, 

Rheingau en Lockenhaus festivals, samen met Kian Soltani, Denis Kozhukhin, Maximilian 
Hornung, Boris Kusnezow en Tabea Zimmermann

• geboren in 1991 in Fulda (Duitsland) studeerde Tobias Feldmann aan de Musikhochschule 
Würzburg en voltooide zijn studie in Berlijn aan de Musikhochschule für Musik “Hanns Eisler” bij 
Antje Weithaas

• op 26-jarige leeftijd werd Tobias Feldmann benoemd tot professor aan de Hochschule für Musik 
 Würzburg, waarmee hij een van de jongste vioolprofessoren werd in de geschiedenis van Duitsland

Residentie Orkest  
Den Haag  
• het Residentie Orkest Den Haag is

het orkest van, voor, in, en vanuit Den 
Haag; nauw aansluitend bij de stad en 
haar inwoners en ter ondersteuning 
van de ‘functie’ van Den Haag: 
residentie, stad van vrede en recht, 
diplomatenstad, woon- en zakenstad, 
maatschappelijk geëngageerde stad

• het orkest zet actief klassieke
muziek in om alle inwoners en 
bezoekers in Den Haag vanuit de vier 
pijlers symfonisch, educatie, talent-
ontwikkeling en  maatschappelijke 
activiteiten te verbinden en te  
prikkelenBenjamin Goodson Residentie Orkest met dirigent Anja Bihlmaier © Wouter Vellekoop
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vrijdag 30 september 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Gavrylyuk 
soleert in  
Prokofjev 3
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent
Alexander Gavrylyuk piano 

Wagner Ouverture Tannhäuser (versie 
Dresden)
Prokofjev Pianoconcert nr. 3
Reger Vier Tondichtungen nach Böcklin 

vrijdag 7 oktober 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Ode aan de 
vrijheid 
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent 
Ensemble Radio Filharmonisch Orkest 
Remy van Kesteren harp 

Brahms 4 Quartette opus 92 
Remy van Kesteren Nocturne, 
Tomorrow eyes
Sztojanov Essence, An Ode to music 
making (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert) 
Schumann Vier doppelchörige Gesänge 
Poulenc Figure humaine 

VOLGENDE
 CONCERTEN

Terugluisteren 
Wilt u nagenieten van het AVROTROS Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar de inter-
views 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

http://www.nporadio4.nl/ avrotrosvrijdagconcert 
http://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos

