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Thema: Andantino en vijf variaties
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Max Reger 1873-1916
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Der geigende Eremit 
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Bacchanal 

Severin von Eckardstein valt in voor Alexander Gavrylyuk die vanwege ziekte moest 
afzeggen.

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

http://www.nporadio4.nl


Een machtige ouverture gaat aan het verhaal 
vooraf, misschien wel Wagners meest magistrale. 
Na de kloeke inzet met hoorns houdt de jagende 
muziek de luisteraar van begin tot eind in haar 
greep, ruim een kwartier lang, adembenemend 
en spectaculair. Voor Wagners latere mecenas 
koning Ludwig II van Beieren was deze opera 
het summum van operakunst. De ‘gekke’ 
koning ruimde op de tekeningen voor zijn 
nieuw te bouwen sprookjesslot Neuschwanstein 
zowel plaats in voor een liefdesgrot als voor een 
tot in detail nagebouwde middeleeuwse ‘heilige 
hal’, het toneel van de zangwedstrijd op de 
Wartburg. 

Prokofjev – 
Derde pianoconcert
Waar Wagner sympathieën had voor het 
commu nisme en zelfs openlijk met Bakoenin 
verkeerde, voelde de jonge Sergej Prokofjev zich 
meer senang onder een tsaristisch bewind. Aan 
de keizerlijke opera kon de zeer jonge hemelbe-
stormer furore maken met zijn op Dostojevski’s 
levensverhaal geënte opera De Speler. Zelfs ging 
hij nog bij de weduwe van de schrijver op de 
thee om over de rechten te soebatten. Maar het 
liep allemaal anders: de Revolutie kwam en de 
beloofde operapremière kwam er niet. Hoe 
revolutionair zijn soms ronduit futuristisch 
‘orende’ muziek ook klonk, in Rusland blijven 
wilde Prokofjev toch niet: hij greep met beide 
handen de kans aan die hem door de fameuze 
eerste marxistische commissaris voor Cultuur 
Lunacharsky geboden werd om te emigreren. 
Na een ingewikkelde reisroute, via Siberië, 
Japan en Hawaii arriveerde de jonge hemelbe-
stormer aan de Amerikaanse Westkust met het 
manuscript voor alweer een volgende opera op 
zak: De Liefde voor de drie Sinaasappelen. Daar 
werd hij prompt gedetineerd op een eiland in 

Voor beide schreef hij zelf het libretto, uit beide 
blijkt hoe zeer hij zich afficheerde met het grote 
Duitse verleden, met grote Duitse singer-
songwriters van weleer. Eigenlijk herleeft in de 
negentiende eeuw de opera zoals die in Italië 
begonnen was: de opera met machtige verhalen 
over mythische personages en roemruchte helden 
uit een groots verleden. Met Hans Sachs, de 
historische Meesterzanger van Neurenberg, loopt 
het goed af, daar zien we de weerspiegeling van 
de opera buffa. Maar Heinrich von Ofterdingen 
- alias Tannhäuser - en zijn beminde Elisabeth 
vinden de dood, ziedaar het grondplan van de 
opera seria - de ‘serieuze’ opera. Want hoe zat het 
ook alweer? In een liefdesgrot heeft 
Tannhäuser zich jaren onledig gehouden met de 
verrukkingen der zinnelijke liefde, maar hij wil 
hogerop. Hij verlaat het venushol en dient zich 
maar weer eens aan voor een songfestival op de 
Wartburg. Maar de taal die over zijn inmiddels 
verdorven lippen komt! Het hof spreekt schande 
en Tannhäuser moet boete doen, in Rome. Als 
hij terugkeert van die reis is hij niet vergeven, 
maar wel stuit hij op een rouwstoet met de baar 
van Elisabeth. Een wonderbaarlijk teken van 
hoop blijkt de meegevoerde pelgrimsstaf die 
opeens groene loten schiet. Door dit wonder is 
Tannhäuser alsnog vergeven, Venus heeft het 
nakijken. 
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het kader van de ‘War on Bolshevism’ die toen 
hevig woedde. Bovendien was hij brutaal geweest 
tegen een douane-ambtenaar. Maar na een 
moeilijke beginperiode kwam ook daar het 
succes: zijn ‘Klassieke’ symfonie werd zeer goed 
ontvangen, zijn sinaasappelen maakten furore in 
Parijs en het alweer Derde pianoconcert naderde 
zijn voltooiing. Meestal voerde Prokofjev zijn 
krachtpatserige toetsenmuziek zelf als eerste uit. 
Een Amerikaanse liftboy keek ooit bewonderend 
naar zijn biceps, voelde eraan en dacht dat hij 
met een bokser te maken had! 

Wagner - 
Ouverture Tannhäuser
Vanwege zijn politieke sympathieën moest 
Richard Wagner het koninkrijk Dresden na het 
revolutiejaar 1848 hals over kop verlaten. 
Jammer voor hem, want allengs had hij daar 
aanzien en succes verworven, bijvoorbeeld met 
zijn opera over een zangwedstrijd op een 
nabijgelegen burcht. Veel later zou dit gegeven 
opnieuw opduiken in Wagners enige grote 
komische opera Die Meistersinger von Nürnberg. 

Richard Wagner

WAGNER – 
PROKOFJEV – 

REGER

Aan de keizerlijke opera 
kon de zeer jonge 
hemelbestormer 
Prokofjev furore maken.

Sergej Prokofjev
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god Pan met zijn fluit in het riet, speelse najaden 
in het water en ook bacchanten en centauren 
(half mens- half paard) in een arcadisch 
landschap. Gelukkig niet altijd humorloos: een 
van zijn schilderijen toont hoe zo’n paardman 
een been optilt om zich door de hoefsmid 
opnieuw te laten beslaan - een kleine 
onderhouds beurt dus. 

Van de vijf pianoconcerten is dit klassiek-
driedelige Derde wel het meest gespeelde. In het 
eerste deel - Andante-Allegro- vallen vooral de 
castagnetten in het orkest op en het geweldige 
vuurwerk dat de pianist aflevert. Het samenspel 
bijvoorbeeld met de scherpe piccolo-accenten 
vraagt veel precisie. Het materiaal voor deze 
sportieve krachtmeting tussen pianist en orkest 
droeg Prokofjev reeds bij zich toen hij zich 
inscheepte in Vladivostok voor zijn avontuurlij-
ke reis.
Ook het tweede deel - Andantino - berust op 
eerdere schetsen, die voor een thema met 
variaties uit het nog vredige jaar 1913. Opval-
lend is de terugkerende modale akkoordwen-
ding aan het eind van iedere variatie, waarmee 
de componist even gas terugneemt. Het derde 
deel - Allegro ma non troppo - ontstond op 
basis van latere ideeën voor een strijkkwartet uit 
1918. ‘Ik hoefde slechts nog een tweede thema 
van het openingsdeel te bedenken en een derde 
thema voor de finale’ schreef Prokofjev verge-
noegd over de totstandkoming van dit Derde 
pianoconcert. Het klonk voor het eerst met 
hemzelf als solist in Chicago in 1921, aanvanke-
lijk met niet heel veel succes, maar gaandeweg 
won het werk aan populariteit.

Max Reger - 
Vier Tondichtungen 
Niet alleen Richard Wagner omhulde zich graag 
met mythische wezens, ook veel Duitse schilders 
vonden het een sport om een andere dan de 
alledaagse wereld te verbeelden. De Beierse 
hoofdstad München - waar dus ook Wagner zijn 
geldschieter vond - kende in de rijke ‘Gründer-
zeit’ talrijke ‘Malerfürsten’ die in hoog aanzien 
stonden. Ook Arnold Böcklin hoorde daartoe. 
Talrijke mythische wezens uit de Griekse 
oudheid bevolken zijn schilderijen: een verstolen 

Het meest bekend raakte Böcklin door zijn 
schilderij ‘Dodeneiland’ dat naar de begrafenis-
rituelen in Venetië verwijst. Wel vijf verschillende 
versies schilderde hij, met grote verschillen in 
kleur en sfeer. Maar het idee van de ‘lugubere 
gondel’ blijft: we zien een in wit linnen gehulde, 
rechtopstaande figuur op de rug die zich met 
een gestrekte baar voor zich naar het Doden-
eiland laat vervoeren. Daar wacht een boven-
grondse, als nis uitgehouwen laatste verblijf-
plaats. Noch Reger, noch Rachmaninov - had 
heel veel op met het genre van het ‘symfonisch 
gedicht’, maar geen van beiden ontkwam aan de 
verleiding iets muzikaals met dit sterke beeld te 
doen. Rachmaninov was de eerste in 1909. Een 
jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog en maar een luttele jaren voor zijn vroege 
dood componeerde en dirigeerde Max Reger 
zijn ‘Dodeneiland’ als derde deel van vier 
‘toongedichten naar Böcklin’. Ze kunnen elk 
apart, maar ook aaneengesloten als een soort 
vierdelige symfonie gespeeld worden. 
Het eerste beeld is dat van een kluizenaar die 
viool speelt terwijl cherubijnen hem ongezien 

aandachtig toehoren. Het strijkerscorps klinkt 
verfijnd en etherisch, ook doordat een deel 
ervan met sordino (demper) speelt. Ze steken 
subtiel af tegen de hoge regionen zoekende 
solo-viool die in vroomheid zelfverloren lijkt op 
te stijgen. Frivoliteit in een walsachtige ritmiek 
kenmerkt het spel der najaden in het tweede 
tableau. Knap hoe sprankelend Reger dit 
onbezorgde waterfestijn weet uit te beelden, in 
groot contrast met de in elkaar gevlochten starre 
akkoorden die de vaart naar het Dodeneiland 
indrukwekkend uitbeeldt in het derde en wel 
meest aansprekende tableau.
Het laatste beeld brengt ons eigenlijk weer terug 
bij de venusgrot in Wagners Tannhäuser. Ook de 
Griekse Bacchanten stelden de zinnelijke 
beleving in het hier en nu centraal, het onbe-
zonnen zich uitleven, de uitgelatenheid van 
jeugdig overmoedigen. De organist Reger wist 
met registers om te gaan en schildert zijn 
kleuren met het fijnste penseel, terughoudend 
en alomvattend tegelijk. 

Kees Arntzen

Max Reger
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Niet alleen Richard 
Wagner omhulde zich 
graag met mythische 
wezens, ook veel Duitse 
schilders vonden het 
een sport om een andere 
dan de alledaagse 
wereld te verbeelden. 

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met NPO Radio 4, TivoliVredenburg en Stichting Omroep Muziek.
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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

http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://www.tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert22-23 
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Christian Reif, dirigent 
• de Duitse dirigent Christian Reif dirigeerde de afgelopen 

twee seizoen onder meer het Royal Scottish National 
Orchestra, het Dallas Symphony Orchestra, het Roemeens 
Radio Symfonie Orkest, het San Antonio Symphony 
Orchestra, het Orchestre National de Belgique en Orquestra 
Sinfonica Portuguese in Lissabon

• vorig jaar maakte hij zijn debuut met het Orchester des 
Bayrischen Rundfunk in München met een Mozart-
programma

• en hij leidde een Juilliard Opera productie van The Merry 
Wives of Windsor in Juilliard‘s Peter Jay Sharp Theater in zijn 
NYC operadebuut

• tijdens de pandemie nam Christian Reif deel aan 
live-streamed evenementen van onder meer de Music 
Academy of the West‘s Instrumental Fellows met Haydns 
‘Londense’ Symfonie nr. 104

• en met zijn vrouw Julia Bullock nam hij een reeks virtuele ‘Songs of Comfort’ op, van Carole Kings 
 klassieker Up on the Roof tot Schuberts Wanderers Nachtlied
• bij Opera San Jose leidde hij een productie van Leoncavallo‘s I Pagliacci
• hij dirigeerde de wereldpremière van Anahita Abbasi‘s ...within the shifting grounds... met het 
 International Contemporary Ensemble, en van Michael Gordons El Sol Caliente 
• Christian Reif studeerde bij Alan Gilbert aan de Juilliard School, waar hij in 2014 zijn Master of 

Music in Conducting afrondde en de Charles Schiff Conducting Award ontving; daarvoor 
studeerde hij bij Dennis Russell Davies aan het Mozarteum Salzburg

• Christian Reif is winnaar van de Duitse Operetteprijs 2015

Severin von Eckardstein, piano  
• Severin von Eckardstein is een van de toonaangevende Duitse pianisten van zijn generatie
• hij speelde in o.m. Berlijn, München, Milaan, Moskou, Madrid, Londen, Parijs, New York, 
 Amsterdam, Boedapest, Hong Kong, Tokio en Seoul
• hij speelde op festivals als het Klavier-Festival Ruhr, Aldeburgh, het Gilmore Festival in Michigan, 

La Roque d’Anthéron, het Schleswig-Holstein Music Festival, het Husum Festival en het Miami 
International Piano Festival

•  hij trad op met dirigenten als Valery Gergiev, Philippe Herreweghe, Lothar Zagrosek en Marek 
Janowski, en maakte belangrijke debuten, onder meer in 2007 met het Koninklijk Concertgebouw-
orkest en Paavo Järvi, het Dallas Symphony Orchestra onder leiding van Jaap van Zweden in 2012

BIOGRAFIEËN

Christian Reif

Volg AVROTROS Klassiek:

Een podcast beluisteren kan altĳ d en overal. Je hebt alleen 
een telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon. 

En wat is nou fĳ ner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek? Hierbĳ  een selectie van de 

klassieke podcasts van AVROTROS. 

KLASSIEKE 
PODCASTS

Klassieke Mysteries – Voor-
spelde Mozart zĳ n eigen dood? 
In de podcastserie ‘Klassieke 
Mysteries’ duiken presentator 
Ab Nieuwdorp en collega 
Rebecca van der Weĳ de in 
de vreemde en spannende 
verhalen rondom de dood van 
klassieke componisten. 
Voorspelde Mozart zĳ n eigen 
dood? Waarom werd Haydn 
postuum onthoofd? En wie 
vergiftigde Beethoven? Verlies 
je in de spannende verhalen 
en krĳ g meteen een grote dosis 
klassieke muziek mee.

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 com-
ponist. Van de serie genoten? 
Luister dan ook eens naar het 
eerste seizoen, ‘Gustav Mahler… 
Aangenaam!’

De klassieke podcasts van 
AVROTROS zĳ n te beluisteren 
via NPO Radio 4, Apple Podcast, 
Spotify of de RSS-feed.

nporadio4.nl/podcasts avrotros.nl/klassiek

Kalm met Klassiek – Je dage-
lĳ kse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek 
van het dagelĳ ks 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 werk-
dag een rustig en kalmerend 
klassiek werk uit, waarbĳ  je 
even helemaal tot jezelf kunt 
komen. In sommige afleverin-
gen vertelt Ab over meditatie 
of mindfulness, maar vaak 
klinkt vooral de mooie, 
ontspannende muziek. 
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• tijdens de Europese lockdown in november 2020 
debuteerde hij met het Mariinsky Orchestra o.l.v. Valery 
Gergiev en de Ural Philhamonic in Jekaterinenburg, 
Rusland

• in september 2021 debuteerde hij met Malta Phil-
harmonic Orchestra in het Vijfde pianoconcert van 
Beethoven in Dubai

• in 2020 speelde hij voor de achtste keer in de serie ‘
Meesterpianisten’ in het Concertgebouw in Amsterdam

• de in 1978 in Düsseldorf geboren pianist won prijzen op 
internationale concoursen, o.m. ‘Ferruccio Busoni’ in 
Bozen (1998), Leeds International Piano Competition (2000), de ARD-Competitie in München 
(1999) en de eerste prijs op het ‘Concours Reine Elisabeth’ in Brussel (2003)

• in 2002 ontving hij de European Culture Prize en in 2003 de Echo Classic Prize
•  Severin von Eckardstein studeerde bij Barbara Szczepanska, Karl-Heinz Kämmerling en Klaus 

Hellwig aan de Universiteit voor de Kunsten, Berlijn, en aan de International Piano Academy Lake 
Como, Italië

• zelf gaf hij masterclasses onder meer in Zuid-Korea, Finland, België en aan de Universität der 
 Künste Berlin
• kamermuziek speelde hij op het Kuhmo Chamber Music Festival, Finland, het Delft Chamber 

Music Festival en het Risør Chamber Music Festival, Noorwegen, waar hij optrad met cellist 
Heinrich Schiff

• hij gaf concerten met Andrej Bielov, Barnabas Kelemen, Isang Enders en Nicolas Altstaedt
• Severin von Eckardstein bracht zeldzaam en modern repertoire ten gehore, o.m. een première van 
 de Amerikaan Sidney Corbett, en laatromantische pianomuziek van Nicolai Medtner

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 
• het RFO speelt geregeld premières van opdrachtwerken in de omroepseries AVROTROS Vrijdag 
 concert 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 Canellakis, 
 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 

Severin von Eckardstein © Irene Zandel

Radio Filharmonisch Orkest, 16 september 2022 © Ward Mevis

http://www.radiofilharmonischorkest.nl 
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo 
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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 

vrijdag 14 oktober 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Top 400 
concert 
Radio 4
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
Sharon Tadmor sopraan (Bach)
Maria Warenberg mezzosopraan 
Gerben van der Werf countertenor (Mozart)

Mozart Ouverture Die Zauberflöte 
Händel uit Rinaldo: Or la tromba 
Rossini uit Il barbiere di Siviglia: Una voce 
poco fa 
Massenet Intermezzo Thaïs ‘Méditation 
réligieuse
Offenbach uit Les Contes d’Hoffmann: 
Barcarolle
Tsjaikovski uit Balletmuziek Doornroosje: 
La fée de lila
Martin Fondse (Componist des Vaderlands) 
Maria 
Bach uit Matthäus-Passion: Aus Liebe 
Elgar uit Enigma-variaties: Nimrod 
Tsjaikovski drie delen uit Suite Doornroosje

VOLGENDE
 CONCERTEN

Winnaar Liszt Concours
In het Zondagochtend Concert speelt 
op 2 oktober om 11 uur de 
winnaar van het Liszt 
Concours met het Radio 
Filharmonisch Orkest 
onder leiding van  
Christian Reif.


