
Rotterdams Philharmonisch Orkest
André de Ridder dirigent
Daniil Trifonov piano 

Samuel Barber 1910-1981
Adagio (1936)

Mason Bates 1977
Pianoconcert (2021) Nederlandse première
Deel 1 
Deel 2
Deel 3

pauze

Joey Roukens 1982
Symfonie nr. 1 ‘Kaleidoscopische’ (2022) wereldpremière
Always with forward motion
Ayre
Scherzo: Night Flight
Landscape

Dit concert wordt uitgezonden op 28 oktober a.s. in het AVROTROS Vrijdagconcert. 
Presentatie: Leonard Evers

PAS op kader is ver-
plaatst tov de juiste 
oisitie voor 11 juni

WERELDPREMIÈRE VAN 
DE EERSTE 

VAN ROUKENS 

zaterdag (!) 15 oktober 2022, 20.15 uur
inleiding Kees Arntzen 19.45 uur

serie AVROTROS Klassiek 1, serie Première Night
TivoliVredenburg, Utrecht



Voor het publiek was Barbers neoromantische 
muziek hoe dan ook een verademing. In de 
vorige eeuw was hij lange tijd één van de meest 
gespeelde Amerikaanse componisten. Anders 
dan zijn tijdgenoten Aaron Copland en Leonard 
Bernstein wilde Barber niet nadrukkelijk 
‘Amerikaans’ klinken: zo flirtte hij nauwelijks 
met jazz en showmuziek. Ook weerstond hij de 
Amerikaanse voorliefde voor overdaad en 
uitroeptekens. Zelfs in het Adagio is de expressie 
beheerst en gestileerd: geen gierende uitbarstingen 
en geen snikkende ritmiek, maar een bijna 
bezwerende herhaling van kleine motieven. De 
noten liggen dicht bij elkaar en de dynamiek 
blijft ingetogen. Het effect is dat van langgerekt 
geneurie of een binnensmonds gebed. 

Wèl zeer Amerikaans (om niet te zeggen 
Hollywood-achtig) is de make believe-kwaliteit 
van dit stuk: het suggereert een tragiek die 
volkomen afwezig was toen de zesentwintigjarige 
Barber met een studiebeurs naar Europa 
afreisde. Hij componeerde het in een Oosten-
rijkse berghut die hij tijdelijk met zijn geliefde 
had betrokken. Het Adagio was bedoeld als 
middendeel van een Strijkkwartet, maar de 
flankerende delen vielen er totaal bij in het niet. 
Zelf zag Barber ook de meerwaarde van dit ene 
stuk: ‘It is a knockout!’, schreef hij opgewonden 
toen hij het had voltooid. En die functie heeft 
het nog steeds, in concertzalen en uitvaartcentra.
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Mason Bates: Pianoconcert
In Amerika is Mason Bates een fenomeen die de 
leeftijdsgrenzen van het publiek tart: bij zijn 
concerten zitten senioren en jongeren naast 
elkaar - als ze niet staan. Sommigen noemen 
hem een DJ die effectief kan componeren, 
anderen een componist met DJ-ervaring, alsof 
het om hoofd- en bijzaak zou gaan. Daarmee 
doe je Bates tekort. Hij behandelt de klassieke 
concertpraktijk en het clubcircuit als een eenheid. 
‘Het magische kruispunt tussen muziek en 
moderne technologie’ is zijn werk terrein, zoals 
hij zelf stelt. Hij beperkt zich niet tot de 
vermenging van een orkestbezetting met 
elektronica - die is al decennia ‘nieuw’ - maar 
geeft met technologie een nieuwe dimensie aan 
de manier waarop klassieke muziek wordt 
gemaakt en beluisterd. Zo combineerde Bates 
orkest met animaties, maakte hij een symfoni-
sche show voor clubs en geeft hij klassieke 
muziek nieuw leven op sociale platforms. 
Veelzeggend is dat hij een opera componeerde 
over Apple-opperhoofd Steve Jobs.
Dat Bates op dit programma verschijnt was 
meant to be: hij componeerde een pianoconcert 
voor Daniil Trifonov, artist in residence bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het is één 
van de vele werken waarmee Bates bewijst dat hij 
niet alleen technologische trends afroomt, maar 

muzikaal over een enorm historisch kader 
beschikt. Hij put uit diverse stijlperiodes - een 
vrijheid die Amerikaanse componisten zich 
vaker permitteren dan hun Europese collega’s.
De drie delen vormen een soort tijdreis van de 
Renaissance naar het heden. In het begindeel 
speelt de solist een vierstemmig koraal met 
steeds rijkere versieringen. Het archaïsche effect 
van een zingende bard wordt versterkt door de 
subtiele begeleiding van getokkelde snaren en 
houtblazers. 
Het middendeel heeft een meer negentiende- 
eeuws karakter, waarin - aldus Bates - de 
‘romantisch gedeprimeerde’ pianist zich van het 
orkest lijkt af te wenden: hier is de solist de 
eenzame zwerver die zo iconisch is voor roman-
tische kunst, van Schuberts liederen tot de 
schilderijen van Caspar David Friedrich. Het 
orkest moet alle krachten bundelen om de 
grauwsluiers te verdrijven. Pas na een schette-
rend hoogtepunt wordt de pianist verleid tot 
samenspel.
Jazzy minimalisme kenmerkt de Finale. De 
loei-strakke beat verankert dit deel stevig in het 
heden. De minimal-achtige ritmische patronen 
en jazzy accenten neigen naar John Adams - een 
bijna on-omzeilbare invloed voor jonge Ameri-
kaanse componisten - maar tegelijkertijd heeft 
het klankbeeld een barok-achtige helderheid.  

Igor Stravinsky

Samuel Barber: Adagio
Samuel Barbers Adagio, oorspronkelijk een deel 
uit een strijkkwartet, werd in de orkestversie een 
internationale uitvaart-hit. In Amerika kreeg het 
zelfs de status van plaatsvervangend volkslied op 
dagen van nationale rouw.
Alleen al om dit Adagio is Barber vaak weggezet 
als kitsch. In 1936, het jaar van ontstaan, moest 
een componist een heel wat moderner geluid 
laten horen om door recensenten op het schild te 
worden gehesen. Ondertussen benijdden zijn 
avant-gardecollega’s Barbers succes, want het 
waren vaak grote dirigenten en solisten die 
Barbers werken uitvoerden of zelfs hadden 
besteld. Ondertussen moesten zelfs zijn strengste 
tegenstanders erkennen dat Barber in technisch 
opzicht een absoluut vakman was en dat hij vaak 
verrassend uit de hoek kon komen – juist omdát 
hij zijn hart volgde, tegen de tijdgeest in. ‘Een 
beroemd componist met af en toe goede stukken 
– het kan slechter’, gaf Barber-basher Otto 
Ketting schoorvoetend toe, in een column uit 
1972. 

Samuel Barber Mason Bates

BARBER, BATES 
& ROUKENS

Ook weerstond Barber
de Amerikaanse voor-
liefde voor overdaad en 
uitroeptekens
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substantieel stuk vroeg: die Eerste symfonie 
moest er maar eens van komen. De motivatie, 
vertelt hij, was misschien zelfs sterker dan ooit. 
‘Ik naderde de veertig en vond dat ik inmiddels 
de nodige ervaring had. Ik heb een sterke hang 
naar expressieve verhaallijnen die zich van A 
naar B ontwikkelen. Dit was mijn kans om dat 
eens op echt grote schaal toe te passen.’

Een symfonie is een traditionele ‘oervorm’ - niet 
iets dat je direct associeert met Roukens’ poppy 
insteek. Maar de mogelijkheden ervan raken 
volgens hem nooit uitgeput. ‘Teruggrijpen op de 
klassieke symfonievorm van Haydn is natuurlijk 
niet meer van deze tijd - al knipoogt het derde 
deel van mijn symfonie naar het traditionele 
scherzo. Het is een fluïde vorm, net als opera. 
En in de afgelopen eeuw hebben onder meer 
Prokofjev, Aaron Copland, Michael Tippett en, 
in Nederland, Otto Ketting bewezen dat een 
symfonie zich altijd weer kan aanpassen aan de 
tegenwoordige tijd.’
Roukens gaf zijn Eerste de bijnaam ‘Kaleidoscopi-
sche’ - een open deur bijna, want veranderlijk-
heid, veelstijligheid en kleurenrijkdom kenmer-
ken bijna al zijn composities. Maar niet eerder 
leverde hij zo’n meeslepende staalkaart van zijn 
brede interesses af. Je hoort echo’s van minima-
lisme (in deel één), oude muziek (deel twee) en 
zijn typisch grootsteedse, ritmische hectiek (deel 
drie). En bovenal is hij hier een componist van 
extreme contrasten. Het slotdeel is een imposan-
te hommage aan de symfonische adagio’s van 
Mahler en Sibelius, waarin je de wereld ineens 
van grote afstand lijkt te zien: een kaleidoscoop 
die het niet meer van flitsende bewegingen moet 
hebben, maar van een hypnotiserend slow 
motion.

Michiel Cleij

Joey Roukens: Symfonie nr. 1 
‘Kaleidoscopische’
Bij Joey Roukens - inmiddels bijna huiscomponist 
van het AVROTROS Vrijdagconcert - liggen 
Amerikaanse invloeden aan de oppervlakte. 
Ook bij hem hoor je de repetitieve puls van 
John Adams en de frequente flirts met show-
muziek verraden dat Leonard Bernstein één van 
zijn jeugdhelden was. Daarbij komt nog de vele 
pop- en dancemuziek die een stempel op zijn 
componeerstijl heeft gezet. Maar Roukens is 
óók altijd een bewonderaar geweest van Beet-
hoven en Mahler - de grote symfonische 
verhalenvertellers, dus. Met zijn Symfonie nr. 1 
maakt hij de balans op.
Symfonische ambities had Roukens al toen hij 
10 jaar was, en op zijn achttiende voltooide hij 
een symfonie waarop hij nu relativerend 
terugkijkt (‘onrijp, een naïeve mix van stijlin-
vloeden’). Sindsdien schreef hij zoveel orkest-
werken - vaak met symfonische proporties - dat 
hij niet langer aarzelde toen het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest hem om een nieuw, 

Joey Roukens
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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
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• in 2013 werd hem in Italië de Franco  Abbiati 
Prijs toegekend, en hij werd Artist of the Year 
bij zowel Gramophone (2016) als Musical  
America (2019)

• de pianist bekleedde residenties bij de 
Berliner Philharmoniker, de Wiener Musik-
verein, de New York Philharmonic en Carnegie 
Hall en trad op met het Concertgebouworkest 
(2018), het Gewandhausorchester Leipzig, de 
Staatskapelle Dresden, het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, het London 
Philharmonic Orchestra, het Mariinski Orkest 
en de grote orkesten van Los Angeles, Boston, 
Chicago, Philadelphia, Cleveland en  
Washington. 

• Daniil Trifonov maakte onlangs een Europese 
tournee met cellist Gautier Capuçon, geeft 
veelvuldig solorecitals in Europa, Noord- 
Amerika en Azië, en was vier keer te gast in de 
serie Meesterpianisten in het Concertgebouw  
in Amsterdam

Rotterdams Philharmonisch Orkest 
• het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd opgericht in 1918 en ontwikkelde zich onder Eduard

Flipse vanaf 1930 tot een van de meest prominente Nederlandse orkesten, met Jean Fournet en Edo 
de Waart bouwde het orkest in de jaren ’70 verder aan zijn internationale reputatie

• de benoeming van Valery Gergiev luidde een nieuwe bloeiperiode in, die sinds 2008 werd voortge
zet met Yannick Nézet-Séguin (sinds 2018 eredirigent); sinds seizoen 2018-2019 is Lahav Shani 
chef-dirigent 

• thuisbasis van het Rotterdams Philharmonisch is Concertgebouw de Doelen, maar het orkest is ook 
regelmatig te horen in gerenommeerde zalen in binnen- en buitenland, zoals het Parijse Théâtre des 
Champs-Élysées

• sinds de baanbrekende Mahler-registraties met Eduard Flipse in de jaren vijftig heeft het 
 Rotterdams Philharmonisch Orkest talloze veelgeprezen opnamen gemaakt
• met alle concerten, educatieve voorstellingen en community projects trekt het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest ieder seizoen 150.000 à 200.000 bezoekers, onder wie een aanzienlijk aantal 
jongeren

• op zaterdag 16 oktober 2021 was het Rotterdams Philharmonisch Orkest samen met dirigent John 
 Adams en de pianozussen Katia & Marielle Labèque te gast in het AVROTROS Vrijdagconcert in 
 een programma met Reich, Glass en Adams 

Daniil Trifonov
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André de Ridder, dirigent
• de in Berlijn geboren dirigent André de Ridder studeerde 

aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in 
Wenen en aan de Royal Academy of Music in Londen

• hij trad op als gastdirigent met het Chicago Symphony 
Orchestra, het New York Philharmonic, Hong Kong 
Philharmonic Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, 
BBC Symphony Orchestra, Koninklijk Concertgebouw-
orkest, Finnish Radio Symphony Orchestra, Orquesta 
Nacional de España en het Ensemble Intercontemporain

• zijn specialisatie is eigentijdse muziek in bijzondere 
combinaties; zo had hij samenwerkingen met de cartoon-
band Gorillaz, met jazzmusicus Uri Caine, popmusici 
Jonny Greenwood (Radiohead) en Bryce Dessner (The 
National)

• opera dirigeerde hij aan de Komische Oper Berlin, De 
Nationale Opera in Amsterdam, The English National 
Opera, Irish National Opera, Staatsoper Stuttgart en de Central City Opera in Colorado

• André de Ridder is oprichter van het Muziekcollectief Stargaze, een denktank voor genre-
overschrijdende samenwerkingsprojecten

• hij maakte zijn debuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in 2019
• in het AVROTROS Vrijdagconcert dirigeerde hij op 12 oktober 2019 het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest in een programma met Adams, Reich en Wantenaar (Prélude à une nuit 
américaine; wereldpremière)

Daniil Trifonov, piano 
• Daniil Trifonov is artist in residence bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
• hij werd geboren in Nizjni Novgorod, had vanaf zijn achtste les aan de Gnessin Muziekschool in 
 Moskou en vervolgde zijn studie bij Sergei Babayan aan het Cleveland Institute of Music
• hij studeerde tevens compositie en heeft naast kamermuziek ook een pianoconcert op zijn naam staan
• in 2010/2011 won Daniil Trifonov drie belangrijke internationale wedstrijden op rij: het Chopin

concours in Warschau, het Arthur Rubinstein Concours in Tel Aviv en het Tsjaikovski Concours in 
Moskou

UITVOERENDEN

André de Ridder © Marco Borggreve
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vrijdag 21 oktober 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Noa Wildschut 
speelt Viool-
concerten van 
Bach 
Concertgebouw  
Kamerorkest 
Noa Wildschut viool 

Bach Vioolconcert in a BWV 1041 
Bach Die Kunst der Fuge (1-4) 
Bach Vioolconcert in E BWV 1042 
Dirksen Resilience 
Sjostakovitsj Kammersinfonie 110a 

vrijdag 4 november 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Ella van  
Poucke speelt 
Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent 
Ella van Poucke cello

Pijper Zes symfonische epigrammen 
Tsjaikovski Rococo-variaties 
Bruckner Negende symfonie  

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

