
Eindhoven in het teken van Russische muziek 
 

De Tiende Symfonie van Sjostakovitsj is het lijfstuk van dirigent Dmitri Liss en het werk dat hem het meest 

na aan het hart ligt. Het ging kort na de dood van dictator Stalin in première en bevat een cynisch portret 

van de dictator: intense muziek die getuigt van het leed dat Sjostakovitsj onder zijn terreur heeft ondergaan. 

Maar het concert van philharmonie zuidnederland op zaterdag 27 oktober om 20.15 uur in Muziekgebouw 

Eindhoven is niet het enige concert waar Sjostakovitsj aan bod komt. ’s Middags is er in de Emmaüskerk 

in Eindhoven om 16.00 uur een vertelconcert met delen uit Sonata for Cello and Piano van Sjostakovitsj, 

over de tijdgeest waarin Sjostakovitsj leefde. Een mooie aanvulling en opmaat voor het avondconcert. 

 

Het andere Russische tintje bij het concert van philharmonie zuidnederland is de 

Nederlandse première van Quinlong Azure Dragon van Olga Victorova. Een 

Russische componiste en de vrouw van Dmitri Liss. De sfeer van dit zeer 

welluidende werk past uitstekend bij het geweld van Sjostakovitsj Tiende 

Symfonie. Opvallend kenmerk in het werk van Sjostakovitsj is dat hij twee 

muzikale monogrammen gebruikt. In het derde deel gebruikt Sjostakovitsj een 

motief, waarvoor hij zijn initialen D. Sch. (in de Duitse transliteratie) omzette in 

notennamen. Maar in het derde deel speelt nog een ander motief een grote rol: E-

A-E-D-A. Dit motief is geïdentificeerd als monogram voor de naam Elmira 

Nazirova. Elmira Nazirova was een vierentwintigjarige pianiste uit Baku, die in 

1947 bij Sjostakovitsj had gestudeerd. De componist onderhield een correspondentie met haar van 12 april 1953 

tot 13 september 1956. Na de première van de Tiende Symfonie stopte Sjostakovitsj de briefwisseling.  

 

Alena Baeva: soliste van het kaliber Janine Jansen 

De eerder genoemde Russische werken vormen een geweldige omlijsting voor het 

Eerste Vioolconcert van de Poolse componist Szymanowski, door Alena Baeva. 

In 2017 maakte Alena Baeva zoveel indruk tijdens haar debuut bij philharmonie 

zuidnederland, dat ze direct werd teruggevraagd. Destijds speelde ze, ook onder 

leiding van Dmitri Liss die haar bij het orkest introduceerde, Lalo’s Symphonie 

Espagnole en noemde het Eindhovens Dagblad haar een violiste van het kaliber 

Janine Jansen. Nu speelt ze Szymanowski’s Eerste Vioolconcert, een nog altijd 

onderschat meesterwerk. ‘Szymanowski was de meester van het detail, de kleur 

en de orkestratie’, zei Baeva al. ‘Dit concert is een van zijn vroegere composities, 

en zit voor mijn gevoel vol hoop en verlangen. Ik denk dat hij verliefd was toen hij deze prachtige muziek 

componeerde.’ Het gehele programma vormt zo een keten van muzikale hoogtepunten en een niet te missen concert 

in het seizoensaanbod van philharmonie zuidnederland. 

 

Zaterdag 27 oktober 20,15 uur in Muziekgebouw Eindhoven, waar ook de kaarten verkrijgbaar zijn.   

 

philharmonie zuidnederland 

Dmitri Liss, dirigent  

Alena Baeva, viool 

 

Victorova - Quinlong Azure Dragon (Nederlandse première) 

Szymanowski - Vioolconcert nr 1 

Sjostakovitsj - Symfonie nr 10 

 

Concert Emmaüskerk 
 

Het programma van het Emmaüsconcert speelt zich af rond het leven van de 

componist Sjostakovitsj. Verteller Rens van Hoogdalem zal teksten vertolken uit 

de biografische roman Het tumult van de tijd van Julian Barnes. ‘Je bent een 

kunstenaar en hebt de gave om te componeren. Je bruist van ideeën en hebt een 

enorme scheppingsdrang. Echter, je woont in een land waar componisten geacht 

worden het volk te voorzien van vaderlandslievende muziek. Dat is de maatstaf. 

En voldoe je daar niet aan, dan is je leven niet veilig.’ Dit overkwam Sjostakovitsj 

in het Rusland van Stalin. Veel van zijn naasten en bekenden zijn door dat regime 

omgebracht. Hijzelf leefde in voortdurende angst. Het wonderlijke is dat alle 

vernederingen en tegenwerking hem niet konden tegenhouden in zijn scheppingsdrang.  

https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/754/Sjostakovitsj_versus_Stalin/philharmonie_zuidnederland/


Zijn werken zijn boeiend. Hij heeft een weergaloos oeuvre nagelaten. De teksten uit de biografische roman worden 

afgewisseld met het prachtige spel van celliste Lidy Blijdorp. Zij wordt daarbij begeleid door Tobias Borsboom 

op de vleugel. Zij zullen naast werken van Sjostakovitsj ook werken spelen van Stravinski en Tsjajkovski.  

 

De organisatie van het Emmaüsconcert is bijzonder vereerd dat Lidy Blijdorp komt optreden: “Zij is afgestudeerd 

aan het Conservatorium in Parijs met de hoogste onderscheiding en heeft diverse prijzen gewonnen. Ze wordt 

geprezen om haar ‘adembenemende muzikaliteit en vertelkracht’. Ook Tobias Borsboom heeft diverse prijzen op 

zijn naam staan. Dit mag je niet missen!” 

 

Informatie: 

Zaterdag 27 oktober van 16:00 – 17:00 uur 

Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2 in Eindhoven 

 

Een Vertelconcert met 

Lidy Blijdorp – cello 

Tobias Borsboom – piano 

Rens van Hoogdalem – verteller 

 

Inloop met koffie en thee vanaf 15:30 

Na afloop ontmoeting met een drankje 

De toegang is gratis; er is een deurcollecte 

 

https://www.emmauskerkeindhoven.nl/activiteiten/emmauesconcerten.html#c249 

www.lidyblijdorp.nl 

www.tobiasborsboom.com  

 

https://www.emmauskerkeindhoven.nl/activiteiten/emmauesconcerten.html#c249
http://www.lidyblijdorp.nl/
http://www.tobiasborsboom.com/

