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Smetana's 
Moldau

Tweede cd philzuid 
voltre� er

Vier de Vriendschap!

UITGELICHT

Tsjaikovski's Notenkraker
Een kerstconcert om van te snoepen
12, 13, 17, 18, 19 en 21 dec 2019 

Dmitri Liss dirigent Augustin Hadelich viool
Mendelssohn Vioolconcert
Tsjaikovski Uit De Notenkraker: Suite

philharmoniezuidnederland.nl

Na de succesvolle eerste cd van philharmonie 
zuidnederland ligt er nu een nieuwe live-opname. 
Afgaande op de recensies van de concerten met Quinlong
Azure Dragon van Olga Victorova en de Tiende Symfonie van 
Sjostakovitsj op het programma o.l.v. Dmitri Liss, is ook 
deze cd weer recht in de roos. ‘Het orkest was extreem 
goed’, zo verwoordt Victorova de concertreeks. ‘vooral in 
Aken klonk het als een wervelwind’.

Onze Vriendenstichting hee�  meerdere doelen. Die doelen 
gaan uit naar fi nanciële ondersteuning, het bevorderen 
van de maatschappelijke betekenis van het orkest en het 
stimuleren van muziekbeleving in de regio. We willen 
groeien. Help ons en het orkest: u kunt dat! Na het concert 
kunt u aangesproken worden door musici en vrijwilligers 
die u vragen om Vriend te worden! Fijn als u helpt!
philharmoniezuidnederland.nl/steunons

Volg ons op

BESTEL NU

KAARTEN!



Stefan Blunier gee�  
ontzettend veel energie 

en inspiratie.
Corinna Baldus (viool)

STEFAN BLUNIER
Dirigent

•  1964 geboren in Zwitserland
•  studeerde piano, hoorn en compositie aan de 

Folkwang-Hochschule in Essen
•  oprichter Ensemble für Neue Musik
•  1992 eerste kapelmeester bij Theater Augsburg en later bij 

Nationaltheater Mannheim
•  muziekdirecteur en chef-dirigent van het Staatstheater 

Darmstadt
•  werkte o.m. met het Gewandhausorchester Leipzig en de 

English National Opera
•  2008-2016 algemeen muziekdirecteur stad Bonn, leidt 

Beethoven Orchester en de Opera Bonn 
•  2010-2013 eerste gastdirigent van Nationaal Orkest van 

België
•  seizoen 18/19 Tannhäuser en Salomé bij Deutsche 

Oper Berlin, concerten in o.m. Weimar, Porto, São Paulo en 
Taiwan 

•  dirigeerde meermaals met succes philharmonie 
zuidnederland o.m. in Nielsens Vierde Symfonie 
‘Onuitblusbare’

NICOLAS ALTSTAEDT
Cello

•  1982 geboren in Heidelberg, Duitse vader en Franse moeder
•  studie bij o.m. Boris Pergamentsjikov, David Geringas en 

Eberhard Feltz in Berlijn
•  wint in 2009 Borletti-Buitoni Trust Fellowship en Credit 

Suisse Young Artist Award
•  BBC New Generation Artist van seizoen 2010-2012
•  2010 internationale doorbraak met Celloconcert van 

Schumann bij de Wiener Philharmoniker o.l.v. Gustavo 
Dudamel

•  soleert wereldwijd bij vermaarde orkesten met grote 
dirigenten

•  maakt kamermuziek met topmusici als Pekka Kuusisto, Vilde 
Frang, Martin Fröst en Janine Jansen. Geeft recitals met 
Fazil Say en Alexander Lonquich

•  werkte met componisten als Thomas Adès, Jörg Widmann, 
Wolfgang Rihm en Sofi a Goebaidoelina

•  volgt Gidon Kremer op in 2012 als artistiek leider 
van het Kammermusikfest Lockenhaus

•  2015 benoemd tot chef-dirigent van de Haydn Philharmonie 
in Schloss Esterházy in Eisenstadt

•  seizoen 2017-2018 artist in residence Muziekgebouw 
Eindhoven

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
De philharmonie zuidnederland is een bruisend symfonieorkest 
met een rijk scala aan concertformules. Het repertoire bestrijkt 
de complete symfonische literatuur, van eeuwenoude meester-
werken tot spannende wereldpremières. Onder leiding van 
intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een 
organisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. Die innovatie-
geest komt tot uiting in de i-Classics concerten, avontuurlijke 
cross-overs, grote publieksevenementen, en in een doelbewuste 
verbinding met het bedrijfsleven in onder meer businessevent 
Leading the South. Daarbij is philharmonie zuidnederland het 
symfonisch laboratorium van het Maastricht Centre for the 
Innovation of Classical Music, MCICM. Internationale ambities 
worden zichtbaar in de serie Meisterkonzerte Aachen waarvan 
het orkest producent is. Maar een levendige band met de 
Zuid-Nederlandse samenleving staat altijd voorop. Dat blijkt 
uit de succesvolle projecten in de regio op momenten die 
ertoe doen. Het hoogwaardige educatieprogramma maakt 
philharmonie zuidnederland tot een orkest voor iedereen. 
Leerlingen uit primair- en voortgezet onderwijs ervaren van 
dichtbij de kracht en betovering van live muziek.

Muziek die rechtstreeks 
naar het hart stroomt

PROGRAMMA

philharmonie zuidnederland
Stefan Blunier dirigent
Nicolas Altstaedt cello

Welkom door Han Vogel, 
slagwerker philharmonie zuidnederland.

Bohuslav Martinů (1890-1959)
Memorial to Lidice (1943)

Edward Elgar (1857-1934)
Celloconcert in e opus 85 (1919)
Adagio – Moderato
Lento – Allegro molto
Adagio
Allegro – Moderato – Allegro, ma no
 troppo – Poco più lento – Adagio

pauze

Bedřich Smetana (1824-1884)
Uit Má Vlast (Mijn Vaderland) (1874-1879)
Vyšehrad (Het hoge kasteel)
De Moldau
Blanik

Speelsteden
Tilburg, Heerlen, Breda en Eindhoven

Ontmoet en begroet  
Na de concerten kunt u onder het genot 
van een gratis drankje napraten met een 
aantal musici.

Wolfgang-app
Bij Smetana's Moldau is de Wolfgang-app 
beschikbaar. De Wolfgang-app is mede 
mogelijk gemaakt door het VSBfonds, 
het BankGiro Loterij Fonds en de Vrienden 
van philharmonie zuidnederland.

Dit concert is onderdeel van 75 jaar vrijheid.

‘Hoe treurig dat ik gedwongen ben in een vreemd land te leven. 
Mijn hart is zwaar nu ik deze plek verlaat. Mijn vaderland… Jouw grond is 
mij heilig’, schreef Smetana (1824-1840) toen hij Tsjechië moest verlaten. 
De programmering van philharmonie zuidnederland staat dit seizoen in 
het teken van 75 jaar Vrijheid. Dit concert opent met Memorial to Lidice
van die andere Tsjechische componist: Martinu (1890-1959). Met het 
werk herdacht hij een afschuwelijke gebeurtenis in de geschiedenis van 
zijn vaderland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Verschrikkingen herdenken
Als vergelding voor de moord op een hoge SS-offi  cier verwoestten Duitse 
soldaten in de nacht van 9 juni 1942 het dorp Lidice. Alle huizen werden 
in brand gestoken en met de grond gelijkgemaakt. De 173 mannen 
werden ter plekke geëxecuteerd, 184 vrouwen en 105 kinderen afgevoerd 
naar verschillende concentratiekampen. Een jaar later componeerde 
Martinu zijn Memorial to Lidice. In inktzwarte openingsakkoorden 
klinkt het onvoorstelbare. Later lijkt de muziek zich te verheff en. Tegen 
het eind gloort hoop in het openingsmotief van Beethovens Vijfde. 
Ta-ta-ta-taa, symbool voor het noodlot, maar in de oorlog ook voor V van 
Victory. Een kleine groep overlevenden herbouwde na de oorlog het dorp. 
Memorial to Lidice eindigt voorzichtig in een vredig majeur. 

Elgars Zwanenzang
Cellist Nicolas Altstaedt (1982 Heidelberg) hee�  een Duitse vader en een 
Franse moeder. Thuis werd zowel Duits als Frans gesproken. Misschien 
daardoor het gemak waarmee hij zich uitdrukt in totaal verschillende 
muzikale talen. Het Celloconcert van Elgar (1857-1934) is een van de 
meest geliefde klassieke werken van Engelse bodem. Typisch Engelse 
muziek wordt wel gezegd. Het is het laatste grote werk dat Elgar compo-
neerde. Zijn vrouw Alice werd ziek terwijl hij eraan werkte en stierf niet 
lang na de première. Was met haar dood zijn creatieve vonk uitgedoofd? 
Het Celloconcert is troostrijke muziek. Melancholisch, maar bij vlagen 
vederlicht. Als een terugblik op het leven.

Stromende Vaderlandsliefde
Na terugkeer in Tsjechië wijde Smetana zich aan het ontwikkelen van 
een nationale muziekstijl. Zijn zesdelige symfonische gedicht Má Vlast
(Mijn Vaderland) is daarvan het ultieme voorbeeld. ‘Ik ben de createur 
van de Tsjechische stijl,’ schreef Smetana trots na de première in 1882. 
De philharmonie zuidnederland speelt drie delen: Het hoge kasteel, 
waarin een bard met zijn harp de bewogen geschiedenis bezingt. 
De Moldau, waarin de muziek de loop van de rivier op de voet volgt, van 
net ontsprongen bronnetjes in aarzelende fl uitriedeltjes, tot machtig 
stromend als steeds meer strijkers inzetten. En Blanik, rond Boheemse 
helden en vrijheidsstrijd. 

Auteur: Machiel Swillens




