
17.00 – 17.50 uur

Altviool Arman Nazarian

• Stravinsky  
 Elegie voor altviool

Gesproken portret 3  
door Cora Burggraaf 
Stravinsky’s leven, dood, geloof 
en eigenaardigheden 
 
philharmonie zuidnederland
dirigent Dmitri Liss

• Stravinsky  
 Suite uit L’Oiseau de feu  
 (versie 1919)
 
 
17.50 – 19.30 uur

Dinerpauze 

19.30 – 20.15 uur

Cora Burggraaf interviewt  
Sjeng Scheijen

20.15 – 20.30 uur

Pauze

20.30 - 21.30 uur

philharmonie zuidnederland
dirigent Dmitri Liss
viool Sergej Krylov

• Stravinsky  
 Vioolconcert 
• Stravinsky  
 Le sacre du printemps

21.30 – 23.20 uur

• Filmvertoning  
 Coco Chanel & Igor Stravinsky

Theater aan het Vrijthof 
Papyruszaal

Programma
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12.45 – 13.00 uur

Inloop en woord van welkom 

13.00 – 14.40 uur 

Octet van philharmonie zuidnederland
o.l.v. Tijmen Wehlburg

• Stravinsky  
 Octet for Wind Instruments

Gesproken portret 1  
door Cora Burggraaf 
Stravinsky’s werk, aanpak  
en filosofie

Pianoduo Matthieu Idmtal en  
Anastasia Kozhushko

• Stravinsky  
 Scherzo à la russe (voor twee  
 piano’s)
• Glinka  
 Kamarinskaja (quatre mains)
• Stravinsky  
 Drie delen uit Petroesjka (voor  
 twee piano’s)
• Rimski-Korsakov  
 Capriccio Espagnol (voor twee  
 piano’s)
• Stravinsky  
 Ode (voor twee piano’s: bewerking  
 Elmer Schönberger)

14.40 – 15.10 uur

Pauze

 
15.10 – 16.30 uur

Gesproken portret 2  
door Cora Burggraaf 
Stravinsky in de omgang

Ensemble Insomnio en sopraan  
Charlotte Riedijk

• Stravinsky 
 Concertino for String Quartet 
• Stravinsky 
 The Owl and the Pussy-Cat 
• Stravinsky 
 Three Songs from Shakespeare 
• Stravinsky 
 Three Pieces for clarinet solo
• Satie 
 Trois mélodies de 1916 
• Ravel 
 Chansons madécasses
• Delage  
 Sept Haï-kaïs 
• Schönberg 
 Pierrot Lunaire: deel 1, 3, 20 en 21
• Debussy 
 Sonate voor viool en piano in g:  
 allegro vivo
• Chaplin  
 Oh! That Cello!

16.30 – 17.00 uur

Pauze
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Stravinsky, één en ondeelbaar  

• ‘Stravinsky, aangenaam.’ 
Bondiger laat zich de typische openings-
zet van het compositorische spel van  
de grote Igor niet samenvatten. De  
toon kan kortaangebonden of charmant, 
venijnig of ironisch, jongensachtig of 
priesterlijk zijn, maar de mededeling is 
onveranderlijk dezelfde. Onverschillig  
of het nu gaat om het ‘Russische’ Les 
noces, het ‘neoklassieke’ Vioolconcert of 
het ‘seriële’ Agon, de auteur laat de  
luisteraar geen seconde in het ongewisse 
omtrent zijn identiteit. Denk maar aan 
de Psalmensymfonie. Dat is niet zomaar 
een openingsakkoord, die plotselinge 
siddering in e-mineur, nee, het is  
een uit duizenden samenklanken her-
kenbare roep om aandacht: ‘Stravinsky,  
aangenaam’. Met een ondertoon van 
‘Stravinsky, opgepast’. 

• Vreemd eigenlijk, want Stravinsky 
was toch de man van de stilistische mas-
kerade en de volte-face, het weerhaantje 
van het modernisme, tégen zelfexpressie 
en subjectiviteit, vóór het algemeen  
geldige en het bovenpersooonlijke? De 
ene Stravinsky was toch de andere niet? 
Zo luidde tenminste de klacht in de tijd 
dat de wereld nog verdeeld was in voor- 
en tegenstanders; de tijd ook dat er nog 
muziekfilosofieën werden geschreven 
waarin Schönberg en Stravinsky tegen 
elkaar werden uitgespeeld, de eerste als 
held van de vooruitgang, de tweede als 

een beklagenswaardig geval van restau-
ratie. Die tijd is voorbij. De botsende 
werelden van toen zijn in vreedzame 
coëxistentie opgegaan, en de delen 
waarin een vorige generatie Stravinsky 
nog uiteen hoorde vallen, zijn voorgoed 
tot synthese gekomen. 

• ‘Ik denk dat mijn muziek als een 
geheel beschouwd moet worden’, 
noteerde de hoogbejaarde Stravinsky. 
‘Hoe anders?’, vragen we ons, ruim  
dertig jaar na zijn dood, af.

• Soms zou je even terug willen naar 
de tijd van voor- en tegenstanders, toen 
elke dissonant, en later, van de polemische 
weeromstuit, elke consonant er één  
was. Toen de Sacre du printemps nog  
een reden was om op de vuist te gaan en  
Histoire du soldat een stuk waar je je ziel 
aan openhaalde. Een Fins orkest kwam 
ooit op het idee het klassieke schandaal 
rond de première van Le sacre du prin-
temps te herhalen: er was een zorgvuldig 
geregisseerde rel met in de zaal stand-ins 
voor Debussy, Ravel en Saint-Saëns, met 
een publiek dat uitgenodigd werd zich 
pro of contra te gedragen, en met politie-
mannen om de orde te herstellen. Kan 
het treuriger? Als de oren niet meer  
willen en de verbeelding tekortschiet, is 
er nog altijd het pretpark van de histo-
rische reconstructie.Volgens de berichten 
was het ‘schandaal’ drie avonden achtereen  
een groot succes.

5

Door: Elmer Schönberger
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• Toch bestaat het nog, het authentieke 
Stravinsky-gevoel, maar het vereist de 
nodige fantasie en inspanning, zowel van 
de zijde van de uitvoerder als van de 
luisteraar. Lees Schönberg over Oedipus 
Rex in 1928 (‘allemaal negatief ’, ‘onge-
wone melodie, ongewone harmonie, 
ongewoon contrapunt, ongewone instru-
mentatie – dit alles ‘on-’, zonder speciaal 
iets wél te zijn’), en de vanzelfsprekend-
heid die het stuk in de routine van het 
klassieke muziekbedrijf heeft gekregen is 
opeens zo vanzelfsprekend niet meer. Of 
lees Willem Pijper in 1926 over ‘het iet-
wat insipide gezeur van vier slecht aan-
sluitende blazerstimbres’, en je weet weer 
waarom het koraal uit Histoire ooit zo’n 
onuitwisbare indruk op je maakte. Mooi 
is namelijk nog mooier als een ander het 
lelijk vindt. Helaas begint met het ver-
strijken van de tijd die ander steeds 
denkbeeldiger te worden. Dat is het lot 
van eeuwige kunst.

• ‘Stravinsky is in het Russisch een  
bijvoeglijk naamwoord en niet een  
zelfstandig naamwoord. Ik ben dus  
niet Stravinsk maar Stravinsk-achtig.’

• 
Hij streept met zijn  
potlood de maten die 
hem niet bevallen een-
voudigweg door, voegt 
halverwege nieuwe 
tegenstemmen toe  
en maakt in een hand-
omdraai van een  
tweekwartsmaat een 
driekwartsmaat. 

• Zie hieronder een sterk staaltje  
Stravinsk-achtigheid in de vorm van een 
schets, afkomstig uit de nalatenschap 
van de componist. Maar niet zomaar een 
schets. Het is een inktkopie van een kla-
vecimbelstukje van Pergolesi. (Althans, 
van iemand die toen nog voor Pergolesi 
gehouden werd en van wie we tegen-
woordig weten dat hij in werkelijkheid 
Monza heette.) We denken: hoezo  
Pergolesi, hoezo Monza? De spichtige 
klavecimbelnoten worden onmiddellijk 
verdrongen door de herinnering aan de 
spitse Toccata uit Pulcinella. We zien de 
componist in flagrante delicto. Hij streept 
met zijn potlood de maten die hem  
niet bevallen eenvoudigweg door, voegt 
halverwege nieuwe tegenstemmen toe  
en maakt in een handomdraai van een 
tweekwartsmaat een driekwartsmaat. 

• ‘You ‘respect’, I love’, luidde de klas-
siek geworden repliek van de componist 
aan het adres van critici die deze proto-
postmoderne vorm van stravinskificatie 
als muzikale grafschennis bestempelden. 

• Het merkwaardige nu is dat door 
Stravinsky’s toedoen oorzaak en gevolg 
van plaats gewisseld lijken te hebben. 
Wie namelijk de originele achttiende-
eeuwse stukjes hoort waarop Stravinsky 
zijn compositie baseerde, krijgt de 
indruk van een slappe parodie in acht-
tiende-eeuwse stijl op een oorspronkelijke 
twintigste-eeuwse compositie. Nog 
merkwaardiger is dat de middelen waar-
mee de componist dit bewerkstelligde  
zo spaarzaam zijn. Persoonlijke stijl  
lijkt een kwestie van niet meer dan een 
vingerafdruk. We zijn de hand die we 
geven.

• Wat hij aanraakte veranderde in 
Stravinsky. Of het nu Pergolesi of Russi-
sche volksmuziek was, klassieke symfonie 
of nummeropera, twaalftoonreeks of 
renaissancedans. Hij concentreerde zich 
op de essentie van een stijl, van een vorm 
of techniek (of – andere mogelijkheid – 
promoveerde eenvoudigweg een bepaald 
aspect tot essentie), en herschiep deze 
naar zijn eigen muzikale beeld en  
gelijkenis. De schetsen van zijn compo-
sities getuigen van een onvermoeibare 
zoektocht naar het typische en het 

karakteristieke. Het streven naar wat 
Boris de Schloezer – een van zijn eerste 
biografen – ooit het oeuvre-type noemde, 
stelde hem in staat in luttele minuten 
een muzikale wereld op te roepen die in 
compleetheid die van menig, zich in 
lange kwartieren en halve uren voort-
slepend symfonisch gevaarte evenaart. 
Scherzo à la russe is zo’n stuk. Petroesjka 
in Hollywood, vier minuten hoempa, 
onderbroken door een ploem-ploem-
canon. Luchtiger, om niet te zeggen 
oppervlakkiger kan het op het eerste 
gehoor niet. En toch: is het mogelijk veel 
dichter tot de kern van het wereldraadsel 
door te dringen?

 • Laten we het zó zeggen:
...zijn muziek is als een ‘beschouwing  
bij de onverwachte hernieuwde kennis-
making met de ‘klinkende onschuld’ van 
een sedert lang verloren gewaand stuk: 
het is muziek over muziek. In het lied 

van bedelaars en kinderen op straat, in 
de eentonige wijsjes van (...) reizigers en 
in de dans in de dorpskroeg of het nach-
telijk carnaval – daar ontdekt hij zijn 
‘melodieën’: hij verzamelt ze als een bij, 
hier een klank, daar een reeks noten 
opvangend. Voor hem zijn het stralende 
herinneringen aan een ‘betere wereld’, 
gelijk Plato zich de ideeën voorstelde’. 

• ‘Muziek over muziek’ – het hoge 
woord is eruit. Noem de naam Stravinsky, 
en iemand prevelt de toverspreuk. Maar 
wat bedoelt hij? In de mond van de één 
klinkt het als een aanbeveling, in de 
mond van de ander als een verwijt. In 
het eerste geval wil het een formule zijn 
om aan te geven dat de muziek van  
Stravinsky getuigt van het bewustzijn 
dat zij, behalve uiting van, pakweg, een 
rijk gemoedsleven, een hoge moraal,  
een krachtig intellect en een geducht 
temperament, óók en vooral het resultaat 

is van de interactie van bestaande muzi-
kale krachten, zij het vervormd door  
de transformator die wij ‘Stravinsky’ 
noemen. In het tweede geval wil het een 
vermeend tekort signaleren – hetzelfde 
‘tekort’ dat, logisch gesproken, ook alle 
vóórromantische muziek moet aan-
kleven, namelijk dat zij niet nadrukkelijk 
getuigt van het bewustzijn bovenal  
allerindividueelste expressie van de  
allerindividueelste emotie te zijn.
‘...hier een klank, daar een reeks noten 
opvangend.’ 

• Wie bedacht die allereerste  
‘muziek-over-muziek’ eigenlijk?
Adorno soms, sprekend over de  
componist van Petroesjka?
Nee hoor. Nietzsche, sprekend over 
Beethoven.

Stravinsky, Menschliches,  
Allzumenschliches – ook hij.
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• Mezzosopraan Cora Burggraaf heeft 
een belangrijke rol in de Componistendag 
rond Igor Stravinsky. Groot geworden  
in de opera zoekt ze het zelf dezer dagen 
vooral in wat ze noemt intieme concerten. 
“Om te kunnen dansen met het publiek.” 

Dansen met het publiek
• Cora Burggraaf (Oosterhout, 1977) 
doet het wel vaker, gesproken en muzi-
kale portretten maken van interessante 
musici. Tijdens de Componistendag laat 
ze drie verschillende facetten zien van 
het fenomeen Stravinsky. Ze zong ooit 
een paar van zijn stukken, maar wat haar 
vooral fascineert is dat hij het roman-
tisch ideaal losliet. “Stravinsky hield niet 
van sentimentaliteit. Hij geloofde dat 
muziek in de kern onmachtig is om iets 
uit te drukken. Vreemd hè, ik vind het 
moeilijk dat te begrijpen. Muziek drukt 
voor mijn gevoel heel vaak iets uit. 
Dus hoe werkt dat dan, wat bedoelt  
hij precies?”

• De verheldering vond ze in zijn  
biografie en poëtica. “Hij was totaal 
gefascineerd door ritmes en geluiden.  
In een van zijn vroegste muzikale 
he rinneringen is er sprake van een  
doofstomme dorpsgek bij hem in de 
straat voor wie alle kinderen bang waren. 
Hij kon wel op weergaloze wijze geluiden 
en ritmes maken, hij klakte met zijn 
tong, liet scheten met zijn oksel, hij had 
daarin een snelheid ontwikkeld die  
Stravinsky imponeerde. De componist 

wilde net als deze man niet per se iets 
uitdrukken, zijn muziek was eerder 
bedoeld als een tekening van klanken.”

Als je naar Cora Burggraafs eigen eerste 
muzikale herinneringen vraagt, schetst 
ze het beeld van een meisje dat altijd 
zingt als ze door haar geboortestadje 
Oosterhout fietst. Het viel ook een buur-
man op die haar aanraadde eens mee  
te gaan naar het koor de Oosterhoutse 
Nachtegalen. Die zongen niet alleen  
in de parochiekerk, het koor ging op 
tournee naar Duitsland, Noorwegen en 
regelmatig naar Canada. De basis was 
het klassieke repertoire, met uitstapjes 
naar de lichte muziek. Ze kreeg een solo 
uit The Phantom of the Opera, het bleek 
de opmaat naar het Conservatorium in 
Den Haag. 

• Opera kwam pas laat. Ze deed  
auditie voor een klein operagezelschap. 
“Ik was operagroen en bakte er helemaal 
niks van. Dat vrije improviseren lukte 
me niet, maar tegelijk fascineerde het me 
enorm; ik wilde er meer van weten: hoe 
doen ze dat?”

• Via een beurs kwam ze bij het Royal 
College of Music in Londen terecht. 
“Het was niet altijd gemakkelijk”,  
zegt ze. “De operawereld is niet per se 
een fijne wereld. Ik heb er altijd een 
haat liefdeverhouding mee gehad. Aan  
de ene kant is het fantastisch om een 
gesamtkunstwerk te maken, alles heeft 

Door: Emile Hollman

INTERVIEW MET MEZZOSOPRAAN

Foto: M
erlijn D
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ernik
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• De laatste jaren onderzoekt Cora 
Burggraaf ook haar theatrale kant die ze 
in Londen ontdekte. Na de grote opera’s 
kiest ze voor kleinere producties. Zoals 
Kurt Weils Sieben Tödsunden voor  
het Delfts Kamermuziekfestival of een 
solovoorstelling over Ophelia bij OT 
Rotterdam. In de zomer van 2018 maakte 
ze voor Theaterfestival Boulevard de 
solovoorstelling Miroir de peine et 
d’amour met muziek van Hendrik 
Andriessen. Of La voix humaine van 
Poulenc waarbij haar bewegingen  
werden geregistreerd door een camera  
en geprojecteerd hoog boven het  
Rotterdams Philharmonisch Orkest.  
Of Bloot zijn en beginnen, een literair 
concert waarbij ze liederen combineert 
met dagboekfragmenten van schrijver 
Oek de Jong. “Als je liederen zingt, kun 

Burggraaf om de gezamenlijke ervaring, 
dat is het hoogst haalbare. “Dat eufo-
rische gevoel dat je alleen maar krijgt als 
je de ervaring met anderen deelt. Dat 
lukt je thuis in de woonkamer niet.” 

• Intimiteit kun je met elke muziek 
opzoeken, denkt de zangeres. Al gaat dat 
met Weill, Poulenc, Debussy of Brahms 
makkelijker omdat ze daar een klik mee 
heeft. De komende tijd maakt ze naast 
de portetten over Igor Stravinsky ook 
portretten (muziek en tekst) over Anne 
Stibbe (voor het Rosa Spierhuis in 
Laren) en Elsa Diepenbrock, de weduwe 
van de componist Alphons. En in mei 
komt ze terug naar het zuiden voor 
Beethovens muzikale vertelling  
Egmont van Toneelgroep Maastricht  
en philharmonie zuidnederland. 

met elkaar te maken en in die groeps-
dynamiek moet iedereen tot zijn recht 
komen. En ik hou natuurlijk van opera-
muziek. Maar die wereld is ook keihard, 
er zijn heel veel ego’s en het geweldige 
is ook meteen het nadeel, want iedereen 
claimt zijn aandeel en dat zorgt soms 
voor compromissen waarvan je denkt: 
jammer.” 

• Cora Burggraaf verhaalt van een 
onderzoek naar de hersenactiviteit van 
operazangers omdat ze multitaskers pur 
sang zouden zijn. “De dirigent vuurt 
dingen op je af, dan heb je te maken met 
een regisseur, je hebt collega’s waar je 
rekening mee moet houden, je oren die 
je steeds moet openzetten terwijl je iets 
anders hoort dan wat je ziet, je hebt een 
publiek waarmee je moet communiceren: 

het zijn duizend aspecten waarmee je  
te maken hebt en dus ben je ook heel 
kwetsbaar. Een heel moeilijk vak.”
Inmiddels heeft ze de opera een beetje 
op afstand gezet. Ook al omdat ze een 
dochtertje heeft en even geen trek om  
te reizen. Ze zou nog wel eens in Pelléas 
et Mélisande (Claude Debussy) willen 
zingen omdat ze het zo’n mooie  
opera vindt. “De donkere ondertoon,  
het onafwendbaar lot, het is fantasievol 
geschreven en laat heel veel ruimte voor 
toeschouwer en luisteraar om daar zelf 
invulling aan te geven. Juist omdat de 
personages zo grillig en ongrijpbaar zijn 
vind ik ze ultiem menselijk. Mélisande is 
wereldvreemd en kan de wereld eigenlijk 
niet aan. Herkenbaar voor veel mensen 
maar daar kom je niet meer mee voor  
de dag.” 

• 
Het zijn duizend  
aspecten waarmee  
je te maken hebt en  
dus ben je ook heel 
kwetsbaar. 

je altijd het ambacht van het theater 
inzetten om het publiek naar je toe te 
halen of een uitdrukking in te zetten.” 

• In 2019 zong ze kamermuziek met 
voormalig LSO-dirigent Ed Spanjaard 
en cellist Pieter Wispelwey. “Het wordt 
steeds kleiner, ik vind het fijn om de 
menselijke maat in het oog te houden. 
Mensen willen ook geraakt worden, niet 
alleen maar geïmponeerd worden. Ik 
vind dat er bij opera te vaak te veel 
nadruk op het decor ligt, het visuele 
aspect wordt zo belangrijk dat andere 
elementen ondergeschikt zijn. In Salz-
burg heb ik wel eens in een belachelijk 
decor gestaan dat helemaal niks met de 
opera te maken had. Ik snap wel waarom 
zo ingezet wordt op spektakel, ik geloof 
alleen niet dat daar de toekomst van 
opera ligt. Ik weet ook de oplossing niet 
hoor. Soms ben ik ook nieuwsgierig naar 
een opera met een heel kale bezetting, 
met één lampje en een paar rekwisieten 
en een steengoede regisseur. Kijken wat 
er dan overeind blijft.” 

• Hoe kleiner de productie, hoe kwets-
baarder de mezzosopraan zich voelt.  
“Je geeft jezelf natuurlijk bloot op het 
podium. Ja, ik ben nog altijd zenuwachtig, 
het lijkt alleen maar erger te worden. 
Je wordt je steeds meer bewust van je 
eigen kwetsbaarheid, en misschien ook 
omdat het publiek steeds meer van je 
verwacht.”

• Toch blijft ze het opzoeken. “Soms  
is de zaal moeilijk, moet je ergens door-
heen omdat er geen weerklank is, voelt 
het als schuifelen van een stel tieners op 
een feestje, maar als het goed gaat voel  
je een vacuüm: nu zijn we samen, nu 
kunnen we dansen.” Het gaat Cora 

• 
Mensen willen ook geraakt 
worden, niet alleen maar 
geïmponeerd worden. 

Foto: R
ob M

arinissen
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tingsdans die net zo lang doorgaat als  
de dansers op de been weten te blijven. 
Glinka speelt in op het typische idioom 
van de Russische folklore. Hij was daar-
mee wegbereider voor het groepje slavis-
ten, dat bekend staat als het ‘Machtige 
hoopje’ en later voor de nationalistische 
balletmuziek van Igor Stravinsky. 
 
• 
Stravinsky
Drie delen uit Petroesjka  
(voor twee piano’s)

Terwijl in september 1910 Stravinsky’s 
eerste vrouw Katarina in Zwitserland 
beviel van hun tweede zoon, Soulima, 
werkte de componist aan een compositie 
voor piano en orkest. Uit de schetsen van 
dit werk ontstond het ballet Petroesjka, 
waarvoor hij kort tevoren in St. Peters-
burg tezamen met Diaghilev en Benois 
het scenario had geschreven. Maart 1911 
had de componist het grootste deel 
gereed. Hij verwerkte in Petroesjka enige 
populaire Russische volksliedjes. In april 
1911 voltooide Stravinsky het ballet. In 
zijn memoires vertelt hij hoe hij het in 
Rome met Diaghilev aan de stok kreeg 
over de vier laatste pizzicati van het  
ballet. De choreograaf wilde een tonaal 
slot, terwijl Stravinsky persisteerde bij 
een polytonaal besluit. Toen, na het  
succes van De Vuurvogel, ook Petroesjka 
een enorm succes werd, ontkende  
Diaghilev ooit schuldig te zijn geweest 
aan kritiek op het origineel. 
 
De clown Petroesjka is een lappenpop  
in het marionettentheater van een  
charlatan. De clown is hevig verliefd  
op de ballerina. Deze kille pop ziet hem 

• 
De complexiteit van tonaliteit en ritmiek  
ten spijt is dit heerlijke speelmuziek, voor 
musici én voor toehoorders!
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13.00 – 14.40 uur

Octet philharmonie 
zuidnederland
o.l.v. Tijmen  
Wehlburg

•  
Stravinsky  
Octet for Wind Instruments (1922)

Gesproken portret 1  
door Cora Burggraaf  
Stravinsky's werk, aanpak en filosofie

 

Pianoduo  
Matthieu Idmtal  
en Anastasia  
Kozhushko

•
Stravinsky  
Scherzo à la russe (voor twee piano’s)
•
Glinka  
Kamarinskaja (quatre mains)
•
Stravinsksy  
Drie delen uit Petroesjka  
(voor twee piano’s)
•
Rimski-Korsakov 
Capriccio Espagnol (voor twee piano’s)
•
Stravinsky  
Ode (voor twee piano’s: bewerking  
Elmer Schönberger)

Robert Craft. Deze boeken  
bieden een schat aan informatie over 
Stravinsky’s gedachten over muziek.

•  
Stravinsky 
Scherzo à la russe (versie voor  
twee piano’s, ca 1944)

Zo’n Scherzo was niet de bedoeling! 
Paul Whiteman had Stravinsky begin 
jaren ‘40 verzocht om een lekker jazzy 
stukje voor zijn band te componeren. Hij 
had vast gehoopt op een soort Rhapsody 
in blue aan de Wolga, geschikt voor zijn 
swinging American Orchestra. Helaas, 
daar had de eigen zinnige componist 
even geen zin in. Zeker, hij fabriceerde 
best wel een lekker moppie, maar veel 
jazz was er niet in te ontdekken. Inte-
gendeel. Het is een Russisch kermis-
muziekje dat doet denken aan Petroesjka. 
Dat Stravinsky iets tegen jazz had is een 
misvatting. Voor Woody Herman 
schreef hij weinig later in 1945 het Ebony 
Concerto voor klarinet en jazzband.

• 
Mikhail Glinka (1804-1857)
Kamarinskaja 

De aristocratische componist Mikhail 
Glinka wordt beschouwd als de vader 
van de Russische klassieke muziek. In 
zijn opera’s Een leven voor de Tsaar en 
Ruslan en Ludmila maakte hij voor het 
eerst gebruik van Russische volksmelo-
dieën. De compositie Kamarinskaja uit 
1848 is gebaseerd op twee Russische  
traditionals: een langzaam bruiloftslied 
(Van over de bergen) en de eigenlijke 
Kamarinskaja, een enerverende uitput-

Volgens Stravinsky ontstond het idee om 
een stuk te schrijven voor acht blazers in 
een droom. “Ik bevond me in een kleine 
kamer omringd door musici, ik telde er 
acht, wat ze speelden kon ik niet thuis-
brengen. Ze speelden fagotten, trombo-
nes, trompetten, een fluit en een klarinet. 
Toen ik wakker werd bevond ik me  
in een staat van grote verrukking. De 
volgende ochtend ben ik gelijk het 
‘Octet’ gaan componeren.” Het werd een  
van de levendigste neoklassieke werken.  
Hij grijpt zelfs terug op Haydeneske 
structuren, zoals de sonatevorm en het 
contrapunt. 
 
De muziek opent met een koddig  
pastoraal getinte intro, dat leidt naar  
een traditioneel Allegro moderato, een 
parmantige mars, keurig in sonatevorm 
(expositie, doorwerking, recapitulatie). 
Het tweede deel is in variatievorm.  
De melodie wordt in de eerste variatie 
verrassenderwijs omgevormd tot een 
‘Dies Irae’, dat vervolgens als een soort 
refrein tussen de andere variaties dient. 
De slotvariatie is een bedachtzame fuga. 
Zonder onderbreking dartelt de Finale 
uit het hout en koper. De complexiteit 
van tonaliteit en ritmiek ten spijt is dit 
heerlijke speelmuziek, voor musici én 
voor toehoorders!
 
In het gesproken portret 1 belicht Cora 
Burggraaf de belangrijkste aspecten van 
Stravinsky’s werk, aanpak en filosofie. 
Stravinsky schreef niet alleen een auto-
biografie, maar ook zijn muzikale poëtica 
zijn gepubliceerd in de vorm van zes 
gastcollege’s die hij in 1939 op Harvard 
gaf. Daarnaast zijn er gesprekken  
opgetekend door zijn protegé en dirigent 

aanwezig, blies de loftrompet. Vooral de 
briljante instrumentatie met uitgebreid 
slagwerk vond hij fantastisch! Maar 
behalve knap georkestreerd is het  
capriccio een kruidig en enerverend 
orkestwerk, afwisselend feestelijk, soms 
even zwoel nocturaal en dan telkens 
weer ritmisch opzwepend. Wie verwacht 
zoiets temperamentvols van een op foto’s 
ietwat stijf ogende Rus? Het pianoduo 
Matthieu Idmtal en Anastasia Kozhuskho 
brengt u in de transcriptie van het  
werk voor twee piano’s onge twijfeld  
even in Iberische sferen. 

• 
Stravinsky
Ode (bewerkt voor twee piano’s  
door Elmer Schönberger)
 
De ondertitel van deze compositie uit 
1943 luidt ‘Elegisch gezang in drie delen’. 
Stravinsky schreef het werk in Hollywood 
in opdracht van Sergei Koussevitzky, 
de Russische dirigent van het Boston 
Symphony, ter nagedachtenis aan diens 
overleden vrouw Natalie. Wellicht het 
meest indrukwekkende van het stuk  
is de intens verdrietige toon. De harmo-
nieën zijn somber, de retoriek statisch. 
Korte karakteristieken: 1.Eulogie,  
een rustige sobere prelude; 2. Eclogue,  
jachtig; 3. Epitaph, plechtstatig en 
melancholisch. 

echter niet staan; zij flirt liever met de 
exotisch uitgedoste Moor. De Moor 
achtervolgt Petroesjka met zijn zwaard 
en doodt hem uiteindelijk. In de slot-
scène verschijnt de geest van Petroesjka 
en lacht om al die vertoonde menselijke 
zwakheden. 
 
De transcriptie voor twee piano’s door 
Victor Babin dateert uit 1924. Eerst 
horen we de spetterende ‘Russische dans’ 
waarmee de eerste acte van het ballet 
besluit. Dan volgt het enigmatische ‘In 
Petroesjka’s kamer’, bokkig, treurig en 
dansant. Het derde deel is de carnavals-
muziek van vastenavond uit de vierde 
scène. Spectaculair!

• 
Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908)
Capriccio Espagnol, opus 34  
(versie voor twee piano’s)
 
Alborada - Variazioni - Alborada - 
Scene e canto gitano - Fandango 
asturiano

Oorspronkelijk had de Russische com-
ponist Rimski-Korsakov een fantasie 
voor viool en orkest op Spaanse thema’s 
in gedachte. In de zomer van 1887  
wijzigde hij zijn plannen en noteerde 
schetsen voor een puur orkestraal  
stuk met de nodige violistische soli.  
De compositie werd in oktober van dat  
jaar op een concert van de Russische 
Maatschappij voor Muziek in St. Peters-
burg ten doop gehouden. Het orkest  
was dermate enthousiast dat het bij  
de repetitie tussen de delen spontaan 
applaudisseerde. Dat is nu niet de 
bedoeling. Tsjaikovski, bij de première 
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• 
Stravinsky schreef maar weinig muziek  
voor strijkkwartet, en wat hij schreef, 
waren nauwelijks meer dan miniaturen. 

16

15.10 – 16.30 uur

•  
Gesproken portret 2 
door Cora Burggraaf 
Stravinsky in de omgang  
 
 

Ensemble Insomnio 
en sopraan  
Charlotte Riedijk 

In dit tweede gesproken portret belicht 
Cora Burggraaf de sociale kant van  
Stravinsky: een man met veel vrienden 
én humor. Tot zijn vriendenkring kon  
hij rekenen: Picasso, Satie, Debussy, 
Coco Chanel, Diaghilev, De Falla, WH 
Auden, Dylan Thomas en vele anderen. 
Deze vriendschappen brachten hem in 
tal van verschillende situaties die zijn 
leven en werk beïnvloedden.  

•  
Stravinsky 
Concertino for String Quartet (1920)

Stravinsky schreef maar weinig muziek 
voor strijkkwartet, en wat hij schreef, 
waren nauwelijks meer dan miniaturen. 
Mogelijk vond hij het lastig om inven-
tieve muziek te creëren voor zo’n  
klassieke formele strijkers. In opdracht 
van het Flonzaley Quartet ontstonden  
3 Pieces for Strings in 1914 en het eende-
lige Concertino in 1920. Het Flonzaley 
kwartet was een in New York opgericht 
internationaal kwartet, dat aanvankelijk 
repeteerde in het Zwitserse zomerver-
blijf ‘Villa Flonzaley’ van hun mecenas, 
Éduard de Coppet. Vandaar de naam. 
Het Concertino is een kort, virtuoos, 
maar vaak nogal agressief en kortademig 
overkomend, werkstuk, met een concer-
tante rol voor de primarius. Aan het  
lot laat de componist de musici even  
uitblazen. 

Hoewel de première een fiasco werd en 
Stravinsky het kwartet in 1952 voor een 
kamerensemble transcribeerde, heeft de 
muziek ook in de originele vorm toch 
repertoire gehouden. En terecht! 

•  
Stravinsky
The Owl and the Pussy-Cat (1966)

Om nog maar eens en voor altijd  
duidelijk te maken dat Igor Stravinsky 
zich niet liet vangen in een of andere 
muzikale categorie, zette de vierentach-
tig jarige componist, na zijn atonale 
composities Introïtus en de Requiem 
Canticles, een rijmelarij van Edward 
Lear op muziek. Het gedichtje bracht 
een speciale herinnering bij de oude man 
naar boven. Zijn geliefde vrouw Vera 
had ooit toen zij naar Amerika waren 
geëmigreerd dit versje als taaloefening 
uit haar hoofd geleerd. Stravinsky 
rekende bewust af met de bloedserieuze 
en ontoegankelijke affaires van de 
12-toons aanhangers. Een atonale noten-
reeks hoeft, mits met de nodige humor 
en inventiviteit toegepast, helemaal niet 
moeilijk en ingewikkeld te zijn. 

• 
Stravinsky
Three songs from William Shake-
speare (1953)

In deze drie liederen paste Stravinsky 
seriële toonreeksen toe. Het waren zijn 
eerste verkenningen in de techniek. Elk 
lied is gezet op een atonale toonreeks. 
Toch is de tonaliteit voor het gehoor 
nooit ver weg. Fluit, klarinet en altviool 
begeleiden de sopraan. 
 

•
Stravinsky  
Concertino for String Quartet 
• 
Stravinsky  
The Owl and the Pussy-Cat
• 
Stravinsky  
Three Songs from William  
Shakespeare 
•
Stravinsky  
Three Pieces for clarinet solo
• 
Satie  
Trois mélodies de 1916 
•
Ravel  
Chansons madécasses 
• 
Delage  
Sept Haï-kaïs  
•
Schönberg  
Pierrot Lunaire: deel 1, 3, 20 en 21
•
Debussy  
Sonate voor viool en piano in g:  
allegro vivo 
•
Chaplin 
Oh! That Cello!

•  
Maurice Ravel (1875-1937) 
Chansons madécasses 

De Chansons madécasses is een verzame-
ling van drie kunstliederen, op muziek 
gezet door Maurice Ravel in de jaren 
1925 en 1926 voor stem, fluit, cello en 
piano. De woorden ontleende hij aan de 
poëzie collectie Chansons madécasses van 
Évariste de Parny. De liedcyclus bestaat 
uit de drie titels Nahandove, Aoua en  
Il est doux.

•  
Delage (1869-1961)
Sept Haï-kaïs 

Vertaald uit het Engels is Sept Haï-kaïs 
een liedcyclus van melodieën van de 
Franse componist Maurice Delage voor 
sopraan en kamerensemble van fluit, 
hobo, basklarinet, piano en strijk kwartet. 
Delage componeerde het werk in 1924 
op basis van klassieke Japanse tanka-  
en haiku-gedichten die hij in het Frans 
vertaalde.

•
Stravinsky 
Three Pieces for Clarinet Solo (1919)

Klarinettisten ‘all over the world’ zijn  
blij met deze drie heerlijke repertoire-
stukken die Stravinsky voor Werner 
Reinhardt schreef. Reinhardt – zelf een 
verdienstelijk amateurklarinettist – was 
een bemiddelde muziekliefhebber uit 
Winterthur, die het Stravinsky na de 
Eerste Wereldoorlog financieel mogelijk 
maakte om zijn L’Histoire du soldat te 
produceren. Het eerste stuk maakt effec-
tief gebruik van de laagste registers van 
het instrument. Het tweede stuk is er 
vooral op gericht om de solist al impro-
viserend zijn kunsten te laten vertonen. 
Nog met de muziek van de soldaat in 
het oor lijkt het of het derde stuk zo uit 
de pantomime komt. 

•  
Erik Satie (1866-1925) 
Trois mélodies de 1916

‘Geef mij een dichter en ik maak twee 
musici van hem, een wordt een liederen-
zanger en de ander een pianist die hem 
begeleidt. De liederenzanger zal binnen 
korte tijd een cabaret hebben geopend, 
laten we zeggen op Montmartre. Een 
paar jaar later zal de pianobegeleider  
aan de alcohol zijn overleden, terwijl de 
liederenzanger koning, hertog of iets 
anders nog beters zal zijn…’ Aldus de 
componist Satie in een stukje zelfspot. 

Eric Satie

Maurice Ravel
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meester Nikolai Rimski-Korsakov 
en diens voorgangers werd radicaal  
afgerekend. En tegelijkertijd werd een 
toegankelijk alternatief geboden voor  
de atonaliteit van de 2e Weense School 
van Arnold Schönberg. Hoewel… de 
barbaarse klanken van de Sacre du  
Printemps veroorzaakten het grootst 
denkbare tumult… En diezelfde  
Stravinsky bediende zich na de Tweede 
Wereldoorlog meer en meer van de  
eerder door hemzelf afgewezen twaalf-
toonse systematiek. Het kan verkeren! 
Eigenlijk was het toeval dat Diaghilev 
voor zijn Saison Russe in Parijs Stra-
vinsky de opdracht gaf om de muziek te 
leveren bij de choreografie van Fokine. 
De van nature niet bijster actieve Russi-
sche componist Liadov zat weer eens te 
treuzelen. Het werk kwam maar niet af. 
In tijdnood werd de toen nog onbekende 
Stravinsky gevraagd om in een mum van 
tijd de klus te klaren. En zo geschiedde. 
Na het succes stelde de componist voor 
de concertzaal verkorte versies samen. 
De zogenaamde 2e Suite uit 1919 opent 
met een Introductie. De basinstrumenten 
in het orkest creëren een suspense sfeer-
tje. Prins Ivan doolt rond in de tuin van 
de reus Kastchei. Glissandi kondigen de 
komst van de vuur vogel aan. Na de exo-
tische dans en de vangst van de vogel 
volgt zonder onderbreking de oriëntaals 
getinte Rondo van de prinsessen. Pats 
boem, snerpende fan fares van het koper, 
haarscherpe pizzicati van de strijkers, 
plots verschijnt daar de ongure reus. De 
helse dans van koning Kastchei. Een Wie-
genlied, verrukkelijk gezongen door een 
dromerige fagot, apaiseert de woesteling. 
Met de magische veer van de vuurvogel 
weet Prins Iwan zijn geliefde prinses te 
bevrijden. Finale.
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In het derde gesproken portret komt  
de man zélf aan het woord. Zijn twee 
vrouwen, het vaderschap, zijn vele ver-
huizingen, het moeilijke jaar 1936, zijn 
terugkeer naar het geloof en zijn liefde 
voor elektrische apparaten en whiskey. 

•  
Stravinsky
Elegie voor altviool solo 

Stravinsky schreef het werk op verzoek 
van Germain Prévost van het ‘Pro Arte 
Strijkkwartet’. Het kwam op papier ter 
nagedachtenis aan Alphonse Onnou, 
violist en mede-oprichter van dat strijk-
kwartet. Stravinsky voerde zijn compo-
neren ver door; hij beschouwde de door 
hem (mee)genoteerde vingerzetting als 
onderdeel van de compositie. De altviool 
moet soms meerstemmig bespeeld  
worden. Het geheel wordt con sordino 
(met demper) uitgevoerd. Het stuk valt 
uiteen in een klagende prelude, gevolgd 
door een soort koraal. Daarna speelt de 
altist een tweestemmige fuga. Het slot is 
een variant van het koraal. Prévost 
speelde het werk voor de première in 
1945 in Washington voor Béla Bartók.

•  
Stravinsky
Suite uit het ballet De Vuurvogel 

In 1910 werd in Parijs een ballet uit-
gevoerd gebaseerd op het Russische 
sprookje van De Vuurvogel, onverbeter-
lijk muzikaal verteld door de destijds 
nog jonge Stravinsky. De faam van de 
Rus was met dit ballet dadelijk geves-
tigd. Hier was een componist aan het 
werk die echt vernieuwende muziek  
creëerde. Met de romantiek van leer-

17.00 – 17.50 uur

Altviool Arman 
Nazarian 
 

•  
Stravinsky 
Elegie voor altviool (1944)

•  
Gesproken portret 3 
door Cora Burggraaf 
Stravinsky’s leven, dood, geloof  
en eigenaardigheden 

philharmonie  
zuidnederland
dirigent Dmitri  
Liss

• 
Stravinsky  
Suite uit L’Oiseau de feu (versie 1919)
 
Introductie
De vuurvogel en zijn dans
Variaties van de vuurvogel 
Rondo van de prinsessen (Khorovod)
De helse dans van koning Kastchei
Wiegenlied
Finale

•  
Arnold Schönberg (1874-1951)
Pierrot Lunaire: deel 1,3, 20 en 21
 
Het melodrama voor spreekstem, piano, 
dwarsfluit/piccolo, (bas)klarinet, (alt-)
viool en cello op de maanzieke clown 
Pierrot (bekend uit de ‘Commedia  
dell’arte’) componeerde Arnold Schön-
berg in 1912 in opdracht van de uitgeefster 
Albertine Zehme. Hij maakte gebruik 
van de selectie van 21 verzen die Erich 
Hartleben in het Duits maakte uit de 
bundel macabere, symbolische gedichten 
in rondovorm van Belgische dichter 
Albert Girauld. Erg enthousiast waren 
destijds de toehoorders niet, maar Igor 
Stravinsky had wel waardering voor deze 
unieke compositie. 

•  
Claude Debussy (1862-1918) 
Sonate voor viool en piano in g
 
In 1915 bewoog de muziekuitgever  
Jacques Durand de toen al ernstig zieke 
Claude Debussy tot het componeren  
van zes sonates voor verschillende solo-
instrumenten. De eerste sonate die uit 
deze oproep tot de Musicien français tot 
stand kwam, was de cellosonate in d. 
Nadien volgden nog een sonate voor 
fluit, altviool en harp, en in 1917 als derde 
en laatste compositie een sonate voor 
viool en piano in g. Helaas zou het  
daarbij blijven. In 1918 overleed de  
componist. 
 

Bij beluistering van het eerste deel,  
Allegro vivo, komt de gedachte op dat 
deze tedere dialoog van viool en piano 
exact de muzikale vormgeving is van de 
Jugendstil. Het sierlijke lijnenspel, de 
elegante arabesken, de terloopse stroom-
versnellingen, het zijn allemaal elemen-
ten die herinneren aan de decoratieve 
schilderkunst van bijvoorbeeld Mucha 
en Klimt. De Intermède: fantastique et 
légér klinkt als de verbeelding van een 
blad dat door de wind wordt voort   - 
ge blazen. Dan snel, dan schoorvoetend, 
even ligt het stil, dan weer holderdebolder 
op de bries. De Finale: très animé heeft 
iets zigeunerachtigs, schijnbaar vrij en 
structuurloos improviserend. 
 
•  
Charlie Chaplin (1889-1977) 
Oh! That Cello! 
 
Charlie Chaplin was in de jaren van  
de stomme film een van de bekendste 
artiesten ter wereld. Waar hij verscheen 
moest het verkeer worden geregeld. 
Chaplin werd schatrijk. Politiek stond 
hij bekend als uiterst links. Conservatieve 
Amerikaanse kranten, de FBI en rechtse 
politici lieten zich zeer negatief over 
Chaplin en zijn privéleven uit.
 
Veel minder bekend is dat hij naast 
acteur en regisseur ook componist was. 
Hij schreef onder andere solowerken 
voor cello (een van de instrumenten  
die hij ook zelf, linkshandig, bespeelde) 
en de filmmuziek bij zijn eigen film 
Modern Times met het wereldberoemde 
nummer Smile. De song Oh! That Cello 
dateert uit 1916. 

Arnold Schönberg

Charlie Chaplin

• 
Oh That cello, it sounds so sweet and mellow
When I hear you play that cello



19.30 – 20.15 uur

Cora Burggraaf 
interviewt 
Sjeng Scheijen 

De Maastrichtenaar Sjeng Scheijen 
(1972) is slavist en specialist Russische 
kunst van de vroege twintigste eeuw. 
Zijn nieuwe boek De Avant-gardisten –
de Russische revolutie in de Kunst 
beschrijft de verbijsterende, maar soms 
ook toverachtige geschiedenis van de 
Russische Avant-garde (Kazimir Male-
vitsj, Vasily Kandinsky, Marc Chagall 
etc.) en hun verbintenis met de revolutie 
en de niewe revolutionaire staat. Een 
verbintenis die een dramatisch einde 
kende. 

Een uitgebreide biografie van Sjeng 
Scheijen vindt u op pagina 33.
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20.30 - 21.30 uur

philharmonie  
zuidnederland
dirigent Dmitri Liss
viool Sergej Krylov
 

•  
Stravinsky  
Vioolconcert 
 
Toccata
Aria I
Aria II
Capriccio
 
•  
Stravinsky  
Le sacre du printemps

De aanbidding van de aarde
Het offer

•  
Stravinsky 
Vioolconcert (1930-1931) 
 
Uit zichzelf ging Stravinsky zelden aan 
de schrijftafel en/of piano zitten om ‘out  
of the blue’ zo maar een of andere  
compositie uit zijn mouw te schudden. 
Bijna altijd was er sprake van een 
opdrachtgever die garant stond voor de 
dollars. Zeker, Stravinsky was geen filan-
troop. De man was van nature behoorlijk 
op de penning. Zo is ook diens enige 
vioolconcert ontstaan. 

Een Amerikaanse diplomaat/componist, 
Blair Fairchild, gaf aan Stravinsky de 
opdracht om een vioolconcert te com-
poneren voor zijn protegé, de Pools-
Amerikaanse violist Samuel Dushkin. 
Bij de onderhande lingen vooraf werd 
bepaald dat Dushkin zijn kennis van 
viooltechnieken zou inbrengen en dat 
Stravinsky hem het alleenrecht toekende 
om gedurende de eerste vijf jaar het  
concert als enige solist uit te voeren.  
Die conditie heeft niet bepaald aan de 
populariteit van het werk bijgedragen. 
Pas toen in 1972 de choreograaf George 
Balanchine een ballet maakte op de 
muziek van het concert kreeg het neo-
classistische werk de aandacht en waar-
dering die het verdiende. Hoewel de 
partituur om een uitgebreide orkest-
bezetting vraagt, maakte Stravinsky 
eigenlijk maar spaarzaam gebruik van 
het rijke symfonische materiaal, zodat  
bij de toehoorders toch een kamer-
muzikale indruk overblijft. De solist 
heeft zijn of haar handen vol aan de 
overwegend lyrische partij. Alleen  
tijdens twee maten in het middendeel  
en de zes snelle slotmaten in de finale 

kunnen de snaren even onberoerd  
blijven. Het concert heeft geen cadens. 
Stravinsky vond het zo wel virtuoos 
genoeg. 
 
Het neobarokke karakter van het con-
certo springt gelijk in het openingsdeel, 
Toccata, in het oor. Je zou kunnen  
zeggen: Gabrieli/Monteverdi en Bach  
in een typisch Stravinskiaans jasje  
gestoken. Stravinsky vermijdt met  
opzet enigerlei stemming, emotie en of 
subjectieve gevoelsduiding. Dit is puur 
abstracte muziek, zonder een boodschap. 
De viool opent het concert, net als in de 
volgende bewegingen, met een - althans 
volgens Dushkin en later ook Heifetz 
eigenlijk onspeelbaar - akkoord op drie 
snaren tegelijk Op een relaxed continuo 
van een knorrige fagot en een ingetogen 
trompet marcheert het barokke openings-
deel naar een weldadige slotmaat. De 
afwisseling van solo en tutti is natuurlijk 
ook al ontleend aan het Italiaanse con-
certo grosso. In Aria I laat Stravinsky de 
solist telkens uit de maat spelen, hetgeen 
de indruk wekt alsof de violist het –  
overigens rustige tempo – ternauwer-
nood kan bijbenen. Ondertussen  
verzorgt de solist moeiteloos de meest 
acrobatische versieringen. De Aria II, 
evenzeer in barokke stijl en vorm, is in 
dezelfde lyrische sfeer. Het openings-
akkoord, nu wel vier keer weerklinkend, 
krijst haast nog dissonanter dan in  
de voorafgaande delen, Het dansante  
slotdeel, Capriccio, is een doldrieste  
Russische dans. Een genot om naar te 
luisteren!

• 
 Stravinsky
Le sacre du printemps (1913)

Wars van navolging, toch was Stravinsky 
wel trendsetter voor anderen als schepper 
van expressionistische balletten, als  
neoclassicistische antiromanticus en als 
boegbeeld van de ‘roaring twenties’. Het 
meeste opzien baarde Stravinsky in 1913 
- zoals genoegzaam bekend is - in Parijs 
met de première van zijn revolutionaire 
ballet Le sacre du printemps. Een verslag-
gever schreef over het schandaal: 
“Het theater leek op zijn grondvesten  
te schudden. Mensen schreeuwden  
beledigingen aan het adres van de com-
ponist en de musici. Boegeroep, gefluit 
en gekrijs overstemden de muziek.  
De dansers hadden de grootste moeite 
gelijke tred met het orkest te houden.” 

Nooit eerder was zo’n pandemonium 
ontstaan bij het ten doop houden van 
een nieuw stuk muziek. Later schreef 
Stravinsky een bewerking voor piano-
vierhandig van dit notenrijke meester-
werk. Een setting voor twee piano’s  
zou ook door de componist zelf zijn 
gefabriceerd. In die versie kunt u  
vanavond deze ‘heidense lentewijding’ 
beluisteren. 

De componist heeft zelf een toelichting 
verschaft, waaraan het navolgende is 
ontleend. In het eerste deel, ‘Aanbidding 
der aarde’, treden jongemannen met een 
oude vrouw op… Zij kent de geheimen 
van de natuur en wijdt hen in haar mys-
teries in… De om haar heen geschaarde 
jongelingen verkondigen ingetogen de 
polsslag van de lente…. Nu komen de 
meisjes (tranquillo)… er ontwikkelt  

zich een liefdesspel van aantrekken en 
afstoten (molto allegro). Een oude  
priester zegent plechtig de aarde (lento). 
Dit is het startteken voor een nieuwe  
ritmische opbloei. Dan volgt de dans van 
de aarde (prestissimo). 

 Het tweede deel, ‘Het offer’, begint met 
een dans van de meisjes. De inleiding 
(largo) is een geheimzinnig gezang… 
Er wordt een uitverkorene aangewezen. 
Zij zal de lente de kracht hergeven die is 
ont vloden (vivo)... De voorvaderen wor-
den opgeroepen en bewegen zich in een 
thans gewijde dans (lento) om haar 
heen… Wanneer het uitverkoren meisje 
uitgeput ineen zakt, tillen de voor-
vaderen haar op naar de hemel. Het  
ballet eindigt met de offerdans van de 
uitverkorene. De aarde herleeft.
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21.30 – 23.20 uur

Film Coco Chanel 
& Igor Stravinsky

•  
Regie  
Jan Kounen

Cast
Anna Mouglalis, Mads Mikkelsen, 
Elena Morozova, Natacha Lindinger, 
Grigori Manukov, Nicolas Vaude, 
Anatole Taubman

Scenario 
Chris Greenhalgh

Een film rond het misschien wel waar-
gebeurde verhaal van een onstuimige 
verhouding tussen twee eigenzinnige, 
invloedrijke personen, naar een boek  
van Chris Greenhalgh. 

Parijs 1913, Coco Chanel is toegewijd  
aan haar werk en heeft haar hart ver-
loren aan Arthur ‘Boy’ Capel. Bij het 
Champs-Élysées theater in Parijs,  
gaat Le sacre du printemps van Igor  
Stravinsky in première. Coco woont de 
première bij en is onder de indruk van 
de componist. Maar het revolutionaire 
werk van Stravinsky blijkt te modern, te 
radicaal en veroorzaakt een beledigd en 
woest publiek. Stravinsky blijft ontroost-
baar achter. Zeven jaar later. Inmiddels 
rijk, gerespecteerd en succesvol, is Coco 
verslagen door de tragische dood van 
haar ‘Boy’. Ze ontmoet Stravinsky 
opnieuw, nu als arme vluchteling die in 
Parijs woont na verbannen te zijn door 
de Russische revolutionairen. Vanaf het 
eerste moment is er overduidelijk sprake 
van een enorme aantrekkingskracht. 
Coco biedt Stravinsky en zijn familie 
aan om gebruik te maken van haar villa 
in Garches. Een aanbod waar de familie 
gelijk gebruikt van maakt, zodat  
Stravinsky zijn werk weer kan oppakken.  
Tevens het begin van een gepassio-
neerde, intense liefdesverhouding tussen 
deze creatieve grootheden.



   
 
            , werd
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Armen Nazarian

• Armen Nazarian (altviool) werd geboren 
in een muzikale familie in Razdan (Armenië). 
Op zesjarige leeftijd startte hij met viool-
spelen. Toen zijn familie verhuisde naar  
Jekaterinenburg (Rusland) ging hij daar naar 
de plaatselijke muziekschool. Toen hij tien 
jaar werd, werd hij uitgenodigd studies te 
volgen aan het muziekcollege voor getalen-
teerde studenten waarna hij vanaf zijn  veer-
tiende jaar altviool studeerde bij professor 
Valery Averin. Na drie jaar aan het plaatse-
lijke conservatorium werd hij tijdens een 
concours uitgenodigd door professor Yuri 
Bashmet van het Tchaikovsky-conservato-
rium in Moskou. Hier studeerde hij zes jaar 
en behaalde de altviool-examens met de 
maximale score 10. Hij speelde toen niet 
alleen als soloaltviolist maar ook als kamer-
musicus en als Armeense volksmusicus. Voor 
het Armeense ensemble Ani-Armenia 
schreef hij transcripties voor alle musici. 

Orkest. In 2018-2019 gaf hij concerten met 
het Orchestre Philharmonic du Luxembourg 
(OPL), Philharmonie Orkest Slovenië en het 
Nationaal Symfonieorkest Estland. Op het 
Grafenagg Festival maakte hij zijn debuut bij 
het Tonkünstler Orkest. 

Dmitri Liss was gastdirigent in Korea,  
Roemenië, Noorwegen, Nederland, Frankrijk, 
Zwitserland, Japan, de Verenigde Staten, 
Canada, Zweden, Spanje, Duitsland, Italië, 
Tsjechië, Polen, Kroatië, Hongarije, Estland 
en Litouwen. Hij werkte samen met musici 
als Mstislav Rostropovich, Gidon Kremer, 
Joeri Bashmet, Vadim Repin en Schlomo 
Mintz. Liss dirigeerde op festivals als La 
Folle Journée de Nantes, het Festival Radio 
France de Montpellier en het Festival de 
Piano de La Roque d’Anthéron.

Liss maakte cd-opnames van de Zesde  
Symfonie en Tiende Symfonie van Miaskovski, 
het Eerste Pianoconcert van Tsjaikovski,  
het Pianoconcert van Katsjatoerian, de  
pianoconcerten van Rachmaninov, de  
Zesde Symfonie en Francesca da Rimini van 
Tsjaikovski, Scheherazade en Russisch Paasfeest 
van Rimski-Korsakov en het Tweede  
Piano concert van Brahms. Met philharmonie 
zuidnederland nam hij twee cd’s op. De eer-
ste met Tristan & Isolde: Prelude & Liebestod) 
van Wagner en de Vierde Symfonie van 
Tsjaikovski. Op de tweede cd zijn Quinlong 
Azure Dragon van zijn vrouw Victorova en de 
Tiende Symfonie van Sjostakovitsj te horen.

Armen studeerde kamermuziek bij professor 
Irina Kandinsky en strijkkwartet bij professor 
Andrei Shishlov. Hier ontstond ook het 
strijkkwartet Generozo waarmee hij diverse 
prijzen won. In 2012 nam Armen deel aan de 
masterclasses van het project Londen Gates 
Education Group met Professor Mikhail 
Khugel (Rusland-België) en kreeg hij een 
certificaat om te studeren aan een instelling 
in Europa. In hetzelfde jaar nam Armen deel 
aan de Lac Leman Music Masterclasses met 
altvioliste professor Nobuko Imai die hem 
uitnodigde om twee jaar in haar klas te 
komen studeren aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Hij studeerde tegelijkertijd 
kamermuziek aan de Hogeschool voor 
muziek en dans in Keulen bij A. Spiri en H. 
Schoneweg. Sinds 2014 heeft Armen zijn 
eigen vioolklas bij het Beyond The Music 
Chamber Music Festival in Spanje. Tijdens 
zijn studie in Amsterdam behaalde Nazarian 
de eerste prijs in de Nationale Altviool  
Concours van 2015 en is hij academist van 
het Nederlands Philharmonisch Orkest. In 
2016 won hij een tijdelijk contract bij het 
WDR Symfonieorkest in Keulen. Sinds de 
zomer van 2016 is Armen Nazarian eerste 
altviolist bij philharmonie zuidnederland. 

Foto: Simon van Boxtel Foto:  Foppe Schut

philharmonie zuidnederland

• De philharmonie zuidnederland is een 
bruisend symfonieorkest met een rijk scala 
aan concertformules. Het repertoire bestrijkt 
de complete symfonische literatuur, van  
eeuwenoude meesterwerken tot spannende 
wereldpremières. Onder leiding van inten-
dant Stefan Rosu is philharmonie zuidneder-
land een organisatie die doorlopend zijn 
grenzen verlegt. Die innovatiegeest komt tot 
uiting in de i-Classics concerten, avontuur-
lijke 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 fort he Innovation 
of Classical Music, MCICM. Internationale 
ambities worden zichtbaar in de serie 
Meister konzerte 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.

 
Dmitri Liss

• Dmitri Liss werd geboren in 1960. Hij 
studeerde af aan het conservatorium van 
Moskou, waar professor Dmitri Kitajenko,  
de muziekdirecteur van het Moskou’s  
Filharmonisch Orkest, zijn docent was.  
Hij begon als assistent van Kitajenko  
bij dit orkest te dirigeren. Hij won het Inter-
nationale Concours voor jonge Dirigenten 
‘Lovro Matacic’ in Zagreb (1995).

Sinds 1995 Dmitri Liss is artistiek directeur 
en chef-dirigent van het Oeral Filharmonisch 
Orkest. Hiervoor was hij van 1991 tot 1995 
eerste dirigent van het Kuzbass Symfonie-
orkest. Van 1997 tot 1999 was Liss eerste 
dirigent van het American Russian Youth 
Orchestra. Van 1999 tot 2003 was het  
mededirigent van het Russisch Nationaal 
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• 
philharmonie 
zuidnederland is 
een bruisend  
symfonieorkest  
met een rijk 
scala aan concert-
formules.
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Publieksprijs op het Internationaal Kamer-
muziekconcours te Almere, neemt het succes 
van hun duo een nog grotere vlucht. 

Met hun wortels in de Russische piano-
traditie bestaat hun repertoire uit werk voor 
quatre mains en twee piano’s van de klassieke 
periode tot en met de hedendaagse muziek. 
Het duo schenkt graag aandacht aan  
onbekend maar ondergewaardeerd werk. 
Meermaals zorgden zij voor wereldcreaties 
van werken, en verleenden ze hun mede-
werking aan diverse cd-projecten.

• 
Niet verwonderlijk  
dat deze twee  
persoonlijkheden  
elkaar vonden in de 
kamermuziek en veel 
succes behaalden  
op internationale  
wedstrijden. 

Insomnio

• Insomnio is het Utrechtse stadsensemble 
voor eigentijdse muziek, en biedt muzikale 
avonturen en muzikale verhalen. Ze nemen 
het publiek graag mee door hun fascinaties 
met hen te delen. Geworteld in het repertoire 
van de grote componisten van de afgelopen 
decennia speelt Insomnio ook de nieuwste 
muziek van de jongste generatie compo-
nisten. 

Het ensemble bestaat sinds 1997 en kende 
sinds 2019 een doorstart naar een vernieuwde 
toekomst, waarin het nog meer nieuwe 
wegen in de muziek zal exploreren, maat-
schappelijk geëngageerde projecten zal  
uitvoeren, zal samenwerken met theater/
dansinstellingen en ook regelmatiger zal  
spelen voor de jeugd.

In seizoen 2019/20 zal Sergej Krylov  
onder meer concerten geven met London 
Philharmonic, Royal Philharmonic, Dresdner 
Philharmonie, Moscow en St. Petersburg 
Philharmonics, Orchestra del Maggio  
Musicale Fiorentino, Orchestre philharmo-
nique de Strasbourg en Royal Liverpool 
Philharmonic.De discografie van Krylov 
omvat opnames voor EMI en Melodiya,  
twee uitgaves op Deutsche Grammophon, 
het vioolconcert van Ezio Bosso uitgebracht 
door SONY Classical en het vioolconcert  
Metamorphosen van Krysztof Penderecki. 
 
 
Pianoduo Matthieu Idmtal en  
Anastasia Kozhushko

• Het Oekraïens-Belgische Pianoduo  
Kozhushko-Idmtal werd eerder al omschreven 
als ‘zonder twijfel één van de meest belofte-
volle kamermuziekformaties van deze  
generatie’. De eerste samenwerking tussen 
Anastasia Kozhushko en Matthieu Idmtal 
dateert al van 2007 en inmiddels gaven ze 
concerten in binnen-en buitenland. Vaak 
gelauwerd om hun erg persoonlijke en door-
leefde interpretaties, zijn de jonge musici  
met regelmaat te gast in gerenommeerde 
concertzalen als Bozar, Flagey, De Bijloke, en 
De Singel en maakten ze deel uit van onder 
meer het Klarafestival, Festival Musiq’3,  
Festival Musicale d’Arqangues en Bozar 
Next Generation. 

Als actieve solopianisten zorgden hun  
individuele carrières voor diverse prijzen op 
wedstrijden als de 24ste Internationale 
Bedrich Smetana Wedstrijd in Tsjechië,  
het Inter nationale pianoconcours ‘Grand 
Dominique’, de Internationale Muziek-
wedstrijd ‘Alter Musica’ in Spanje en Het 
Concours de piano de Liège. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat deze twee  
persoonlijkheden elkaar vonden in de kamer-
muziek en veel succes behaalden op interna-
tionale wedstrijden. 

Zo wonnen ze onder andere prijzen op het 
‘Torneo Internazionale di Musica’ te Verona 
en het ‘Concorso Musicale Internazionale 
Premio F. Schubert’ in San Christoforo. 
Sinds het winnen van de Vriendenprijs en de 
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Sergej Krylov 
 
• Sergej Krylov (viool), geboren in een 
muzikale familie in Moskou in 1970, begon 
zijn studie viool op vijfjarige leeftijd. Hij  
voltooide zijn opleiding aan de Moscow 
Central School of Music. Bruisend muzi-
kantschap, intense lyriek en verleidelijke 
tonale schoonheid behoren tot de kwaliteiten 
die Sergej Krylovs plaats onder de meest 
gerenommeerde artiesten van vandaag  
hebben verzekerd. 
 
Sergej Krylov is vaste gast bij verschillende 
grote instellingen en vooraanstaande  
orkesten, waaronder het Russian National 
Orchestra, Filharmonica della Scala,  
Acca demia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestre Philharmonique de Radio France, 
DSO Berlin en het Budapest Festival 
Orchestra. Hij heeft samengewerkt met  
vele toonaan gevende dirigenten als Mikhail 
Pletnëv, Dmitrij Kitajenko, Marin Alsop, 
Fabio Luisi, Vasily Petrenko, Valery Gergiev, 
Andrey Boreyko, Vladimir Jurowski, Roberto 
Abbado, Yuri Temirkanov, Dmitri Liss,  
Yuri Bashmet en Michał Nesterowicz. 
Sinds 2008 vervult Krylov de rol van Music 
Director bij het Lithuanian Chamber 
Orchestra, waar hij graag de dubbele rol  
aanneemt van solist en dirigent in een breed 
repertoire, variërend van barok tot heden-
daagse muziek. 

Foto: Mary Slepkova
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In de basis bestaat Insomnio uit 17 musici 
(strijkers, hout- en koperblazers, piano,  
slagwerk en tokkelinstrumenten; allen enkel 
bezet) onder leiding van dirigent Ulrich 
Pöhl, maar de samenstelling kan per project 
worden aangepast. Door hun sterke voor-
liefde voor hedendaagse muziek, hun  
tomeloze passie en enthousiasme, en hun 
hoge uitvoeringsniveau heeft Insomnio zich  
geleidelijk ontwikkeld tot een van de  
leidende ensembles voor eigentijdse muziek 
in Nederland.

Insomnio stond de afgelopen jaren op diverse 
podia voor actuele muziek in binnen- en  
buitenland. Het ensemble was te horen op 
festivals in o.a. Engeland, Duitsland, Spanje, 
Indonesie, Zuid-Afrika en China. Insomnio 
werkte intensief samen met gerenommeerde 
componisten als Pierre Boulez, Heiner 
Goebbels of met (de erven van) Frank 
Zappa. 

Foto: Anna van Kooij
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• 
De Componistendag 2021 vindt plaats  
op 23 januari 2021.

Sjeng Scheijen

• Maastrichtenaar Sjeng Scheijen (1972) is 
slavist en specialist Russische kunst van de 
vroege twintigste eeuw. Zijn nieuwe boek De 
Avant-gardisten - de Russische revolutie in de 
Kunst beschrijft de verbijsterende, maar soms 
ook toverachtige geschiedenis van de Russi-
sche Avant-garde (Kazimir Malevitsj, Vasily 
Kandinsky, Marc Chagall et cetera) en hun 
verbintenis met de revolutie en de nieuwe 
revolutionaire staat. Een verbintenis die een 
dramatisch einde kende. 

Shortlist Libris Geschiedenis prijs, 2019 
Winnaar Bookspot literatuurprijs non-fictie 
2019

Zijn biografie van Sergej Diaghilev werd 
wereldwijd geprezen, en belandde op de  
eindejaarslijsten van beste boeken van  
The New York Times, The New Yorker  
en The Sunday Times. Daarnaast was hij als 
tentoonstellingsmaker verantwoordelijk voor 
een aantal zeer succesvolle tentoonstellingen, 
zoals Ilja Repin (Groninger Museum),  
Russian Landscape painting (National  
Gallery London), en De Grote Verandering 
(Bonnefantenmuseum). Scheijen was enkele 
jaren cultureel attaché op de Nederlandse 
ambassade in Moskou, en was artistiek  
directeur van het Nederland-Ruslandjaar 
2013. 

Sjeng Scheijen is een veelgevraagd gast voor 
lezingen en interviews. Hij verscheen onder 
andere bij DWDD, Buitenhof, Nieuwsuur, 
VPRO Boeken, OVT Radio, Opium radio 
en vele programma’s meer. 

Cora Burggraaf

• Mezzosopraan Cora Burggraaf zong in de 
grote operahuizen van de wereld, zoals de 
Royal Opera House (London), Bayerische 
Staatsoper (München), San Francisco Opera, 
Salzburger Festspiele en De Nationale Opera 
(Amsterdam). Ze gaf vele liedrecitals en 
kamermuziekconcerten met geweldige  
collega’s in zalen als de Londense Wigmore 
Hall, het Concertgebouw in Amsterdam,  
de Frick Collection in New York.

Een greep uit de toekomstplannen: concerten 
met o.a. Chazia Mourali en Thomas Beijer in 
de Scherpdenkersserie in het Concertgebouw 
Amsterdam en Muziekgebouw Eindhoven; 
kamermuziek met Pieter Wispelwey en  
Ed Spanjaard, concerten met philharmonie 
zuidnederland, de premières van een tweetal 
eigen voorstellingen: over Elsa Diepenbrock 
in de Operadagen Rotterdam en Oranje-
woud Festival, en over Anna Stibbe, voor de 
opening van de nieuwe zaal van het Rosa 
Spier Huis.

Foto: Merlijn Doomernik

Charlotte Riedijk

• Charlotte Riedijk (sopraan) werd door 
Charles van Tassel opgeleid aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam, waar ze ook  
de operaklas volgde. Al tijdens haar opleiding 
gaf ze als assistent hoofdvaklessen aan lagere-
jaars en soleerde ze in kindervoorstellingen, 
o.a. als Bastienne in Mozarts Bastien und 
Bastienne. Na haar studie werd zij gecoacht 
door Aafje Heynis en James McCray. Haar 
lespraktijk heeft ze altijd, naast haar solo  
carrière, voortgezet. In 2012 richtte zij De 
Stem van Haarlem op, een organisatie die 
zich tot doel stelt jonge zangers te coachen 
en een podium te bieden om zo een brug te 
slaan tussen conservatorium en de beroeps-
praktijk. Het Prins Bernhard Fonds Noord 
Holland heeft de Culturele Prijs Noord  
Holland 2014 toegekend aan De Stem van 
Haarlem. Sinds 2005 heeft ze regelmatig als 
gastdocent aan de klassieke zangafdeling van 
Codarts lesgegeven. Sinds seizoen 2013/’14 
is zij als hoofdvakdocent aan de afdeling  
verbonden. 

Charlotte Riedijk werkt graag samen met 
componisten. Voor haar geschreven en door 
haar in première gebrachte werken zijn o.a. 
In grosser Sehnsucht, (Torstensson), Deep blue 
Marine (De Vries) en Nine hours of moonlight 
(Wilson). 

Riedijk is inmiddels een van de meest veel-
zijdige zangeressen van haar generatie. Ze 
heeft gewerkt onder leiding van o.a. Alan 
Gilbert, Yannick Nézet-Séguin, Stefan 
Asbury, Peter Eötvös, Ingo Metzmacher, 
Hartmut Haenchen. Bij orkesten als het 
Vlaams Radio Orkest, het Radio Filharmo-
nisch en Radio Kamer Orkest, Holland 
Symfonia, WDR Symfonie Orkest Köln en 
bij De Nederlandse Opera. Als solist was zij 
te horen bij belangrijke Europese ensembles 
waaronder Ensemble Intercontemporain, 
Ensemble Modern, het Asko/Schönberg 
Ensemble en het Altenberg Trio Wien. Met 
pianiste Ellen Corver vormt zij een duo. In 
juni 2008 maakten zij hun debuut in de 
Musikverein in Wenen. Ze heeft opgetreden 
in veel Europese landen, de VS en China. 
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Bob Bronshoff



  

Muzieksuggesties voor dit  
theaterseizoen

Zondag 2 februari 2020, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof

Nederlandse Reisopera
L’Orfeo

L’Orfeo van Monteverdi bezingt de vergankelijkheid van de mens en de eeuwigheid van de kunst.  
In deze opera daalt Orpheus af in de onderwereld om zijn geliefde Euridice terug te halen uit de 

dood. Met deze opera toonde componist Monteverdi aan dat muziek bij uitstek de kunstvorm is die 
direct tot de ziel spreekt en die het vermogen bezit om ons, stervelingen, blij te maken of troost te 

schenken in tijden van verdriet. Gezongen in het Italiaans met Nederlandse en Engelse boventitels.

Vrijdag 7 februari 2020, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof

philharmonie zuidnederland
Mahlers Zevende Symfonie

 
DIRIGENT Claus Peter Flor 

BARBER Night Flight / MAHLER Symfonie nr 7 

Net als de mythische held Icarus wil de componist vleugels geven aan zijn inspiratie en reiken naar 
het allerhoogste. In zijn raadselachtige Zevende Symfonie voltooit Gustav Mahler een mystieke vlucht 

van duister naar bevrijdend licht. Voor deze ‘nachtelijke’ symfonie incorporeerde Mahler intiem  
mandoline- en gitaargetokkel in de overweldigende klankwereld van een groots bezet symfonieorkest. 

Ook in Samuel Barbers Night Flight gloort hoop. Dit aangrijpende werk verklankt de eenzaamheid 
van geallieerde piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het holst van de nacht na  

bombardementen weer richting huis vlogen. Onder bezielende leiding van gastdirigent Claus Peter 
Flor voert het orkest u mee naar ongehoorde bestemmingen.

Donderdag 5 maart 2020, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof

philharmonie zuidnederland 
Bach met Brunello III

 
DIRIGENT EN CELLO Mario Brunello / VIOOL Giuliano Carmignola

MMV Erik Bosgraaf en Wei Hung BLOKFLUIT en Lei Wang VIOOL
 

BACH Brandenburgs Concert nr 4 / HAYDN Symfonie nr 49 ‘La Passione’ / BACH Brandenburgs 
Concert nr 6 / MOZART Sinfonia Concertante

 
De Italiaanse dirigent en cellist Mario Brunello introduceert vanavond zijn streekgenoot, de violist 

Giuliano Carmignola, uit Venetië. ‘Hij heeft in Italië zo ongeveer de status van een rockster’,  
zei Brunello in een interview. Vanavond spelen zij samen Mozarts sprankelende én diepzinnige  

Sinfonia Concertante. Heel bijzonder, want daarin speelt Brunello de oorspronkelijke voor altviool 
geschreven partij op zijn (17e-eeuwse) cello. Verder Haydns 49e Symfonie ‘La Passione’ – de naam zegt 

alles – én Bachs mooiste Brandenburgse Concerten.


