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Volg ons op 
 

 

 

 

Bach met Brunello I 

Tweede cd philzuid 
Voltreffer 
 
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’.  
 

Tsjaikovski’s  
Notenkraker 
 
Een Kerstconcert om van te snoepen 
12, 13, 17, 18, 19 en 21 december 2019 
 
Dmitri Liss dirigent Augustin Hadelich viool 
Mendelssohn Vioolconcert 
Tsjaikovski Uit De Notenkraker: Suite 

Nieuwjaarsconcerten 
2020  
Een zinderende, muzikale start  

4, 5, 7, 8, 9, 10 januari 2020  

 
Wayne Marshall dirigent en piano 
Raschèr Saxophone Quartet  
Fiumara, Sjostakovitsj, Glass, Gershwin, Rodgers &  
Hammerstein en Bernstein 
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PROGRAMMA 

 
philharmonie zuidnederland 
Maro Brunello dirigent en cello 
Mahan Esfahani klavecimbel 
 
Welkom door József Auer,  
fagottist philharmonie zuidnederland. 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Brandenburgs Concert nr 3 in G (1711-13) 
Adagio 
Allegro 

 
Henryk Górecki (1933-2010) 
Klavecimbelconcert opus 40 (1980) 
Allegro molto 
Vivace, marcatissimo 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Brandenburgs Concert nr 5 in D (1720-21) 
Allegro 
Affetuoso 
Allegro 
 
pauze 
 
Luigi Boccherini (1743-1805) 
Celloconcert nr 5 in D G478 

Allegro con spirito 
Larghetto 
Rondo: Comodo assai 
 
Joseph Haydn (1732-1809) 
Symfonie nr 44 in e ‘Trauer’ (1771) 
Allegro con brio 
Menuetto: Allegretto (Canone in diapason) – 
Trio 
Adagio 
Finale: Presto 

 
Speelsteden 

Breda, Heerlen, Eindhoven en  
‘s-Hertogenbosch 
 
Ontmoet en begroet   

Na de concerten kunt u onder het genot  
van een gratis drankje napraten met een  
aantal musici. 
 
 
Dit concert is onderdeel van 75 jaar vrijheid. 
 
 

De kracht van klassiek 

De overeenkomst tussen Gerrit Rietveld en philharmonie  
zuidnederland? Ze vonden allebei een stoel uit. Rietveld eentje waar je 
amper op kunt zitten, uw orkest een waar alleen heel speciale mensen 
op mogen plaatsnemen. De ‘Haydn Chair.’ Bij verstek wegens allang 
overleden, zit niet Haydn zelf erop maar iemand die zijn naam in ere 
houdt. De philharmonie zuidnederland programmeert graag de drie 
grote Weense klassieken: Haydn, Mozart en Beethoven. Wie op De Stoel 
plaatsneemt, verdiept zich samen met het orkest in de verfijning van 
het klassieke repertoire. Vandaag; Mario Brunello. Als opmaat tot de 
Weense klassieken twee Brandenburgse concerten van Bach. Het Derde, 
voor 3 violen, 3 altviolen en 3 celli (alle concerten hebben een bijzon-
dere bezetting) heeft gek genoeg geen langzaam deel. Exacter gezegd, 
het bestaat uit slechts één akkoord waarop mogelijk moest worden  
geïmproviseerd. Door de klavecinist? Die heeft in het Vijfde anders  
genoeg te doen. Tegen het slot van het eerste deel bijvoorbeeld een  
solocadens van 65 maten lang (wat onlogisch ‘solo senza stromenti’  
geheten, ‘solo zonder instrumenten’).  
 
Verrassend klavecimbelconcert 
Het wordt wel het eerste klavecimbelconcert ooit genoemd. 
In 1980 verscheen tot ieders verrassing een klavecimbelconcert van de 
Pool Henryk Górecki. Deze man, kort daarvoor nog de auteur van 
grootse, intense, bepaald serieuze werken als de Derde Symfonie (de 
‘Symfonie van treurliederen’, één van de grootste hits van de moderne 
muziek) schrijft nu opeens zo’n ver doorgevoerde ‘oefening’ in minima-
lisme?! Maar de klaveciniste aan wie Górecki het opdroeg, Elzbieta 
Chojnacka, schijnt het op concerten altijd te moeten bisseren.  
 
De Haydn Chair 
Zoals gezegd, Brunello zit er op. Met Boccherini. Niet slecht bedacht, 
bij leven werd deze ‘The wife of Haydn’ genoemd. Een beetje flauw voor 
de componist die misschien wat vriendelijker en soms inderdaad wat 
zoetere muziek schreef dan Haydn zelf. Boccherini was al op zijn 13e 
een beroemd cellist; aanvankelijk schitterde hij aan het keizerlijk hof te 
Wenen, later kwam hij in dienst van prins Don Luis van Spanje.  
Tenslotte dan chairman Haydn zelf. Zijn Trauersymphonie ontstond in 
zijn zogenaamde Sturm und Drang periode. Deze kunstzinnige stro-
ming in de jaren 1770 legde grote nadruk op het gevoel, de zwenkingen 
van het hart, de vreemde zuigkracht van de dood, had een voorliefde 
voor de spontane ingeving en een gruwelijke afkeer van welke vorm van 
rede dan ook. Ook Haydn werkte toen met emotionele extremen. Enige 
doodsbezetenheid werd evenmin geschuwd. Naar men zegt wilde 
Haydn dat het Adagio uit de Trauersymphonie op zijn begrafenis zou 
klinken.  
 
Auteur: Stephen Westra 
 

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 orga-
nisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. Die innovatiegeest 
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.  

 
Mario Brunello is een heuse 
tovenaar! Wat een charisma! 

Arno van Houtert (klarinet) 
 
 

MARIO BRUNELLO 

Dirigent en cello 
 
• 1960 geboren in Castelfranco Veneto, Italië 
• studeerde bij Adriano Vendramelli en Antonio Janigro 
• 1986 eerste prijs International Tchaikovsky Competition in 

Moskou 
• sindsdien te gast in de grote Europese, Amerikaanse en 

Japanse concertzalen 
• soleerde bij belangrijke orkesten onder dirigenten als 

Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Ton 
Koopman, Riccardo Muti, Myung-Whun Chung en Seiji 
Ozawa 

• kamermuziek met o.m. Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Martha 
Argerich, Giuliano Carmignola, Frank Peter Zimmermann, 
Isabelle Faust, Maurizio Pollini en het Borodin Quartet 

• oprichter en artistiek leider Arte Sella en I Suoni delle 
Dolomiti festivals 

• intensieve samenwerking als solist én dirigent met 
Kremerata Baltica 

• bespeelt een 17e-eeuwse Maggini-cello en een cello piccolo 
waarmee hij o.m. de complete viool solosonates en partita’s 
van Bach opnam 

• dirigeert regelmatig philharmonie zuidnederland als eerste 
bekleder van de Haydn-Chair 

 

 

MAHAN ESFAHANI  

Klavecimbel 
 
• 1984 geboren in Teheran, Iran, opgegroeid in de VS, woont 

in Praag 
• studie musicologie aan Stanford University, studie 

klavecimbel bij Peter Watchorn in Boston, en later bij 
Zuzana Růžičková 

• 2008-2010 BBC New Generation Artist en in 2009 Borletti-
Buitoni Trust Fellowship 

• vanaf 2015 drie keer genomineerd als Gramophone’s Artist 
of the Year 

• recitals in de belangrijkste concertzalen en series 
wereldwijd 

• soleerde bij orkesten als Chicago Symphony, BBC 
Symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Melbourne 
Symphony, Orquesta de Navarra, en Los Angeles Chamber 
Orchestra waar hij ‘artistic partner’ was van 2016 tot 2018 

• recentelijk debuten in Carnegie Hall en Wiener Musikverein 
• maakte meerdere prijswinnende cd’s voor Hyperion 
• professor aan de Guildhall School of Music and Drama in 

Londen 
• actief als radiopresentator en programmamaker voor de 

BBC 
• 2019 maakt zijn Nederlandse orkestdebuut bij philharmonie 

zuidnederland 

 


