
Vuur
Speciaal voor Vincent maakte Willem Jeths, Componist des Vaderlands van 
2014 tot 2016, dit jaar een bewerking van zijn Bandoneón Concerto, dat 
sinds de première in 2001 met groot succes in binnen- en buitenland wordt 
uitgevoerd. Net als in zijn Glenz voor viool en strijkorkest (1993) verdeelt 
Jeths de strijkers in twee groepen. Het kleinste groepje bestaat uit twee 
violen en twee celli, die hun instrumenten anders stemmen dan de rest van 
de strijkers. Dit verstemmen, scordatura genoemd, is een effect dat al in de 
vroege barok werd gebruikt om de klankkleur van de instrumenten subtiel 
te veranderen. Jeths is een componist van het grote gebaar, grote expres-
sie en unieke klankkleuren. Hij zoekt voorbij de grenzen en clichés van een 
instrument. Dat geldt hier in de eerste plaats voor het solo-instrument: 
Jeths rekent overtuigend af met de accordeon als volksinstrument. Ook 
het slagwerk verkent de grenzen van de bekende klankwereld. Hij geeft de 
slagwerkers een indrukwekkend arsenaal aan ongebruikelijke instrumenten, 
waaronder een zak gravel, mondharmonica’s, een scheidsrechtersfl uitje, 
watergongen en installaties met water dat op pannen drupt. Waar die instru-
menten respectievelijk de elementen aarde, lucht en water representeren, 
staat de bandoneón - in dit geval dus de accordeon - voor het vuur. Vuur dat 
oplaait in het duister. Maar ook een dreigend, verzengend vuur én het vuur 
van passie en hartstocht, even intens als bij Piazzolla, van wie Jeths af en 
toe een handjevol noten leent. In dit monumentale werk met een sterke
stuwende kracht, een groot beeldend vermogen en een enorme klankrijkdom, 
breekt Jeths met succes een lans voor de accordeon als solo-instrument.

Veelzijdig instrument

Waar de bandoneón geassocieerd wordt met passie, vuur en - 

sinds het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima - met dé 

traan, ligt bij de accordeon al snel de associatie met het levens-

lied en zeemanskoren op de loer. Vincent van Amsterdam laat 

horen hoe veelzijdig zijn instrument is en bewijst met twee 

stukken die oorspronkelijk voor bandoneón geschreven zijn dat 

de accordeon net als de bandoneón niet alleen in de kroeg, maar 

absoluut ook op het concertpodium thuishoort.

Programmatoelichting

o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Jan Wierzba, dirigent
Vincent van Amsterdam, accordeon

do 2 mei
Muziekgebouw aan ’t IJ
vr 10 mei
Philharmonie Haarlem

Piazzolla 
Bandoneónconcert
arr. voor accordeon

orkest.nl



Bang voor Bizet
‘Ik ben bang voor Bizet’, zei Dmitri Sjostakovitsj half grappend, toen de 
Bolshoi-ballerina Maya Plisetskaya hem vroeg een ballet te schrijven op het 
verhaal Bizets opera Carmen. ‘Iedereen kent die opera zo goed, dat wat je 
ook schrijft, zal teleurstellen.’ Nadat ook Aram Chatsjatoerjan haar verzoek 
afwees, zocht Plisetskaya het dichter bij huis: ze vroeg haar man, de 
gelauwerde componist Rodion Shchedrin. Hij nam niet alleen het verhaal 
Carmen, maar ook Bizets muziek onder handen. Hij zette een streep door 
de blazerspartijen en met een fl inke dosis humor, maar ook sensualiteit, 
nieuwe ritmes, verse harmonieën en een heleboel slagwerk gaf hij Carmen 
een makeover. Na de succesvolle première ontving het ballet een staande 
ovatie én een onmiddellijk verbod op verdere uitvoeringen. ‘We kunnen niet 
toestaan dat Carmen, de heldin van het Spaanse volk, tot een hoer gemaakt 
wordt.’, aldus een woeste Sovjetminister van Cultuur, Yekaterina Furtseva. 
Pas nadat Dmitri Sjostakovitsj de minister hoogst persoonlijk van de kwaliteit 
van het ballet overtuigde, werd het verbod opgeheven en kon het ballet zijn 
zegetocht voortzetten. 

De tango
Tango, dé muziek van Argentinië, is een klinkende afspiegeling van het 
Buenos Aires van de negentiende eeuw. Afrikaanse voormalige slaven, 
Italiaanse seizoenarbeiders, Spaanse gelukzoekers en Zuid-Amerikaanse 
cowboys brachten hun muziek mee. Overal werd muziek gemaakt en 
gedanst; in kroegen, bordelen en op straathoeken. Daarbij werd gedronken 
en gevochten. De vroege tangueros waren vaak ruige jongens, maar muziek 
verbroedert en zo ontstond uit al die ‘culture clashes’ een nieuwe, vurige 
dansmuziek. De Argentijnen waren al snel verkocht en van een smeltkroes 
vol importklanken werd de tango hun nationale trots. Ástor Piazzolla kreeg 
als jongetje een bandoneón van zijn vader. Toch was de tango niet zijn 
eerste muzikale liefde. Tussen 1925 en 1936 woonde zijn familie in New 
York. Daar hoorde Ástor zijn buurman, een pianoleerling van Rachmaninoff, 
Bach spelen. Hij was er ondersteboven van en wilde ook pianospelen. De 
buurman herkende zijn talent en nam de jongen onder zijn hoede. Al snel 
was Ástor Piazzolla een bekende naam in de Latijns-Amerikaanse gemeen-
schap van New York. Hij speelde alles, van klassiek tot jazz. Maar geen 

tango. Pas toen hij met zijn ouders weer naar de Argentijnse kust verhuisde, 
werd hij de wereld van de tango ingezogen. Als puber kwam hij in tango 
orkesten terecht, waar hij bandoneón en piano speelde, arrangeerde en 
componeerde. Nog als tiener schopte Piazzolla het tot in het orkest van 
Anibal Troilo, de absolute tango-top.

Van bordeel naar concertzaal
Piazzolla wilde meer en ging in de leer bij Alberto Ginastera, dé ‘klassieke’ 
componist van Argentinië. Hij raakte in de ban van Stravinsky en Bartók en 
zocht als componist naar een eigen stijl. De wereld van de tango was hem te 
eenkennig en bekrompen, voor experimenten was nauwelijks ruimte. Dat 
bleek toen de uitvoering van zijn Buenos Aires voor bandoneón en symfonie-
orkest op een vechtpartij uitliep, omdat een groep tango fanatici deze 
nieuwlichterij als belediging opvatte. Piazzolla ging zich steeds meer richten 
op zijn Europese voorbeelden. De bandoneón hing hij aan de wilgen en hij 
vertrok naar Parijs. Daar ging hij studeren bij Nadia Boulanger, de lerares 
van de grootste componisten van die tijd. De tango beschouwde hij als een 
jeugdzonde, waarvoor in de wereld van de serieuze westerse klassieke 
muziek geen plek was. Hij werkte hard, maar grote successen bleven uit. 
Totdat Piazzolla een van zijn tango’s voor Boulanger speelde. ‘Je klassieke 
composities zijn goed geschreven, maar dit is de ware Piazzolla. Verlaat hem 
nooit.’, was haar goede raad. Vanaf dat moment koos hij niet tussen de 
tango of meer intellectuele muziek, hij verenigde ze. Piazzolla had zijn eigen 
stijl gevonden in de nuevo tango. Muziek die niet gemaakt was om op te 
dansen, maar om naar te luisteren. Muziek met Europees intellect en 
Zuid-Amerikaans vuur. Dat viel in eerste instantie natuurlijk niet goed bij de 
tango fanatici, maar toen de hele wereld de nuevo tango omarmde, bleek de 
nationale trots groter dan de scepsis. Piazzolla kreeg zijn zelfvertrouwen 
terug, wat ook in zijn spel te zien was: hij bespeelde de bandoneón niet 
meer zittend, maar staand, met een been stoer op een stoel. Zo haalde 
Ástor Piazzolla de tango eigenhandig van de straat en uit het bordeel naar 
de keurige concertzaal. Maar het vuur, dat doofde nooit.

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester en artistiek leider van het 
Nederlands Kamerorkest. Hij behoort al jaren tot de grootste violisten van 
deze tijd. In 1989 kreeg hij zijn eerste aanstelling als concertmeester bij het 
Orchestre d’Auvergne. Vanaf 1997 tot en met 2017 bekleedde hij dezelfde 
functie bij het London Symphony Orchestra. In de loop van de jaren is hij 
uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands Kamerorkest. Hij staat niet 
als dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici 
aan. Nikolić wordt regelmatig gevraagd als muzikaal leider bij diverse 
internationale gezelschappen, waaronder het Australian Chamber Or-
chestra, het Orchestre de chambre de Genève en het Antwerp Symphony 
Orchestra. Naast zijn activiteiten als violist en orkestleider is Nikolić docent 
aan Codarts in Rotterdam. Hij speelt op een Lorenzo Storioni viool uit 1794.

Jan Wierzba, dirigent
Hij is geboren in Polen, maar groeide op in Portugal. Daar begon hij zijn 
studie orkestdirectie. Hij behaalde zijn masterdiploma met onderscheiding 
aan de Royal Northern College of Music in Manchester. Hij was assistent-
dirigent bij onder meer het Gulbenkian orkest in Lissabon, het BBC Philhar-
monic Orchestra en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, waar hij 
samenwerkte met dirigenten als Andrew Davis en Neeme Järvi. Vorig 
seizoen werd hij uit een selectie van meer dan 300 gegadigden gekozen om 
als assistent onder Marc Albrecht bij het Nederlands Philharmonisch 
Orkest zijn talenten verder uit te bouwen. Hij dirigeert ook zelf regelmatig 
concerten met het Orquestra Metropolitana de Lisboa en het Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música. Jan Wierzba heeft zo zijn eigen ritueel 
vlak voor het begin van een concert. Het liefst loopt hij een kwartier voor 
aanvang te praten met de orkestleden, ‘maar wel met een beker stevige 
espresso.’

Vincent van Amsterdam, accordeon
De liefde voor de accordeon heeft Vincent van Amsterdam meegekregen 
van zijn vader die ook klassiek accordeon speelde. Hij volgde zijn opleiding 
aan de Fontys Hogeschool Tilburg die hij in 2014 cum laude afsloot. 
Vincent van Amsterdam won het Prinses Christina Concours in 2007, het 
Nationaal Accordeon Concours in 2008 en 2009 en verwierf in 2016 de 
Dutch Classical Talent Award. Zijn agenda is sindsdien rijk gevuld met 
talloze concerten, veelal in de intimiteit van kleine zalen, maar ook op grote 
podia. Hierbij laat hij een gevarieerd programma horen. Hij speelt originele 
composities van bijvoorbeeld Gubaidulina en Berio, maar vertolkt, gezien 
het niet al te grote klassieke repertoire voor zijn instrument, ook talloze 
bewerkingen van bijvoorbeeld Scarlatti en Mendelssohn. Grote indruk 
maakte hij met de volledige uitvoering van Bachs Goldbergvariaties. Geen 
eenvoudige opgave: ‘14 kilo op schoot, anderhalf uur pompen. Dan heb ik 
daarna wel een dagje rust nodig.’ Daarnaast speelt hij geheel nieuw 
repertoire van componisten als Strootman, Van Beurden en Shalygin. Met 
zijn zus Jeanine van Amsterdam, violiste bij het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, vormt hij sinds 2004 het succesvolle Van Amsterdam Duo. 

Geef de liefde voor klassieke muziek door!
Met uw Vriendschap kunnen 5 kinderen jaarlijks bij het orkest op bezoek

Wij willen dat ieder kind in aanraking kan komen met klassieke muziek. 
Met de bijdrage van onze Vrienden is dat mogelijk. Jaarlijks bereiken wij 
duizenden kinderen op scholen en in de concertzaal. Als Vriend geniet u

bovendien van vele voordelen.
Zo zijn er per jaar meerdere
Vriendenconcerten en kunt u een 
kijkje nemen achter de schermen 
bij het orkest. U bent al Vriend 
vanaf € 37,50 per jaar. Bekijk alle 
mogelijkheden online en meld u 
aan via orkest.nl/vriend.



Programma

Willem Jeths (1959)
Accordeonconcert voor
accordeon, strijkorkest en 
slagwerk (2019) naar het 
Bandoneón concert (2001) 

Georges Bizet (1838 - 1875)
Delen uit ‘Carmen Suite’ arr. 
Rodion Shchedrin (1967)

Introductie
Dance
Scene
Second Intermezzo
Bolero
Torero
Adagio

Pauze

Astor Piazzolla (1921 - 1992)
Bandondeónconcert
‘Aconcagua’ arr. voor accordeon
(1987)

Allegro
Moderato
Presto

Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Jan Wierzba, dirigent
Vincent van Amsterdam, 
accordeon

do 2 mei 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 22.00 u)
Muziekgebouw aan ’t IJ
vr 10 mei 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 22.00 u)
Philharmonie Haarlem

Extra
Muziekcafé vr 10 mei, 19.40 u

Laatste seizoen Marc Albrecht
Zaterdag 1 juni start de losse kaartverkoop voor onze concerten van seizoen 
2019-2020. Marc Albrecht dirigeert dit seizoen zijn laatste programma’s als 
chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands 
Kamerorkest. Hoogtepunten zijn onder andere de afsluiting van de Mahler-
cyclus, Mendelssohns Vioolconcert in e onder leiding van meesterviolist 
Gordan Nikolić en het grootse afscheid van Marc Albrecht met de ‘moeder’ 
aller symfonieën, de Negende symfonie van Beethoven.

Bestelinformatie
Losse kaarten kunt u bestellen via orkest.nl, bij de kassa van de concertzaal 
of via de Concertgebouwlijn: 020 671 83 45 (dagelijks 10 - 17 u, lokaal tarief).

Bekijk de concerten van seizoen 19-20 nu op orkest.nl

Radio-opnamen Radio 4
Het concert van donderdag 2 mei wordt opgenomen 
door NPO Radio 4 voor het NTR Avondconcert. Kijk voor
meer informatie op radio4.nl/avondconcert.


