
Camoufl age muziek
Voordat u zich klaarmaakt voor een avond vol ingewikkelde ritmes, begin-
nen we tamelijk traditioneel. We kennen György Ligeti vooral als de 
componist van micropolyfone klankwolken en complexe ritmiek, beroemd 
geworden als fi lmmuziek in Stanley Kubriks 2001: A Space Odyssey en 
Eyes Wide Shut. Die klankwereld leek in 1951 nog toekomstmuziek. Ligeti 
lag in het Hongarije van na de Tweede Wereldoorlog regelmatig in de clinch 
met de communistische censuur. Hij schreef daarom, voordat hij in 1956 
het regime ontvluchtte, een fl ink aantal composities die hij later ‘camou-
fl age stukken’ noemde. Concerto Românesc is er daar een van. ‘Hoewel 
behoorlijk conform de regels, bleek het stuk toch ‘politiek incorrect’ te zijn 
vanwege een paar verboden dissonanten. Het stuk werd meteen verbannen 
en pas vele decennia later uitgevoerd’, aldus Ligeti. Waar Ligeti zijn inspiratie 
vandaan haalde, wordt niet alleen duidelijk uit de titel. Het vierdelige stuk is 
doordrenkt van de Roemeense volksmuziek. Ligeti reisde in 1949 door het 
Roemeense platteland om daar opnames en transcripties te maken van 
Roemeense volksmuziek. Met zijn opzwepende, soms dwingende ritmiek en 
kruidige harmonieën is het een prachtige ode aan de Roemeense volksmu-
ziek, met hier en daar een vleugje ‘politieke incorrectheid’.

Ritme-emancipatie

Muziek is de ordening van klanken in de tijd en die tijd is ritme. 

Waar een schilderij statisch is, kan muziek alleen maar bestaan 

in tijd. Ritme is daarom een randvoorwaarde voor muziek. 

Eeuwenlang had ritme twee functies: het was de motor van de 

muziek én het bepaalde hoe we op die muziek dansten. Een 

tweedelige maat liet ons marcheren en van een driedelige maat 

gingen we zwieren en walsen. Aan het begin van de twintigste 

eeuw verwierp het ritme zijn dienende functie in de muziek. 

Componisten gingen ritme op dezelfde manier behandelen als 

melodie en klankkleur: het werd een middel om je uit te drukken. 

György Ligeti, Béla Bartók en Igor Stravinsky hadden een grote 

invloed op deze emancipatie van het ritme.
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De pianist als slagwerker
Béla Bartók was een revolutionair. Een non-conformist op veel gebieden: 
van sociale omgangsvormen (hij trouwde onaangekondigd, met twee van de 
straat geplukte werklui als getuigen) tot zijn muziek. Zoltán Kodály zei over 
zijn vriend en collega: ‘Bartók behoorde tot die mannen die, door een 
voortdurende onvoldaanheid gedreven, alles wilden veranderen, alles wat ze 
op de wereld ontmoeten schoner en beter wilden maken. Hij wilde alles 
veranderen en is alleen geslaagd in de muziek.’ Niet alleen met zijn eigen 
muziek toonde Bartók zich een groot vernieuwer. Hij nam het bestaande 
beeld van volksmuziek uit Hongarije, Roemenië en andere Oost-Europese 
landen ook op de schop. Met zijn onderzoek in Hongarije bewees hij 
bijvoorbeeld dat alles wat we van de Hongaarse volksmuziek dachten te 
kennen, sinds Liszts rapsodieën en Brahms’ dansen, geen echte Hongaarse 
volksmuziek was. Liszt, Brahms en zoveel anderen hadden sterk geromanti-
seerde versies gemaakt van versimpelde, overgeleverde volks melodieën. In 
hun stukken klinkt slechts een schaduw van de complexe ritmes en de rijke 
harmonieën van de originele volksmuziek die Bartók optekende, beschreef 
en uitgaf. In bijna al zijn composities nam Bartók elementen op van de door 
hem herontdekte volksmuziek. Niet door wat deuntjes of ritmes te lenen, 
maar door op zoek te gaan naar de essentie van de volksmuziek en die als 
bouwsteen te gebruiken, in een verbinding tussen volksmuziek en moderne 
gecomponeerde muziek. Daarbij had het ritme Bartóks bijzondere aandacht. 
Hij leerde op het platteland dat de ritmes daar veel complexer waren dan hij 
had gedacht en hij ervoer dat als een grote kracht. Het zette hem ertoe aan 
het ritme te verzelfstandigen en op die manier nieuwe ordeningsprincipes 
los te laten op de muziek. Zo gebruikte hij de Fibonacci-reeks en de Gulden 
snede zowel in zijn ritmes als in de opbouw van zijn composities. Eerder al, 
bijvoorbeeld in het beroemde Allegro Barbaro voor piano solo, had hij de 
kracht van de piano als slagwerkinstrument onderzocht. Met de Suite voor
2 piano’s en slagwerk uit 1937 bereikte die zoektocht zijn hoogtepunt.
In het werk ontpoppen de pianisten zich regelmatig tot ware slagwerkers
en speelt de kleine trom een lyrische melodie op een toon. Alles is ritme
en ritme is melodie in deze Suite. Drie jaar later bewerkte Bartók het tot 
Concert voor 2 piano’s, slagwerk en orkest. De vier solisten - twee pianisten 
en twee slagwerkers - houden grotendeels dezelfde partijen als in de suite, 

maar in dit concerto worden ze gedragen en tot grote hoogte gestuwd door 
het orkest.

Ritmische oerkracht
Het is een van de meest opzienbarende gebeurtenissen uit de muziek-
geschiedenis: de première van Igor Stravinsky’s Le Sacre du Printemps. In 
aanwezigheid van tout Paris ontaardde de voorstelling van Sergei Diaghilevs 
Ballets Russes op een choreografi e van Vaslav Nijinski in totale chaos. 
Mannen gingen met elkaar op de vuist, stoelen vlogen door de lucht: het was 
een grote bende. Het onderwerp van die ontstane woede was overigens meer 
de wilde dans dan de muziek. Later zou Diaghilev beschuldigd worden van het 
plannen van deze onlusten, het zou een grote pr-stunt zijn geweest. Vooropge-
zet of niet, het blijft een van de meest memorabele momenten uit de muziek-
geschiedenis. Het geeft de Sacre du Printemps een prettig soort recalcitran-
tie. Los van die avond is de muziek niet minder dan revolutionair. Nooit eerder 
had muziek zo’n onconventionele ritmische oerkracht. De steeds wisselende 
maatsoorten en accenten waren zo vernieuwend, dat het orkest dat de 
première speelde (en vele orkesten daarna) aparte ritmerepetities inlaste. Die 
complexe ritmiek staat allereerst in dienst van het verhaal van het ballet: een 
jong meisje wordt in een prehistorische stam uitverkoren om zich dood te 
dansen in een offerdans voor de Zonnegod. Zo’n onderwerp vraagt om wilde 
dans. Tutu’s, spitzen en sierlijke arabesken passen dan natuurlijk niet. Maar 
veel meer dan een muzikale illustratie van een primitieve ceremonie, compo-
neerde Stravinsky een keerpunt in de muziekgeschiedenis. Nog nooit had een 
orkest zoveel pure ritmische kracht uitgestraald. Nooit eerder was ritme zó 
belangrijk geweest in een compositie, nooit eerder had muziek mensen zó in 
hun onderbuik weten te raken. Stravinsky emancipeerde het ritme zonder dat 
het eendimensionaal werd. Daarbij zit de grote kracht in de balans die 
Stravinsky weet te behouden. Een balans tussen melodie en ritme, tussen 
hard en zacht, tussen lomp en verfi jnd. Daardoor weet de Sacre du Printemps 
het publiek nog steeds in vervoering te brengen. Tegenwoordig gelukkig 
zonder dat u daarbij bang hoeft te zijn voor klappen, behalve dan die op de 
pauken en de grote trom.

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Joshua Weilerstein, dirigent
‘Hij is een openbaring op het podium’ en ‘De nog jonge maestro maakte 
diepe indruk met de rust en gevoeligheid waarmee hij de schoonheid en de 
kracht van de muziek overbracht.’ Twee typeringen van dirigent Joshua 
Weilerstein die de afgelopen jaren zijn stormachtige carrière stevig heeft 
uitgebouwd. Hij studeerde viool en orkestdirectie aan het conservatorium 
van Boston en behaalde in 2011 zijn diploma in beide disciplines. Nog 
tijdens zijn studie won hij in 2009 de eerste prijs van de Malko Competition 
for Young Conductors in Kopenhagen. Meteen na zijn afstuderen werd hij 
voor drie jaar benoemd tot assistent-dirigent van het New York Philharmonic 
Orchestra. Het leverde hem gastdirecties op bij onder meer het Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra, het Dallas Symphony Orchestra en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Momenteel is Joshua Weilerstein artistiek 
directeur van het Orchestre de Chambre de Lausanne. Bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest heeft hij al diverse malen met succes gedirigeerd. 

Arthur en Lucas Jussen, piano
Lucas en Arthur Jussen veroverden als pianospelend wonderkindduo 
Nederland. Mede door de zorgvuldige coaching van de Portugese meester-
pianiste Maria João Pires waren ze dat stadium snel ontgroeid en zijn de 
broers volwassen grootmeesters geworden op de piano. Naast hun talloze 
recitals traden zij ook op met grote orkesten als het Koninklijk Concert-
gebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Dallas 
Symphony Orchestra. Uniek is hun contract met het label Deutsche 
Grammophon, waar hun debuut-cd binnen korte tijd platina werd en hen 
een Edison Klassiek Publieksprijs opleverde. Hun cd met dubbelconcerten 
van Mozart werd door vakblad The Gramophone betiteld als ‘behorend tot 
de 50 beste opnames van Mozart ooit gemaakt’. Uitgebreide tournees 
brachten hen naar Japan, China en Zuid-Korea.

Simone Rubino, slagwerk
De Italiaanse slagwerker Simone Rubino kreeg zijn opleiding deels in Italië 
en deels in Duitsland waar hij aan de Hochschule für Musik und Theater in 

München studeerde. Hoe getalenteerd hij is, blijkt wel uit zijn overtuigende 
winst van het ARD Musikwettbewerb in 2014. En dat was nog maar een van 
de vele prijzen die hij won. Hij kreeg uitnodigingen van beroemde orkesten 
als het Münchner Philharmoniker, het Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo en de Berliner Philharmoniker. Componisten als Adriano 
Gaglianello en Avner Dorman schreven composities voor hem. Met het 
stuk Frozen in Time van laatstgenoemde ging hij uitgebreid op tournee door 
Duitsland en Amerika. Naast optredens met orkesten geeft Simone Rubino 
ook veel solorecitals. Dit bracht hem in grote zalen over de hele wereld. 
Ook maakte hij furore met het Esegesi Percussion Quartet. 

Theun van Nieuwburg, pauken/slagwerk
Theun van Nieuwburg begon zijn muzikale carrière al op jonge leeftijd als 
paukenist bij het Noord-Hollands Jeugdorkest. Hij studeerde aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht waar hij in 2005 zijn diploma Master of 
Music behaalde. Daarnaast volgde hij verschillende masterclasses bij onder 
anderen Rainer Seegers, Marinus Komst en Nick Woud. Als paukenist was hij 
werkzaam bij Holland Symfonia, Orkest van het Oosten, Het Gelders Orkest, 
Het Radio Filharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest.
Hij was slagwerker bij de Japanse taikogroep Circle Percussion en samba-
groep Absurdo. Sinds 2014 is hij paukenist bij het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. Tevens doceert hij pauken aan het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij speelt op Schnellar pauken.

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 Vrienden-
concerten 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

György Ligeti (1923 - 2006)
Concerto Românesc (1951) 

Andantino
Allegro vivace
Adagio ma non troppo
Molto vivace

Béla Bartók (1881 - 1945)
Concert voor 2 piano’s,
slagwerk en orkest (1937)

Assai lento - Allegro molto
Lento, ma non troppo 
Allegro ma non troppo

Pauze

Igor Stravinsky (1882 - 1971)
Le Sacre du Printemps (versie 
1947)

L’adoration de la terre 
Le sacrifi ce

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Joshua Weilerstein, dirigent
Arthur en Lucas Jussen, piano
Simone Robino, slagwerk
Theun van Nieuwburg, pauken/
slagwerk

za 11 mei 2019, 20.15 u
ma 13 mei 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 22.10 u)
Het Concertgebouw

Extra
Componeren met jongeren
ma 13 mei, 19.35 u

Avontuurlijke Bruckner
Het is inmiddels traditie dat er jaarlijks 
een symfonie van Bruckner op de 
lessenaars verschijnt. En met succes, 
want de combinatie Bruckner - Albrecht 
is er een met een gouden rand, waar in 
het Nederlands muziekleven elk jaar 
weer naar uitgekeken wordt. Dit maal 
dirigeert chef-dirigent Marc Albrecht 
Bruckners Symfonie nr. 7. Martin 
Helmchen soleert in Pianoconcert
nr. 22 van Mozart.

vr 7 juni 2019, 20.15 u
za 8 juni 2019, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht, dirigent
Martin Helmchen, piano

Mozart - Pianoconcert nr. 22, KV 482
Bruckner - Symfonie nr. 7

Reserveer nu uw volgende concert op www.orkest.nl

Radio-opnamen Radio 4
Het concert van maandag 13 mei wordt opgenomen door 
NPO Radio 4 voor het NTR Avondconcert. Kijk voor
meer informatie op radio4.nl/avondconcert.


