
Echt Russisch?
Het Russische muziekleven bestond tot de negentiende eeuw voorname-
lijk uit import: orkestmuziek uit Duitsland, opera uit Italië, ballet uit 
Frankrijk. Aan het Russische hof hadden ze het allemaal, maar een eigen 
Russische stijl, die was er niet. ‘Het Machtige Hoopje’ of ‘De Vijf’, een 
groep componisten bestaande uit Mily Balakirev, César Cui, Modest 
Moessorgski, Nikolai Rimski-Korsakov en Alexander Borodin, bracht daar 
verandering in. In een korte periode, van 1856 tot 1870, werkten zij samen 
aan het creëren van een Russische stijl. Die moest geheel eigen en 
Russisch zijn, vrij van andere invloeden. Ze onderwezen daarom zichzelf 
en elkaar en keerden zich af van de Duitse muzikale dominantie. 

IJverige student
Nikolai Rimski-Korsakov stond na het succes van zijn Eerste symfonie en 
het symfonische gedicht Sadka al snel bekend als een formidabel 
orkestrator. Ondanks zijn gebrek aan een formele opleiding, werd hij in 
1871 gevraagd om professor orkestratie te worden aan het Conservato-
rium van St. Petersburg. Het instituut stond bekend als Duits georiënteerd 
en was daarom een doorn in het oog van De Vijf. Toch stemde Rimski-
Korsakov in. Hij zag het als een kans om de muzikale theorieën van hem 
en zijn vrienden aan een jonge generatie te onderwijzen. Hij voelde zich 
echter onzeker tegenover zijn studenten, vanwege zijn gebrek aan een 
formele orkestratie-opleiding. Om zijn leerlingen voor te blijven, studeerde 
hij keihard en besloot drie jaar lang niet meer te componeren: ‘Ik was zelf 
de ijverigste student van het conservatorium’, zei hij over die jaren.

Russische contrasten

Twee formidabele Russische werken staan op het programma: 

de sensuele, warme klanken van Rimski-Korsakovs 

Shéhérazade en het donkere, ironische en soms grimmige 

Celloconcert nr. 2 van Dmitri Sjostakovitsj. Het zijn twee totaal 

verschillende klankwerelden, die de veelbewogen geschiedenis 

van het Rusland van de afgelopen anderhalve eeuw illustreren.
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Die studie wierp zijn vruchten af en dat is te horen in Shéhérazade, mis-
schien wel het meest geliefde orkestwerk van Rimski-Korsakov. Het lijkt wat 
ironisch dat een van de beroemdste Russische orkestwerken uit de geschie-
denis een oriëntalistisch sprookje is, maar de Russen waren altijd al dol op 
sprookjes uit de oosterse wereld. De vertellingen van Duizend-en-een-nacht 
waren niet aan te slepen. Met een warmbloedige orkestklank en verleidelijke 
soloviool wekt Rimski-Korsakov de verhalen uit het boek briljant tot leven. 

Shéhérazade
‘Koning Sjahriaar was van mening dat alle vrouwen ontrouw waren en had 
daarom besloten dat al zijn echtgenotes na de eerste nacht gedood moesten 
worden. Zijn vrouw Shéhérazade slaagde erin aan dit lot te ontkomen door 
hem iedere avond, duizend-en-een nachten achter elkaar, een ander verhaal 
te vertellen. Ze wist de koning zo nieuwsgierig te maken naar de afl oop dat 
hij haar terechtstelling avond aan avond uitstelde tot hij uiteindelijk besloot 
er helemaal van af te zien. De verhalen die Shéhérazade aan de koning 
vertelde, waren een wondermooie mengeling van oude verzen en liedteksten, 
gecombineerd met sprookjes en avontuurlijke vertellingen.’ Deze introductie 
die Rimski-Korsakov boven de partituur schreef, hoort u meteen. De 
kwaadaardige Sultan klinkt in de dreigende openingsnoten van het orkest 
waarna de soloviool onder begeleiding van de harp het thema van de prinses 
presenteert. Het is meteen duidelijk: de prinses probeert de Sultan sluw te 
verleiden. In het eerste verhaal dat Shéhérazade vertelt, De Zee en Sinbads 
Schip, weet de vertelster de verleidingen van de zee en de avonturen van 
Sinbad de rover zo overtuigend en levendig te vertellen dat de Sultan haar 
laat leven. Het tweede verhaal, Het verhaal van Prins Kalender, gaat over een 
prins die lid is van een oude monnikenorde: de orde van de Kalender. De 
prins is een idioot die van het ene malle avontuur in het andere valt en de 
Sultan kan zijn lachen niet inhouden. Dat levert Shéhérazade wederom 
uitstel van executie op. In het derde deel, De jonge Prins en de Prinses, 
raakt Shéhérazade de romantische snaar van de Sultan met een zoet 
kinderverhaal over een prins en een prinses. Zo weet ze hem wat milder te 
stemmen. Met het laatste verhaal verovert Shéhérazade uiteindelijk het hart 
van de Sultan. In het fi lmische Feest in Bagdad - De Zee - De Schipbreuk en 
de Magneetberg horen we de klanken, geuren en kleuren van het geromanti-

seerde oude Bagdad. De Sultan is zo verrukt van haar verhaal, dat hij besluit 
haar te sparen. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

Grimlachen
Dmitri Sjostakovitsj was twee jaar oud toen Rimski-Korsakov overleed. Er was 
veel gebeurd in de twee generaties die de componisten scheidt. Sjostakovitsj 
was van de eerste generatie die opgroeide in de Sovjet-Unie van na de 
revolutie, een Rusland dat zich steeds verder isoleerde van het westen. Hij 
had een moeizame band met het communistische regime. De ene keer moest 
hij vrezen voor zijn leven, de andere keer werd hij de hemel in geprezen als 
een groot Sovjet-kunstenaar. Met zijn openbare werk, waaronder zijn symfo-
nieën en fi lmmuziek, hield hij de partij tevreden. Zijn intieme gedachten uitte 
hij o.a. in zijn strijkkwartetten, die hij zorgvuldig achter slot en grendel 
bewaarde. Humor en ernst, licht en duister, onderdrukking en overwinning 
ligg en bij Sjostakovitsj altijd vervaarlijk dicht bij elkaar. Dat geldt zeker ook 
voor het Tweede celloconcert. Net als het Eerste celloconcert, waaraan het 
duidelijk gerelateerd is, is het geschreven voor de meestercellist Mstislav 
Rostropovitsj. Het tweede concerto is donkerder, meer in zichzelf gekeerd en 
kaler dan het eerste. In het intieme openingsdeel laat de cello zich vooral in 
de lage regionen horen, eerder peinzend melodisch dan virtuoos. Het duet 
tussen de cello en de grote trom is onvoorstelbaar indringend, de donkere 
fagotsolo die erop volgt ronduit beangstigend. Dat contrasteert fl ink met het 
humoristische en lichtere Allegretto, gebaseerd op een volksliedje uit Odessa 
(Bubliki, kupitye, bubliki). Het deel functioneert vooral als een opmaat voor 
het laatste deel, ook een Allegretto, dat er zonder onderbreking op volgt. Dat 
derde deel lijkt een middeleeuws toernooi te openen, met kopergeschal en 
tromgeroffel, waarna we van zwijmelende romantiek in levendige humor 
vallen. Swingende ritmes, grappige en lyrische passages wisselen elkaar af. 
Maar het wordt ook intens grimmig; zweepslagen snijden door de ziel. Zoals 
vaker bij Sjostakovitsj weten we soms niet meer of we moeten lachen of 
huilen. Na de slotnoot laat hij ons met een glimlach achter. Of is het eerder 
een wrange, ironische ‘grimlach’, na dat gekke onderonsje tussen woodblock, 
xylofoon en cello? Zegt u het maar …

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Stanislav Kochanovsky, dirigent
Stanislav Kochanovsky studeerde aan het conservatorium van Sint Peters-
burg en deed aan het Mikhailovsky Theater in dezelfde stad een schat aan 
ervaring op met meer dan 60 opera- en balletvoorstellingen. Van 2010 tot 
2015 was hij chef-dirigent van het Safonov Staats Philharmonisch Orkest. 
Ook dirigeerde hij het Russisch Nationaal Orkest en het St. Petersburg 
Philharmonisch Orkest. Met zijn succesvolle debuut bij de Accademia 
Nazionale Santa Cecilia volgden al snel meerdere uitnodigingen. Inmiddels 
heeft hij diverse befaamde orkesten gedirigeerd, waaronder het Orchestre 
National de Lyon, het Melbourne Symphony Orchestra en in Nederland het 
Radio Filharmonisch Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Operaproducties leidde hij onder meer bij 
het Opernhaus Zürich (Pique Dame en Eugene Onegin) en de Magg io 
Musicale Fiorentino (Iolanta). Hij dirigeert regelmatig in het Mariinski 
Theater van St. Petersburg. In januari 2017 maakt hij grote indruk met zijn 
debuut bij De Nationale Opera met Borodins Prins Igor. Naast het klassieke 
repertoire zet Kochanovsky zich in om zelden gehoorde werken uit te voeren. 

Truls Mørk, cello
‘Tijdens het spelen spant en ontspant mijn keel alsof ik zing, hoewel de 
noten uit de cello komen.’ Met deze vocale benadering van de cello heeft de 
Noorse Truls Mørk een groot publiek gewonnen. Tijdens zijn opleiding kreeg 
hij les van de befaamde cellisten Frans Helmerson en Natalja Sjachovskaja. 
In zijn inmiddels lange carrière, die begon met een fi naleplaats tijdens het 
Tsjaikovski-concours in Moskou van 1982, heeft hij samengewerkt met grote 
orkesten als het Philharmonia Orchestra, het Cleveland Orchestra, de 
Staatskapelle Dresden en het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij trad al 
meerdere malen op met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij gaf 
talloze recitals in onder meer Carnegie Hall, het Kennedy Center en was 
oprichter, en dertien jaar lang leider, van het Internationale Kamermuziek-
festival van Stavanger. Zijn omvangrijke discografi e bevat diverse met 
Gramophone, Grammy, Midem en ECHO Klassik bekroonde cd’s en omvat 
vrijwel alle grote celloconcerten, maar ook de cellosuites van Bach.

Zit u op de winnende stoel?
Elke bezoeker van onze concerten in Het Concertgebouw 
kan op de winnende stoel zitten. Met uw plaatsbewijs 
maakt u kans op twee gratis concertkaarten. Kijk op de 
donderdag na het concert op orkest.nl/stoel of uw stoel 
het winnende nummer heeft.

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

Dmitri Sjostakovitsj (1906 - 
1975)
Celloconcert nr. 2, op. 126 
(1966)

Largo
Allegretto
Allegretto

Pauze

Nikolai Rimski-Korsakov 
(1844 - 1908)
Shéhérazade (1903)

De Zee en Sinbads Schip

Largo e maestoso - Allegro 
non troppo

Het verhaal van Prins Kalender

Lento - Andantino - Allegro 
molto - Con moto

De jonge Prins en de Prinses

Andantino quasi allegretto - 
Pochissimo più mosso - Come 
prima - Pochissimo più animato

Feest in Bagdad - De Zee - De 

Schipbreuk en de Magneetberg

Allegro Molto - Vivo - Allegro 
non troppo maestoso

Nederlands
Philarmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky, dirigent
Truls Mørk, cello

za 25 mei 2019, 20.15 u
(einde concert ca. 22.10 u)
Het Concertgebouw
zo 26 mei 2019, 14.15 u
(einde concert ca. 16.10 u)
Het Concertgebouw

Extra
De Ontmoeting za 25 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


