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Weense faam
Beroemd worden in Wenen is niet eenvoudig. Ging het Mozart
nog vrij makkelijk af als populair componist en muzikant die zijn
eigen concerten organiseerde, Bruckner had er beduidend meer
moeite mee. Hij was al een bejaard man toen de Weners met de
uitvoering van zijn Achtste eindelijk beseften wat voor een groot
componist zij al jaren in hun midden hadden.
Luxe leven
Wenen eind 1785. Wolfgang Amadeus Mozart is een van de bekendste
musici van de stad. Hij woont er al sinds 1781 nadat hij met ruzie ontslag
had genomen bij de kardinaal van Salzburg en zich als zelfstandig
componist en pianist in de Habsburgse hoofdstad vestigde. Het is hard
werken, maar hij heeft succes. Zijn orderportefeuille is in de regel goed
gevuld, zelfs met opdrachten van de keizer. De vele concerten die hij
organiseert en waar hij aan de lopende band symfonieën en pianoconcerten voor schrijft, zijn populair. Hij is inmiddels een man die veel geld
verdient, maar die het ook snel weer uitgeeft aan het luxe leven in Wenen,
waar hij in een riant appartement woont. Hij leeft zo luxe, dat hij regelmatig in ﬁnanciële problemen komt. In december 1785 is zijn geld weer
eens op. Tevergeefs vraagt hij een van zijn uitgevers om een voorschot en
organiseert halsoverkop een serie van drie abonnementsconcerten,
waarvoor hij 120 belangstellenden weet te trekken.
Tijdens een van die concerten speelt hij Pianoconcert KV 482 dat hij
speciaal voor die gelegenheid in slechts enkele dagen op papier zet. Of
dit de werkelijke première is geweest weten we niet, omdat de exacte data
van deze drie concerten niet bekend zijn. Wat we wel weten is dat Mozart
dit pianoconcert speelde als intermezzo tussen twee aktes tijdens een
uitvoering van een oratorium van zijn stadsgenoot Dittersdorf. Op de
aankondiging van het concert staat hij zelfs vermeld: ‘Im Zwischenact ein
Clavierconcert neu componiert und geschlagen von W.A. Mozart.’ Het
Pianoconcert KV 482 mag dan gehaast zijn opgeschreven, het klinkt op
geen enkele manier als een haastklus. Integendeel. Mozart pakt ﬂink uit
met een groot orkest inclusief trompetten, pauken en, voor die tijd nog

ongebruikelijk, klarinetten. De drie delen zijn gevuld met een overvloed aan
virtuoze passages en pakkende melodieën. Hij grijpt zelfs terug naar zijn
kinderjaren; de openingsmaten van het eerste deel zijn in harmonie en
melodie vrijwel identiek aan het begin van zijn allereerste symfonie die hij
als achtjarige jongen schreef.
In memoriam
Wenen, najaar 1881. Anton Bruckner is een van de minder bekende
componisten van de stad. Zijn ‘roem’ beperkt zich tot een docentschap aan
het Weense conservatorium, zijn religieuze composities en zijn virtuoze
orgelspel, waarmee hij ook buiten Oostenrijk veel bewondering oogst. Met
zijn dierbaarste werken, zijn symfonieën, wil het maar niet lukken. Als hij ze
al uitgevoerd krijgt, is de ontvangst in de regel kritisch, soms zelfs vijandig.
De wereld is kennelijk nog niet toe aan zijn grootse symfonische bouwwerken. Ook zijn Symfonie nr. 6 krijgt hij maar fragmentarisch op het podium.
Bruckner laat zich er niet door uit het veld slaan. IJverig begint hij in
september 1881, hij is inmiddels al 57, aan Symfonie nr. 7 en werkt er
precies twee jaar aan om deze te voltooien.
Halverwege de scheppingsperiode heeft hij een laatste ontmoeting met
zijn idool Richard Wagner tijdens de wereldpremière van Parsifal in
Bayreuth. Later herinnert hij zich dit gesprek nog goed. ‘Terwijl Hoogstderzelve nog steeds mijn hand vasthield, zonk ik op mijn knie, drukte zijn
doorluchte hand tegen mijn mond en kuste hem. Ik zei: ‘Meester ik aanbid
U!’ Hij zei daarop: ‘Nou, kalm aan Bruckner, ik ga slapen.’ Een half jaar later
overlijdt Wagner in Venetië. Wanneer Bruckner dit nieuws hoort, is hij volop
bezig met het adagio van zijn Symfonie nr. 7. Hij besluit het deel aan te
passen en maakt het tot een indrukwekkende elegie op de door hem zo
aanbeden Wagner. Het zijn vooral de Wagner tuba’s, instrumenten die
Wagner speciaal voor zijn Der Ring des Nibelungen had laten ontwerpen,
die het uitgesponnen deel tot een majestueus in memoriam maakt.
Eindelijk beroemd
Na zijn voltooiing in september 1883 dreigde de nieuwe symfonie hetzelfde
lot te ondergaan als de voorgaande. Maar het liep anders. Arthur Nikisch,
dirigent van de Opera in Leipzig en ondanks zijn jonge leeftijd van 28 jaar al

een grote beroemdheid, krijgt in maart 1884 een pianoversie van Bruckners
Symfonie nr. 7 onder ogen. Hij is onder de indruk en besluit het werk uit te
voeren. Hij beseft dat Bruckners muziek vrij modern is en bereidt het publiek
en de pers hierop voor met bijeenkomsten waarin hij uitleg geeft over de
muziek en de componist. Die opzet slaagt. De première op 30 december van
dat jaar met het Leipziger Gewandhausorchester kent nog wel enige kritische
geluiden, maar over het algemeen is men positief. Ook andere dirigenten
gaan zich voor het werk interesseren. Een daarvan is Hermann Levi, die met
zijn uitvoering van de symfonie in München een groot succes boekt. Tot zijn
grote verbazing krijgt Bruckner in korte tijd de status van een gevierd
componist. In tegenstelling tot veel van zijn andere symfonieën verandert
Bruckner na de voltooiing weinig aan Symfonie nr. 7. Anderen hebben dat
wel gedaan. Arthur Nikisch wilde voor zijn première Bruckners noten nog
wel wat schwung geven en paste heel wat details aan. De belangrijkste is
de befaamde bekkenslag aan het eind van het tweede deel. Bruckner dacht
er het zijne van, maar heeft die imposante slag toch laten staan. Het is een
van de weinig goed hoorbare aanpassingen.
Bruckners eigen stad Wenen was in beginsel nog wat terughoudender in de
euforie rondom Symfonie nr. 7. Het duurt tot maart 1886 voordat De Wiener
Philharmoniker onder leiding van Hans Richter zich er aan waagt. Ook hier is
het publiek razend enthousiast. En Richter spreekt tijdens het feestje na het
concert: ‘Er heeft zich in de mening over Bruckner bij het voltallige Philharmonische Gesellschaft een radicale omslag voltrokken. Vanaf nu zal in de
philharmonische concerten elke nieuwe symfonie van Bruckner vanaf de
partituurbladzijden in klinkende werkelijkheid worden omgezet.’ Vanaf die
dag was Bruckner in Wenen net zo bekend als Mozart honderd jaar daarvoor.
Tekst: Kees Wisse

Biograﬁeën
Marc Albrecht, dirigent
Sinds 2011 is Marc Albrecht chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en De Nationale Opera. Naast
gastdirecties bij onder meer de Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouworkest, leidde hij vanaf 2006 tot aan zijn
komst naar Amsterdam het Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Over
de hele wereld is Albrecht een uiterst gewild operadirigent. Hij was te gast bij
de Bayreuther Festspiele in Wagners Der fliegende Holländer. Met dezelfde
opera schitterde hij in Covent Garden. Al in 2003 debuteerde hij met succes
bij de Salzburger Festspiele waar hij met de Wiener Philharmoniker tekende
voor een indrukwekkende Lulu. Ook dirigeerde hij bij prestigieuze operahuizen, waaronder Theater an der Wien, La Scala Milaan, Deutsche Oper Berlin
en het Opernhaus Zürich. Marc Albrecht en het Nederlands Philharmonisch
Orkest brachten diverse opnamen uit, waaronder Mahlers orkestliederen en
Vierde symfonie en de complete Elektra van Strauss.

Martin Helmchen, piano
De Duitse pianist Martin Helmchen is bepaald geen onbekende voor het
Nederlands Philharmonisch Orkest; tussen 2009 en 2011 was hij twee
seizoenen artist-in-residence bij het Nederlands Kamerorkest. De carrière
van Helmchen kwam goed op gang toen hij in 2001 de Clara Haskil International Piano Competition in Zwitserland won. Sindsdien speelde hij samen
met orkesten als de Wiener Philharmoniker, de Berliner Philharmoniker
en het New York Philharmonic Orchestra. Begin 2015 oogstte hij veel
bewondering toen hij op korte termijn bij het Koninklijk Concertgebouworkest met Herbert Blomstedt inviel voor Maria João Pires. Naast zijn talloze
recitals werkt hij regelmatig samen met befaamde musici als Christian
Tetzlaff, Heinrich Schiff en natuurlijk zijn echtgenote, de celliste MarieElisabeth Hecker. In de loop van de jaren heeft Martin Helmchen een groot
aantal cd’s gemaakt. Zo nam hij met Julia Fischer de complete vioolsonates
van Schubert op. Met het Orkest van Straatsburg onder leiding van Marc
Albrecht maakte hij een opname van de pianoconcerten van Schumann
en Dvořák.

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.

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.
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Extra
NedPhO Anders za 8 juni,
na afloop van het concert

Reserveer nu uw volgende concert op www.orkest.nl
Seizoensopening
Marc Albrecht opent zijn laatste seizoen als chef-dirigent van het Nederlands
Philharmonisch met een grote publieksfavoriet: de Schilderijententoonstelling
van Moessorgski. Alexandre Tharaud soleert in Ravels Pianoconcert in G.
Overigens steelt niet alleen de Franse pianist de show in dit pianoconcert van
zijn landgenoot; ook uit het orkest klinken regelmatig prachtige solo’s.

za 14 september 2019, 20.15 u
ma 16 september 2019, 20.15 u
Het Concertgebouw
Nederlands Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht, dirigent
Alexandre Tharaud, piano
Ravel - Le Tombeau de Couperin
Ravel - Pianoconcert in G
Moessorgski - Schilderijententoonstelling arr. M. Ravel

