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Muzikale impressionisten
Wie het heeft over Franse muziek aan het begin van de twintigste
eeuw, komt onherroepelijk bij Claude Debussy en Maurice Ravel
uit. De twee ‘muzikale impressionisten’ worden vaak in een adem
genoemd, maar vooral de dertien jaar oudere Debussy geldt als
de grote vernieuwer van de muziekwereld. Daar was Ravel het
niet helemaal mee eens. Hij schreef enigszins gepikeerd aan
muziekcriticus Pierre Lalo: ‘Mijnheer, u schrijft uitgebreid over de
individuele stijl van componeren die volgens u werd ontdekt door
Debussy. Welnu, mijn Jeux d’eau verscheen aan het begin van
1902, toen Debussy nog maar drie stukken voor piano had
geschreven [...] vanuit pianistisch oogpunt zegt hij daarin niets
nieuws.’ Ravel had inderdaad een geheel eigen signatuur, was
een groot vernieuwer en een onovertroffen orkestrator. Maar
bovenal was hij een grootse en geliefde componist.
Muzikale gedenkstenen
De Eerste Wereldoorlog heeft diepe sporen achtergelaten in Frankrijk.
Ieder gehucht heeft nog steeds een goed verzorgd monument voor de vele
tientallen, zo niet honderden gevallenen uit het dorp. Voor Maurice Ravel
kleefde er een groot gevoel van onmacht aan die oorlog. Hij had zich voor
het front gemeld, maar was te klein en te licht bevonden voor het leger of
de luchtmacht. Het alternatief, ambulancechauffeur, hield hij niet lang vol.
Na thuiskomst pakte hij het componeren weer op en verwerkte de gruwelijkheden van de oorlog in zijn composities. Met Le Tombeau de Couperin voor
piano richtte hij tussen 1914 en 1917 zes muzikale gedenkstenen op: elk
deel is opgedragen aan een gesneuvelde vriend. Hij liet zich daarbij
inspireren door de barokcomponist François Couperin. Dat is niet zozeer
te vinden in citaten van Couperin of diens stijl: het zijn met name de
lieﬂijkheid en positieve melodie die het stuk kenmerken. Het is een mooie
herinnering aan het verleden - door de vorm van een ouderwetse baroksuite - en een eerbetoon aan de grote en kleine dienaren van Frankrijk.
In 1919 orkestreerde Ravel vier van de zes delen voor balletuitvoeringen.

Amerikaanse jazz
Tijdens de années folles, oftewel de roaring twenties, ontdeden vrouwen zich
van hun korset, knipten hun haar in een bob en dansten de wilde Charleston.
Ook mannen kwamen los: na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog
was het tijd voor luchtigheid, hedonisme en humor. Hoewel de Parijse kunstwereld hoogtepunt na hoogtepunt kende, werd de invloed van de Amerikaanse cultuur steeds groter. Vooral jazz was populair. Toen Ravel in 1928
een tournee maakte door de Verenigde Staten, werd ook hij gegrepen door de
jazz. Bij thuiskomst verwerkte hij de Amerikaanse klanken in het Pianoconcert in G. Na een energieke zweepslag combineert Ravel de Spaanse muziek
uit zijn jeugd (zijn moeder was van Baskische afkomst) met de Amerikaanse
jazz. Het is muziek die niet alleen de oren prikkelt, maar het hele lichaam in
beweging brengt. Het tweede deel is van een geheel andere orde: dromerig
en sereen. De lange melodie van de piano (later in het orkest met hoogtepunten in de ﬂuit en de althobo) lijkt boven de walsbegeleiding van de linkerhand ter plekke te ontstaan. Dat is overigens schijn, want Ravel worstelde
enorm met het componeren: ‘Het werd bijna mijn dood!’, bekende hij
enigszins dramatisch. Daar is niets van te horen, behalve dat de muziek soms
pijnlijk mooi is. Het presto is nog energieker dan het openingsdeel en doet er
qua virtuositeit nog een schepje bovenop. De jazzinvloeden zijn overvloedig,
de ritmiek is stuwend en de harmonieën zijn tintelend: logisch dat deze
muziek in het Parijs van de vroege jaren 30 goed in de smaak viel.
Promenade langs schilderijen
Naast een groot componist, was Ravel ook een uitmuntende orkestrator van
zijn eigen én andermans werk. Als geen ander wist hij het orkest een
schitterende kleurenrijkdom te ontlokken. Modest Moessorgski’s Schilderijententoonstelling leent zich uitermate goed voor Ravels rijke palet. Moessorgski schreef de zestiendelige suite nadat hij een schilderijen expositie
van zijn enkele maanden daarvoor overleden vriend Viktor Hartmann had
bezocht. Van Moessorgski’s originele pianoversie zijn talloze bewerkingen
gemaakt: voor jazztrio, blaasorkest of pianokwartet, maar geen enkele is zo
kleurrijk en populair als Ravels orkestversie. Als het orkest begint te spelen,
openen de deuren naar de expositiezaal. Deze muziek (Promenade), die
verderop in het stuk steeds terugkomt, symboliseert de wandeling door de

tentoonstelling van het ene naar het andere schilderij. Ineens staan we voor
het eerste kunstwerk: De Gnoom is gebaseerd op een schilderij van een
notenkraker in de vorm van een gnoom zonder lichaam, met handvatten als
benen en een notenkrakende kop. Erg soepel loopt die gnoom natuurlijk niet,
maar er zit heel wat pit in het wezentje. Stilletjes lopen we verder naar Il
vecchio castello, het oude kasteel. Op een middeleeuwse bourdonbegeleiding
zingt een minstreel zijn lied. Opgewekt zetten we de pas erin en lopen we door
naar de Tuilerieën, de Parijse tuinen waar we kinderen horen spelen. De
dalende terts die Moessorgski als basis gebruikt voor dit deel is een echt
‘kinderinterval’ (klikspaan, boterspaan of gewoon nananananaanaa) en in de
beweeglijkheid van de muziek horen we kinderen rennen, springen en ravotten. Bydlo hangt blijkbaar naast de Tuilerieën, want er zit geen promenade tussen. In plaats van onze wandeling trekt er een ossenkar voorbij, stap voor stap,
de kar hoorbaar zwaar beladen. Het contrast met Ballet van kuikens in hun
eierschalen kan niet groter zijn. Hoort u de onhandigheid van de kuikentjes die
zichzelf uit hun eierschaal proberen te wurmen? Het draait uit op een geestig,
maar vertederend ballet. Van de hupsende kuikens komen we bij Samuel
Goldenberg en Schmuÿle. In de nogal politiek incorrecte parodie horen we een
ruzie tussen een rijke en een arme Jood: de rijke is nors en uit de hoogte, de
arme trilt als een rietje. Het is een eindje wandelen naar Het marktplein in
Limoges, waar de marktvrouwen met hun mediterraanse temperament ﬂink
stampij maken. Daarna zien we Catacombae (Sepulcrum Romanum): de ijzige,
onheilspellende Parijse catacomben. Bibberend lopen we door, denkend aan
de doden. Deze promenade is getiteld Cum mortuis in lingua mortua: een
eerbetoon aan de veel te jong overleden schilder Hartmann. Bij De hut op
kippenpoten (Baba-Yaga) woont een heks in een hut op kippenpoten waar ze
kinderen naartoe lokt om ze op te eten. Deze doodenge Russische variant doet
Grimms Hans en Grietje verbleken. Met De grote poort van Kiev sluiten
Moessorgski en Ravel groots af. De poort die Hartmann tekende, is volgens
architecten zo imposant dat die zou bezwijken onder zijn eigen gewicht. De
muziek doet dat niet. Het promenadethema wordt gecombineerd met twee
Russische melodieën, waarmee de tentoonstelling groots en indrukwekkend
afsluit.
Tekst: Alexander Klapwijk

Biograﬁeën
Marc Albrecht, dirigent
Marc Albrecht is sinds 2011 chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en De Nationale Opera en is
dat nog tot het einde van dit seizoen. 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 Marc Albrecht een uiterst gewild operadirigent. Hij was te gast
bij de Bayreuther Festspiele in Wagners Der fliegende Holländer. 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 en Ein Heldenleben van Strauss. In 2019 ontving Marc
Albrecht de prestigieuze International Opera Award ‘Conductor of the Year’.
Op 15 juni 2020 neemt hij groots afscheid met de majestueuze Negende
symfonie van Beethoven.

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 veel 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.

Alexandre Tharaud, piano

Ontmoet de musici van het orkest

Alexandre Tharaud groeide op in een muzikale familie en kreeg al vanaf
veertienjarige leeftijd lessen aan het conservatorium in Parijs. Hij trad onder
meer op in de Londense Wigmore Hall, Carnegie Hall in New York en de
Weense Musikverein. In Nederland speelde hij samen met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, trad op in Het Concertgebouw en was hoofdgast
tijdens het Prinsengrachtconcert van 2015 in Amsterdam. Ook bij het
Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands Kamerorkest liet hij de
afgelopen jaren diverse malen van zich horen. Zijn grote liefde ligt bij de
Franse pianomuziek, van Couperin tot Debussy en verder. Voor zijn opname
van de pianowerken van Ravel ontving hij meerdere prijzen, waaronder de
CHOC du Monde de la Musique en de Stern des Monats Fono Forum.
Tharaud speelt ook graag moderne muziek. Zo maakte hij de cd Le boeuf sur
le toit, waarin hij het Parijs van de roaring twenties tot leven laat komen. Het
maakt Alexandre Tharaud tot een veelzijdig en beroemd pianist.

za 14, ma 16 september, 19.40 u
Altijd al willen weten hoeveel
meter snaar een violist per jaar
gebruikt of hoe de laagste toon
van de hobo klinkt? Vanavond
kunt u het allemaal te weten
komen! Voorafgaand aan dit
concert kunt u in de foyers
persoonlijk kennismaken met
de musici uit het orkest. Zij
hebben hun instrument bij
zich en beantwoorden met veel
plezier al uw vragen.

Programma
Maurice Ravel (1875 - 1937)
Le Tombeau de Couperin
(1914 - 17, ork. 1919)
Prélude: Vif
Forlane: Allegretto
Menuett: Allegro moderato
Rigaudon: Assez vif
Maurice Ravel (1875 - 1937)
Pianoconcert in G (1929 1931)
Allegramente
Adagio assai
Presto
Pauze
Modest Moessorgski (1839 1881)
Schilderijententoonstelling
(1874) arr. M. Ravel (1922)
Promenade
I. De Gnoom

Promenade
II. Il vecchio castello
Promenade
III. De Tuilerieën
IV. Bydlo
Promenade
V. Ballet van kuikens in hun
eierschalen
VI. Samuel Goldenberg en
Schmuÿle
VII. Het marktplein in Limoges
VIII. Catacombae (Sepulcrum
romanum)
Promenade: Cum mortuis in
lingua mortua
IX. De hut op kippenpoten
(Baba-Yaga)
X. De grote poort van Kiev
Einde ca. 22.15 u
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Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl
Liza Ferschtman speelt Korngold Vioolconcert
Violiste Liza Ferschtman is een warm pleitbezorgster van Korngolds
fabuleuze Vioolconcert. Dat contrasteert prachtig met de Boheemse
Achtste symfonie van Dvořák, gespeeld onder leiding van Michele Mariotti.
za 23 november 2019, 20.15 u
ma 25 november 2019, 20.15 u
Het Concertgebouw
Nederlands Philharmonisch Orkest
Michele Mariotti, dirigent
Liza Ferschtman, viool

Korngold - Vioolconcert
Dvořák - Symfonie nr. 8

