
Zwaanridder

Als je de openingsnoten van Richard Wagners opera Lohengrin hoort, heb 

je onmiddellijk het gevoel dat je een prachtig theatraal drama te zien krijgt. 

De opera is nog helemaal geschreven in de traditie van de Duitse grote 

‘romantische Oper’, maar niet met afzonderlijke aria’s, recitatieven en 

koren. Het geheel is doorgecomponeerd als een machtige stroom muziek 

die onafgebroken meevloeit met de handeling. Die handeling schreef en 

bedacht Wagner grotendeels zelf. Hoewel bedacht … hij voegde allerlei 

mythische elementen bij elkaar: de legende van de zwaanridder Lohengrin, 

enkele elementen uit het Nibelungenlied, een snufje Griekse mythologie 

en een stukje historie in de fi guur van koning Heinrich. Hij smeedde het tot 

een mooie en spannende gezongen roman. Meteen in de ouverture heeft 

Wagner je al te pakken, net als bij de openingsbeelden van een klassieke 

fi lm. Onder de begeleiding van hoge, ijle vioolklanken, zweeft de camera 

over een prachtig middeleeuws landschap en zoomt langzaam in op 

Lohengrin. Hij zit in een door een zwaan getrokken bootje en is op weg 

naar een kasteel dat aan de horizon al te zien is. Dan weet je meteen: dit 

wordt een onvergetelijke avond.

Componerend wonderkind

Wagner had wellicht een uitstekende fi lmmuziekcomponist kunnen 

worden, ware het niet dat hij de fi lm niet meer heeft meegemaakt. Voor

de Oostenrijkse Erich Korngold lag dat anders. Hij is een van de grootste 

fi lmcomponisten die Hollywoord ooit gekend heeft. En dan te bedenken 

Hollywood en Bohemen

Dit concert zou ook perfect op zijn plaats zijn in de bioscoop-

zaal, want wat is er mooier dan het schitterende kostuumdrama 

dat Wagner van zijn Lohengrin maakte? Of de idyllische beelden 

uit Bohemen die bovenkomen bij Dvořáks Symfonie nr. 8?

Het echte Hollywood komt vanavond van Korngold, die zijn 

grootste successen uit de filmmuziek subtiel verwerkte in zijn 
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dat hij zijn carrière glorieus in Wenen begon als klassiek componist. Hij 

was de sensatie van de stad toen hij als elfjarige zijn eerste opera compo-

neerde en deze uitgevoerd werd in de Weense Hofoper. Er volgden nog 

meer opera’s, met Die tote Stadt in 1920 als absoluut hoogtepunt. Via via 

kwam hij in aanraking met de Amerikaanse fi lmindustrie en vertrok in 1934 

naar Hollywood waar hij een nieuwe, minstens even succesvolle carrière in 

de fi lmmuziek opbouwde. Zijn weelderige componeerstijl paste niet alleen 

perfect bij de toen populaire romantische fi lmdrama’s, maar ook bij de 

spectaculair opgezette actiefi lms uit die tijd.

Zijn klassieke jaren in Wenen vergat hij echter nooit en toen de Tweede 

Wereldoorlog voorbij was, liet hij de fi lmmuziek voor wat het was en legde 

zich weer toe op het klassieke repertoire. Het Vioolconcert uit 1945 was 

hier het eerste en zeer succesvolle resultaat van. Wel doorspekte hij het 

geraffi neerd met talloze melodieën en motieven uit zijn bekendste fi lms, 

waardoor het klassiek symfonisch van karakter is, maar ook makkelijk in het 

gehoor ligt. Korngold kon het succes niet voortzetten. Met kamermuziek, 

een celloconcert en zelfs een symfonie hoopte hij in Europa weer de roem 

van voorheen te bereiken, maar die hoop was ijdel. Teleurgesteld besefte hij 

dat zijn muziek bij een tijd hoorde die niet meer terug zou keren.

Dansend Bohemen

Waar je zijn tijdgenoot Smetana nog kunt betitelen als een echt nationalis-

tisch Tsjechisch musicus – hij bemoeide zich nadrukkelijk met het 

Tsjechische muziekleven als onderdeel in het onafhankelijkheidsstreven 

van het Habsburgse Rijk – was Antonín Dvořák veel meer een nationaal 

componist. Hij was trots op zijn vaderland en liet dat graag in zijn muziek 

horen, maar zonder al te veel politieke bijbedoelingen. Waar Smetana 

hoofdzakelijk nationaal bekend was, reikte de roem van Dvořák wereldwijd. 

Zijn muziek was stevig geënt op de klassieke Duitse traditie, maar door-

spekt met Boheemse kleuren en klanken. Met deze stijl wist hij een groot 

publiek enthousiast te krijgen. De mateloze populariteit van zijn Slavische 

dansen spreekt wat dat betreft boekdelen. 

Met zijn Symfonie nr. 8 ging het niet veel anders. De aanleiding was 

aangenaam: in 1889 werd Dvořák als lid toegelaten tot de Kaiser-Franz-

Joseph-Akademie voor wetenschap, literatuur en kunst. Ter ere daarvan 

schreef hij een symfonie. En zo melancholiek Slavisch als de Zevende is,

zo vrolijk Slavisch is de Achtste. De première op 2 februari 1890 in Praag 

met het orkest van het Tsjechische Nationale Theater onder leiding van de 

componist zelf was meteen een enorm succes. Al snel volgden uitvoeringen 

in Frankfurt, Wenen en Londen. Samen met Symfonie nr. 9 behoort deze 

symfonie nog steeds tot de meest gespeelde van Dvořák.

Dat neemt niet weg dat dit werk binnen het symfonische oeuvre van Dvořák 

een enigszins bijzondere plaats inneemt. Zoals hij het zelf typeerde: ‘een 

werk, verschillend van mijn andere symfonieën, met individuele, op een 

nieuwe manier uitgewerkte ideeën.’ In de totale structuur is de symfonie

nog traditioneel met vier delen in de tempi snel - langzaam - scherzo - snel, 

maar per deel gaat Dvořák geheel zijn eigen gang. Geen klassieke thema-

behandeling, maar een vrije opeenvolging van melodieën die soms gecombi-

neerd en dan weer tegenover elkaar gesteld zijn. En bovenal is de sfeer 

Tsjechisch. Net als bij Wagner kun je je voorstellen dat het fi lmmuziek is.

We zien de componist op de veranda zitten van zijn buitenhuis op het 

Boheemse platteland, waar hij Symfonie nr. 8 ook daadwerkelijk compo-

neerde. Van daaruit verbreedt het beeld zich naar de landelijke omgeving, 

compleet met kwinkelerende vogels en overweldigende vergezichten. De 

camera zoemt in op een dorpje waar net een feest aan de gang is. Uitbundig 

wordt er gedanst op Tsjechische volksmuziek, zoals een polka in het tweede 

deel, of een zwierende wals in het derde deel. Zelfs het trompetgeschetter 

van de fi nale doet er aan mee. Wat dat betreft had de dirigerende landge-

noot van Dvořák, Rafael Kubelík, het niet beter uit kunnen drukken toen hij 

tijdens een repetitie van deze symfonie uitriep: ‘Heren, in Bohemen roepen 

de trompetten nooit op tot de strijd, maar altijd tot de dans.’

Tekst: Kees Wisse



Biografi eën

Michele Mariotti, dirigent
Mariotti kreeg, als zoon van een opera-intendant die werd geboren in het 

Rossinicentrum Pesaro, het dirigeren met de paplepel ingegoten. In 2005 

maakte hij een indrukwekkend debuut als operadirigent met Rossini’s Il bar-

biere di Siviglia in Salerno. Zijn eerste directie bij het Teatro Communale van 

Bologna in het najaar van 2007 was zo succesvol dat hij er het jaar daarop 

tot vaste dirigent benoemd werd. Mariotti maakte furore in alle grote 

operahuizen van de wereld, waaronder de Scala in Milaan, de Metropolitan 

Opera in New York en Covent Garden in Londen. In het najaar van 2017 

dirigeerde hij het Nederlands Philharmonisch Orkest in Verdi’s La forza del 

destino. ‘Mariotti zet de Forza van Verdi, de eerste uit zijn carrière, gloedvol 

neer’, schreef de Volkskrant bewonderend. Ook in de concertzaal heeft 

Mariotti groot succes. Hij was te gast bij onder meer het Gewandhausor-

chester Leipzig en het Orchestre National de France. 

Liza Ferschtman, viool
Hoe ze tot de viool gekomen is, verklaart Liza Ferschtman simpel: ‘Mijn 

vader is cellist, mijn moeder pianist, dus wilden ze een trio’. Dat de viool een 

uitstekende keuze was, blijkt wel uit de roem die Ferschtman wereldwijd 

heeft vergaard. Dat begon al op zeventienjarige leeftijd met het winnen van 

het Oscar Back Concours en in 2006 met de prestigieuze Nederlandse 

Muziekprijs. Als solist trad ze op met onder andere het London Philharmo-

nic Orchestra, het Dallas Symphony Orchestra en het Koninklijk Concertge-

bouworkest. Ook bij het Nederlands Philharmonisch Orkest was ze al eerder 

te gast. Ze trad op in de Wiener Konzertverein en de Londense Wigmore Hall 

en speelde samen met grootheden als Jonathan Biss en Enrico Pace. Sinds 

2007 is ze artistiek leider van het toonaangevende Delft Chamber Music 

Festival. Ferschtman heeft verschillende opnames op haar naam staan, 

waaronder een bijzondere cd met duo’s voor viool en cello met haar vader 

Dmitri Ferschtman. 

Ontmoet de musici van het orkest
za 23, ma 25 november, 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.

Radio-opnamen Radio 4
Het concert van maandag 25 november wordt live 

uitgezonden door NPO Radio 4 in het NTR avondconcert. 

Kijk voor meer informatie op radio4.nl/avondconcert.

Echte verhalen uit het 
orkest
In deze podcastserie laten we 

horen dat musici, dirigenten en 

zelfs componisten ook maar 

gewoon mensen zijn. Podcast maker 

Botte Jellema gaat met hen in 

gesprek over liefde, vreemde 

situaties, het leven en natuurlijk 

klassieke muziek. Klankcast is te 

beluisteren in diverse podcast-

apps of via orkest.nl/klankcast.



Programma

Richard Wagner

(1813 - 1883)

Prelude uit 1e akte 

‘Lohengrin’ (1848)

Erich Wolfgang Korngold 

(1897 - 1957)

Vioolconcert in D, op. 35 

(1945)

I. Moderato nobile

II. Romanze

III. Allegro assai vivace

Antonín Dvořák (1841 - 

1904)

Symfonie nr. 8 in G, op. 88 

(1889)

Allegro con brio

Adagio

Allegretto grazioso

Allegro ma non troppo

Nederlands

Philarmonisch Orkest

Michele Mariotti, dirigent

Liza Ferschtman, viool

za 23 november 2019, 20.15 u

ma 25 november 2019, 20.15 u

(einde concert ca. 22.00 u)

Het Concertgebouw

Extra

De Ontmoeting za 23,

ma 25 november, 19.40 u De Vijfde van Tsjaikovski
Dominique Vleeshouwers, een van Nederlands bekendste slagwerkers, 

schittert in het enerverende Tweede slagwerkconcert van MacMillan. Een 

prachtige romantische tegenhanger is de Vijfde symfonie van Tsjaikovski.

De getalenteerde Elim Chan leidt het Nederlands Philharmonisch Orkest in 

deze overweldigende symfonie. 

za 18 januari 2020, 20.15 u

ma 20 januari 2020, 20.15 u

Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest

Elim Chan, dirigent

Dominique Vleeshouwers, slagwerk

MacMillan - Slagwerkconcert nr. 2

Tsjaikovski - Symfonie nr. 5

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


