
Spaanse klanken

Nikolai Rimski-Korsakov groeide op in een welgestelde familie met een 

eerzame positie in de maatschappij. Hij werkte enkele jaren als offi cier bij 

de marine, maar richtte zich naderhand toch volledig op de muziek. Hij was 

weliswaar autodidact, maar liet zich stevig bijspijkeren door onder anderen 

Tsjaikovski. Hij was directeur van enkele belangrijke muziekopleidingen en 

had als zodanig veel invloed op een nieuwe generatie componisten. Als 

nationaal georiënteerd componist droeg zijn muziek een duidelijke Russische 

stempel, maar met zijn Capriccio espagnol kijkt hij verder dan de landsgren-

zen. Juist in deze korte vijfdelige suite, een van zijn laatste werken voor 

orkest, laat Rimski-Korsakov horen wat voor briljant orkestrator en sfeer-

tekenaar hij is. Vanaf de eerste noot waan je je onmiddellijk in Spanje. In een 

dubbele alborada, onderbroken door een variatie, horen we de zon opkomen 

die zorgt voor een levendige ochtend. Ook is er een woest zigeunerlied, 

ingeleid door cadensen op diverse instrumenten als viool, fl uit, klarinet en 

harp. Deze gaat naadloos over in een minstens even ruige fandango.

Onmogelijke liefde

In tegenstelling tot Rimski-Korsakov is Pjotr Iljitsj Tsjaikovski zijn leven lang 

beroepsmatig componist geweest. Hij hield zich echter maar beperkt bezig 

met de nationale Russische muziek. Hij was ook geen autodidact, maar 

kreeg een stevige opleiding aan het conservatorium van Sint Petersburg. 

Ook daarna ging hij nog regelmatig te rade bij bevriende componisten zoals 

Balakirev. Hij hielp hem over het debacle van zijn stuk Fatum heen, dat door 
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Grote vaderlandsliefde is kenmerkend voor Russische compo-

nisten. Rimski-Korsakov was, als een van de vooraanstaande 

figuren van het ‘Machtige Hoopje’, een echt nationale toon-

dichter. Tsjaikovski was de eerste Russische componist wiens 

muziek al tijdens zijn leven in heel Europa bekend was. 

Rachmaninoff emigreerde zelfs naar het Westen, maar zijn 

geliefde geboorteland zou hij nooit vergeten.
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het publiek afwijzend was ontvangen, en kwam met de sugg estie om een 

compositie te maken over Shakespeares Romeo en Julia. Tsjaikovski ging 

aan het werk. Hij volgt het oorspronkelijke toneelstuk niet op de voet, maar 

stelt juist de essentie van het drama centraal: de intense, maar onmoge-

lijke hartstocht tussen beide geliefden in twee contrasterende thema’s. 

Helaas was, net als bij Fatum, de première een fi asco. De oorzaak daarvan 

lag wrang genoeg ook bij een onmogelijke liefde. Nikolai Rubinstein, 

directeur van het conservatorium van Moskou, dirigeerde die avond en was 

de dag daarvoor veroordeeld wegens een verhouding met een wel erg jonge 

muziekstudente. Die avond nam het concertpubliek het voor hem op en 

veroorzaakte zoveel lawaai dat de muziek van Tsjaikovski daarin roemloos 

ten onder ging. Het gaf de componist wel de gelegenheid om het stuk nog 

eens goed onder de loep te nemen. Bij een volgende uitvoering was het 

enthousiasme van de luisteraars groot en kreeg Romeo en Julia zelfs een 

plekje in het standaardrepertoire van alle grote orkesten.

Klavierleeuw

Nog meer dan Tsjaikovski was Rachmaninoff op muziek uit het Westen 

gericht, maar de start van zijn carrière ging hem niet gemakkelijk af. Met 

zijn Pianoconcert nr. 1 maakte hij als net afgestudeerde jonge muzikant 

diepe indruk. Maar zijn Symfonie nr. 1 werd, mede door de stomdronken 

dirigent tijdens de première, een groot fi asco. Er moest zelfs een hypnose-

therapeut aan te pas komen om Rachmaninoff weer aan het spelen en 

componeren te krijgen. Dit lukte en met zijn Pianoconcert nr. 2 en Symfonie 

nr. 2 vierde hij grote triomfen. Met zijn hernieuwde ambities als groot 

componist, dirigent en pianovirtuoos was Rusland in cultureel opzicht net 

een maatje te klein. Rachmaninoff trok er op uit en trad in de voetsporen 

van grote klavierleeuwen als Franz Liszt, Clara Schumann en zijn landge-

noot Anton Rubinstein. Hij speelde recitals en concerten door heel Europa 

en Amerika, meestal als pianist maar soms ook als dirigent. In de Verenig-

de Staten zou hij zich naderhand defi nitief vestigen, al was het gedwongen 

vanwege de revolutie in 1917 in eigen land. Echt gelukkig was hij niet in

de Verenigde Staten, gekweld door heimwee naar zijn Rusland. In zijn

Amerikaanse jaren zou hij nog veel concerten geven, maar tot componeren 

kwam hij nauwelijks meer.

Het Pianoconcert nr. 3 uit 1909 wordt beschouwd als het lastigste piano-

concert dat ooit geschreven is. Rachmaninoff zelf deed daar nogal laconiek 

over, maar hij had dan ook een fabelachtige techniek. Hij schreef het stuk 

voor zijn eerste grote tournee door Amerika. Aangezien er onderweg op de 

boot geen piano beschikbaar was, studeerde hij het in op een draagbaar 

studietoetsenbord zonder snaren. De première was een succes en de tweede 

uitvoering volgde een paar weken later met Gustav Mahler als dirigent. Een 

ervaring die Rachmaninoff, zoals hij later zei, in zijn hart koesterde.

Het was hem vooral opgevallen dat Mahler tijdens de repetities de orkest-

partij zeer nauwgezet en gedetailleerd had ingestudeerd, veel intensiever

dan gebruikelijk bij een soloconcert. Als je luistert naar het pianoconcert

kun je Mahler geen ongelijk geven. Ondanks dat het werk alle ruimte geeft 

aan pianistische virtuositeit, is de orkestbegeleiding uiterst zorgvuldig 

opgebouwd. Wordt het Pianoconcert nr. 2 van Brahms geprezen omdat hij

de pianopartij zo mooi voegt naar het orkest en er een ‘pianosymfonie’ van 

maakt, Rachmaninoff doet in zijn Pianoconcert nr. 3 precies het tegenover-

gestelde. Hij implementeert de noten van het orkest geraffi neerd in de noten 

van de piano en laat ze daarmee versmelten. De piano voert in de regel de 

boventoon en het orkest geeft daarin een oneindige variëteit aan kleuren, 

melodielijnen en extra harmonieën. Het concert lijkt op deze manier op een 

groots opgezette pianosonate met orkest. Het is dan ook volkomen onterecht 

dat enkele critici nog tot op de dag van vandaag twijfelen aan het componeer-

talent van Rachmaninoff. Dit pianoconcert is wellicht de ultieme sublimatie 

van zijn gaven als componist en virtuoos pianist.

Tekst: Kees Wisse



Biografi eën

Valentin Uryupin, dirigent
De Russische dirigent Valentin Uryupin leerde het vak aan het Staatscon-

servatorium van Moskou bij Gennadi Rozjdestvenski. Hij verfi jnde het als 

assistent bij Vladimir Jurowski en Valery Gergiev. Sinds 2015 is hij chef-dirigent 

van het Symfonieorkest van Rostov aan de Don. Zijn grote internationale 

doorbraak kwam toen hij in 2017 het Internationale Dirigentenwettbewerb Sir 

Georg Solti in Frankfurt won. Het opende vele deuren, waaronder die van het 

SWR-Symphonieorchester. Ook leidde hij het National Symphony Orchestra 

Dublin, het Deutsche Symphonie-Orchester Berlin en het Radio-Symphonie-

orchester Wien. Hij dirigeerde operaproducties bij het Teatro Real in Madrid, 

het Mariinski Theater in Sint Petersburg en de O pera van Athene. En dan te 

bedenken dat Valentin Uryupin zijn carrière ooit begon als klarinettist.

Hannes Minnaar, piano
Pianist Hannes Minnaar studeerde piano en orgel aan het Amsterdams 

Conservatorium bij Jan Wijn en Jacques van Oortmerssen. Hij studeerde

daar met de hoogste onderscheiding af. Zijn grote doorbraak kwam met het 

behalen van de derde prijs bij de Koningin Elisabethwedstrijd in 2010. 

Momenteel is Minnaar een veelgevraagd solist bij gerenommeerde orkesten 

als het London Philharmonic Orchestra, het Nationaal Orkest van België, het 

Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. 

In 2016 ontving Minnaar de Nederlandse Muziekprijs. Regelmatig treedt hij 

op met befaamde musici als Janine Jansen en Isabelle van Keulen. Daarnaast 

is hij oprichter van het uiterst succesvolle Van Baerle Trio. Hannes Minnaar 

heeft verscheidene opnames op zijn naam staan. Zijn debuut CD, met werk 

van Ravel en Rachmaninoff, werd met een Edison bekroond. 

Word Vriend en ontdek meer!
Wij willen dat iedereen van klassieke muziek kan genieten. Met de bijdrage 

van onze Vrienden is dat mogelijk. Jaarlijks bereiken wij jong en oud op 

scholen, in de concertzaal en op bijzondere locaties. En voor onze Vrienden 

doen we graag iets terug. Vrienden reserveren met voorrang hun favoriete 

plaatsen, zijn welkom bij Vriendenconcerten, nemen een kijkje achter de 

schermen en blijven op de hoogte van interessante nieuwtjes, aanbiedin-

gen en ontwikkelingen. Vriend bent u al vanaf € 5 per maand. Bekijk alle 

mogelijkheden online en meld u aan via orkest.nl/steun.

Ontmoet de musici van het orkest
za 4, ma 6 januari, 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.
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(1844 - 1908)

Capriccio espagnol, op. 34 
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Turangalîla
Ontdek de mystieke klankwereld van Messiaen! Met de Turangalîla-symfonie 

componeerde de gevierde Franse componist een grandioze ode aan de 

uni versele liefde. Daarvoor zet hij alle registers open. Een enorm orkest 

onder leiding van chef-dirigent Marc Albrecht speelt deze monumentale 

liefdessymfonie. 

za 21 maart 2020, 20.15 u

ma 23 maart 2020, 20.15 u

Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest

Marc Albrecht, dirigent

Roger Muraro, piano

Nathalie Forget, ondes Martenot

Messiaen - Turangalîla-symfonie

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


