
Stevige symfonie
Wolfgang Amadeus Mozart was niet bepaald gelukkig in zijn geboortestad 
Salzburg. Als wonderkind vierde hij onder de hoede van zijn vader talloze 
triomfen, maar in 1772 was de koek op en moest hij dansen naar de pijpen 
van de Salzburgse kardinaal, waar hij als concertmeester in dienst kwam. 
Het was dan ook een verademing toen hij in 1777 ontslag nam en de kans 
kreeg om in het buitenland op zoek te gaan naar een baan. Vader Leopold 
moest gedwongen in Salzburg blijven, maar in zijn plaats ging moeder 
Anna Maria mee om een oogje in het zeil te houden. Parijs was het doel, 
maar door lange verblijven in München, Augsburg en Mannheim duurde 
het tot eind maart 1778 voordat zij de Franse hoofdstad bereikten. Daar 
kwam Mozart in contact met Joseph Legros, leider van het befaamde 
Concert Spirituel. Legros gaf hem de opdracht een sinfonia concertante 
voor blazers te schrijven, maar door geruzie met de orkestleden werd deze 
niet uitgevoerd. Als pleister op de wond mocht Mozart een grote symfonie 
schrijven. Een bijzondere uitdaging: het orkest van het Concert Spirituel 
was voor die tijd namelijk uitzonderlijk groot met hoorns, trompetten, 
pauken en zelfs klarinetten. Op 18 juni 1778 kreeg de symfonie zijn eerste 
openbare uitvoering. Pers en publiek waren enthousiast, maar Legros vond 
het middendeel te lang en te modern met zijn gewaagde modulaties. Onder 
protest schreef Mozart een nieuw tweede deel. In deze versie werd 
Symfonie nr. 31 opnieuw uitgevoerd op 15 augustus. Hoe triest was het dat 
tussen deze twee uitvoeringen de moeder van Mozart overleed. Daar kwam 
nog bij dat, behalve de symfonie, de tocht naar Parijs niets opleverde. 
Teleurgesteld en verdrietig keerde Mozart alleen terug naar Salzburg, waar 
hij opnieuw in dienst kwam van de kardinaal.

Mozart in Parijs

De eerste keer dat Mozart Parijs bezocht, was hij acht jaar oud. 

Hij kwam zelfs bij koning Lodewijk XV over de vloer die verrukt 

was van de kleine jongen. Als 22-jarige bezocht Mozart opnieuw 

de Franse hoofdstad, maar het geluk was hem toen een stuk 

minder goed gezind.
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Contradans
Erg lang zou dat dienstverband niet duren. In 1781 kreeg Mozart het 
zodanig aan de stok met zijn Salzburgerse baas dat ontslag, naar de wens 
van de componist, volgde. Mozart kon zich nu als vrij kunstenaar in Wenen 
vestigen. Het was hard werken, maar hij had succes. Niet in de laatste 
plaats met de door hem georganiseerde concerten waar hij vaak soleerde 
in zelfgeschreven pianoconcerten. Hij kon zich enkele jaren later dan ook 
veroorloven om een grotere orkestbezetting te gebruiken. Voorheen maakte 
hij een orkestbegeleiding waarbij de blazers probleemloos wegg elaten en 
de strijkers tot een kwartet beperkt konden worden, maar in het Piano-
concert nr. 15 waren de blazers een vereiste. Bij het Pianoconcert nr. 16 
gebruikte hij zelfs een uitgebreide bezetting met trompetten en pauken.
Al die blazers geven het orkest kleur en maken het tot een gelijkwaardige 
partner van de solopiano. Het leukste in dit concert is misschien wel de 
fi nale, waarvan het thema een echte contradans in 2/4e maat is. Solist en 
orkest spelen daar vrolijk mee tot aan de cadens, waarna het melodietje 
plotseling in 3/8e maat voor een verrassend slot zorgt. 

Snufje jazz
Honderd jaar na het teleurstellende bezoek van Mozart aan Parijs was de 
stad aanzienlijk veranderd. De nauwe steegjes van weleer hadden plaats 
gemaakt voor de brede boulevards die Napoleon III had laten aanlegg en en 
gaven de stad een aanzien van grandeur. Het was deze omgeving waarin 
Gabriel Fauré woonde en werkte. Hij was een relatief bescheiden man die 
voornamelijk bekendheid genoot als kerkmusicus en docent. Hij schreef in 
een stijl die nog klassiek romantisch was, maar wel met een verfi jnde 
Franse inslag die hier en daar neigde naar het impressionisme. Hij was het 
die nog voor Sibelius, Schönberg en Debussy muziek schreef voor het 
toneelstuk Pelléas et Mélisande van Maurice Maeterlinck. Hij schreef het 
in 1898 op verzoek van de beroemde actrice Mrs. Patrick Campbell voor 
een Engelse uitvoering van het stuk. Hij kreeg de opdracht slechts kort 
voor de geplande première waardoor hij genoodzaakt was enkele vroegere 
composities opnieuw te gebruiken en de instrumentatie over te laten aan 
zijn leerling Koechlin. Dit neemt niet weg dat de muziek perfect past bij de 
mystieke sfeer van Maeterlincks symbolistische toneelstuk. Fauré vermijdt 

grote dramatiek of eindeloze kleine kleurschakeringen, maar accentueert
als in een ingetogen aquarel de diverse scènes. Het indrukwekkendst is de 
muziek waarin Fauré de dood van Mélisande verbeeldt, muziek die in 1924 
op zijn eigen begrafenis werd gespeeld. Dit deel nam hij ook op in de 
concertante suite die hij later uit de toneelmuziek samenstelde.
Fauré was een lang leven beschoren en zo maakte hij mee dat Parijs na de 
eeuwwisseling opnieuw sterk veranderde, ook in muzikaal opzicht. De stad 
werd niet getroffen door directe oorlogshandelingen van de Eerste Wereld-
oorlog, maar werd wel overspoeld door geallieerde soldaten op verlof. Het 
variététheater vierde hoogtij en de Amerikaanse zwarte soldaten introdu-
ceerden de jazz in de Franse hoofdstad. Al snel groeide Parijs uit tot hét 
Europese centrum van de jazz en daar kon ook de inmiddels bejaarde Fauré 
niet aan ontkomen. Zoals zoveel Franse componisten van zijn tijd, werd ook 
hij beïnvloed door de jazz. Luister maar naar de Fantasie voor piano en 
orkest. Opening en slot hebben als belangrijkste thema een syncopisch 
melodietje dat vrolijk swingend gestalte krijgt. Het contrasteert prachtig met 
het snelle middendeel, waarin Fauré laat horen nog steeds een ‘klassiek’ 
componist te zijn.

Tekst: Kees Wisse



Biografi eën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester en muzikaal leider van het 
Nederlands Kamerorkest. Hij behoort al jaren tot de grootste violisten van 
deze tijd. In 1989 kreeg hij zijn eerste aanstelling als concertmeester bij het 
Orchestre d’Auvergne. Van 1997 tot en met 2017 bekleedde hij dezelfde 
functie bij het London Symphony Orchestra. In de loop van de jaren is hij 
uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands Kamerorkest. Hij staat niet als 
dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. 
Nikolić wordt regelmatig gevraagd als muzikaal leider bij diverse internatio-
nale gezelschappen, waaronder het Australian Chamber Orchestra, het 
Orchestre de Chambre de Genève en het Antwerp Symphony Orchestra. 
Naast zijn activiteiten als violist en orkestleider is Nikolić professor aan het 
Royal College of Music en de Guildhall School of Music in Londen en docent 
aan Codarts Rotterdam. Hij speelt op een Lorenzo Storioni viool uit 1794.

Eric Le Sage, piano
De uit Aix-en-Provence afkomstige Eric Le Sage wist al vroeg in zijn carrière 
diverse concoursen op zijn naam te schrijven. Hij won onder andere het 
Schumann Wettbewerb van Zwickau en de Leeds International Competition. 
Hij trad op met het Los Angeles Philharmonic Orchestra, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en de Dresdner Philharmonie. Le Sage heeft een 
grote liefde voor kamermuziek en trad hiermee op in de Wigmore Hall, de 
Kölner Philharmonie en Het Concertgebouw in Amsterdam. Zijn talloze 
opnamen worden alom gewaardeerd. Hij nam alle pianomuziek van Poulenc 
en Schumann op, cd’s die hem onderscheidingen als de Jahrespreis der 
Deutschen Schallplattenkritik en de Choc du Monde de la Musique oplever-
den. Daarnaast maakte hij een veelgeprezen opname van de pianomuziek 
van Fauré. Hij is medeoprichter van het succesvolle Festival International de 
Musique de Salon-de-Provence en is docent piano aan de Hochschule für 
Musik Freiburg.

Live op Radio 4
Het concert van maandag 13 januari wordt live uitge-
zonden 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.

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.
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Gabriel Fauré (1845 - 1924)
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Extra
Inleiding zo 12 januari, 13.30 u,
do 16 januari, 19.15 u
De Ontmoeting do 16 januari,
19.40 u

Schuberts Onvoltooide
Het Celloconcert van Schumann in een bijzonder jasje, gespeeld door de 
virtuoze altviolist Lawrence Power. Gordan Nikolić laat zijn Nederlands 
Kamerorkest schitteren in de ‘Onvoltooide’ van Schubert. Vanaf de eerste 
noten uit de diepte van het orkest tot de machtige fi nale blijft de ‘halve 
symfonie’ verrassen, overweldigen en ontroeren. 

za 8 februari 2020, 20.15 u 
ma 10 februari 2020, 20.15 u
Het Concertgebouw 

Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Lawrence Power, altviool

Schumann - Celloconcert versie voor altviool

Schubert - Symfonie in b ‘Onvoltooide’

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


