
Schotse natuurpracht
Felix Mendelssohn werd geboren in een voorname Joodse bankiersfamilie 
met de beroemde fi losoof Moses Mendelssohn als grootvader. Al snel bleek 
de kleine Felix uit te blinken in werkelijk alles: van sport tot tekenen en
van talen tot wiskunde. Talent is natuurlijk niet te koop, maar de familie 
Mendelssohn kon wel de beste leraren inhuren om alle talenten van Felix 
optimaal te laten groeien. Toen bleek dat muziek zijn grootste talent was, 
kreeg hij zelfs een privé-orkest tot zijn beschikking. Mendelssohn sloot, 
zoals gebruikelijk bij de elite, zijn jonge jaren af met een ‘Grand Tour’. Deze 
cultuurreizen brachten hem naar Wenen, Florence, Milaan, Rome en Napels, 
maar de eerste halte was Schotland. Het was liefde op het eerste gezicht 
voor Mendelssohn. Het ruige landschap gaf hem inspiratie voor twee van 
zijn meest geliefde werken: Symfonie nr. 3 ‘De Schotse’ en Ouverture ‘De 
Hebriden’. Het idee voor de ouverture ontstond toen Mendelssohn de grot 
van Fingal op het eiland Staffa bezocht. Hij was diep onder de indruk van
de mistige, mysterieuze sfeer van de grot, de ruige rotsen en de ongenadige 
golven die zich erop stortten. Zozeer zelfs, dat ter plekke de openings-
melodie van de ouverture bij hem opkwam. Deze stuurde hij direct, onder 
begeleiding van een extatische brief, aan zijn zusje Fanny. Anders dan 
gebruikelijk is deze ouverture niet bedoeld als opening van een toneelstuk
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of opera. Mendelssohn schreef het speciaal voor de concertzaal en hoewel 
hij geen script volgt, is de ouverture toch te zien als een soort symfonisch 
gedicht. In de dalende openingsmelodie zijn de rollende golven rond de 
ruige rotskust te horen en het stijgende tweede thema, dat door de celli en 
fagotten wordt gepresenteerd, biedt een episch vergezicht op de grandioze 
natuurpracht van Mendelssohns geliefde Schotse eilanden.

Nieuwe metaalklanken
De Schotse componist James MacMillan componeerde in 1992 zijn 
Slagwerk concert nr. 1 voor de Britse slagwerker Evelyn Glennie. Sindsdien
is het stuk honderden keren uitgevoerd over de hele wereld, iets wat zeer 
uitzonderlijk is voor een hedendaagse compositie. In zijn Slagwerkconcert 
nr. 2, dat in 2014 in het Utrechtse TivoliVredenburg in première ging, valt 
vooral de zoektocht naar nieuwe klanken en instrumenten op. MacMillan 
gebruikt veel metalen slagwerkinstrumenten, zoals de alufoon: een lange 
buis waarop aluminium doppen zijn gemonteerd in de volgorde van 
pianotoetsen. Het houdt het midden tussen klokkenspel en vibrafoon en 
klinkt nu eens zangerig, dan weer fel en metalig. Ook gebruikt hij de 
steeldrum. Dit instrument associëren we al snel met de Caraïben, maar 
klinkt hier buitenaards en lyrisch. De openingsmaten, waarin orkest en 
slagwerk hun volle krachten tonen, roepen direct de associatie op met de 
beroemde eerste maten van Richard Strauss’ psychologische opera 
Elektra. Wat volgt is een wervelstorm van beweging. Niet alleen in klank, 
maar ook in beeld: de slagwerker legt heel wat meters af bij het wisselen 
tussen de verschillende instrumenten. Pas halverwege het stuk komt er 
ruimte voor rust en beschouwing, maar de energie van het begin en de 
Elektra-akkoorden laten niet lang op zich wachten. Vlak voor het slot van 
het concerto krijgen we nog een kleine glimp van de klankwereld van het 
eerste percussieconcert, in een prachtige hymne-achtige passage.

Vrijheid door strijd
Toen het Duitse leger in 1941 bij Leningrad aankwam, maakten de Russen 
direct duidelijk dat zij zich niet zomaar gewonnen zouden geven. Niet 
alleen vochten soldaten en burgers dapper, ook sommeerde de partijtop 
dat het openbare leven zoveel mogelijk door moest gaan om te laten zien 

dat Leningrad zich niet liet onderdrukken. Anderhalve maand nadat de 
eerste granaat viel, vond er een concert plaats waarbij het Radio Symfonie 
Orkest van Leningrad Symfonie nr. 5 van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski speelde.
Het concert werd tot aan Londen live op de radio uitgezonden. Tijdens het 
tweede deel vielen de bommen tot vlakbij de concertzaal, maar het orkest 
speelde dapper door. Dat juist deze symfonie op het programma stond, was 
geen toeval. Tsjaikovski werd destijds al gezien als een van de grootste 
componisten die Rusland ooit gekend heeft. Maar het was vooral de 
thematiek van de symfonie, ‘vrijheid door strijd’, die symbolisch moest 
uitwerken op de luisteraars: vriend én vijand. Hoewel Tsjaikovski bij de 
Vijfde geen uitgebreid programma volgde, zoals bij de twee voorgaande 
symfonieën, is er toch een verhaal ontstaan. Deels door de componist zelf 
veroorzaakt, maar het verhaal werd vooral door recensenten toegevoegd.
Die hoorden in het thema, dat steeds in een andere gedaante terugkeert, 
een grote triomftocht van de vrijheid die door strijd het noodlot overwint. 
Dat thema heeft aan het begin van het eerste deel de gedaante van een 
dodenmars, waarover Tsjaikovski schreef dat hier de volledige overgave aan 
het noodlot klinkt. Door de delen heen ontwikkelt het thema zich via een 
bitterzoete blazerssoli, een romance en een wals tot een heroïsche triomf-
mars. Dat het concert met Tsjaikovski’s Symfonie nr. 5 een beslissende rol 
heeft gespeeld bij het verloop van de strijd is niet erg waarschijnlijk. Hoewel 
het beleg van Leningrad uiteindelijk aan meer dan een miljoen Russen het 
leven zou kosten, hield de stad stand, krabbelde op en groeide uit - door 
strijd herboren - tot het huidige Sint-Petersburg.

Tekst: Alexander Klapwijk
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Elim Chan, dirigent
De uit Hongkong afkomstige Elim Cham studeerde in de Verenigde Staten 
aan het Smith College in Massachusetts en aan de University of Michigan. 
In 2014 won ze, als eerste vrouwelijke dirigent ooit, de Donatella Flick-LSO 
Competition. Het gaf haar de mogelijkheid om een jaar als assistent van 
Valery Gergiev bij het London Symphony Orchestra te werken. Het seizoen 
daarop volgde ze het Dudamel Fellowship-programma bij het Los Angeles 
Philharmonic Orchestra. Inmiddels is Elim Chan een veelgevraagde dirigent. 
Zo leidde ze het Chicago Symphony Orchestra, het Orchestre National de 
Lyon, het hr-sinfonieorchester Frankfurt en het Koninklijk Concertgebouw-
orkest. In de operabak deed ze ervaring op als chef-dirigent van de Norr-
landsoperan in Zweden. Momenteel is ze vaste gastdirigent van het Royal 
Scottish National Orchestra en chef-dirigent van het Antwerp Symphony 
Orchestra.

Dominique Vleeshouwers, slagwerk
In 2013 studeerde slagwerker Dominique Vleeshouwers cum laude af aan 
het Amsterdams Conservatorium met de voorstelling ‘Kindsoldaat’ en won 
de AHK-eindwerkprijs voor meest bijzondere eindexamen van de Amster-
damse kunsthogescholen. Een jaar later won hij de eerste prijs, de pers prijs 
en de publieksprijs tijdens de TROMP International Percussion Competition. 
Hij speelde onder meer bij het Nederlands Blazers Ensemble en het 
Koninklijk Concertgebouworkest en soleerde bij het Asko|Schönberg 
ensemble, Tokyo Sinfonietta en philharmonie zuidnederland. Ook was hij al 
eerder te gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands 
Kamerorkest. Vleeshouwers was gastprofessor aan de Hochschule für Musik 
in Detmold en docent aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium 
van Amsterdam. In december werd bekend gemaakt dat hij, na afl oop van 
zijn optreden met het Nederlands Philharmonisch Orkest op 18 januari, de 
Nederlandse Muziekprijs in ontvangst mag nemen.

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, aanbiedingen 
en ontwikkelingen. Vriend bent u al vanaf € 5 per maand. Bekijk alle 
mogelijkheden online en meld u aan via orkest.nl/steun.

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.
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Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 - 1847) 
Ouverture ‘De Hebriden’, op. 
26 (1832)

James MacMillan (1959)
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orkest nr. 2 (2014)

Allegro - allegretto - largo
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Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
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Extra
De Verdieping za 18, ma 20 
januari, 19.30 u Beethoven Vioolconcert

Bijna 300 keer speelde Christian Tetzlaff het Vioolconcert van Beethoven. 
‘Perfecter kan men dit niet spelen’, constateerde de Duitse pers over dit 
beroemdste vioolconcert aller tijden. Minder bekend maar even enerverend 
is de weelderige Sinfonia Domestica van Richard Strauss, waarmee het 
orkest en chef-dirigent Marc Albrecht op hun top kunnen musiceren.

za 1 februari 2020, 20.15 u
ma 3 februari 2020, 20.15 u
Het Concertgebouw 

Nederlands Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht, dirigent
Christian Tetzlaff, viool

Beethoven - Vioolconcert in D
R. Strauss - Sinfonia Domestica

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


