
Laat de muziek weer klinken 
We zijn verheugd u weer bij onze concerten 
te mogen ontvangen. Met de nodige aanpassingen 
kunnen we veilig voor u spelen. Wel spelen we voor 
een kleiner publiek dan we gewend zijn. We hebben 
onze programmering herzien en helaas ook mooie 
producties moeten annuleren. Voor nu en de 
toekomst doen we er alles aan om ons bestaan te 
waarborgen en de kwaliteit te blijven leveren die u 
van ons gewend bent. De situatie raakt ons, ook 
financieel. Wij danken daarom al onze Vrienden, 
Geefkringleden en eenmalige donateurs voor hun 
steun die in deze tijd extra hard nodig is. Wilt u ook 
bijdragen aan de toekomstbestendigheid van ons 
orkest, kijk dan wat u, eenmalig of structureel, kunt 
betekenen op orkest.nl/steun. Samen laten we de 
muziek weer klinken!
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Masterminds - De mens achter de 
componist
In deze podcast hoor je meer over de mens achter de grote 
componist. Musicoloog Kees Wisse en podcastmaker 
Botte Jellema duiken samen in het vaak complexe leven 
van de grote meesters in de klassieke muziek. De podcast 
Masterminds zoekt met humor, passie en precisie naar de 
mens achter de componist. De eerste aflevering over 
Ludwig van Beethoven is nu te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/masterminds.

Maatregelen concertbezoek
In Het Concertgebouw zijn uiteenlopende voorzorgsmaatregelen genomen om 
ieders veiligheid te waarborgen. Zo wordt er 1,5 meter afstand gehouden tussen 
huishoudens en zijn er extra hygiënemaatregelen getroffen. We verzoeken u om 
tijdens het slotapplaus niet op te staan en te blijven zitten totdat u op aanwijzing 
van de medewerkers van Het Concertgebouw de zaal kunt verlaten. 
U dient het gebouw direct te verlaten, helaas is het niet mogelijk om in het 
gebouw nog even na te praten. Meer informatie over de maatregelen vindt u op 
orkest.nl/coronamaatregelen.



Na die beroemde noten volgt een stormachtig, extravert en energiek Allegro 
con brio in c-klein. Het tweede deel is een Andante con moto dat nu eens 
zweeft als een astronaut in de ruimte en dan weer met beide benen op de 
grond voort marcheert. Het erop volgende Allegro, een scherzo en een trio vol 
contrasten, gaat met een fantastische overgang van accent- en maatverschui-
ving over in het slotdeel. Met een stralend en triomfantelijk C-groot sluit 
Beethoven hoopvol af. Want of het nu de geelgors is, of het noodlot waarmee 
de componist zijn symfonie opent, hij sluit af met een triomfantelijke overwin-
ning. Dan is die ‘V for Victory’ misschien zo gek nog niet.

Neoromantisch idioom
Bohuslav Martinů was naast Leoš Janáček de belangrijkste Tsjechische 
componist van de twintigste eeuw. Het Rapsodie Concert voor altviool schreef 
hij in 1952 in New York, waar hij samen met zijn vrouw vanuit zijn woonplaats 
Parijs aan het begin van de oorlog naartoe was geëmigreerd. Hij kon er niet 
goed aarden en in 1953 keerde hij terug naar Frankrijk. Het Rapsodie Concert 
markeert deze grote verandering: het is de eerste stap van Martinů’s strakke 
neoklassieke stijl naar een vrijer neoromantisch idioom vol brede lyriek en 
lange muzikale lijnen. Van ‘geometrie naar fantasie’, zo omschreef Martinů 
deze muzikale ontwikkeling die - wellicht niet toevallig - samenviel met de 
verhuizing van New York naar Parijs. In deze nieuwe, fantasievolle en toeganke-
lijke stijl is Martinů misschien wel op zijn allerbest. 

Tekst: Alexander Klapwijk

Beroemde noten

Iedereen kent de eerste vier noten van Ludwig van Beethovens 
Symfonie nr. 5: ‘Ta-ta-ta-taa!’. De noten zijn zo pakkend, en 
tegelijkertijd zo raadselachtig dat er flink gespeculeerd is over wat 
de betekenis achter de beroemdste noten uit de geschiedenis is.

Het noodlot of een vogeltje
Het noodlot dat aan de deur klopt, hoorde Beethovens eerste biograaf in die 
omineuze opening. Het zou - zoals zo vaak - gaan over Beethovens naderende 
doofheid, die zich inderdaad reeds aandiende. De V van Victory, hoorden de 
geallieerden in de Tweede Wereldoorlog: in morse-code staat kort-kort-kort-
lang immers voor de V. Anderen hoorden onverbiddelijke hamerslagen in de 
eerste noten. En Beethovens leerling Carl Czerny beweerde dat zijn leraar het 
thema kreeg aangereikt door een klein vogeltje. In het Weense Prater had 
Beethoven de geelgors horen zingen. Tjip-tjip-tjip-tjiiilp … Of u aan een klein 
geel vogeltje denkt, of aan het naderende noodlot: dat luistert toch net even 
wat anders. Maar heeft u die openingsnoten wel eens gezien? Zelfs zonder een 
noot te kunnen lezen, kan een blik op die noten u weer heel anders laten 
luisteren. 

Moment van stilte
De symfonie begint namelijk helemaal niet met die beroemde eerste noten 
g-g-g-es. Beethovens Vijfde symfonie begint met een kort moment van stilte: 
een achtste noot rust. Daardoor valt de eerste noot niet op de tel, maar net 
erna. ‘Hmm-ta-ta-ta-taa’ wordt het dan. Gek genoeg maakt dat nogal een 
verschil. Het klinkt lichter. Beethoven schreef er weliswaar ‘ff’ bij, fortissimo – 
oftewel: zeer luid - maar het zijn ineens geen mokerslagen meer, maar noten 
die de lucht in gaan. Als een schoonspringer waarbij in het moment van ‘rust’ 
de duikplank langzaam naar beneden buigt. De salto’s die volgen zijn als de 
eerste acht noten en de plons de langgerekte halve noot es. Door de achtste 
noot rust begint de symfonie met een anticipatie, een kort moment van in 
stilte klinkende verwachting.



Biografieën
Giedrė Šlekytė, dirigent
De Litouwse dirigent Giedrė Šlekytė begon haar muzikale carrière aan de 
National M.K. Čiurlionis School of Art in Vilnius. Ze studeerde orkestdirectie 
aan de conservatoria van Graz, Leipzig en Zurich en volgde masterclasses bij 
Bernard Haitink, Colin Metters en Mario Venzago. Ze was als dirigent te gast 
bij onder meer het Royal Stockholm Philharmonic, Sächsische Staatskapelle 
Dresden, Konzerthausorchester Berlin en Orchestre Philharmonique de 
Radio France. In 2015 werd ze genomineerd voor de Salzburg Festival Young 
Conductors Award en in 2018 als ‘Newcomer of the Year’ bij de International 
Opera Awards. Šlekytė is een veelgevraagd operadirigent. Na haar aanstel-
ling als eerste kapelmeester bij Stadttheater Klagenfurt dirigeerde ze opera-
producties bij onder meer Oper Leipzig, Opera Vlaanderen, Opernhaus Zurich, 
Opera de Reims en op het Salzburg Festival. Dit seizoen debuteert ze bij 
Oper Frankfurt en Komische Oper Berlin. 

Lise Berthaud, altviool 
Lise Berthaud begon als kind met vioolspelen, maar stapte al snel over op de 
altviool. Haar opleiding volgde ze aan het conservatorium van Parijs onder 
Pierre-Henri Xuereb. Nog tijdens haar studie won ze het Concours Eurovision 
des jeunes musiciens 2000. Vijf jaar later kreeg ze een speciale prijs tijdens 
het Concours international d’exécution musicale de Genève. Van 2013 tot 
2015 maakte ze deel uit van het New Generation Artists Scheme. Inmiddels 
heeft Lise Berthaud gespeeld op grote podia als de Londense Wigmore Hall, 
het Wiener Konzerthaus en Het Concertgebouw in Amsterdam. Ze heeft 
diverse cd’s op haar naam staan, waaronder een opname van Harold en Italie 
met het Orchestre National de Lyon onder Leonard Slatkin. Ook werkte ze 
mee aan een opname van de complete kamermuziek van Brahms. Sinds de 
oprichting in 2016 is ze lid van het veelgeprezen Skride Piano Quartet.
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Dit concert duurt een uur en 
heeft geen pauze.

Programma

Bohuslav Martinů (1890 - 1959)
Rapsodie Concert voor altviool 
en orkest, H. 337 (1952)

Moderato
Molto adagio - Allegro

Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827)
Symfonie nr. 5 in c, op. 67 
(1807 - 1808)

Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo (allegro)
Allegro

Live op Radio 4
Het concert van maandag 14 
september om 21.15 u wordt 
live uitgezonden door NPO 
Radio 4 in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.


