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Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolić, viool
Alexandre Kantorow, piano

vr 9 okt 2020, 20.15 u
Philharmonie Haarlem
za 10 okt 2020, 19.00 en 21.15 u
ma 12 okt 2020, 19.00 en 21.15 u
Het Concertgebouw

Dit concert duurt ca. een uur en 
heeft geen pauze.

Live op Radio 4
Het concert van maandag 12 
oktober om 21.15 u wordt live 
uitgezonden door NPO Radio 4 
in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.

Programma

Frédéric Chopin (1810 - 1849)
Pianoconcert nr. 2 in f, op. 29 
(1830)

Maestoso
Larghetto
Allegro vivace

Georges Bizet (1838 - 1875)
Symfonie in C (1855)

Allegro vivo
Adagio
Allegro vivace
Finale: Allegro vivace



Vingeroefening
Misschien zou Georges Bizet wel stomverbaasd zijn als hij zou weten dat 
wij nu in alle grote concertzalen met veel plezier naar zijn Symfonie in C 
luisteren. Voor hem was het niet meer dan een oefenstuk dat hij nooit open-
baar maakte, laat staan dat hij het wilde uitgeven of uitvoeren. Bizet was in 
die tijd leerling aan het conservatorium in Parijs, waar Charles Gounod een 
van zijn docenten was. Gounod had voor zijn plezier twee symfonieën gecom-
poneerd, die geheel onverwacht - symfonieën waren in operaland Frankrijk 
in die tijd niet bijster populair - groot succes hadden. Op verzoek van zijn 
leermeester maakte Bizet van Symfonie nr. 1 een bewerking voor twee 
piano’s. Op deze manier leerde hij de muziek grondig kennen en kreeg hij er 
meer bewondering voor. Het inspireerde de zeventienjarige pupil om zelf ook 
eens een symfonie te componeren, simpelweg om te kijken of hij het kon. 
En hij kon het. Weliswaar bevatte het werk heel wat elementen uit de symfonie 
van Gounod, maar al met al was het een geslaagde vingeroefening.
Voor Bizet was daarmee de kous af en hij kwam nooit meer terug op zijn 
symfonie. Zelfs in zijn omvangrijke correspondentie repte hij er met geen 
woord over. Na zijn dood verdween het handschrift in de archieven van het 
Parijse conservatorium. Totdat de toenmalige archivaris van het instituut het 
in 1933 opdook en het via via onder ogen kwam van dirigent Felix Weingartner. 
Die dirigeerde in 1935 de succesvolle wereldpremière. Vrijwel meteen werd 
de symfonie een publiekslieveling en dat is het tot op de dag van vandaag 
gebleven. 

Tekst: Kees Wisse 

Jonge honden

Een programma met muziek van twee componisten die als 
jonge honden elk op hun eigen manier de muziekwereld 
betraden. Chopin veroverde het podium met een virtuoos 
pianoconcert. Bizet schreef als conservatoriumstudent een 
symfonie als vingeroefening.

Paganini van de piano
Frédéric Chopin kwam met zijn ongekende talent voor de piano precies op 
tijd. De muzikale wereld was rijp voor de ontvangst van grote virtuozen op de 
piano en andere instrumenten. Beethoven had in die richting al enige naam 
gemaakt en zijn tijdgenoot Hummel vierde triomfen als de eerste ‘klavier-
leeuw’. In dat gespreide bedje kwam Chopin terecht toen hij vanaf 1829 zijn 
carrière begon op te bouwen. In zijn vaderland Polen was hij inmiddels al 
bekend en geliefd en met zijn eerste buitenlandse optreden in Wenen had 
hij diepe indruk gemaakt. Tot dan toe bestonden zijn composities uit werken 
voor piano solo, maar het werd tijd voor het grotere werk. In de laatste 
maanden van 1829 werkte hij hard aan een Pianoconcert in f, al ging dat 
niet van een leien dakje. Vooral zijn geringe ervaring met het schrijven voor 
orkest bezorgde hem heel wat kopzorgen. Gelukkig kreeg hij daarbij enige 
hulp van enkele oud-medestudenten. De première op 17 maart 1830 was 
een groot succes. Een van zijn vroegere leraren van het conservatorium zat 
in de zaal en riep hem bewonderend uit tot de ‘Paganini van de piano’.
En Chopin zelf? Eigenlijk ging zijn motivatie om dit concert te schrijven 
verder dan alleen maar roem. Hij was hopeloos verliefd geworden op de 
mooie zangeres Konstancja Gładkowska, maar was te verlegen om haar 
persoonlijk te benaderen. ‘Ik droom van haar, ik heb mijn gevoelens voor 
haar neergelegd in het adagio van mijn concert,’ schreef hij aan een vriend. 
Het succes smaakte naar meer. Korte tijd later componeerde hij een nieuw 
pianoconcert dat hij ook snel daarna liet uitgeven. Het Pianoconcert in f 
achtte hij na diverse revisies pas in 1836 rijp voor publicatie. Het is de reden 
waarom dit chronologisch eerste concert de geschiedenis in is gegaan als 
het Pianoconcert nr. 2.



Biografieën
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 inter-
nationale 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.

Alexandre Kantorow, piano
Alexandre Kantorow is pas begin twintig, maar nu al de pianosensatie van 
deze tijd. En dat terwijl hij zijn opleiding - hij studeert momenteel aan de 
École Normale de Musique de Paris - nog niet eens heeft afgerond. Naar 
aanleiding van zijn opname met de pianoconcerten van Liszt wordt hij
‘De tsaar van de piano’ en ‘De reïncarnatie van Liszt’ genoemd. Hij speelde 
in beroemde zalen als het Berliner Konzerthaus, het BOZAR in Brussel en 
Het Concertgebouw in Amsterdam, waar hij optrad in de prestigieuze serie 
Meesterpianisten. Zijn eerste cd, À la Russe getiteld, werd meteen bekroond 
met de Choc de l’Année. Ook het afgelopen jaar had hij veel succes: zijn 
opname van de pianoconcerten van Saint-Saëns ontving een Diapason d’Or 
en de Critics Prize riep hem uit tot ‘Revelation of the Year 2019’. Hoogtepunt 
was het winnen van de eerste prijs tijdens het befaamde International 
Tsjaikovski Concours in Moskou.

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 
fi nancieel. 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!

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 afl evering over Frédéric 
Chopin is nu te beluisteren in diverse podcastapps of via
orkest.nl/masterminds.

Maatregelen concertbezoek
In de concertzalen 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 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.


