
De Falla
     Nachten in de 
tuinen van Spanje

Adrien Perruchon, dirigent
Javier Perianes, piano

za 3 | zo 4 oktober
Het Concertgebouw

Programmatoelichting

orkest.nl

NPO NKO Programmatoelichtingen A5 serie1 20-21 d.indd   2NPO NKO Programmatoelichtingen A5 serie1 20-21 d.indd   2 28-08-20   13:0528-08-20   13:05

Nederlands
Philharmonisch Orkest 
Adrien Perruchon, dirigent 
Javier Perianes, piano

za 3 okt 2020, 19.00 en 21.15 u
zo 4 okt 2020, 13.30 en 15.45 u
Het Concertgebouw

Dit concert duurt ± een uur en 
heeft geen pauze.

Programma

Claude Debussy (1862 - 1918)
Prélude l’après-midi d’un faune 
(1891 - 1894)

Manuel de Falla (1876 - 1946)
Nachten in de tuinen van Spanje 
(1909 - 1916)

In het Generalife
Dans in de verte
In de tuinen van het gebergte 
van Córdoba

Maurice Ravel (1875 - 1937)
Ma Mère l’Oye - suite (1908 - 1910)

Pavane van Doornroosje
Klein Duimpje
Laideronnette, Keizerin van de 
pagoden
Gesprek tussen Belle en het Beest
De toverachtige tuin



muziek technisch ook is, in de subtiele klanken en geraffineerde melodieën 
word je meegevoerd met met de sprookjesverhalen. In de orkest versie die 
Ravel er later van maakte komt dat nog sterker naar voren door het kleurenpa-
let van de diverse instrumenten. Luister maar naar de gevoelige solo van de 
contrafagot die het verliefde maar verlegen monster uit Belle en het Beest 
uitdrukt, of de kwinkelerende vogels die om Kleinduimpje heen fladderen.

Spaanse tuinen
En hoe zit het dan met de Spaanse Manuel de Falla? Hij verbleef enkele jaren 
in Parijs, raakte bevriend met Debussy en Ravel en leerde veel van zijn impres-
sionistische vrienden. De Spaanse volksmuziek, waar hij veel gebruik van 
maakte, kreeg een diepere dimensie door het te laten klinken tegen een 
impressionistische achtergrond. In 1909 ontstonden zo zijn drie nocturnes 
voor piano onder de titel Nachten in de tuinen van Spanje: schilderingen van 
tuinen uit zijn geboortestreek Andalusië. In het eerste deel beschrijft hij de 
bloeiende jasmijntuinen van het beroemde Alhambra in Granada. Het tweede 
deel is een snelle, niet nader omschreven dans met een Andalusisch ritme. 
In het laatste deel klinkt een levendige en uitbundige zigeunerdans op het 
feest van Corpus Christi. Het is muziek vol Spaans temperament, die door de 
impressionistische sfeertekening een ongekende verfijndheid krijgt. Terugge-
keerd in Spanje maakte De Falla een versie voor piano en orkest. Hij noemde 
het ‘symfonische impressies’, een aanduiding die de lading aardig dekt. Want 
de piano mag dan een solistische partij hebben, regelmatig voegt die zich naar 
het orkest en mengt zich naadloos in het symfonisch samenspel.

Tekst: Kees Wisse

De ware impressionist

Componisten die wij nu als typisch impressionistisch zouden 
omschrijven, dachten daar zelf vaak heel anders over. Bestaat er 
zoiets als een ware impressionist? Een faun, een paar sprookjes 
en enkele Spaanse tuinen geven wellicht een antwoord.

Slapende faun
Neem nu Claude Debussy. Tegenwoordig wordt hij gezien als de invloedrijkste 
impressionistische componist aller tijden. Maar hij verafschuwde het etiket 
dat hem opgeplakt werd: ‘Ik probeer “iets anders” te doen wat door imbecielen 
“impressionisme” wordt genoemd.’ Maar het resultaat was muziek die toch 
wel heel dicht bij het impressionisme kwam. Misschien is zijn Prélude à 
l’après-midi d’un faune daar het mooiste voorbeeld van. Aanleiding was een 
gedicht van Stéphane Mallarmé over een faun die in de hete middagzon zijn 
wellustige gedachten over een groepje mooie nimfen laat gaan. Mallarmé 
brengt de broeierige sfeer van het tafereel niet expliciet, maar als een subtiel 
erotische impressie van de half slapende faun. Met zijn benadering van 
melodie, harmonie en klankkleur weet Debussy schitterend het gedicht in 
muziek om te zetten. Hoe impressionistisch wil je het hebben?

Beroemde sprookjes
Maurice Ravel wordt vaak in een adem genoemd met Debussy als het om 
impressionisme gaat. Maar ook hij had zijn bedenkingen. Ravel vond dat hij 
een hele andere kant op was gegaan dan Debussy, al vermeldde hij er niet bij 
wat dat dan precies was. Je zou kunnen stellen dat Debussy intuïtief zocht 
naar nieuwe klanken, terwijl Ravel het meer gebruikte om een bepaald effect 
te bereiken. Zeker als hij een muzikaal verhaal wilde vertellen. Dat hij een 
goede verhalenverteller kon zijn, blijkt wel uit zijn Ma Mère l’Oye. Hoewel 
Ravel nooit getrouwd is geweest en geen kinderen had, kon hij goed met 
kinderen omgaan. Het bood hem de gelegenheid zijn volwassenheid opzij te 
zetten en zich weer even kind te voelen. Ook gaf het hem muzikale inspiratie. 
Voor twee pianospelende kinderen van een goed bevriend echtpaar compo-
neerde hij tussen 1908 en 1910 een simpele suite met stukjes voor piano 
vierhandig, geïnspireerd op enkele sprookjes uit de beroemde collectie 
Sprookjes van moeder de Gans van Charles Perrault. Hoe eenvoudig de 



Biografieën
Adrien Perruchon, dirigent
Als zoon van de bekende Franse componist Étienne Perruchon was het voor 
Adrien Perruchon een logische keuze om een muzikale carrière na te streven. 
Enkele jaren was hij paukenist van het Seoul Philharmonic Orchestra en het 
Orchestre Philharmonique de Radio France. Bij dit laatste orkest maakte hij 
grote indruk door in december 2014 op het laatste moment als dirigent in te 
vallen. Kort daarna nam hij deel aan het prestigieuze Dudamel Fellowship 
Program van het Los Angeles Philharmonic Orchestra. Sindsdien heeft 
Adrien Perruchon voor een groot aantal orkesten gestaan, waaronder het 
Cleveland Orchestra, het Antwerp Symphony Orchestra en de Wiener 
Symphoniker. In de operabak leidde hij producties bij onder meer de Oper 
Köln en de Opéra de Lyon. Zijn eerste cd met het Brussels Philharmonic en 
harpiste Anneleen Lenaerts werd vorig jaar met een Opus Klassik Award 
bekroond.
 
Javier Perianes, piano 
De Spaanse pianist Javier Perianes werd in 2019 door de International 
Classical Music Awards uitgeroepen tot ‘Musician of the Year’. In datzelfde 
jaar ontving hij de Nationale Muziekprijs van Spanje. Hij was te gast bij een 
groot aantal beroemde orkesten, waaronder de Wiener Philharmoniker, het 
New York Philharmonic Orchestra en het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Daarnaast trad hij wereldwijd op als solist in talloze concerten en recitals. 
Regelmatig gaat hij op tournee met vaste muziekpartners, zoals de altvioliste 
Tabea Zimmermann en het Quiroga Quartet. Javier Perianes heeft een 
uitgebreide cd-collectie op zijn naam staan. Hij nam werken op van Chopin, 
Debussy, Ravel en alle grote Spaanse componisten. Zijn laatste cd met 
composities van Debussy won afgelopen jaar een Gramophone Award.

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!

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 aflevering over Maurice 
Ravel 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.


