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Biografieën
Ryan Bancroft, dirigent
Ryan Bancroft volgde de opleiding orkestdirectie aan het Royal Conservatory 
of Scotland en zette die voort aan de Nationale Master Orkestdirectie onder 
de hoede van Ed Spanjaard en Jac van Steen. Daarna was hij enige tijd 
assistent-dirigent van onder anderen Pierre Boulez, Richard Egarr en Mark 
Wigglesworth. In 2018 won hij de eerste prijs én de publieksprijs tijdens de 
Malko Competition for Young Conductors in Kopenhagen. Sindsdien heeft hij 
gerenommeerde orkesten gedirigeerd, waaronder het London Philharmonic 
Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Nationale du Capitole de Toulouse en 
het Seattle Symphony Orchestra. Ook bij het Nederlands Philharmonisch 
Orkest was hij eerder te gast. Sinds september 2020 is hij chef-dirigent van 
het BBC National Orchestra of Wales. Na zijn eerste bezoek aan Tapiola 
Sinfonietta in Finland werd Bancroft uitgenodigd om vanaf seizoen 21/22 hun 
artist-in-association te worden. In 2021 werd Bancroft aangekondigd als 
chef-dirigent van het Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, een functie 
die hij vanaf september 2023 op zich zal nemen.

Marc Bouchkov, viool artist-in-residence
‘Een uitzonderlijk talent!’ schreef de Zwitserse pers over Marc Bouchkov, in 
2012 finalist van de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd. Hij is geboren in 
een familie van violisten en volgde zijn eerste lessen op vijfjarige leeftijd bij 
zijn grootvader en vervolgens bij Claire Bernard en Boris Garlitsky. Bouchkov 
studeerde als Young Soloist aan de Kronberg Academy bij Mihaela Martin en 
sinds 2018 is Eduard Wulfson zijn mentor. Hij soleerde onder meer bij het 
Mariinsky Theater Symphony Orchestra, het HR-Sinfonieorchester, de Munich 
Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit seizoen is hij 
artist-in-residence bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, waar hij al 
eerder met groot succes te gast was. Bouchkov won diverse prijzen, waaron-
der de Eerste Prijs op de Montreal International Violin Competition en de 
Zilveren Medaille op de Tchaikovsky International Violin Competition. Hij 
mocht de London Music Masters Award in ontvangst nemen en is in 2019 
bekroond met de muziekprijs van de Kulturstiftung Dortmund. In 2021 
ontving hij de International Classical Music Award. 

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Carlo Rizzi dirigeert Beethovens Eroica
Carlo Rizzi dirigeert het Nederlands Philharmonisch Orkest in Beethovens 
revolutionaire Eroica en het daarop geïnspireerde Con brio van Widmann. 
Maximilian Hornung speelt het Frans romantische Eerste celloconcert van 
Saint-Saëns.
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za 4 maart 2023, 20.15 u
zo 5 maart 2023, 14.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Carlo Rizzi, dirigent
Maximilian Hornung, cello

Klassieke muziek voor iedereen. Maakt u het mogelijk?
Bij ons krijgt iedereen de kans om te ervaren wat klassieke muziek met je 
doet. We verwelkomen jaarlijks duizenden kinderen, leiden getalenteerde 
dirigenten en orkestmusici op en spelen niet alleen op de prestigieuze podia 

van Het Concertgebouw 
en De Nationale Opera, maar 
ook voor buurtbewoners in 
onze eigen NedPhO-Koepel, 
in poptempel Paradiso voor 
nieuw publiek en met kleine 
ensembles in zieken- en 
verzorgingshuizen. Geniet u 
van onze concerten en gunt 
u dit iedereen? Kijk op 
orkest.nl/steun wat u als 
Vriend of Geefkringlid kunt 
doen.

Masterminds over Igor Stravinsky
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 
aflevering over het leven en de muziek van 
Igor Stravinsky is te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/stravinsky.

Over het Nederlands Philharmonisch Orkest
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit drie verschillen-
de orkesten: het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands Kamerorkest en 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Jaarlijks speelt het orkest zo’n 50 
concerten en operaproducties in Het Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet en andere belangrijke podia in Nederland. Het orkest is sinds 
de oprichting in 1985 de vaste orkestpartner van De Nationale Opera en 
wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Lorenzo Viotti 
werd in 2021 benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera, een dubbelrol die hij net als zijn voorgangers 
Marc Albrecht en Hartmut Haenchen met verve vervult. Met Viotti waait er 
een frisse wind door beide organisaties. Het orkest speelt onder zijn leiding 
met hernieuwde energie en weet, naast het vertrouwde publiek, ook een 
nieuwe generatie muziekliefhebbers aan zich te binden.

Maximilan Hornung



zonder frivool te worden. Dat is hoe Stravinsky in deze periode componeerde. 
Hoewel vioolconcerten bij uitstek bij de klassieken paste - Mozart schreef 
er immers vijf - stond het genre Stravinsky in eerste instantie tegen. Het 
vioolconcert was verworden tot een muzikale vuurwerkshow, een circusact 
die draaide om virtuoos spel van de solist. En dat had Stravinsky nou wel 
gezien. Maar toen zijn uitgever hem koppelde aan de Pools-Amerikaanse 
violist Samuel Dushkin, die nog gestudeerd had bij de legendarische violisten 
Leopold Auer en Fritz Kreisler, vond Stravinsky in hem een medestander en 
al snel een goede vriend. Het is aan Dushkin te danken dat Stravinsky na dit 
Vioolconcert nog veel meer prachtige muziek voor de viool schreef. 

Terugblik
In 2021 was het 400 jaar geleden dat de Nederlandse componist Jan Pieters-
zoon Sweelinck stierf. Aanleiding voor het Concertgebouworkest om Joey 
Roukens te vragen een nieuw stuk te componeren. Roukens staat bekend 
om zijn flirts met pop, jazz en de minimal music van John Adams, maar wie 
goed naar zijn oeuvre kijkt, ziet ook een fascinatie voor Sweelinck. In zijn 
strijkkwartet Visions at Sea zit een Sweelinck-citaat, en ook in het Slagwerk-
concert en Angeli voor vrouwenstemmen en cello’s zitten verwijzingen 
verstopt. Voor Vertekende fantasie (naar J.P. Sweelinck) nam hij Sweelincks 
Fantasia in Dorische modus als uitgangspunt, bezien door een 21e-eeuwse 
bril. De muziek begint kalm, krijgt vervolgens een ritmisch momentum, zwelt 
herhaaldelijk aan en valt terug, om tot slot in een hele nieuwe klankwereld 
te eindigen.
 
Poppenkast
Om van Stravinsky’s Vioolconcert naar zijn Petroesjka te gaan, moeten we 
twintig jaar terug in de tijd, naar de jaren voor de oorlog. Stravinsky boekte 
groot succes met zijn Vuurvogel, die hij componeerde voor Sergei Diaghilev 
en diens Ballets Russes. Voor het seizoen erna verwachtte Diaghilev weder-
om een grandioze partituur, maar bij een bezoek trof hij de componist boven 
de schetsen voor een pianoconcert. De handige Diaghilev greep meteen in: 
dat pianoconcert kon uitstekend een ballet worden. Aldus geschiedde. Met 
Petroesjka kreeg het Parijse publiek een ‘gesamtkunstwerk’ voorgeschoteld, 
dat bedoeld was om te verwonderen en te verpletteren. In 1947 greep 
Stravinsky terug naar de partituur van Petroesjka en maakte het geschikt 

Oude muziek en dans

In dit concert verbindt Igor Stravinsky twee thema’s: oude muziek 
en dans. De dans van Mao en zijn vrouw in The Chairman Dances 
van Adams sluit mooi aan bij Stravinsky’s balletmuziek in 
Petroesjka. Daarnaast klinkt zijn neoklassieke vioolconcert, 
waarmee Stravinsky naar klassieke voorbeelden uit de achttiende 
eeuw greep. Joey Roukens keek nog verder terug in de tijd en ging 
te rade bij Sweelinck.

Wereldhistorie
‘The week that changed the world’, zo omschreef Richard Nixon zijn bezoek 
aan China en zijn ontmoeting met Mao Zedong in 1972. Als eerste Ameri-
kaanse president was Nixon naar het communistische China afgereisd om de 
verhoudingen tussen de twee grootmachten te normaliseren, wat wonderwel 
lukte. Dat zorgde weer voor een verandering in de relatie met de Sovjet Unie, 
waardoor het einde van de Koude Oorlog dichterbij kwam. De Amerikaanse 
minimal music componist John Adams schreef de opera Nixon in China over 
het bezoek, wat in 1987 zijn grote doorbraak betekende. Terwijl hij aan de 
opera werkte, vroeg het Milwaukee Symphony Orchestra Adams een compo-
sitie te schrijven. Dat werden The Chairman Dances met als ondertitel 
‘Foxtrot for Orchestra’, een compositie die hij uit de derde akte van zijn opera 
in wording haalde. De muziek verbeeldt de scène waarin de vrouw van Mao 
een presidentieel banket komt ‘partycrashen’, aan papieren lantaarns gaat 
hangen en een verleidelijke dans uitvoert, waarna Mao haar vergezelt in een 
foxtrot. Aan het eind is te horen hoe de platenspeler langzaam afloopt.

Voortrekker van het neoclassisme
Toen Igor Stravinsky in 1931 aan zijn Vioolconcert werkte, was in Europa het 
stof van de Eerste Wereldoorlog nog maar net neergedaald. In de wat opge-
klaarde lucht hing een roep om helderheid, kalmte en objectiviteit in de 
kunst. ‘Geen wereldschokkende zaken!’, leek het devies. Stravinsky had dit 
goed aangevoeld en meteen doorvertaald in zijn muziek: hij werd een van de 
voortrekkers van wat wij nu het neoclassicisme noemen. Licht en speels 

voor uitvoering in de concertzaal. De pianopartij werd prominenter en de 
tempi hoefden niet meer in dienst te staan van de dansers. Toch blijft de 
muziek dicht bij het origineel. Het staat bol van de Russische volksmuziek 
en Stravinsky bewijst opnieuw wat een briljant verhalenverteller hij was. 
De componist neemt ons mee naar een markt in Sint-Petersburg, waar het 
carnavalachtige Maslenitsa-feest aan de gang is. Er wordt gedanst, muziek 
gemaakt en mensen verzamelen zich om een poppenkast. Onder tromgeroffel 
tovert de Oude Tovenaar met zijn fluit drie poppen tot leven: Petroesjka, de 
Ballerina en de Moor, die het leven dat hen is ingeblazen direct vieren met 
een vreugdedans. Na de voorstelling smijt de tovenaar Petroesjka zijn kamer 
in. De pop probeert te ontsnappen, maar dat mislukt. Dan komt de Ballerina 
binnen. Petroejska is direct verliefd en probeert haar het hof te maken, maar 
zij wijst zijn avances resoluut van de hand. Veel liever gaat ze er met de 
atletische, exotische Moor vandoor. Terwijl de Ballerina een deuntje op een 
speelgoedtrompet speelt, dansen de twee met elkaar. Als het Petroesjka 
eindelijk lukt om te ontsnappen, ziet hij de Moor met de Ballerina dansen. 
Blind van woede valt hij aan. Petroesjka is geen partij voor de Moor, dus de 
arme pop moet de aftocht blazen. Tot slot neemt Stravinsky ons mee terug 
naar de markt, waar Petroesjka wordt achtervolgd door de Moor, die hem met 
zijn kromzwaard neerslaat. De politie komt eraan te pas, maar de Oude 
Tovenaar maakt duidelijk dat er niets aan de hand is: hij schudt het stro uit 
de neergeslagen Petroesjka en laat zien dat het maar een pop is. In de nacht 
verschijnt de geest van Petroesjka aan de Tovenaar, die van schrik vlucht, 
het publiek in verwarring achterlatend. Want wie is er nu echt in dit duistere 
sprookje …?

Tekst: Alexander Klapwijk
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Live op Radio 4
Het concert van maandag 
13 februari wordt live uitge-
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het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.
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verzorgingshuizen. Geniet u 
van onze concerten en gunt 
u dit iedereen? Kijk op 
orkest.nl/steun wat u als 
Vriend of Geefkringlid kunt 
doen.

Masterminds over Igor Stravinsky
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 
aflevering over het leven en de muziek van 
Igor Stravinsky is te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/stravinsky.

Over het Nederlands Philharmonisch Orkest
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit drie verschillen-
de orkesten: het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands Kamerorkest en 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Jaarlijks speelt het orkest zo’n 50 
concerten en operaproducties in Het Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet en andere belangrijke podia in Nederland. Het orkest is sinds 
de oprichting in 1985 de vaste orkestpartner van De Nationale Opera en 
wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Lorenzo Viotti 
werd in 2021 benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera, een dubbelrol die hij net als zijn voorgangers 
Marc Albrecht en Hartmut Haenchen met verve vervult. Met Viotti waait er 
een frisse wind door beide organisaties. Het orkest speelt onder zijn leiding 
met hernieuwde energie en weet, naast het vertrouwde publiek, ook een 
nieuwe generatie muziekliefhebbers aan zich te binden.

Maximilan Hornung


