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Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is sinds dit seizoen chef-dirigent van het Nederlands Philhar-
monisch Orkest en De Nationale Opera. Hij studeerde piano, zang en slagwerk 
in Lyon. Vervolgens koos hij, net zoals zijn vader Marcello Viotti, voor het 
dirigentschap. Viotti volgde lessen bij Georg Mark in Wenen en Nicolás 
Pasquet in Weimar. Gerenommeerde orkesten hebben onder zijn leiding 
gestaan, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, BBC Philharmonic, 
Staatskapelle Dresden, Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker, Staats-
kapelle Berlin, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra en de Filarmonica 
della Scala. Voor zijn komst naar Amsterdam was hij chef-dirigent van het 
Gulbenkian Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde operatitels als Rigoletto, 
Werther, Tosca, Carmen en La bohème bij internationale operahuizen als 
Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper Frankfurt, Teatro alla Scala, 
Opéra national de Paris en The Metropolitan Opera. Ook heeft hij verschillende 
grote directieconcoursen op zijn naam staan, met als hoogtepunt de Nestlé 
Young Conductors Award van de Salzburger Festspiele in 2015 en in 2017 
werd hij uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de International Opera 
Awards.

Gautier Capuçon, cello
Gautier Capuçon studeerde cello en piano aan het Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris en de Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien. Hij won diverse prijzen, waaronder het André Navarra Cello 
Concours Toulouse en de Borletti-Buitoni Trust Award. In 2001 was hij 
Nouveau talent de l’année van de Victoire de Musique. Diverse cd-opnames 
die hij maakte zijn bekroond met een Echo Klassik Award. Gautier Capuçon 
werkte samen met gerenommeerde orkesten als de Münchner Philharmoniker, 
het Orchestre National de Lyon en het Philadelphia Orchestra. Ook was hij al 
eerder te gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Als kamermusicus 
speelde hij met onder anderen Martha Argerich, Jean-Yves Thibaudet en zijn 
broer, violist Renaud Capuçon. Daarnaast is hij oprichter en hoofddocent van 
de Classe d’Excellence de Violoncelle bij de Fondation Louis Vuitton in Parijs. 
Hoewel Gautier Capuçon een breed repertoire op zijn naam heeft staan, heeft 
hij een grote voorliefde voor hedendaagse muziek en speelde wereldpremières 
van componisten als Lera Auerbach en Thierry Escaich. Momenteel is hij 
artist-in-residence bij de Paris Philharmonie en het Wiener Konzerthaus.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Kristiina Poska dirigeert Pärt en Sibelius
Twee musici die al eerder met groot succes op het podium stonden bij het 
Nederlands Philharmonisch Orkest. Violist Josef Špaček speelt het over-
bekende Vioolconcert van Bruch, Kristiina Poska dirigeert Pärt en Sibelius.

za 13 november 2021, 20.15 u
zo 14 november 2021, 14.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest
Kristiina Poska, dirigent
Josef Špaček, viool

Pärt - Fratres
Bruch - Vioolconcert nr. 1
Sibelius - Symfonie nr. 2

Masterminds over Elgar
In deze podcast hoort u meer over de 
mens achter de grote componist. Musico-
loog 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 Edward Elgar 
is te beluisteren in diverse podcastapps 
of via orkest.nl/elgar.

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 
verzorgings huizen. Geniet 
u van onze concerten en 
gunt u dit iedereen? 
Kijk op orkest.nl/steun wat 
u als Vriend of Geefkringlid 
kunt doen.



In het springerige Les tours de passe-passe (Vingervlugheid) geven de 
orkestleden melodieën noot voor noot aan elkaar over; accenten prikken door 
de orkestratie heen als klavecimbelgetokkel. l’Âme-en-peine (De verontruste 
ziel) is een ingetogen, subtiele en wonderschone klaagzang.

Zwanenzang
Edward Elgars Celloconcert is op-en-top Brits: lyrisch en nobel, intiem maar 
met een ‘stiff upper lip’. Het concerto ademt een donkere, herfstig 
melancholieke sfeer. Dat heeft alles te maken met de omstandigheden waarin 
hij het concerto componeerde. De Eerste Wereldoorlog had een grote impact 
op Elgar, de dood was alomtegenwoordig en dat viel hem zwaar. Componeren 
ging hem moeilijk af. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij geconfronteerd 
met zijn eigen sterfelijkheid, toen hij onder het mes moest voor een weliswaar 
vrij eenvoudige ingreep, maar met een hoog risico vanwege zijn matige 
gezondheid. Nadat hij ontwaakte uit de narcose vroeg hij om pen en papier en 
noteerde direct het hoofdthema van het Celloconcert. Het luidde een korte en 
intense opleving van zijn creatieve genie in. In de maanden dat het concert 
gestalte kreeg, werd zijn vrouw Alice steeds zieker: ‘She seemed to be fading 
away before one’s very eyes’, aldus Elgar. Alice zou de première van het 
Celloconcert nog meemaken, maar ze stierf kort erna. Met haar dood kwam 
een einde aan Elgars creatieve opleving. Hij werkte weliswaar nog aan een 
opera, zijn Derde symfonie en een pianoconcert, maar hij wist dat hij die niet 
zou afmaken. Het Celloconcert bleek zijn zwanenzang. Na de première in 
oktober 1919 was het concerto alles behalve een succes. Het duurde tien jaar 
voor het stuk weer werd uitgevoerd. En hoewel grootheden als Pablo Casals 
het op hun repertoire hadden, was het cellist Jacqueline du Pré die het pas in 
de jaren ‘60 tot een wereldwijde hit maakte. Het is onvoorstelbaar: wie kan de 
stoere en tegelijkertijd innig treurige, kwetsbare openingsnoten van de cello 
weerstaan? Of het elegische antwoord van de altviolen die de cello vervolgens 
overneemt en tot grote hoogte brengt? De virtuoze energie met een vleugje 
melancholie van het Allegro molto uit het tweede deel en het gepassioneerde 
bitterzoete Adagio zijn briljant. En ook de grootse finale die, net als het eerste 
deel, opent met een recitatief van de cello en vervolgens energiek en treurig 
tegelijk verder marcheert. We mogen Elgar én Du Pré dankbaar zijn voor dit 
geweldige concerto.

Veelzijdig Europa

De Engelsen hebben zich afgesplitst, de Fransen zijn woedend 
op de Britten over onderzeeërs en er is discussie over de 
democratische kernwaarden in het Oosten. De Europese droom 
begint na 30 jaar scheurtjes te vertonen. Maar waar internationale 
politiek faalt, kan kunst wellicht uitkomst bieden. Wat gebeurt er 
als een Zwitsers-Franse dirigent het ultieme Engelse celloconcert 
op de lessenaar zet, muziek dirigeert van een Brit die aan de slag 
ging met Franse noten en van een Duitser die zich liet inspireren 
door Schotland?

Moderne barok
In zekere zin is Thomas Adès de erfgenaam van Benjamin Britten. Beiden 
Brits, bekende pianisten, begeleiders van zangers en instrumentalisten en 
beiden veelgevraagd door grote orkesten, operahuizen, festivals en 
concertzalen over de hele wereld. Ook was Adès tien jaar lang artistiek 
directeur van het door Benjamin Britten opgerichte Aldeburgh Music Festival. 
Maar wie in hun partituren duikt, ziet dat de twee meer met elkaar gemeen 
hebben dan die oppervlakkige overeenkomsten: de eclectische componisten 
halen hun inspiratie uit een breed spectrum van stijlen, tijden en plaatsen. 
Zoals Britten net zo gemakkelijk de barokke stijl van Henry Purcell als Engelse 
volksliedjes onder handen nam, zo verwerkt ook Adès uiteenlopende stijlen in 
zijn muziek: van trance in Asyla tot Franse barok in Three Studies from 
Couperin. In dat laatste werk laat Adès zien dat het arrangeren van bestaande 
muziek echt nieuwe composities kan opleveren, die het predicaat 
‘arrangement’ overstijgen. Hoewel Adès de klavecimbelnoten van Couperin 
zeer trouw is, klinkt de eigen orkestrale stijl van Adès hoorbaar door. Het 
orkest is in twee groepen verdeeld, wat de barokke traditie van tweekorigheid 
en de concerto grosso stijl in gedachten roept, maar de marimba en het 
andere slagwerk brengen ons weer stevig naar het nu. In Les Amusemens 
(Het amusement) imiteren de omfloerste klanken van gedempte strijkers, 
warme houtblazers, gestopt koper en marimba het luitregister van een 
klavecimbel.

Schotse tableaux vivants 
Toen de twintigjarige Felix Mendelssohn zijn grand tour maakte, een 
driejarige coming-of-age-reis door onder anderen Engeland, Schotland en 
Italië, verwerkte hij de indrukken die hij opdeed ter plekke tot muzikale 
schetsen. Dat resulteerde in twee symfonieën die ondanks hun 
contrasterende karakters toch een paar vormen met een sterke onderlinge 
samenhang. Dat blijkt al uit de toonsoortverwantschap (a-klein en A-groot) 
en de toevoeging ‘Italiaanse’ en ‘Schotse’, die Mendelssohn weliswaar niet 
boven de partituur zette, maar wel gebruikte als hij het over de symfonieën 
had. De opgewekte Symfonie nr. 4, de ‘Italiaanse’, roept meteen de sfeer op 
van carnaval in Italië. De gedragen, melancholische opening van de Symfonie 
nr. 3, de ‘Schotse’, is van een andere orde. Mendelssohn schreef de opening 
nadat hij Holyrood Palace had bezocht, het paleis van Queen Mary in 
Schotland. Hij was het meest onder de indruk van de naastgelegen kapel:
‘De kapel mist zijn dak, overal groeit gras en klimop. Het altaar waar Mary 
tot koningin van Schotland gekroond werd, is half vergaan. Het is een ruïne, 
totaal vervallen, de heldere lucht schijnt naar binnen. Ik denk dat ik hier de 
opening van mijn Schotse symfonie heb gevonden.’ Opmerkelijk aan de 
symfonie is dat de vier delen aan elkaar vast zitten. Er wordt een reeks 
beelden na elkaar opgeroepen, die doen denken aan de in die tijd populaire 
tableaux vivants: levende schilderijen die in het theater of bij feestjes van de 
gegoede burgerij vertoond werden. Het langzame, plechtige Andante kondigt 
de voorstelling aan. Bij het Allegro gaat het gordijn open. Wat volgt is een 
serie tableaus op het ruige Schotse hoogland, waarin ridders uitgezwaaid 
worden door hun vrouwen en ten strijde trekken. Dat u met het winnende 
kamp meeluistert, blijkt uit het afsluitende Allegro maestoso assai: een 
heldhaftig einde van een epische symfonie.

Tekst: Alexander Klapwijk
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Les Amusemens
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Edward Elgar (1857 - 1934)
Celloconcert in e, op. 85 (1919)

Adagio - Moderato
Lento -  Allegro molto
Adagio
Allegro - Moderato - Allegro, ma non 
troppo - Poco più lento - Adagio

Pauze

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 - 1847)
Symfonie nr. 3 in a, op. 56 ‘Schotse’ (1842)

Andante con moto - Allegro un poco 
agitato
Vivace non troppo
Adagio
Allegro vivacissimo - Allegro maestoso 
assai
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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 
verzorgings huizen. Geniet 
u van onze concerten en 
gunt u dit iedereen? 
Kijk op orkest.nl/steun wat 
u als Vriend of Geefkringlid 
kunt doen.


