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Biografieën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester van het Nederlands Kamer
orkest. Hij leerde het vak bij dirigent en violist JeanJacques Kantorow in Basel 
en noemt dirigent Sir Colin Davis als grote inspirator. Onder deze legendari
sche dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester van het 
London Symphony Orchestra, een functie die hij tot en met 2017 vervulde. 
Daarvoor was hij concertmeester bij het Orchestre d’Auvergne. 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 
internationale gezelschappen en was de afgelopen jaren te gast als concert
meester bij orkesten als de Manchester Camerata, het Antwerp Symphony 
Orchestra en het Australian Chamber Orchestra. Sinds 2007 heeft hij de 
leiding over het in Spanje gevestigde BandArt. Naast zijn activiteiten als violist 
en orkestleider is Nikolić docent aan het conservatorium van Parijs, de 
Hochschule für musik in Saarbrücken en Codarts in Rotterdam.

Lucas en Arthur Jussen, piano
‘It’s like driving a pair of BMW’s’ merkte dirigent Michael Schønwandt 
op na het dirigeren van de Nederlandse broers Lucas en Arthur Jussen. 
Ondanks hun jonge leeftijd hebben de twee pianisten al veel ervaring 
in het internationale concertcircuit. Ze werkten samen met vrijwel alle 
Nederlandse orkesten, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest 
en verscheidene malen met het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
het Nederlands Kamerorkest. Daarnaast traden ze op met orkesten als 
het Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, de Münchener 
Philharmoniker en het Mariinsky Orchestra. Uitgebreide tournees brachten 
hen naar Japan, China en ZuidKorea. Dit seizoen zijn de broers artistin 
residence bij het Konzert haus Berlin. Uniek is het contract van de broers 
met het label Deutsche Grammophon, waar hun debuutcd binnen korte tijd 
platina status verwierf. Ook sleepten ze er de Edison Klassiek Publieksprijs 
mee in de wacht. Hun cd met dubbelconcerten van Mozart werd door 
vakblad The Gramophone betiteld als ‘behorend tot de 50 beste opnames 
van Mozart ooit gemaakt’.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Mendelssohn met Ronald Brautigam
De ‘Italiaanse symfonie’ is een van de meest geliefde werken van de 
vroegromantische componist Felix Mendelssohn. Ronald Brautigam 
soleert in zijn even energieke Pianoconcert nr. 2.

do 17 februari 2022, 20.15 u
TAQA Theater De Vest
vr 18 februari 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 19 februari 2022, 20.15 u
zo 20 februari 2022, 14.15 u 
Het Concertgebouw

Masterminds over Beethoven
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. Deze aflevering 
over Ludwig van Beethoven is nu te 
beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/beethoven.

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 NedPhOKoepel, 
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.

Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding
Ronald Brautigam, piano

Mendelssohn   Pianoconcert nr. 2
Mendelssohn  Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’
Kox  Concert in the egg



concert. Dat ging hem een stuk makkelijker af: kort nadat hij begon te com
poneren bracht hij het werk al in première. Pas zes jaar later publiceerde hij 
dat tweede concerto als Pianoconcert nr. 1. Direct daarna pakte hij het 
oudere pianoconcert er weer bij en reviseerde en publiceerde dat nog hetzelf
de jaar als Pianoconcert nr. 2. Eigenlijk is het tweede pianoconcert dus ouder 
dan het eerste. Of beter gezegd: jaren van ploeteren aan muziek voor piano en 
orkest resulteerde in 1801 uiteindelijk tot de publicatie van twee concerto’s. 
Dat ploeteren zat hem voor een belangrijk deel in de verhouding tussen het 
orkest en de piano. Daarbij moeten we bedenken dat de piano zich tijdens 
Beethovens leven ongeveer net zo snel ontwikkelde als de smartphone nu. 
Beethoven leerde spelen op klavichord en klavecimbel en op vroege piano’s 
die nog zo licht waren dat ze geen eigen poten hadden, je zette ze gewoon op 
tafel neer. Die instrumenten hadden weinig volume. ‘Het lijkt vaak alsof je 
naar een harp luistert’, verzuchtte hij eens tegen een pianobouwer. Beethoven 
wilde meer volume, meer dynamiek en meer controle. In Wenen speelde hij
op een piano van sterbouwer Anton Walter, die een groter klankbord en een 
grotere brug had. Het mechaniek was beter toegerust op zijn wilde en snelle 
spel en het instrument had meer toetsen, voor een groter bereik. Toch had het 
nog lang niet de klank die de piano’s van Erard, Broadwood of Graf later in 
Beethovens leven konden produceren, laat staan de Steinways of Bösendorfers 
van nu. De piano en het orkest samen in balans laten klinken was dan ook 
een grote uitdaging.

Mozartiaanse invloeden
In deze twee vroege concerto’s is de invloed van Mozart duidelijk hoorbaar. 
Voor het Pianoconcert nr. 1 in C nam Beethoven vooral Mozarts Pianoconcert 
nr. 25 in dezelfde toonsoort als voorbeeld. Het eerste deel is majestueus en 
koninklijk. Beethoven componeerde er maar liefst drie cadensen voor, dat 
geeft de pianist wat om uit te kiezen. In het prachtig zangerige Largo hebben 
de klarinetten een bijzonder grote rol. Het muzikale materiaal van de ope n
ingssectie wordt uitgewerkt in de middensectie en het Rondo is heerlijk 
energiek en Mozartiaans. Bij de opening van het Pianoconcert nr. 2 is meteen 
duidelijk dat de stralende lichtheid van Mozart en Haydn van de nodige 
Beethoviaanse dramatiek wordt voorzien. Maar het blijft altijd stralend, speels 
en opgewekt, zelfs in het lyrische en ietwat plechtige langzame deel. Het 
hoofdthema van het slotdeel klinkt als een typische vroege Beethovenhit: het is 
krachtig, speels en swingt de pan uit. De andere rondothema’s zijn al net zo 

Vroege pianoconcerten

Met zijn eerste twee pianoconcerten sloot Ludwig van Beethoven 
bijna naadloos aan bij die van Mozart. Bijna, want in dynamiek, 
eenheid tussen de delen en harmonische rijkdom is Beethoven 
duidelijk herkenbaar. Ook hoort u een prachtige neoklassieke 
Stravinsky. 

Verschillende werelden
Igor Stravinsky werd geboren in Rusland, stierf als Amerikaans staatsburger 
en werd begraven in Venetië. Hij had een paar jaar de Franse nationaliteit en 
vestigde zich een tijdje in Zwitserland. Een man van de wereld dus. Net zo 
makkelijk als hij op verschillende plekken kon aarden, voelde hij zich thuis in 
verschillende muzikale werelden. Van modernisme en serialisme tot jazz en 
neoclassicisme: hij beheerste het allemaal en wist er steeds ‘Stravinsky’ van 
te maken. Het Concerto en Ré ‘Basle’ is onder de neoklassieke noemer te 
scharen. Hij componeerde het voor het Basler Kammerorchester in 
opdracht van de beroemde Zwitserse dirigent Paul Sacher. Waar musicoloog 
en Stravinskykenner Roman Vlad een ‘licht en opgewekt werk’ hoort, 
creëerde choreograaf Jerome Robbins juist een grimmig en agressief ballet 
op dit concerto, genaamd The Cage. En dat is typisch Stravinsky: waar de 
een geweld hoort in de stotende ritmiek, hoort de ander juist vrolijke energie. 

Op heilige grond
Het is hoogzomer 1792 als Joseph Haydn op de terugweg van een lange 
concertreis naar Londen een tussenstop maakt in Bonn. Daar staat de
21jarige Ludwig van Beethoven hem op te wachten, met vers gecomponeer
de partituren onder zijn arm. Haydn is onder de indruk van de jonge compo
nist, die tot voor kort vooral als pianist naam had gemaakt. ‘Als je ooit naar 
Wenen komt, wil ik je wel lesgeven’, biedt Haydn aan. Dat laat Beethoven 
zich geen twee keer zeggen en een paar maanden later verhuist hij naar 
Wenen. Het is heilige grond: de stad van de muziek, de stad van Haydn, de 
stad waar Mozart een jaar eerder overleed. Hoewel de lessen bij Haydn wat 
tegenvielen, kwam Beethoven in Wenen als componist tot bloei. Met verge
vorderde schetsen die hij uit Bonn had meegenomen, werkte hij aan een 
pianoconcert. Maar hij was niet tevreden en begon aan een tweede piano

pakkend. Grappig genoeg schudde Beethoven dit deel van het concerto waar 
hij zo lang op ploeterde vlak voor een uitvoering in 1795 ineens uit z’n mouw. 
Een geniale ingeving, van een geniale componist.

Tekst: Alexander Klapwijk
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding
Lucas en Arthur Jussen, piano

za 29 januari 2022, 20.15 u
ma 31 januari 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.00 u)
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Rondo: Allegro
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Allegro con brio 
Adagio
Rondo. Molto allegro

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Pianoconcert nr. 1 in C, op. 15 (1798)
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