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Biografieën

Gergely Madaras, dirigent
Via een studie fluit en compositie kwam Gergely Madaras uiteindelijk 
terecht bij orkestdirectie. Daarin maakte hij de afgelopen jaren verbluffend 
carrière. Hij dirigeerde onder meer het BBC Philharmonic Orchestra, het 
Tonhalle-Orchester Zürich, het Orchestre National de Lyon en het Filarmonica 
della Scala. Momenteel is hij leider van het Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège. Daarvoor was hij chef-dirigent van het Orchestre Dijon Bourgogne 
en het Savaria Symfonieorkest in Hongarije. Ook in de operawereld heeft 
Madaras zijn sporen meer dan verdiend. Twee jaar lang was hij assistent 
bij de English National Opera, waar hij een schat aan ervaring opdeed. 
Hij leidde producties bij onder meer het Grand Théâtre de Genève en de 
Hongaarse Staatsopera. Voor zijn debuut bij De Nationale Opera dirigeerde 
hij het Nederlands Kamerorkest in Mozarts Die Zauberflöte. Madaras is een 
warm pleitbezorger van hedendaagse muziek. Hij werkt regelmatig samen 
met componisten als George Benjamin en Péter Eötvös en dirigeerde de 
afgelopen jaren meer dan honderd composities van na 1970.

Lars Vogt, piano
De Duitse pianist Lars Vogt volgde zijn studie aan de Hochschule für Musik 
und Theater Hannover bij Karl-Heinz Kämmerling. Zijn grote doorbraak 
kwam in 1990 toen hij de tweede prijs won van de Leeds International Piano 
Competition. Sindsdien soleerde hij bij gerenommeerde orkesten over de 
hele wereld, waaronder de Berliner Philharmoniker, de New York Philharmonic, 
het Gewandhausorchester Leipzig en het London Symphony Orchestra. Ook 
was hij al meerdere malen te gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Vogt is een bevlogen kamermusicus en in 1998 richtte hij zijn eigen festival 
Spannungen op in een waterkrachtcentrale bij Keulen. Zijn opname van 
Brahms’ pianotrio’s met Tanja Tetzlaff werd genomineerd voor een Grammy. 
Naast zijn spraakmakende carrière als pianist, treedt Vogt regelmatig op als 
dirigent. In juli 2020 werd hij benoemd tot muzikaal leider van het Orchestre 
de chambre de Paris. Dit seizoen is hij artist-in-residence bij het Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti dirigeert Mahlers Symfonie nr. 5 
Chef-dirigent Lorenzo Viotti dirigeert voor het eerst een symfonie van Mahler 
bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Voor dit debuut koos hij de 
formidabele Vijfde symfonie met daarin het wereldberoemde ‘Adagietto’.

za 19 maart 2022, 20.15 u
ma 21 maart 2022, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent

Mahler - Symfonie nr. 5

Masterminds over Brahms
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 Johannes Brahms is te 
beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/brahms.

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.



door alle variaties heen hoorbaar. Vooral de finale is een compositorisch juweel. 
Het heeft de vorm van een passacaglia met een steeds herhalend basmotief 
waarboven het thema aan het eind voor de laatste maal glorieus verschijnt.

Componerend musicoloog
Zoltán Kodály maakte, net als Bartók, een complete wetenschappelijke studie 
van de Hongaarse volksmuziek. Hun werk biedt nog steeds een schat aan 
informatie waar hedendaagse Hongaarse musicologen dankbaar uit putten. 
Met een zekere regelmaat vond het onderzoeksresultaat ook zijn weg naar het 
oeuvre van beide componisten. Zo vond Kodály een boekje uit 1800 met daarin 
allerlei zigeunermuziek uit de streek van Galánta, het stadje waar de componist 
een groot deel van zijn jeugd had doorgebracht. Hieruit haalde hij zijn thema’s 
en maakte er een opeenvolging van dansen en dansritmes van. Een belangrijke 
rol is weggelegd voor de klarinet die in enkele vrije cadensen een nabootsing 
geeft van de tárogató, een op de klarinet lijkend Hongaars volks instrument.

Benedictus qui venit
In het voorjaar van 1854 was Johannes Brahms bezig met een sonate voor 
twee piano’s, maar dacht erover om die om te schrijven tot een symfonie. 
Hij verwierp het idee, omdat hij bang was dat zijn kennis van instrumentatie 
tekort zou schieten. Wel hield hij het concept met orkest vast en maakte er 
uiteindelijk een pianoconcert van. Het werd een zinderende dialoog tussen 
orkest en solist, waarbij het orkest zijn symfonische klank ten volle kon 
benutten en de piano waardig tegenwicht kon bieden. Dat was ook meteen 
de reden dat dit Pianoconcert nr. 1 slecht door het publiek werd ontvangen. 
In een tijd dat bij een soloconcert alle eer naar de virtuoze solist ging en het 
orkest slechts een begeleidende rol had, zat men niet te wachten op een 
pianoconcert waar pianist en orkest stevig de strijd met elkaar aangingen. 
De tijd werkte echter in het voordeel van de componist en tegenwoordig is het 
Pianoconcert nr. 1 een van de meest gespeelde werken van Brahms. Natuurlijk 
dringt zich de gedachte op hoe het stuk geklonken zou hebben als Brahms bij 
zijn eerdere plan was gebleven en er een symfonie van had gemaakt. Maar 
eigenlijk is die vraag niet belangrijk. Het is veel essentiëler om de kracht van 
de muziek te ervaren met kennis van de achtergrond waarin Johannes Brahms 
het stuk componeerde. Als onzekere jongeman van twintig jaar bezocht hij in 
1853 de familie Schumann in Düsseldorf. De ontvangst was hartelijk en al 
gauw was Brahms een geliefde huisvriend van de familie. Hoe innig die 

Gehuld in kleur

Er zijn mensen die kleuren kunnen horen of muziek kunnen zien. 
Synesthesie heet deze mengeling van zintuigelijke waarnemingen. 
Het concert opent met een opdrachtwerk van Balázs Kecskés D. 
en is in blauw gehuld. En het zou zomaar kunnen dat de muziek van 
Brahms in dit concert een vurig rode of juist een donkergroene 
indruk bij de luisteraar achterlaat.

Blauw
Franz Liszt schijnt ooit eens tijdens een repetitie aan een orkest gevraagd te 
hebben: ‘Kan deze passage iets blauwer?’ Het had makkelijk gezegd kunnen 
zijn tijdens de voorbereiding van het nieuwe werk van de Hongaarse componist 
Balázs Kecskés D., getiteld Blue. Kecskés is gefascineerd door de monochrome 
schilderijen van Yves Klein. Doordat elk schilderij slechts een basiskleur heeft, 
kun je je helemaal verliezen in alle nuances die de kleur in zich heeft. In Blue 
gaat Kecskés uit van een motief dat hij associeert met de kleur blauw. Daaruit 
groeien melodieën en klanken die alle emoties horend bij de kleur blauw voorbij 
laten komen, zoals tederheid, troost, leed, enthousiasme en bezinning. Kecskés 
kiest niet zonder reden voor de kleur blauw: ‘De kleur blauw is in het bijzonder 
relevant voor onze tijd. Ik nodig de luisteraar uit om met deze compositie zijn 
eigen blauwtinten te ontdekken.’

Passacaglia
Johannes Brahms was een grote bewonderaar van de werken van Mozart en 
Haydn. Als voorbereiding op het componeren van een symfonie en het onder 
de knie krijgen van de instrumentatie, schreef hij de Haydn-variaties. Het 
hoofdthema, Chorale St. Anthoni, is overigens niet afkomstig van Haydn. 
Het is een Duitstalig religieus lied uit de 18e eeuw, dat Haydn gebruikte in 
een divertimento voor blaasinstrumenten. Het is opmerkelijk hoe Brahms, in 
veel opzichten een kind van de romantiek, het thema in zijn oorspronkelijke 
18e-eeuwse vorm laat. Zo presenteert hij het in de originele bezetting voor 
blazers; zelfs de oude harmonisatie van het lied blijft intact. Hoe ver de compo-
nist ook afdwaalt in themaverwerking, ritme en harmonie, de oorspronkelijke 
akkoorden van de melodie van het lied blijven als een herkenbare rode draad 

vriendschap was, bleek wel toen Robert Schumann in 1854 langzaam aan 
zijn geestesziekte ten onder ging en in 1856 stierf. Brahms bezocht Robert 
trouw in de inrichting in Bonn en trok min of meer in bij diens vrouw Clara 
en de kinderen. Ondanks het feit dat zij dertien jaar ouder was, ontlook er 
een liefde tussen Johannes en Clara. Tot verdriet van Brahms trok Clara zich 
uiteindelijk terug, maar een diepe genegenheid tussen de twee bleef hun 
leven lang bestaan. Bij het lyrische middendeel schreef Brahms een citaat uit 
de mis: Benedictus qui venit in nomine domini - Gezegend is hij, die komt in 
de naam des Heren. En hoewel Brahms niet uitgesproken gelovig was, is dit 
motto wellicht een aanduiding dat ook na de tragische dood van Schumann 
het leven door kon gaan.

Tekst: Kees Wisse
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