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Biografieën
Thomas Zehetmair, dirigent
Violist en dirigent Thomas Zehetmair werd geboren in Oostenrijk en volgde zijn 
opleiding aan het Mozarteum in Salzburg. Als dirigent trad hij op met orkesten 
als het London Philharmonic Orchestra, Hallé Orchestra, Scottish Chamber 
Orchestra en Seattle Symphony. Momenteel is Zehetmair chef-dirigent van het 
Stuttgarter Kammerorchester en het Irish Chamber Orchestra. Dit seizoen toert 
hij met het Orchestre National d’Auvergne naar Japan en Zuid-Korea, met het 
Stuttgarter Kammerorchester gaat hij naar Zuid-Amerika. Zehetmair was 
chef-dirigent van het Orchestre de Chambre de Paris en vaste dirigent van 
Royal Northern Sinfonia, met wie hij zijn samenwerking heeft voortzet als 
dirigent-laureaat. Hij heeft een uitgebreide discografie als violist, dirigent en 
als lid van het Zehetmair Quartet, dat hij in 1994 oprichtte. Voor zijn opname 
van Paganini’s Caprices kreeg hij een Midem Classic Award. Ook ontving hij 
Gramophone Awards voor zijn vertolking van Elgars Vioolconcert met Sir Mark 
Elder en de vioolconcerten van Szymanowski met Sir Simon Rattle.

Veronika Eberle, viool
De Duitse Veronika Eberle begon op zesjarige leeftijd met vioolspelen en werd 
toen ze nog maar tien jaar oud was junior student aan het Richard Strauss 
Konservatorium in München. Haar grote doorbraak kwam toen ze zes jaar later 
in het Festspielhaus in Salzburg met de Berliner Philharmoniker onder leiding 
van Sir Simon Rattle debuteerde in een uitvoering van Beethovens Vioolconcert. 
Eberle studeerde aan de Hochschule für Musik und Theater München en kreeg 
in 2008 een felbegeerde beurs van de Borletti-Buitoni Trust. Ze was ‘Junge 
Wilde’ van het Konzerthaus Dortmund (2010 - 2012) en BBC New Generation 
Artist (2011 - 2013). Sindsdien soleerde Eberle bij gerenommeerde orkesten 
over de hele wereld, waaronder het New York Philharmonic Orchestra, het 
London Symphony Orchestra, het Gewandhausorchester in Leipzig en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Als kamermusicus speelde ze samen met 
onder meer Lars Vogt, Gautier Capuçon en Christian Tetzlaff in zalen als de 
Londense Wigmore Hall, de Carnegie Hall in New York en de Tonhalle in Zürich.

Masterminds over Mendelssohn
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 Felix Mendelssohn-Bartholdy 
is te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/mendelssohn.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Alexandre Kantorow speelt Pianoconcert nr. 2 
van Saint-Saëns
Alexandre Kantorow is voor de 
derde keer te gast bij het Neder-
lands Kamerorkest, dit keer met 
het virtuoze Pianoconcert nr. 2 
van Saint-Saëns. Daarnaast 
speelt het orkest nieuwe versies 
van bekende meesterwerken van 
Rameau en Ravel.

vr 4 november 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 5 november 2022, 20.15 u
ma 7 november 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw

Over het Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest werd in 1955 opgericht. Violist en dirigent 
Szymon Goldberg was muzikaal leider vanaf de oprichting van het orkest tot 
aan 1979. Hij verwierf wereldfaam toen hij met het orkest in de Carnegie Hall 
in New York speelde: ‘If ever a concert merited the epithet ‘perfect’, it was 
the one given by Szymon Goldberg and his Netherlands Chamber Orches-
tra in Carnegie Hall,’ schreef The New York Times destijds. Het Nederlands 
Kamerorkest is met 25 tot 45 musici een klein en intiem orkest en weet het 
publiek telkens weer mee te slepen met zinderend samenspel. De musici 
vertrouwen blind op elkaar, en die chemie is voelbaar tijdens een concert. 
In 2004 werd Gordan Nikolić aangesteld als muzikaal leider. Hij staat niet als 
dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. 
Het orkest is samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste 
orkestpartner van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot 
de beste operaorkesten.

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.



Kosmisch landschap
Van de romantiek is het niet alleen een flinke tijdssprong naar het gloednieu-
we Cosmic Cliffs van Bram Kortekaas, maar ook een sprong de ruimte in. 
Kortekaas liet zich inspireren door een recent gepubliceerde foto van de 
James Webb Space Telescope. Daarop waren die ‘Kosmische Kliffen’ te zien: 
een indrukwekkend ‘berglandschap’ aan de rand van de Carina Nevel, een 
kraamkamer van nieuwe sterren. Kortekaas stelde zich voor hoe muziek zou 
klinken in dit kosmische landschap. De Voyager, het ruimtevaartuig dat 
NASA in 1977 de ruimte instuurde, had twee ‘Gouden Platen’ aan boord. Op 
deze grammofoonopnames stond onder meer een bloemlezing van muziek 
van de aarde, waaronder het Georgische koorwerk Chakrulo. In de ruimte is 
geen geluid, maar Kortekaas besloot de naald van zijn verbeelding op de 
Gouden Plaat van de Voyager te laten zakken en een kosmisch concert tot 
klinken te brengen. Hij componeerde trage, majesteitelijke muziek, gedomi-
neerd door een lange aanhoudende toon, die langzaam van gedaante veran-
dert. De oneindige ruimte is een onbevattelijk fenomeen, dat zowel vrees 
inboezemt als fascinatie opwekt. Beide polen zijn te herkennen in Cosmic 
Cliffs. ‘Het is een ruimtelijk, tijdloos werk geworden,’ zegt Kortekaas.

Fascinatie voor Bach 
Felix Mendelssohn schreef al op jonge leeftijd een indrukwekkend oeuvre 
bij elkaar. Tegenwoordig wordt hij vooral herinnerd om zijn late werken en 
zijn herontdekking van een vergeten componist. Als twintigjarige dirigeerde 
Mendelssohn een beroemd geworden uitvoering van de Matthäus-Passion 
van J.S. Bach, een componist van de vorige eeuw voor wie niemand zich meer 
interesseerde. Iets van Mendelssohns Bach-fascinatie klinkt door in zijn 
Vijfde symfonie, die hij in diezelfde periode schreef, maar die pas na zijn 
dood is uitgegeven. De symfonie kreeg de bijnaam ‘Reformatie’, omdat 
Mendelssohn het werk componeerde voor het driehonderdjarige jubileum 
van de Augsburgse Belijdenis uit 1530, een grondtekst van de reformatori-
sche beweging. Mendelssohn was van joodse komaf, maar was als kind al 
gedoopt en lid van de Hervormde kerk. Door ziekte lukte het hem niet om 
zijn symfonie op tijd af te krijgen, waardoor het werk niet uitgevoerd kon 
worden bij de officiële viering. Twee jaar later ging de symfonie eindelijk in 
première in Berlijn. Een groot succes was het niet en Mendelssohn schoof 
het ‘jeugdwerk’, zoals hij het later noemde, definitief terzijde. Dat neemt niet 
weg dat het zeer de moeite waard is. Twee zangmelodieën, die Mendelssohns 

Lyrische uitdrukkingskracht

Dat zingen niet voorbehouden is aan de menselijke stem, hoor je 
in dit concert met vier instrumentale werken die ontegenzeggelijk 
zingen. Drie ervan stammen uit de Duitse romantiek, een tijdvak 
bij uitstek van de lyrische uitdrukkingskracht. Het werk van Bram 
Kortekaas is gloednieuw. De jonge Nederlandse componist en 
politicoloog schreef Cosmic Cliffs op verzoek van het Nederlands 
Kamerorkest, met ‘vocale orkestmuziek’ in het achterhoofd.

Drie koraalpreludes
Johannes Brahms is de eerste van de drie Duitse romantici op het programma. 
In 1896, een jaar voor zijn dood, voltooide hij een toonzetting van negen beroem-
de koraalmelodieën voor orgel: de Elf koraalpreludes, op. 122 (van twee koralen 
maakte hij twee zettingen). Brahms was jaren eerder gestopt met componeren, 
maar het begon tóch weer te kriebelen. Gelukkig maar, want in zijn laatste jaren 
schiep hij nog een aantal meesterwerken, zoals de Vier ernste Gesänge. Het 
Nederlands Kamerorkest speelt drie van de koraalpreludes, in een orkestarran-
gement van Henk de Vlieger. Muziek die ooit bedoeld was om te zingen, en dat 
ook in deze bezetting nog altijd doet.

Geest van Mendelssohn
Het Vioolconcert van Robert Schumann is een werk dat is ingekapseld door 
verhalen. Het was een van de laatste stukken die Schumann componeerde voor 
hij in een instelling voor geesteszieken belandde. Hij componeerde het werk 
razendsnel: in slechts drie weken stond het op papier. De finale schreef hij in 
drie dagen, kort nadat hij de jonge Johannes Brahms ontmoette. De ontmoeting 
maakte op beide mannen grote indruk en na Schumanns dood bleef Brahms 
bevriend met zijn weduwe. Van het Vioolconcert loopt niet alleen een lijntje naar 
Brahms, maar ook naar Mendelssohn. In het langzame middendeel van het 
concerto gebruikt Schumann een lyrische melodie die in verschillende van zijn 
late werken opduikt. De componist meende dat de melodie hem in zijn slaap was 
ingefluisterd door een engel. In die engel had hij de geest van Mendelssohn 
herkend. Schumanns laatste compositie voor hij werd opgenomen, de Geisterva-
riationen, is ook op de geestmelodie gebaseerd en er zelfs naar vernoemd.

tijdgenoten zeker herkend zullen hebben, spelen een grote rol in de symfonie. 
De eerste is het ‘Dresdner Amen’, een eenvoudig stijgend motief dat veelal 
gezongen werd bij kerkdiensten. Het klinkt meteen in de langzame introduc-
tie van het openingsdeel en keert vervolgens verschillende keren terug, 
bijvoorbeeld in het langzame derde deel. De componist baseerde het slot-
deel op een van de beroemdste koralen van Maarten Luther, ‘Ein feste Burg 
ist unser Gott’. Dit koraal wordt ook wel het strijdlied van de Reformatie 
genoemd, dus het was passend dat Mendelssohn juist deze melodie koos 
voor zijn finale. Zo begint én eindigt het concert vanavond met een koraal.

Tekst: Joep StapelNederlands Kamerorkest
Thomas Zehetmair, dirigent
Veronika Eberle, viool

vr 14 oktober 2022, 20.15 u 
(einde concert ca. 22.00 u)
TAQA Theater de Vest, Alkmaar
za 15 oktober 2022, 20.15 u 
ma 17 oktober 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.00 u)
Het Concertgebouw

Voorprogramma
Voorafgaand aan het concert 
interviewt Hans Haffmans 
componist Bram Kortekaas.
vr 14 oktober, 19.30 u
za 15 en ma 17 oktober, 19.40 u
 
Live op Radio 4
Het concert van maandag 
17 oktober wordt live 
uitgezonden door NPO Radio 4 
in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.

Programma

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Drie koraalpreludes, op. 122 (1896) 
arr. Henk de Vlieger

Robert Schumann (1810 - 1856)
Vioolconcert in d (1853)

I.  In kräftigem, nicht zu schnellem 
Tempo

II. Langsam
III. Lebhaft, doch nicht schnell

Pauze

Bram Kortekaas (1989)
Cosmic Cliffs (2022) wereldpremière

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809 - 1847)
Symfonie nr. 5 in d ‘Reformatie’ (1830)

I. Andante - Allegro con fuoco
II. Allegro vivace
III. Andante
IV. Andante con moto

Veronika Eberle
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tra in Carnegie Hall,’ schreef The New York Times destijds. Het Nederlands 
Kamerorkest is met 25 tot 45 musici een klein en intiem orkest en weet het 
publiek telkens weer mee te slepen met zinderend samenspel. De musici 
vertrouwen blind op elkaar, en die chemie is voelbaar tijdens een concert. 
In 2004 werd Gordan Nikolić aangesteld als muzikaal leider. Hij staat niet als 
dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. 
Het orkest is samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste 
orkestpartner van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot 
de beste operaorkesten.

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.


