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Biografie
Hartmut Haenchen, dirigent
Hartmut Haenchen werd geboren in Dresden en begon zijn muzikale carrière 
als lid van het beroemde Dresdner Kreuzchor. Zijn muzikale talent was zo 
groot dat hij als 15-jarige ook regelmatig het koor dirigeerde. Aan het conser-
vatorium in zijn geboortestad volgde hij de opleiding orkestdirectie en zang. 
Hij won zijn eerste prijs in 1971 op het Carl Maria von Weber Wettbewerb. 
In de jaren daarna stond hij aan het hoofd van verschillende orkesten en 
operagezelschappen, waaronder de Dresdner Philharmoniker en het Carl 
Philipp Emanuel Bach Kammerorchester. In 1986 kwam Haenchen naar 
Nederland, waar hij benoemd werd tot muzikaal directeur van De Nederlandse 
Opera en chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Neder-
lands Kamerorkest. Voor zijn grote verdiensten bij deze twee organisaties 
werd hij in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Haenchen is over de hele wereld een veelgevraagd dirigent. Hij leidde onder 
meer de Berliner Philharmoniker, het Gewandhausorchester Leipzig, het 
Tonhalle-Orchester Zürich en het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook 
dirigeerde hij bij befaamde operahuizen als de Royal Opera Covent Garden in 
Londen, de Opéra National de Paris, het Teatro Real in Madrid, de Deutsche 
Oper in Berlijn en de Scala in Milaan. In 2017 riep het tijdschrift Opernwelt 
Haenchen uit tot dirigent van het jaar en in 2018 mocht hij de Richard 
Wagner-prijs van de Richard Wagner Foundation Leipzig in ontvangst nemen. 
Der Himmel über Dresden, een documentaire over zijn leven, werd bekroond 
met een Gouden Palm.

Masterminds over Bruckner
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 nieuwste aflevering over het 
leven en de muziek van Anton Bruckner is 
nu te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/masterminds.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

West Side Story - live in concert
Maria, Tonight, Somewhere, wie kent deze tijdloze liedjes uit West Side Story niet? 
Het Nederlands Philharmonisch Orkest, onder leiding van Alexander Shelley, 
speelt deze aria’s en andere hoogtepunten uit Bernsteins beroemde Broadway 
musicals.

za 25 juni 2022, 20.15 u 
zo 26 juni 2022, 14.15 u
ma 27 juni 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Alexander Shelley, dirigent
Laetitia Gerards, sopraan
Trystan Llŷr Griffiths, tenor

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.

Bernstein - muziek uit Candide, Fancy 
Free, On the Town en Wonderful Town
Bernstein - muziek uit West Side Story



als een van de trompettisten uit het fernorchester bovenaan bij de dirigen-
tentrap verschijnt en vanuit deze hoogst mogelijke positie in de zaal zijn 
theatrale solo speelt, alsof hij ons uit een andere wereld toespreekt. De 
allerlaatste noot die aan het slot blijft hangen is een onaardse, esoterische 
klank van een kristallen glas, die ook naar de andere wereld verwijst.’

Monumentale symfonie
Wie zich laat meevoeren door de rijke, overweldigende symfonische klanken 
van Anton Bruckners Achtste symfonie, zal waarschijnlijk niet vermoeden dat 
het eindeloos lang heeft geduurd voordat dit werk werd geaccepteerd en 
uitgevoerd. Na een arbeidsproces van drie jaar stuurde Bruckner de partituur 
in 1887 naar zijn inspirator Hermann Levi (de dirigent die Bruckners Zevende 
symfonie in première had gebracht in München) met de volgende notitie: 
‘Halleluja! Eindelijk is mijn Achtste symfonie klaar. Mijn artistieke vader zal 
de eerste zijn die er kennis van neemt […] Moge het werk genade vinden!’ 
Wat moet het een enorme teleurstelling zijn geweest dat juist Levi zijn 
symfonie afkeurde en niet wilde uitvoeren. Maar Bruckner liet zich niet 
kennen en besloot het werk grondig te herzien, onder andere door een geheel 
nieuw Trio aan het Scherzo toe te voegen en door de finale van het eerste 
deel niet in een krachtige tuttipassage te laten eindigen, maar in een fluister-
zachte passage voor enkel strijkers en pauken. Na nogmaals een langdurig 
proces van drie jaar voltooide hij in 1890 een nieuwe versie: de versie die 
het Nederlands Philharmonisch Orkest vandaag zal uitvoeren. De componist 
droeg zijn Achtste symfonie op aan de Oostenrijkse keizer Franz Joseph I, 
die vervolgens de eerste druk van deze symfonie financierde. 

Grote symfonische gebaren
Juist omdat Bruckner, naast zijn grootse religieuze werken voor koor en 
orkest, uiteindelijk wereldberoemd is geworden dankzij zijn imposante laatro-
mantische symfonieën is het opmerkelijk dat deze composities in zijn eigen 
tijd zeer kritisch werden ontvangen. Bruckner stond tijdens zijn leven vooral 
bekend als orgelvirtuoos, orgelleraar en theoriedocent met een flitsende 
carrière: van hardwerkende schoolleraar in de provincie tot gerespecteerd en 
gediplomeerd docent aan het conservatorium en professor aan de universiteit 
van Wenen. Hij was een diepgelovig man die, mede vanwege zijn provinciaalse 
afkomst, niet echt thuishoorde in de Weense scene, waarin een strijd woedde 
tussen de conservatieve romantici zoals Brahms en Schumann en vernieuwers 

Bruckners Achtste symfonie

Hartmut Haenchen, voormalig chef-dirigent van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, keert terug bij het orkest voor een drieluik 
rondom Bruckner. De reeks begint met Bruckners imposante 
Achtste symfonie, in 2023 volgt de Zevende en in het jaar daarna 
klinkt tot slot de onvoltooide Negende. Interessant is de keus om 
Bruckners monumentale symfonieën te combineren met eigen-
tijdse muziek, te beginnen met een eer betoon van Willem Jeths 
aan Mahler.

Plechtige rouwstoet
De succesvolle Nederlandse componist Willem Jeths schreef in 2010 in 
opdracht van het Concertgebouworkest een eerbetoon aan Gustav Mahler 
in verband met het toenmalige Mahlerjaar: Scale ‘Le tombeau de Mahler’. 
In 2013 herbruikte hij het werk als tweede deel in zijn Eerste symfonie. Jeths: 
‘Ik heb me laten inspireren door een aangrijpende anekdote uit de tijd dat 
Mahler chef-dirigent was van de New York Philharmonic.’ Gustav en Alma 
Mahler waren in februari 1908 toevallig getuige van een indrukwekkende 
rouwstoet van een in het harnas overleden brandweerman, die ze vanuit hun 
hotelraam konden volgen. Vlak voor het hotel stond de menigte stil en werd 
er een toespraak gegeven die eindigde met een doffe tromslag, waarna de 
processie zich weer in gang zette. Jeths: ‘Deze gebeurtenis veroorzaakte juist 
vanwege die tromslag een heftige emotionele reactie bij het echtpaar, dat zelf 
in de rouw was om het verlies van hun dochtertje Putzi. De rouwstoet is 
letterlijk hoorbaar in mijn compositie, verklankt door het fernorchester: een 
groepje koperblazers en een slagwerker die buiten de zaal zijn opgesteld.’ Ter 
versterking van het doodsthema verwerkt Jeths elementen uit Mahlers oeuvre, 
zoals het beangstigende doodsakkoord en de slag op de gedempte trom uit de 
Tiende symfonie. De titel Scale (het Italiaanse woord voor trap) verwijst naar 
de levenstrap waarbij elke trede symbool staat voor een andere levensfase. 
‘Elke keer ga je een trede verder omhoog, uiteindelijk ben je bovenaan en is 
de gang voltooid en dan stopt het; of misschien transformeert het naar een 
andere staat van zijn. De trap als metafoor is hoorbaar in de stijgende lijnen 
in de strijkers en houtblazers. Daarnaast speelt de trap ook letterlijk een rol, 

als Liszt en Wagner. Hoewel hij geen partij koos, paste Bruckner muzikaal 
gezien bij die laatsten: muziek van grote symfonische gebaren, heroïsche 
thema’s en veel koperblazers. Elementen die allemaal rijk vertegenwoordigd 
zijn in de Achtste symfonie, waarin het koper in het Adagio extra vol en diep 
klinkt, mede dankzij vier toegevoegde Wagnertuba’s. Als persoon paste 
Bruckner echter niet tussen de progressieven. Net als Brahms schreef hij 
vooral ‘pure muziek’, zonder programmatische inhoud. Opvallende kenmerken 
van zijn muzikale idioom zijn de vele tremolo’s in de strijkerspartijen, de 
koraalmelodieën en de korte, opvallende ritmische figuren die oneindig vaak 
worden herhaald. Pas na de wereldpremière van de Achtste symfonie in 
Wenen op 18 december 1892 kreeg Bruckner eindelijk waardering van het 
Weense publiek voor zijn symfonieën, die tot op de dag van vandaag een 
belangrijke rol spelen in repertoire van symfonieorkesten over de hele wereld. 
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Extra
Muziekcafé
za 28 mei, 19.40 u
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zo 29 mei, 13.40 u

Programma

Willem Jeths (1959)
Scale ‘Le tombeau de Mahler’ (2010)

Pauze

Anton Bruckner (1824 - 1896)
Symfonie nr. 8 in c (1890)

I. Allegro moderato
II.  Scherzo: Allegro moderato - 

Trio: Langsam
III.  Adagio: Feierlich langsam, 

doch nicht schleppend
IV. Finale: Feierlich, nicht schnell

Voorafgaand aan het concert gaat Willem de Bordes, artistiek leider van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, in gesprek met componist Willem Jeths.

Hartmut Haenchen
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