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Biografieën
Markus Poschner, dirigent
De Duitse dirigent Markus Poschner leerde het vak aan de Hochschule für 
Musik und Theater München bij Hermann Michael. Maar ook beroemdheden 
als Sir Colin Davis en Jorma Panula begeleidden hem in zijn studie. Hij was 
enkele jaren orkestleider van de Komische Oper Berlin en van 2007 tot 2017 
was hij chef-dirigent van de Bremer Philharmoniker. Momenteel is hij chef- 
dirigent van het Bruckner Orchester Linz en het Orchestra della Svizzera 
Italiana. Met laatstgenoemde maakte hij een unieke opname van de symfo-
nieën van Brahms, die werd onderscheiden met de International Classical 
Music Award. Naast zijn vaste verbintenissen dirigeert Markus Poschner met 
grote regelmaat als gastdirigent. Zo leidde hij de Staatskapelle Dresden, het 
Sinfonie orchester Berlin en het Orchestre National de France. Ook dirigeerde 
hij operaproducties bij onder meer de Staatsoper Berlin, de Oper Frankfurt en 
het Opernhaus Zürich. Naast zijn activiteiten als dirigent is Poschner ook een 
veelgevraagd jazzpianist. 

Ivan Karizna, cello 
De Franse cellist Ivan Karizna werd in Minsk geboren en begon op vijfjarige 
leeftijd met cello spelen. Hij studeerde bij Jérôme Pernoo aan het Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse in Parijs en vervolgde zijn 
studie bij Frans Helmerson aan de Kronberg Academie. Op 19-jarige leeftijd 
won Karizna de derde prijs van het prestigieuze Internationaal Tsjaikovski- 
concours, twee jaar later won hij de Suggia-prijs in Porto. In 2017 won hij de 
vijfde Prijs en de Publieksprijs op de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel. 
Karizna heeft inmiddels een internationale reputatie opgebouwd en trad op in 
prestigieuze concertzalen als het Konzerthaus Berlin, de Philharmonie de 
Paris, het Bozar in Brussel en de Benaroya Hall in Seattle. Hij deelde het 
podium met gerenommeerde orkesten, waaronder het Mariinsky Theatre 
Symphony Orchestra, het St. Petersburg Philharmonic Orchestra, het Stras-
bourg Philharmonic Orchestra, het Orchestre de Paris en het Orchestre de 
National Bretagne. In 2020 bracht hij samen met de Griekse pianist Vassilis 
Varvaresos een cd uit gewijd aan Beethoven. 

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Ryan Bancroft en Marc Bouchkov met Stravinsky
Ryan Bancroft leidt het Nederlands 
Philharmonisch Orkest in een 
programma met schitterende dans-
muziek van Adams en Stravinsky. 
Artist-in-residence Marc Bouchkov 
speelt Stravinsky’s Vioolconcert.

za 11 februari 2023, 20.15 u
ma 13 februari 2023, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Ryan Bancroft, dirigent
Marc Bouchkov, viool

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.
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Masterminds over Richard Strauss
In deze podcast hoor je meer over de mens 
achter de 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 
Richard Strauss is te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/strauss 

Over het Nederlands Philharmonisch Orkest
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit drie verschillen-
de orkesten: het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands Kamerorkest en 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Jaarlijks speelt het orkest zo’n 50 
concerten en operaproducties in Het Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet en andere belangrijke podia in Nederland. Het orkest is sinds 
de oprichting in 1985 de vaste orkestpartner van De Nationale Opera en 
wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Lorenzo Viotti 
werd in 2021 benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera, een dubbelrol die hij net als zijn voorgangers 
Marc Albrecht en Hartmut Haenchen met verve vervult. Met Viotti waait er 
een frisse wind door beide organisaties. Het orkest speelt onder zijn leiding 
met hernieuwde energie en weet, naast het vertrouwde publiek, ook een 
nieuwe generatie muziekliefhebbers aan zich te binden.



Het fenomeen vuur
‘Componeren is een verhoogde staat van bewustzijn dat door geluid gestalte 
krijgt’, is de visie van de uit Litouwen afkomstige componist  Raminta 
Šerkšnytė. In haar werk verbindt ze klassieke muziek, Litouwse volksmuziek 
en avant-gardetechnieken tot een fascinerend geheel. Een verbindend 
principe in haar werk is de tegenstelling tussen majeur (licht) en mineur 
(donker). Het is een basale tegenstelling die pas in een onlosmakelijke 
verbinding tot zijn recht komt. Haar compositie Fires is onderdeel van een 
reeks werken waarin zij de elementen van de natuur in muziek vangt. Ze 
schreef het in opdracht van het Beiers Omroeporkest, dat onder leiding van 
de toenmalige chef-dirigent Mariss Jansons een complete opname van alle 
symfonieën van Beethoven maakte. Voorafgaand aan elke symfonie klinkt 
een speciaal gecomponeerd stuk, geïnspireerd door die symfonie. Šerkšnytė 
kreeg het verzoek om een korte compositie te schrijven naar aanleiding van 
Beethovens Vijfde. Zoals de titel al doet vermoeden, verdiepte Šerkšnytė zich 
voor deze compositie in het fenomeen vuur. In het eerste deel, Misterioso, 
ontstaat een brand. Het begint als een enkel vlammetje, dat zich langzaam 
maar gestaag uitbreidt. Even lijkt het uit te doven, maar het woekert als een 
ondergrondse heidebrand verder. In het tweede deel, Con brio, dat verwijst 
naar de tempoaanduiding in het eerste deel van Beethovens symfonie, komt 
het tot een enorme uitbarsting, een vlammenzee die alles verbrandt. Het
hele werk beweegt op verschillende niveaus naar het wereldberoemde 
openingsmotief uit de Vijfde symfonie, totdat het aan het eind slechts 
eenmaal als een donderende vuurbal het stuk besluit.

Verheerlijking
Met zijn Tod und Verklärung componeerde Richard Strauss een van de 
meest intense muzikale verbeeldingen van het sterfproces aller tijden. En
dat terwijl hij nauwelijks 25 jaar oud was. Als zoon van een orkesthoornist, 
ass istent-dirigent van het befaamde hoforkest van Meiningen onder de 
hoede van Hans von Bülow en vaste dirigent van de Münchener Hofoper had 
hij al vroeg een schat aan ervaring opgedaan in het componeren voor orkest. 
Strauss had zichzelf al bewezen met zijn symfonische gedichten Aus Italien
en Don Juan, maar Tod und Verklärung was van een heel andere orde. Geen 
zonnige vakantie in Italië of de avonturen van een notoire rokkenjager, maar 
de doodsstrijd van een oude man die het leven onherroepelijk los moet laten. 

Eindigheid van het leven

Voor Raminta Šerkšnytė is componeren een verhoogde staat van 
bewustzijn. In zijn Tod und Verklärung verbeeldt Richard Strauss 
de dood als de ultieme apotheose van dat hogere bewustzijn. 
Dvořák was daar minder mee bezig. Hij schreef zijn Celloconcert
voor een deel om het verdriet over de dood van een dierbare te 
verwerken. 

Liefde voor de cello
Het was de liefde die Antonín Dvořák tot de cello bracht. Als jonge man werd 
hij verliefd op Josefi na Čermáková, dochter van een welgestelde goudsmid. 
Voor haar schreef hij een reusachtig celloconcert van maar liefst tachtig 
minuten. Het liep op niets uit, evenals de liefde voor Josefi na. Nota bene 
trouwde hij later met haar zus Anna. Ook zijn liefde voor de cello was weerbar-
stig. Hij waardeerde het zangrijke middenregister, maar de nasale hoge noten 
en ‘het gemompel van het lage register’ stonden hem tegen. De belangstelling 
kwam pas in 1894, in de tijd dat Dvořák in Amerika woonde en directeur was 
van het conservatorium van New York. Een van de docenten was Victor Herbert,
een bekende cellist die naderhand bij het grote publiek vooral geliefd was om 
zijn musicalachtige operettes. Toen Dvořák diens Tweede celloconcert hoorde, 
zette hij zijn bedenkingen over het instrument opzij en componeerde zijn 
eigen Celloconcert.
Zoals ook in enkele andere composities die Dvořák in Amerika schreef, liet hij 
zich voor het Celloconcert inspireren door de muziek van dat land. Zo heeft het 
tweede thema van het eerste deel iets weg van een negrospiritual en klinken 
hier en daar Broadway-achtige elementen door als een knipoog naar Herbert. 
Maar ook nu was de belangrijkste inspiratiebron zijn vroegere liefde Josefi na 
met wie hij altijd een warme band onderhield. Ten tijde van het componeren 
was ze ernstig ziek en als eerbetoon verwerkte hij de melodie van een van zijn 
liederen, het lievelingslied van Josefi na, in het langzame deel. Kort na zijn 
terugkeer in Tsjechië in het voorjaar van 1895 overleed ze. Als reactie daarop 
componeerde Dvořák een nieuw slot voor zijn net voltooide Celloconcert, 
waarin het lied van Josefi na als laatste afscheid nog eenmaal klinkt.

Strauss verdeelt de scène in vier delen die in elkaar overlopen. Het begint 
bijna in stilte waarin we een stervende artiest op zijn doodsbed zien ligg en. 
De doodsstrijd barst los en gaat gepaard met vertwijfeling, angst en pijn. 
Even krijgt hij rust en in de verte klinkt al een keer het Verklärungs-thema. 
Hij laat zijn leven aan zich voorbijgaan, denkt terug aan zijn jeugd, zijn wilde 
jonge jaren en zijn hartstochtelijke liefdes. Het lijkt hem vrede te brengen en 
we horen opnieuw het Verklärungs-thema. Nog eenmaal breekt de doods-
strijd los, maar al snel geeft hij zich over en laat zich meevoeren in de 
gelukzaligheid van de defi nitieve ‘Verklärung’. Het is een woord dat nauwe-
lijks in het Nederlands te vertalen is. Vaak wordt de vertaling ‘transfi guratie’ 
gebruikt als een overgang van leven naar dood. In religieuze zin zou je het 
ook als ‘verheerlijking’ kunnen vertalen, al vermijdt Strauss elke verwijzing 
naar het hogere. Wel laat hij het werk begeleiden door een gedicht, dat zijn 
mentor Alexander Ritter als verduidelijking bij de muziek schreef, zodat de 
luisteraar precies weet waar het over gaat. Toen Strauss zelf zijn einde 
voelde naderen, kwam hij nog een keer terug op Tod und Verklärung. In zijn 
allerlaatste compositie, de Vier letzte Lieder, laat hij het Verklärungs-thema 
nog een keer horen.
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Voorprogramma
Inleiding met Kees Wisse 
zo 15 januari, 14.25 u

Componeren met jongeren
ma 16 januari, 19.40 u

Programma
Antonín Dvořák (1841 - 1904)
Celloconcert in b, op. 104 (1894 - 
1895)

Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato - andante
- allegro vivo

Pauze

Raminta Šerkšnytė (1975)
Fires (2010) Nederlandse première

Misterioso
Con brio

Richard Strauss (1864 - 1949)
Tod und Verklärung, op. 24 (1888 - 
1889)

Largo - Allegro molto agitato - Meno 
mosso - Moderato

Ivan Karizna
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Masterminds over Richard Strauss
In deze podcast hoor je meer over de mens 
achter de 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 
Richard Strauss is te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/strauss 

Over het Nederlands Philharmonisch Orkest
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit drie verschillen-
de orkesten: het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands Kamerorkest en 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Jaarlijks speelt het orkest zo’n 50 
concerten en operaproducties in Het Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet en andere belangrijke podia in Nederland. Het orkest is sinds 
de oprichting in 1985 de vaste orkestpartner van De Nationale Opera en 
wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Lorenzo Viotti 
werd in 2021 benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera, een dubbelrol die hij net als zijn voorgangers 
Marc Albrecht en Hartmut Haenchen met verve vervult. Met Viotti waait er 
een frisse wind door beide organisaties. Het orkest speelt onder zijn leiding 
met hernieuwde energie en weet, naast het vertrouwde publiek, ook een 
nieuwe generatie muziekliefhebbers aan zich te binden.


