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Biografie

François Leleux, dirigent/hobo
‘Zijn directie was helder en transparant, maar ook intens en geconcentreerd 
alsof het kamerorkest slechts een strijkkwartet was’, schreef de pers over 
een optreden van hoboïst en dirigent François Leleux met Camerata Salzburg. 
Als hoboïst maakte hij furore door optredens met gerenommeerde orkesten 
als het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, het Boedapest Festival 
Orkest, Orchestre National de Lille en het New York Philharmonic. Ook was 
hij al eerder te gast bij het Nederlands Kamerorkest. Als toegewijd kamer
musicus treedt hij wereldwijd regelmatig op met het sextet Les Vents Français 
en met recitalpartners Eric Le Sage, Lisa Batiashvili en Emmanuel Strosser. 
Voor zijn cd met muziek van Hummel en Haydn, opgenomen met het 
Münchener Kammerorchester, ontving hij een ECHO Klassik. Sinds enkele 
jaren is François Leleux ook actief als dirigent, waarbij hij spelen en dirigeren 
vaak combineert. Zo stond hij voor het Orchestre de Chambre de Paris, het 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg en het Noors Kamerorkest. 
Afgelopen seizoen was hij artistinresidence van het City of Birmingham 
Symphony Orchestra. Momenteel is Leleux artistiek partner van Camerata 
Salzburg en professor aan de Hochschule für Musik und Theater München.

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.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lucas en Arthur Jussen spelen Beethovens
Pianoconcert nr. 3 en 4
Beethoven bewaarde de toonsoort cklein voor zijn meest extraverte en 
emotionele composities. Zijn Pianoconcert nr. 3 is daarop geen uitzondering. 
Het concerto vol lyriek en virtuositeit is Lucas Jussen op het lijf geschreven. 
Pianoconcert nr. 4, gespeeld door Arthur Jussen, opent met een dromerige 
pianosolo die door het orkest wordt beantwoord.

do 16 juni 2022, 20.15 u
TivoliVredenburg, Utrecht
vr 17 juni 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
zo 19 juni 2022, 14.15 u
ma 20 juni 2022, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Arthur en Lucas Jussen

Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding
Lucas en Arthur Jussen, piano

Beethoven  Rondo und Capriccio
arr. Schulhoff
Beethoven  Pianoconcert nr. 3
Ives  The Unanswered Question
Beethoven  Pianoconcert nr. 4

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.



dat deze bewering klopt. Haydn schreef inderdaad een aantal imposante 
soloconcerten, onder andere voor viool en cello, maar in zijn eigen overzicht 
van zijn oeuvre staat geen hoboconcert. Mogelijk is het een compositie van 
Haydns tijdgenoot Ignaz Malzat, een hoboïst aan het hof in Salzburg en 
Passau. Het concert bestaat uit twee snelle delen en een langzaam midden
deel, precies zoals de meeste soloconcerten uit Haydns tijd. De orkestbezet
ting wijkt iets af van de voor die tijd gebruikelijke bezetting van een begelei
dend orkest: behalve strijkers en dubbel bezette houtblazers voegt de 
componist ook nog vier hoorns, trompetten en pauken toe. De stralende, 
majestueuze klanken van het orkest doen inderdaad denken aan het idioom 
van Haydn, al ontbreken hier de vernuftige wendingen van de meester. Het 
zou heel goed kunnen dat Malzat dit hoboconcert, met een uitdagende en 
onderhoudende solopartij, schreef om zichzelf in het zonnetje te zetten.

Brahms’ eerste symfonische werk
Bij het horen van de eerste maten van Johannes Brahms’ Eerste serenade 
zullen liefhebbers van Haydn onmiddellijk het aantrekkelijke thema van de 
finale herkennen uit zijn laatste Symfonie nr. 104, ook wel de ‘London symfo
nie’ genoemd. Ook de orkestbezetting en de opzet van de verschillende delen 
doen denken aan Haydn en zijn tijdgenoten, maar Brahms geeft er geheel zijn 
eigen draai aan. Hoe overtuigend de Eerste serenade ook klinkt, het was voor 
Brahms een hele strijd om een orkestwerk te componeren. ‘Ik zal nooit een 
symfonie schrijven’, zei de jonge Brahms ooit, omdat hij geïmponeerd was 
door het succes van zijn voorgangers Haydn, Mozart en Beethoven. Ook was 
hij bezorgd dat hij de profetische woorden van zijn vriend Robert Schumann 
niet zou kunnen waarmaken. Toen Schumann Brahms leerde kennen in 1853 
was hij zo onder de indruk, dat hij een artikel publiceerde in het Neue Zeit-
schrift für Musik, waarin hij Brahms aankondigde als zijn opvolger en hem 
omschreef als ‘voorbestemd om een ideale uitdrukking aan de tijd te geven’. 
Gelukkig heeft Brahms na zijn veertigste uiteindelijk toch nog vier symfonieën 
geschreven, de een nog mooier dan de ander.
Voor die tijd experimenteerde de componist wel degelijk met het schrijven 
voor orkest, met als resultaat zijn twee serenades uit 1858 en 1859. Brahms 
werkte in deze jaren aan het hof van Detmold, waar hij pianodocent en 
dirigent van de hofkapel was. De eerste versie van de Eerste serenade schreef 
hij voor een klein ensemble met een paar blazers en strijkers. Maar toen zijn 
vriend Joseph Joachim  de beroemde vioolvirtuoos voor wie Brahms zijn 

Haydn op hobo

Vorig jaar debuteerde François Leleux bij het Nederlands 
Kamerorkest, al werden de concerten toen nood gedwongen 
vervangen door een livestream zonder publiek. De inspirerende 
Franse hoboïst en dirigent keert terug met een afwisselend 
programma, met drie composities die allemaal iets te maken 
hebben met Joseph Haydn.

Haydn in een Amerikaanse suburb
Wie onbevangen naar A Freak in Burbank luistert, zal waarschijnlijk eerder 
associaties krijgen met spannende filmmuziek uit de thrillers van Hitchcock, 
dan met de inventieve en elegante muziek van Joseph Haydn. Toch heeft de 
hedendaagse componist Albert Schnelzer zich wel degelijk laten inspireren 
door deze Oostenrijkse componist uit de achttiende eeuw. ‘De muziek van 
Joseph Haydn is een grote inspiratiebron voor mij’, schreef Schnelzer in het 
voorwoord van zijn succesvolle orkestwerk A Freak in Burbank. ‘Voor mij wordt 
Haydns muziek gekenmerkt door de transparantie, de speelsheid, het contrast 
en het soms bijna burleske karakter.’ Diezelfde kenmerken herkent Schnelzer 
ook in het werk van de befaamde Amerikaanse filmregisseur Tim Burton, die 
opgroeide in Burbank (een voorstad van Los Angeles) en vooral veel horrorfilms 
maakte. De morbide, destructieve kwajongensstreken van Burton zijn ook een 
inspiratiebron voor deze compositie, herkenbaar aan de onheilspellende 
strijkersklanken en de soms gewelddadige tuttiuitbarstingen. De speelse, 
dansachtige passages doen wel degelijk aan Haydn denken, maar dan in een 
moderne context. Schnelzer gebruikt min of meer dezelfde orkestbezetting als 
Haydn deed in zijn symfonieën. Hij plaatst de essentie van Haydns muziek in 
een moderne omgeving en geeft zijn luisteraars een onbeantwoorde vraag mee: 
‘Blijft de geest van Haydn overeind in een Amerikaanse suburb?’

Majestueus hoboconcert
François Leleux zal niet alleen dirigeren tijdens dit concert, hij speelt al dirige
rend ook de solopartij van het feestelijke Hoboconcert in C. Hoewel er een 
manuscript van dit concert bewaard is gebleven waarop in een afwijkend 
handschrift staat dat Joseph Haydn het componeerde, is het onwaarschijnlijk 

vioolconcert schreef  het werk hoorde en zei dat het ‘een symfonisch 
karakter’ had, bewerkte Brahms de serenade voor een klein orkest en 
uiteindelijk zelfs voor een groot orkest. Het was het eerste orkestwerk dat 
Brahms voltooide. En hoewel de compositie wellicht iets toegankelijker en 
ongecompliceerder is dan de latere symfonieën, is het een raadsel waarom 
Brahms twijfelde aan zijn eigen genialiteit. Let bijvoorbeeld op de melancho
lische klarinetsolo in het Adagio, de originele instrumentatie van de twee 
prachtige menuetten en het triomfantelijke slot van het meeslepende Rondo. 
Deze indrukwekkende serenade vol contrastrijke melodieën en klankkleuren 
is eigenlijk Brahms’ eerste symfonische werk.

Tekst: Noortje Zanen
Nederlands Kamerorkest
François Leleux, dirigent/hobo

do 19 mei 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.00 u)
TAQA Theater de Vest, Alkmaar
zo 22 mei 2022, 14.15 u
(einde concert ca. 16.00 u)
Het Concertgebouw

Extra
Kamerorkestamuse
do 19, zo 22 mei, 19.40 | 13.40 u

Programma

Albert Schnelzer (1972)
A Freak in Burbank (2007) 
Nederlandse première

Joseph Haydn (1732 - 1809)
Hoboconcert in C, Hob. VIIg: C1 
(ca. 1790) arr. A. Wunderer

Allegro spiritoso 
Andante
Rondo. Allegretto

Pauze

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Serenade nr. 1 in D, op. 11 (1858)

Allegro molto
Scherzo. Allegro non troppo  
  Trio. Poco più moto
Adagio non troppo
Menuetto I  Menuetto II
Scherzo. Allegro  Trio
Rondo. Allegro

François Leleux
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