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Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
De Nationale Opera. Hij opende dit seizoen met Symfonie nr. 1 van Mahler, 
waarover Trouw schreef: 'Lorenzo Viotti grijpt in het eerste concert dit seizoen 
zijn orkest én het publiek bij de lurven met optimale contrasten – van verstild 
naar grotesk.' Viotti dirigeerde gerenommeerde orkesten, waaronder het 
Koninklijk Concertgebouworkest, BBC Philharmonic, Staatskapelle Dresden, 
Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker en de Filarmonica della Scala. 
Voor zijn komst naar Amsterdam was hij chef-dirigent van het Gulbenkian 
Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde bij internationale operahuizen als 
Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper Frankfurt, Teatro alla Scala, 
Opéra national de Paris en The Metropolitan Opera. Dit seizoen maakte
hij zijn debuut bij de Wiener Staatsoper. Ook heeft hij verschillende grote 
directieconcoursen op zijn naam staan, met als hoogtepunt de Nestlé Young 
Conductors Award van de Salzburger Festspiele in 2015 en in 2017 werd hij 
uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de International Opera Awards.

Marc Bouchkov, viool artist-in-residence
‘Een uitzonderlijk talent!’ schreef de Zwitserse pers over Marc Bouchkov, in 
2012 fi nalist van de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd. Hij is geboren in 
een familie van violisten en volgde zijn eerste lessen op vijfjarige leeftijd bij 
zijn grootvader en vervolgens bij Claire Bernard en Boris Garlitsky. Bouchkov 
studeerde als Young Soloist aan de Kronberg Academy bij Mihaela Martin en 
sinds 2018 is Eduard Wulfson zijn mentor. Hij soleerde onder meer bij het 
Mariinsky Theater Symphony Orchestra, het HR-Sinfonieorchester, de Munich 
Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit seizoen is hij 
artist-in-residence bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, waar hij al 
eerder met groot succes te gast was. Bouchkov won diverse prijzen, waaronder
de Eerste Prijs op de Montreal International Violin Competition en de Zilveren 
Medaille op de Tchaikovsky International Violin Competition. Hij mocht de 
London Music Masters Award in ontvangst nemen en is in 2019 bekroond 
met de muziekprijs van de Kulturstiftung Dortmund. Dit jaar kreeg hij de 
International Classical Music Award.

Masterminds over R. Strauss
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 com-
plexe leven van de grote meesters in de 
klassieke muziek. De afl evering over het 
leven en de muziek van Richard Strauss is 
te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/strauss.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Feestconcert:
Viotti & Friends
Lorenzo Viotti dirigeert voor het 
eerst het traditionele Feestconcert 
van het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. Samen met zijn zus 
Marina Viotti presenteert hij een 
bont verrassingsprogramma.

vr 16 december 2022, 20.15 u
di 20 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
Marina Viotti, mezzosopraan

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.

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.



vakmanschap tilde hij de filmmuziek naar een ongekend hoog niveau. Na 
de oorlog werd het witte doek een voedingsbodem voor zijn symfonische 
ambities. Geen enkel werk illustreert dit beter dan zijn Vioolconcert, waarin 
elk belangrijk thema is afgeleid van zijn filmmuziek tussen 1937 en 1939. 
Een soort muzikale ‘reïncarnatie’ van vergeten soundtracks, maar het is alles 
behalve een simpele medley van filmdeuntjes. Korngold herschrijft zijn 
ideeën tot een volwaardige en contrastrijke orkestpartituur. Hij tapt intelligent 
uit romantische melodrama’s en combineert dit met virtuoos passagewerk 
en melancholische momenten.
De violist Bronislaw Huberman had Korngold jarenlang aangespoord om 
een soloconcert voor hem te schrijven, maar voerde het Vioolconcert nooit 
publiekelijk uit. De première in 1947 kwam uiteindelijk in handen van de 
legendarische Jascha Heifetz, die eveneens zorgde voor de vele technische 
hoogstandjes in de solopartij. Het orkest treedt weinig op de voorgrond, maar 
geeft de solist alle ruimte om te schitteren. Het eerste deel opent met een 
bezielde klaagzang. Het verdere verloop twijfelt tussen nostalgie en hoopvolle 
kracht. De viool klimt onbevreesd tot in de hoogste registers. Het orkest 
hervindt rust in het hoofdthema, maar aan het eind wint de bravoure. Het 
emotionele hart van het concert klopt in het tweede deel. De harp, strijkers 
en celesta ondersteunen het verlangen naar onbereikbare, haast etherische 
schoonheid. In het derde deel zoekt Korngold de sfeer van avonturenfilms 
met een knipoog naar volkse piratendansen. De solist buitelt over de noten 
en voor de melancholie uit de vorige delen is geen plaats meer.

Droom en verlangen
Richard Strauss koos Wenen als setting voor zijn opera Der Rosenkavalier. 
Het verhaal speelt zich af in de achttiende eeuw, zo’n honderd jaar voordat 
Strauss jr. al zijn stadsgenoten de dansvloer op kreeg. Toch fungeert de 
wals onmiskenbaar als motor van het verhaal. Voor deze historisch inconse-
quente komedie kiest Strauss voor een Weens klankidioom à la Mozart en 
vermijdt de twintigste-eeuwse taal uit zijn eerdere opera’s. Door het grote 
succes bewerkte hij nadien twee walsen voor concertuitvoering en maakte 
een aangepaste partituur voor een filmversie van deze opera. Enkele decennia 
later stemde hij in met een orkestsuite. Hij liet het merendeel van de bewer-
king naar alle waarschijnlijkheid over aan toenmalig chef-dirigent van de 
New York Philharmonic, Artur Rodziński, die ook de eerste uitvoering leidde 
op 5 oktober 1944. De suite volgt aanvankelijk de opzet van de opera. 

Hoofdstad van de klassieke muziek

Wenen is de muziekstad bij uitstek. Dirigent Lorenzo Viotti 
studeerde er en voelt zich nog steeds nauw verbonden met de 
Oostenrijkse metropool. De ouverture uit Die Fledermaus en 
La Valse behoren tot zijn favoriete werken. Korngold bracht 
Weense flair tot over de oceaan en Richard Strauss wekt ze 
nostalgisch tot leven in zijn meest succesvolle opera. 

De wals van de vleermuis
De familie Strauss bouwde een muzikaal imperium in Wenen en ver daarbuiten. 
Johann Strauss jr., de oudste zoon van componist Johann Strauss en Maria 
Anna Streim, werd de onbetwiste koning van de wals. Zijn theatercarrière 
verliep daarentegen moeizamer. Het was dankzij het doorzettingsvermogen 
van zijn vrouw dat Strauss jr. uiteindelijk de overstap naar de operette maakte. 
Zijn derde operette Die Fledermaus, die op 5 april 1874 zijn première beleefde 
in het Theater an der Wien, werd zijn meest succesvolle werk. Het verhaal is 
een Duitstalige bewerking van Le Reveillon, een vaudeville van Henri Meilhac 
en Ludovic Halévy. Veel van hun humoristische en satirische stukken werden 
op muziek gezet door Jacques Offenbach, destijds het grote voorbeeld van 
Strauss. De ouverture van Die Fledermaus wordt vaak afzonderlijk gespeeld en 
siert regelmatig concertaffiches rond het einde van het jaar. De muziek is een 
soort potpourri van de belangrijkste melodieën uit de operette, waarin walsen 
en polka’s overheersen. De vele tempowisselingen maken het verloop grillig en 
vormen voor ieder orkest en dirigent een uitdaging. Vuurwerk en champagne 
weerklinken in wervelende ritmische accenten en scherpe hoge noten. Het 
slagwerk imiteert de klokslagen die een rol zullen spelen in deze nieuwjaars-
klucht, maar bovenal is het de onvergetelijke wals aan het einde die de feeste-
lijke sfeer benadrukt.
 
Weens talent in Hollywood
Erich Wolfgang Korngold werd beschouwd als het grootste wonderkind in 
Wenen sinds Mozart. In de jaren dertig verhuisde hij, net als vele andere 
joodse artiesten, permanent naar Hollywood. In de bloeiende filmindustrie 
vond hij nieuwe carrièrekansen en met zijn Weense esthetiek en klassiek 

Onstuimige hoorns en lieflijke strijkers illustreren de tumultueuze liefdes-
affaires van de jonge edelman Octavian en zijn oudere minnares, de 
Marschallin. Dan focust de muziek op de delicate motieven van de zilveren 
roos (een verlovingsgeschenk) uit het tweede bedrijf. Een korte overgangs-
passage, de ontmaskering van Octavian, wordt gevolgd door een reeks 
walsen waar de amoureuze intriges gladgestreken worden. Dan verlaat 
Strauss het narratief van de opera en schakelt de suite terug naar de aan-
vangsmaten van het tweede bedrijf. Daarna worden we getrakteerd op het 
befaamde trio en duet waarmee ook de opera afsluit. Een wals, uit het derde 
bedrijf geplukt, laat een laatste keer wegdromen naar de bedrieglijke charme 
van de Weense hoogdagen. Dit is meteen een uitnodiging voor de productie 
van Der Rosenkavalier later dit seizoen in Nationale Opera & Ballet met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest en Lorenzo Viotti. 

Ravels wals
In 1914 begon Maurice Ravel de schetsen voor een symfonisch gedicht Wien. 
Op verzoek van choreograaf Sergej Diaghilev resulteerde dit veertien jaar later 
in het ballet La Valse. Na de oorlog was het oude Europa slechts een schim 
van wat het was toen de componist aan zijn schetsen begon. Ravel zelf 
beschrijft het werk als een ‘soort apotheose van de Weense wals’, ‘een 
beklemmende gewaarwording van een fantastische en tragische duizeling.’ 
Onder het schemerige oppervlak schuilt een weldoordachte vorm in drie 
taferelen. In het eerste tableau wordt uit mistige klankflarden een aarzelend 
walsritme geboren. De melodie groeit geleidelijk uit tot een nu eens hortende, 
dan weer meeslepende en woelige spiraal. Het middenluik speelt zich af in 
Wenen rond 1855 en de muziek nodigt uit tot een hofbal in het keizerlijk 
paleis. In het slottafereel transformeert de wals tot een macabere apotheose. 
De driekwartsmaat wordt finaal met fatale zweepslagen door het orkest 
uiteengereten. Een tragische einde van het negentiende-eeuwse romantische 
wereldbeeld waar de wals eens de zorgeloze exponent van was. 

Tekst: Sabien van Dale
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Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
De Nationale Opera. Hij opende dit seizoen met Symfonie nr. 1 van Mahler, 
waarover Trouw schreef: 'Lorenzo Viotti grijpt in het eerste concert dit seizoen 
zijn orkest én het publiek bij de lurven met optimale contrasten – van verstild 
naar grotesk.' Viotti dirigeerde gerenommeerde orkesten, waaronder het 
Koninklijk Concertgebouworkest, BBC Philharmonic, Staatskapelle Dresden, 
Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker en de Filarmonica della Scala. 
Voor zijn komst naar Amsterdam was hij chef-dirigent van het Gulbenkian 
Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde bij internationale operahuizen als 
Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper Frankfurt, Teatro alla Scala, 
Opéra national de Paris en The Metropolitan Opera. Dit seizoen maakte
hij zijn debuut bij de Wiener Staatsoper. Ook heeft hij verschillende grote 
directieconcoursen op zijn naam staan, met als hoogtepunt de Nestlé Young 
Conductors Award van de Salzburger Festspiele in 2015 en in 2017 werd hij 
uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de International Opera Awards.

Marc Bouchkov, viool artist-in-residence
‘Een uitzonderlijk talent!’ schreef de Zwitserse pers over Marc Bouchkov, in 
2012 fi nalist van de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd. Hij is geboren in 
een familie van violisten en volgde zijn eerste lessen op vijfjarige leeftijd bij 
zijn grootvader en vervolgens bij Claire Bernard en Boris Garlitsky. Bouchkov 
studeerde als Young Soloist aan de Kronberg Academy bij Mihaela Martin en 
sinds 2018 is Eduard Wulfson zijn mentor. Hij soleerde onder meer bij het 
Mariinsky Theater Symphony Orchestra, het HR-Sinfonieorchester, de Munich 
Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouworkest. Dit seizoen is hij 
artist-in-residence bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, waar hij al 
eerder met groot succes te gast was. Bouchkov won diverse prijzen, waaronder
de Eerste Prijs op de Montreal International Violin Competition en de Zilveren 
Medaille op de Tchaikovsky International Violin Competition. Hij mocht de 
London Music Masters Award in ontvangst nemen en is in 2019 bekroond 
met de muziekprijs van de Kulturstiftung Dortmund. Dit jaar kreeg hij de 
International Classical Music Award.

Masterminds over R. Strauss
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 com-
plexe leven van de grote meesters in de 
klassieke muziek. De afl evering over het 
leven en de muziek van Richard Strauss is 
te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/strauss.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Feestconcert:
Viotti & Friends
Lorenzo Viotti dirigeert voor het 
eerst het traditionele Feestconcert 
van het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. Samen met zijn zus 
Marina Viotti presenteert hij een 
bont verrassingsprogramma.
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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.

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.


