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Biografieën

Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is sinds dit seizoen chef-dirigent van het Nederlands Philhar-
monisch Orkest en De Nationale Opera. In september opende hij zijn eerste 
seizoen met Zemlinsky’s Der Zwerg. ‘Een sterk spelend Nederlands Philhar-
monisch Orkest, dat onder leiding van hun nieuwe chef Lorenzo Viotti verleid 
werd tot scherp schakelen, zinnelijke erupties en rauw orkestraal geweld’, 
schreef NRC Handelsblad over deze openingsproductie. Viotti studeerde 
piano, zang en slagwerk in Lyon. Vervolgens koos hij, net zoals zijn vader 
Marcello Viotti, voor het dirigentschap. Hij volgde lessen bij Georg Mark in 
Wenen en Nicolás Pasquet in Weimar. Gerenommeerde orkesten hebben 
onder zijn leiding gestaan, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest, 
BBC Philharmonic, Staatskapelle Dresden, Wiener Symphoniker, Berliner 
Philharmoniker, Staatskapelle Berlin, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra 
en de Filarmonica della Scala. Voor zijn komst naar Amsterdam was hij 
chef-dirigent van het Gulbenkian Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde 
operatitels als Rigoletto, Werther, Tosca, Carmen en La bohème bij inter-
nationale operahuizen als Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper 
Frankfurt, Teatro alla Scala, Opéra national de Paris en The Metropolitan 
Opera. 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.

Masterminds over Mahler
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 Gustav Mahler is nu 
te beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/masterminds.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt 
Sibelius en Tsjaikovski
Onder leiding van Michael Sanderling storten het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en de jonge Oostenrijkse violist Emmanuel Tjeknavorian zich op 
muziek met een buitengewone emotionele diepgang: het Vioolconcert in d 
van Sibelius en Tsjaikovski’s autobiografische Vierde symfonie.

za 23 april 2022, 20.15 u
ma 25 april 2022, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Emmanuel Tjeknavorian

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.

Nederlands Philharmonisch Orkest
Michael Sanderling, dirigent
Emmanuel Tjeknavorian, viool

Sibelius - Vioolconcert in d
Tsjaikovski - Symfonie nr. 4



Grote liefdesverklaring
Twee jaar voor Mahlers Amsterdamse debuut ging zijn Vierde symfonie in 
München op 25 november 1901 in première. In datzelfde jaar begon hij aan 
zijn Vijfde. Mahler componeerde noodgedwongen vooral in de zomermaanden, 
omdat zijn baan bij de Weense Hofoper door het seizoen heen zo druk was 
dat hij bijna geen tijd over hield. ‘Ik dirigeer om te leven, maar ik leef 
om te componeren’, zou Mahler eens hebben verzucht. Achteraf gezien 
markeerde deze zomer een keerpunt in zijn leven: hij had net inwendige 
bloedingen overleefd en begon vol goede moed aan een nieuwe symfonie, 
die radicaal zou verschillen van zijn vorige werken. Bovendien ontmoette hij 
vlak na deze zomer Alma Schindler, met wie hij vier maanden later trouwde. 
Hij zou de Vijfde symfonie aan haar opdragen en het beroemde langzame 
deel, het Adagietto, wordt gezien als zijn grote liefdesverklaring aan Alma.

Treurmars
Mahler verlegde met de Vijfde symfonie zijn koers. Na Symfonie nr. 2, 3 
en 4 zou hij voorlopig geen symfonieën componeren met zangstemmen. 
Symfonie nr. 5, 6 en 7 zijn geheel instrumentaal. Zoals meestal bij Mahler, 
vraagt de partituur om een groot orkest: veel meer hoorns, trompetten en 
houtblazers dan gebruikelijk, ontzettend veel slagwerk en het liefst zoveel 
mogelijk strijkers. Het werk bestaat uit vijf delen, maar is eigenlijk opgedeeld 
in drieën: het eerste en tweede deel horen bij elkaar en ook het vierde en 
vijfde deel gaan naadloos in elkaar over. Zo ontstaat een soort drieluik. 
De symfonie opent met een opvallende trompetsolo - een markant signaal 
dat steeds weer terugkeert - waarna een indrukwekkende treurmars van 
start gaat, gevolgd door een stormachtig en woest tweede deel, waarin de 
treurmars nog een paar keer terugkeert. Het marsritme en de kopersignalen 
verwijzen naar Mahlers jeugd: als kind in de Boheemse garnizoensstad Iglau 
(nu Jihlava) hoorde hij de militaire kapel spelen en zag hij de soldaten 
marcheren. Het middelpunt van de symfonie is het indrukwekkende en 
contrastrijke Scherzo. Mahler gebruikte hiervoor de wals en de Ländler, 
twee typisch Oostenrijkse dansen. Over de prominente hoornsolo merkte 
Mahler zelf op: ‘We horen een mens in het volle daglicht, op het hoogtepunt 
van zijn leven.’ Het drieluik eindigt met het hunkerende Adagietto voor harp 
en strijkers, gevolgd door een euforisch en opgewonden Rondo, dat vol zit 
met stralende fanfares en door Bach geïnspireerde fuga’s.

Mahlers Vijfde

Het Nederlands Philharmonisch Orkest heeft een bijzondere band 
met Gustav Mahler. 'De musici verstaan de taal van Mahler', aldus 
voormalig chef-dirigent Marc Albrecht, die net zoals zijn voor-
ganger Hartmut Haenchen met grote regelmaat symfonieën van 
de Oostenrijkse componist dirigeerde. In zijn eerste seizoen 
als chef-dirigent zet Lorenzo Viotti deze traditie voort met een 
uitvoering van Mahlers Vijfde symfonie.

Mahler en Amsterdam
Dat het Nederlands Philharmonisch Orkest met regelmaat Mahler speelt, past 
binnen een rijke Mahlertraditie in Amsterdam. Toen Mahler tussen 1885 en 
1896 zijn eerste drie symfonieën had voltooid, was het Weense publiek nog niet 
overtuigd van zijn kwaliteiten als componist. Hij stond in Wenen vooral bekend 
als succesvolle dirigent van de Weense Hofoper. Toen Willem Mengelberg, 
chef-dirigent van het Concertgebouworkest, de wereld première van Mahlers 
Derde symfonie hoorde in Krefeld op 9 juni 1902, was hij direct enthousiast. 
Ter plekke besloot hij dat Mahlers muziek beslist ook in Amsterdam moest 
klinken. Een jaar later debuteerde de componist in Amsterdam met zijn Eerste 
en zijn Derde symfonie, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder 
leiding van Mahler zelf. Hoewel ook het Amsterdamse publiek moest wennen 
aan de vernieuwende muziek, was hij zelf heel tevreden. ‘Ze weten hier goed te 
luisteren’, schreef hij aan zijn vrouw Alma. Hij zou nog regelmatig terugkeren 
naar Amsterdam. En hoewel Mahler niet speciaal van deze stad hield, waar 
‘het altijd regent en waar het zo’n ontzettend lawaai is’, schreef hij later eens 
aan Mengelberg: ‘Ik heb het gevoel dat ik in Amsterdam een tweede muzikaal 
vaderland heb gevonden.’ Sinds die tijd is Mahlers muziek eigenlijk niet meer 
weg te denken uit Amsterdam, met als grote uitzondering de omstreden jaren 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen muziek van Joodse componisten verbo-
den werd. Na de oorlog was het onder andere Anton Kersjes die Mahlers 
muziek weer onder de aandacht bracht. Eerst met zijn Kunstmaand Orkest, dat 
in 1969 werd omgedoopt tot het Amsterdams Philharmonisch Orkest. In 1985 
fuseerde het orkest met het Nederlands Kamerorkest en het Utrechts Symfonie 
Orkest: de start van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Allesomvattend
Mahler dirigeerde zelf de première van zijn Vijfde symfonie op 18 oktober 
1904 bij het Gürzenich Orchester in Keulen. Hij was zich ervan bewust hoe 
baanbrekend zijn nieuwste stuk was, want aan Alma schreef hij: ‘Wat moet 
het publiek van deze chaos maken, waarin voortdurend nieuwe werelden 
worden gecreëerd, die het volgende moment weer te gronde gaan?’ Boven-
dien realiseerde Mahler zich ook dat deze symfonie een grote uitdaging was 
voor de orkestleden: ‘de orkestpartijen zijn zo lastig te spelen, dat ik eigenlijk 
uitsluitend solisten nodig heb.’ Juist omdat Mahler heel bewust probeerde 
te breken met de welbekende structuren van klassieke en romantische 
symfonieën, is zijn muziek lastig te doorgronden. Soms klinken er in de 
verschillende instrumentgroepen tegelijkertijd totaal verschillende muzikale 
ideeën, die bewust zonder een logische opbouw zijn samengebracht. Het is 
misschien het beste om je als luisteraar over te geven aan de muziek, zonder 
precies alles te willen volgen. ‘Een symfonie moet zijn als de wereld, zij moet 
alles omvatten’, zei Mahler zelf. En dat is precies wat deze symfonie doet: 
het bevat zo’n beetje alle emoties die je als mens kan ervaren.

Tekst: Noortje Zanen
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Gustav Mahler (1860 - 1911)
Symfonie nr. 5 in cis (1902)
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