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Biografieën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester van het Nederlands Kamer
orkest. Hij leerde het vak bij dirigent en violist JeanJacques Kantorow in 
Basel en noemt dirigent Sir Colin Davis als grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester 
van het London Symphony Orchestra, een functie die hij tot en met 2017 
vervulde. Daarvoor was hij concertmeester bij het Orchestre d’Auvergne.
In de loop van de jaren is hij uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands 
Kamerorkest. Hij staat niet als dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de 
eerste lessenaar de musici aan. Nikolić wordt regelmatig gevraagd als 
muzikaal leider bij diverse internationale gezelschappen en was de afgelopen 
jaren te gast als concertmeester bij orkesten als Manchester Camerata, het 
Antwerp Symphony Orchestra en het Australian Chamber Orchestra. Sinds 
2007 heeft hij de leiding over het in Spanje gevestigde BandArt. Nikolić is 
docent aan het conserva torium van Parijs, de Hochschule für Musik in 
Saarbrücken en Codarts in Rotterdam.

Ronald Brautigam, piano
Al jarenlang behoort Ronald Brautigam tot de absolute top van Nederlandse 
pianisten met een indrukwekkende internationale carrière. Hij studeerde bij 
Jan Wijn, John Bingham en Rudolf Serkin en geeft zelf sinds 2011 les aan 
de Hochschule für Musik in Basel. Zijn grote doorbraak kwam toen hij in 
1984 de Nederlandse Muziekprijs won. Sindsdien heeft hij met talloze 
orkesten samengespeeld, waaronder het London Philharmonic Orchestra, 
het Gewandhausorchester Leipzig, het Koninklijk Concertgebouworkest en 
met regelmaat het Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands 
Kamerorkest. Een groot deel van zijn carrière is gewijd aan de historische 
fortepiano. In de loop der jaren gaf hij hierop talloze concerten als solist en 
met gespecialiseerde ensembles. Hij maakte meer dan zestig cd’s met onder 
andere het volledige pianooeuvre van Mozart, Haydn en Beethoven. Met 
deze opnames won hij onder meer twee Edisons, een Diapason d’Or en een 
Midem Classical Award. Al lange tijd vormt Ronald Brautigam een vast duo 
met violiste Isabelle van Keulen.

Masterminds over Mendelssohn
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 Felix MendelssohnBartholdy is 
te beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/masterminds.

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.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Barnabás Kelemen en Jonian Ilias Kadesha bij het 
Nederlands Kamerorkest 
Bartók liet zich inspireren door de Roemeense volksmuziek, Sarasate en 
Ravel door de passionele muziek van de Spaanse ‘zigeuners’. Haydns 
Symfonie nr. 49 kreeg niet voor niks de bijnaam ‘La Passione’. Mozarts 
gebalanceerde en genuanceerde Vioolconcert nr. 2 biedt perfect tegenwicht.

do 10 maart 2022, 20.15 u
TAQA Theater de Vest, Alkmaar
vr 11 maart 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 13 maart 2022, 20.15 u
zo 14 maart 2022, 14.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
Barnabás Kelemen, viool

Bartók  Roemeense Dansen
Mozart  Vioolconcert nr. 2
Sarasate  Zigeunerweisen
Ravel  Tzigane
Haydn  Symfonie nr. 49 ‘La Passione’

Jonian Ilias Kadesha



Vierde symfonie, dan had hij waarschijnlijk voor zijn populaire Eerste piano-
concert uit 1831 gekozen. Niet alleen omdat dit soloconcert net zoals de 
symfonie tijdens zijn Italiaanse reis ontstond, maar ook omdat hij niet zo 
tevreden was met zijn Tweede pianoconcert. Hoewel de première in 1837 een 
groot succes was, zou Mendelssohn nog diverse wijzigingen aanbrengen in
de partituur. De onovertroffen pianist Ronald Brautigam en het Nederlands 
Kamerorkest kiezen juist wél voor het Tweede pianoconcert, dat geheel ten 
onrechte veel minder vaak wordt uitgevoerd dan Mendelssohns andere 
soloconcerten. Mendelssohn schreef het in opdracht van het Birmingham 
Triennial Music Festival in 1837, waar hij te zien was als pianist, organist, 
componist en dirigent. Tijdens de première van het pianoconcert speelde hij 
zelf met veel succes de pianopartij. Na een heldhaftige introductie van het 
orkest en de solist samen, voert de solist vervolgens het hoogste woord in 
een vurig Allegro, met opvallend veel passages voor piano solo. Het wonder
schone Adagio, een teder lied zonder woorden, gaat plotseling over in het 
levendige, ondeugende en opwindende derde deel; een mooie combinatie 
tussen romantische orkestmuziek en virtuoze pianomuziek.

Romantisch verslag van een Italiaanse reis
Mendelssohns Vierde symfonie kreeg de toepasselijke bijnaam ‘Italiaanse 
symfonie’. Het verwijst naar de avonturen van de componist tijdens zijn 
Italiaanse reis in 1830 en 1831. ‘De Italiaanse symfonie maakt grote vorde
ringen’, schreef hij vanuit Rome in een brief aan zijn geliefde zus Fanny.
‘Het zal het vrolijkste stuk zijn dat ik ooit heb geschreven, vooral het laatste 
deel. Ik heb nog niets gevonden voor het langzame deel, ik denk dat ik dat 
voor Napels bewaar.’ Mendelssohn liet zich inspireren door ‘het land met de 
mooie, heldere luchten en het warme weer’, met als resultaat een stralende 
symfonie met verleidelijke melodieën die makkelijk in het gehoor ligg en. Hij 
voltooide het werk in Berlijn in maart 1833 en dirigeerde een paar maanden 
later zelf de première in Londen, op uitnodiging van de London Philharmonic 
Society. Na de première zou Mendelssohn nog vele wijzigingen aanbrengen 
in de partituur. De eerste uitgave van de oorspronkelijke versie uit 1833 
verscheen pas enkele jaren na zijn dood. Meteen vanaf de eerste maten van 
het eerste deel wordt de luisteraar meegesleept in een romantisch avontuur. 
Voor het langzame tweede deel, een nobel Andante, liet de componist zich 
mogelijk inspireren door een kerkelijke processie die hij in Napels had 
bijgewoond. Het elegante derde deel doet soms denken aan zijn eerder 

Zonovergoten Italië

Samen met Ronald Brautigam speelt het Nederlands Kamerorkest 
twee prachtige werken van Felix Mendelssohn: het energieke 
Tweede pianoconcert dat hij in opdracht van het Birmingham 
Festival schreef en zijn populaire ‘Italiaanse symfonie’, een ode aan 
het zonovergoten Italië. Als opening klinkt de indringende muziek 
van Hans Kox. 

Indringend jubileumwerk van Kox
De Nederlandse componist Hans Kox, die drie jaar geleden overleed, schreef 
The Concert in the Egg  speciaal voor het vijftigjarig bestaan van het Nederlands 
Kamerorkest in 2004. De vorige keer dat het orkest het werk speelde, was in mei
2021, een online concert zonder publiek in de zaal. Daarmee werd het motto 
van het stuk, een citaat van cultuurhistoricus Johan Huizinga uit 1935, opeens 
heel actueel: ‘We are living in a mad world. And we know it.’ Huizinga verwees 
met die uitspraak uiteraard niet naar de huidige pandemie, maar naar de 
moeilijke jaren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het motto past 
ook goed bij de afbeelding op het 16eeeuwse schilderij dat Kox als inspiratie
bron gebruikte. ‘Concert in het ei’ in de stijl van Hiëronimus Bosch is enerzijds 
een grappige afbeelding van een paar uitgelaten muzikanten die in een ei zitten 
te spelen, anderzijds een kritische weergave van de vervallen maatschappij van 
die tijd: een wereld van terreur en geweld, verpest door ketterij, hebzucht en 
dwaasheid. Hoewel de titel en het motto van het jubileumwerk zeer tot de 
verbeelding spreken, schreef Kox uiteindelijk toch vooral abstracte muziek. Het 
is een fascinerende compositie vol contrasten. Lyrische, betoverende en soms 
fl uisterzachte melodieën worden afgewisseld door beklemmende passages, 
jachtige snelle noten en woeste akkoorden. Indringende muziek die de luiste
raar overrompelt. 

Mendelssohns virtuoze Tweede pianoconcert
Naast twee soloconcerten voor twee piano’s en orkest en een concert voor 
piano, viool en strijkers, componeerde Felix Mendelssohn in totaal twee solo
concerten voor piano en symfonieorkest. Als de succesvolle componist en 
pianist zelf had mogen kiezen welk pianoconcert hij zou combineren met zijn 

geschreven Midzomernachtsdroom, met onder andere een paar prachtige 
solo’s voor de hoorns, fl uiten en eerste violen. Mendelssohn sluit de symfonie
af met een onweerstaanbaar Presto, gebaseerd op twee Italiaanse volks
dansen: de saltarello uit Rome en de tarantella uit Napels. De meeslepende 
dansritmes zijn niet alleen energiek en aanstekelijk, maar ook uitermate 
virtuoos. Een feest om naar te luisteren. 

Tekst: Noortje Zanen
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding
Ronald Brautigam, piano

do 17 februari 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 21.45 u)
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 18 februari 2022, 20.00 u
(einde concert ca. 21.30 u)
Philharmonie Haarlem
za 19 februari 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 21.45 u)
Het Concertgebouw 
zo 20 februari 2022, 14.15 u
(einde concert ca. 15.45 u)
Het Concertgebouw

Programma

Hans Kox (1930 - 2019)
The Concert in the Egg variaties
voor strijkers (2004)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 - 1847)
Pianoconcert nr. 2 in d, op. 40 (1837)

Allegro appassionato
Adagio. Molto sostenuto 
Finale. Presto scherzando

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 - 1847)
Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’ in A,
op. 90 (1833)

Allegro vivace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello. Presto

Ronald Brautigam



Vierde symfonie, dan had hij waarschijnlijk voor zijn populaire Eerste piano-
concert uit 1831 gekozen. Niet alleen omdat dit soloconcert net zoals de 
symfonie tijdens zijn Italiaanse reis ontstond, maar ook omdat hij niet zo 
tevreden was met zijn Tweede pianoconcert. Hoewel de première in 1837 een 
groot succes was, zou Mendelssohn nog diverse wijzigingen aanbrengen in
de partituur. De onovertroffen pianist Ronald Brautigam en het Nederlands 
Kamerorkest kiezen juist wél voor het Tweede pianoconcert, dat geheel ten 
onrechte veel minder vaak wordt uitgevoerd dan Mendelssohns andere 
soloconcerten. Mendelssohn schreef het in opdracht van het Birmingham 
Triennial Music Festival in 1837, waar hij te zien was als pianist, organist, 
componist en dirigent. Tijdens de première van het pianoconcert speelde hij 
zelf met veel succes de pianopartij. Na een heldhaftige introductie van het 
orkest en de solist samen, voert de solist vervolgens het hoogste woord in 
een vurig Allegro, met opvallend veel passages voor piano solo. Het wonder
schone Adagio, een teder lied zonder woorden, gaat plotseling over in het 
levendige, ondeugende en opwindende derde deel; een mooie combinatie 
tussen romantische orkestmuziek en virtuoze pianomuziek.

Romantisch verslag van een Italiaanse reis
Mendelssohns Vierde symfonie kreeg de toepasselijke bijnaam ‘Italiaanse 
symfonie’. Het verwijst naar de avonturen van de componist tijdens zijn 
Italiaanse reis in 1830 en 1831. ‘De Italiaanse symfonie maakt grote vorde
ringen’, schreef hij vanuit Rome in een brief aan zijn geliefde zus Fanny.
‘Het zal het vrolijkste stuk zijn dat ik ooit heb geschreven, vooral het laatste 
deel. Ik heb nog niets gevonden voor het langzame deel, ik denk dat ik dat 
voor Napels bewaar.’ Mendelssohn liet zich inspireren door ‘het land met de 
mooie, heldere luchten en het warme weer’, met als resultaat een stralende 
symfonie met verleidelijke melodieën die makkelijk in het gehoor ligg en. Hij 
voltooide het werk in Berlijn in maart 1833 en dirigeerde een paar maanden 
later zelf de première in Londen, op uitnodiging van de London Philharmonic 
Society. Na de première zou Mendelssohn nog vele wijzigingen aanbrengen 
in de partituur. De eerste uitgave van de oorspronkelijke versie uit 1833 
verscheen pas enkele jaren na zijn dood. Meteen vanaf de eerste maten van 
het eerste deel wordt de luisteraar meegesleept in een romantisch avontuur. 
Voor het langzame tweede deel, een nobel Andante, liet de componist zich 
mogelijk inspireren door een kerkelijke processie die hij in Napels had 
bijgewoond. Het elegante derde deel doet soms denken aan zijn eerder 

Zonovergoten Italië

Samen met Ronald Brautigam speelt het Nederlands Kamerorkest 
twee prachtige werken van Felix Mendelssohn: het energieke 
Tweede pianoconcert dat hij in opdracht van het Birmingham 
Festival schreef en zijn populaire ‘Italiaanse symfonie’, een ode aan 
het zonovergoten Italië. Als opening klinkt de indringende muziek 
van Hans Kox. 

Indringend jubileumwerk van Kox
De Nederlandse componist Hans Kox, die drie jaar geleden overleed, schreef 
The Concert in the Egg  speciaal voor het vijftigjarig bestaan van het Nederlands 
Kamerorkest in 2004. De vorige keer dat het orkest het werk speelde, was in mei
2021, een online concert zonder publiek in de zaal. Daarmee werd het motto 
van het stuk, een citaat van cultuurhistoricus Johan Huizinga uit 1935, opeens 
heel actueel: ‘We are living in a mad world. And we know it.’ Huizinga verwees 
met die uitspraak uiteraard niet naar de huidige pandemie, maar naar de 
moeilijke jaren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het motto past 
ook goed bij de afbeelding op het 16eeeuwse schilderij dat Kox als inspiratie
bron gebruikte. ‘Concert in het ei’ in de stijl van Hiëronimus Bosch is enerzijds 
een grappige afbeelding van een paar uitgelaten muzikanten die in een ei zitten 
te spelen, anderzijds een kritische weergave van de vervallen maatschappij van 
die tijd: een wereld van terreur en geweld, verpest door ketterij, hebzucht en 
dwaasheid. Hoewel de titel en het motto van het jubileumwerk zeer tot de 
verbeelding spreken, schreef Kox uiteindelijk toch vooral abstracte muziek. Het 
is een fascinerende compositie vol contrasten. Lyrische, betoverende en soms 
fl uisterzachte melodieën worden afgewisseld door beklemmende passages, 
jachtige snelle noten en woeste akkoorden. Indringende muziek die de luiste
raar overrompelt. 

Mendelssohns virtuoze Tweede pianoconcert
Naast twee soloconcerten voor twee piano’s en orkest en een concert voor 
piano, viool en strijkers, componeerde Felix Mendelssohn in totaal twee solo
concerten voor piano en symfonieorkest. Als de succesvolle componist en 
pianist zelf had mogen kiezen welk pianoconcert hij zou combineren met zijn 

geschreven Midzomernachtsdroom, met onder andere een paar prachtige 
solo’s voor de hoorns, fl uiten en eerste violen. Mendelssohn sluit de symfonie
af met een onweerstaanbaar Presto, gebaseerd op twee Italiaanse volks
dansen: de saltarello uit Rome en de tarantella uit Napels. De meeslepende 
dansritmes zijn niet alleen energiek en aanstekelijk, maar ook uitermate 
virtuoos. Een feest om naar te luisteren. 

Tekst: Noortje Zanen
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding
Ronald Brautigam, piano

do 17 februari 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 21.45 u)
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 18 februari 2022, 20.00 u
(einde concert ca. 21.30 u)
Philharmonie Haarlem
za 19 februari 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 21.45 u)
Het Concertgebouw 
zo 20 februari 2022, 14.15 u
(einde concert ca. 15.45 u)
Het Concertgebouw

Programma

Hans Kox (1930 - 2019)
The Concert in the Egg variaties
voor strijkers (2004)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 - 1847)
Pianoconcert nr. 2 in d, op. 40 (1837)

Allegro appassionato
Adagio. Molto sostenuto 
Finale. Presto scherzando

Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809 - 1847)
Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’ in A,
op. 90 (1833)

Allegro vivace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello. Presto

Ronald Brautigam



orkest.nlorkest.nl

Ronald 
Brautigam

Mendels-
sohn

Gordan Nikolić, viool/leiding 

do 17 februari TAQA Theater De Vest 
vr 18 februari Philharmonie Haarlem 

za 19 | zo 20 februari Het Concertgebouw

Ronald Ronald Ronald 
BrautigamBrautigamBrautigamBrautigamBrautigamBrautigam

Programmatoelichting

3709 NPO NKO C Programmatoelichtingen A5 S2 21-22 d.indd   53709 NPO NKO C Programmatoelichtingen A5 S2 21-22 d.indd   5 01-02-2022   15:3601-02-2022   15:36

Biografieën

Gordan Nikolić, viool/leiding
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester van het Nederlands Kamer
orkest. Hij leerde het vak bij dirigent en violist JeanJacques Kantorow in 
Basel en noemt dirigent Sir Colin Davis als grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester 
van het London Symphony Orchestra, een functie die hij tot en met 2017 
vervulde. Daarvoor was hij concertmeester bij het Orchestre d’Auvergne.
In de loop van de jaren is hij uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands 
Kamerorkest. Hij staat niet als dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de 
eerste lessenaar de musici aan. Nikolić wordt regelmatig gevraagd als 
muzikaal leider bij diverse internationale gezelschappen en was de afgelopen 
jaren te gast als concertmeester bij orkesten als Manchester Camerata, het 
Antwerp Symphony Orchestra en het Australian Chamber Orchestra. Sinds 
2007 heeft hij de leiding over het in Spanje gevestigde BandArt. Nikolić is 
docent aan het conserva torium van Parijs, de Hochschule für Musik in 
Saarbrücken en Codarts in Rotterdam.

Ronald Brautigam, piano
Al jarenlang behoort Ronald Brautigam tot de absolute top van Nederlandse 
pianisten met een indrukwekkende internationale carrière. Hij studeerde bij 
Jan Wijn, John Bingham en Rudolf Serkin en geeft zelf sinds 2011 les aan 
de Hochschule für Musik in Basel. Zijn grote doorbraak kwam toen hij in 
1984 de Nederlandse Muziekprijs won. Sindsdien heeft hij met talloze 
orkesten samengespeeld, waaronder het London Philharmonic Orchestra, 
het Gewandhausorchester Leipzig, het Koninklijk Concertgebouworkest en 
met regelmaat het Nederlands Philharmonisch Orkest en Nederlands 
Kamerorkest. Een groot deel van zijn carrière is gewijd aan de historische 
fortepiano. In de loop der jaren gaf hij hierop talloze concerten als solist en 
met gespecialiseerde ensembles. Hij maakte meer dan zestig cd’s met onder 
andere het volledige pianooeuvre van Mozart, Haydn en Beethoven. Met 
deze opnames won hij onder meer twee Edisons, een Diapason d’Or en een 
Midem Classical Award. Al lange tijd vormt Ronald Brautigam een vast duo 
met violiste Isabelle van Keulen.

Masterminds over Mendelssohn
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 Felix MendelssohnBartholdy is 
te beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/masterminds.

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.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Barnabás Kelemen en Jonian Ilias Kadesha bij het 
Nederlands Kamerorkest 
Bartók liet zich inspireren door de Roemeense volksmuziek, Sarasate en 
Ravel door de passionele muziek van de Spaanse ‘zigeuners’. Haydns 
Symfonie nr. 49 kreeg niet voor niks de bijnaam ‘La Passione’. Mozarts 
gebalanceerde en genuanceerde Vioolconcert nr. 2 biedt perfect tegenwicht.

do 10 maart 2022, 20.15 u
TAQA Theater de Vest, Alkmaar
vr 11 maart 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 13 maart 2022, 20.15 u
zo 14 maart 2022, 14.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
Barnabás Kelemen, viool

Bartók  Roemeense Dansen
Mozart  Vioolconcert nr. 2
Sarasate  Zigeunerweisen
Ravel  Tzigane
Haydn  Symfonie nr. 49 ‘La Passione’

Jonian Ilias Kadesha


