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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 Kamer
orkest. 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. Naast zijn activiteiten 
als violist en orkestleider is Nikolić docent aan het conservatorium van Parijs, 
de Hochschule für Musik in Saarbrücken en Codarts in Rotterdam.

Timothy Ridout, altviool
De Engelse altviolist Timothy Ridout volgde zijn opleiding aan de Royal 
Academy of Music in Londen en de Kronberg Academy in Duitsland. Al 
tijdens zijn studie zette hij diverse concoursen op zijn naam, waaronder de 
Cecil Aronowitz International Viola Competition in Birmingham in 2014 en 
een jaar later de Lionel Tertis Competition. Ook kreeg hij een BorlettiBuitoni 
Trust Fellowship. Hij is BBC New Generation Artist en participeert in het 
Bowers Program van de Chamber Music Society of Lincoln Center. Ridout 
heeft veel beroemde stukken uit het altvioolrepertoire met succes uitgevoerd, 
waaronder Harold en Italie van Berlioz met het Orchestre National de Lille en 
Mozarts Sinfonia concertante tijdens het Sion Festival samen met Janine 
Jansen. Daarnaast laat hij zich veelvuldig horen als kamermusicus en geeft 
hij recitals over de hele wereld. Als zodanig speelde hij samen met bekende 
musici als Christian Tetzlaff, Steven Isserlis en Joshua Bell. Dit seizoen 
debuteerde Ridout onder meer bij het BBC Symphony Orchestra, Tokyo 
Metropolitan en hrSinfonieorchester.

Masterminds over Mozart
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 Wolfgang Amadeus Mozart is 
te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/mozart

Over het Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest werd in 1955 opgericht. Violist en dirigent 
Szymon Goldberg was muzikaal leider vanaf de oprichting van het orkest tot 
aan 1979. Hij verwierf wereldfaam toen hij met het orkest in de Carnegie Hall 
in New York speelde: ‘If ever a concert merited the epithet ‘perfect’, it was 
the one given by Szymon Goldberg and his Netherlands Chamber Orchestra 
in Carnegie Hall,’ schreef The New York Times destijds. Het Nederlands 
Kamerorkest is met 25 tot 45 musici een klein en intiem orkest en weet het 
publiek telkens weer mee te slepen met zinderend samenspel. De musici 
vertrouwen blind op elkaar, en die chemie is voelbaar tijdens een concert. 
In 2004 werd Gordan Nikolić aangesteld als muzikaal leider. Het orkest is 
samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste orkestpartner 
van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot de beste 
operaorkesten.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Johannes-Passion met René Jacobs en Cappella Amsterdam
Voor de traditionele passieconcerten werkt het Nederlands Kamerorkest dit 
jaar samen met Cappella Amsterdam. Samen met zes solisten voeren ze Bachs 
Johannes-Passion uit onder leiding van barokspecialist René Jacobs.
 
za 1 april 2023, 20.15 u
ma 3 april 2023, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
René Jacobs, dirigent
Cappella Amsterdam
Werner Güra, Yannick Debus, 
Birgitte Christensen, Helena 
Rasker, Matthias Winckhler 
en Mark Milhofer

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 
verzorgingshuizen. Geniet u 
van onze concerten en gunt 
u dit iedereen? Kijk op 
orkest.nl/steun wat u als 
Vriend of Geefkringlid kunt 
doen.

René Jacobs



heerlijkste blazerspartijen en lijkt een generale repetitie voor Le nozze di 
Figaro, de opera waarmee Mozart Praag op zijn kop zette. 

Overture to the sun
Hier maakt het programma een grote sprong in de tijd, naar de dag van 
vandaag, naar muziek van Meriç Artaç. De TurksNederlandse componiste is 
een cultureel ondernemer in de breedste zin van het woord. Ze werd in 1990 
geboren in Istanboel en begon haar muzikale opleiding op haar vijfde aan 
het Staatsconservatorium van de Universiteit van Istanboel waar ze op haar 
achttiende afstudeerde. Vervolgens verhuisde ze naar Rotterdam om compo
sitie te studeren bij PeterJan Wagemans, bij wie ze in 2015 cum laude haar 
master behaalde. Artaç is momenteel docent compositie aan het Conserva
torium van Amsterdam, coördinator van de compositieafdeling van het 
Rotterdams Conservatorium en artistiek directeur van het AKOM Ensemble, 
een ensemble voor hedendaagse klassieke muziek in Rotterdam. Speciaal 
voor het Nederlands Kamerorkest componeerde Artaç een nieuw werk, dat 
tijdens dit concert zijn wereldpremière beleeft. Daarover vertelt zij: ‘Overture 
to the Sun vertelt een verhaal van eenzaamheid en gezelschap, intelligentie 
en gevoeligheid, en licht en duisternis. Geïnspireerd door het boek Klara and 
the Sun van Kazuo Ishiguro, plaatst het stuk vraagtekens bij het idee van 
dualisme en heterogene principes; contrasterende, jagende en nabootsende 
melodieën en harmonieën. Twee entiteiten ontmoeten elkaar, vullen elkaar 
aan, transformeren, botsen en dissociëren op een reis om de verborgen zon 
te vinden voor wat avontuur, hoop en ultieme redding.’

Dubbeltalent
Wie denkt aan Mozart als uitvoerend musicus, ziet hem waarschijnlijk achter 
een klavecimbel of fortepiano zitten. En dat beeld klopt. Toch was hij door 
zijn vader Leopold van jongs af aan opgeleid als dubbeltalent. Hij speelde 
klavecimbel én viool en was vanaf zijn dertiende onbezoldigd concertmeester 
van de hofkapel van de aartsbisschop van Salzburg, waar zijn vader vice 
kapelmeester was. Aangespoord door zijn vader trad Mozart in de jaren 1773 
tot 1777 veelvuldig op als vioolsolist. Zo was Leopold ook de drijvende kracht 
achter het ontstaan van de Sinfonia concertante. Voor concertorganisatoren 
was dit genre erg aantrekkelijk, want het publiek zag graag de spectaculaire 
wedijver tussen de verschillende solisten. Opvallend is de klank van de 

Van Mozart tot Meriç Artaç

In dit concert hoort u muziek uit twee heel verschillende tijden. 
Aan het begin en eind werken van Mozart, die in 1786 op handen 
gedragen werd in Praag toen hij daar zijn Symfonie nr. 38 voor 
het eerst ten gehore bracht. Met zijn Sinfonia concertante boeide 
hij de luisteraars door de samenzang van de twee spannende 
solopartijen voor viool en altviool. Tussen deze twee composities 
in gaat Overture to the sun van de Turks-Nederlandse Meriç Artaç 
in première.

Tussen Wenen en Praag
In 1781 verliet Wolfgang Amadeus Mozart voorgoed zijn geboorteplaats 
Salzburg. In de muzikale wereldstad Wenen zou hij de resterende tien jaar 
van zijn korte leven doorbrengen. Hij trouwde er met Constanze Weber, stichtte 
een gezin en componeerde zijn bekendste pianoconcerten, symfonieën, 
strijkkwartetten, de opera’s Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, 
Die Zauberflöte en ten slotte het Requiem. In Wenen vonden ook de wereld
beroemde en historische ontmoetingen plaats met de componisten Gluck, 
Haydn en Beethoven. Mozart verliet de Oostenrijkse hoofdstad regelmatig 
voor muzikale reizen. In Praag vierde hij in 1787 enorme triomfen met zijn 
Figaro en Symfonie nr. 38. Mozart voltooide de symfonie in december 1786 in 
Wenen, maar het werk ging de wereld over als de 'Praagse'. In Praag, waar hij 
veel van zijn grootste successen beleefde, was namelijk de première van deze 
bijzondere symfonie. Vanwege de fascinerende inhoud en de bijnaam wordt 
het werk in een adem genoemd met zijn laatste grote drie symfonieën. De 
opening met een langzaam deel hoort meer thuis bij Haydn dan bij Mozart. 
Vijf ferme slagen op de deur verschaffen toegang tot een wereld van twijfel, 
kwellende vragen en verwarring. Licht en donker strijden hier om de voorrang. 
Vervolgens brengt Mozart een sprankelend Allegro op gang met een machtig 
en geslepen lijnenspel. Het Andante is wankelmoedig. Klinkt hier verdriet met 
een gouden randje of gesluierde vreugde? Het Menuet wordt overgeslagen, 
want Mozart heeft genoeg aan drie delen. Heeft hij de Weense etiquette van 
het voorgeschreven galante menuet expres genegeerd? De finale is vol van de 

altviool, die een halve toon hoger is gestemd dan normaal, waardoor dubbel
grepen gemakkelijk te realiseren zijn. De gebruikelijke zonnige sfeer van het 
genre ademt het werk niet. Het Andante doet zelfs bijzonder droef en klaag
lijk aan. Is dat een echo van de pijnlijke ervaringen tijdens de reis die Mozart 
in de jaren ervoor samen met zijn moeder maakte? In Mannheim en München 
ging hij op zoek naar opdrachten, maar oogstte slechts negatieve reacties. 
Hij werd verliefd op de mooie zangeres Aloysia Weber, de zus van zijn latere 
vrouw Constanze, die hem afwees. Intussen zette Leopold hem per brief 
onder druk: ‘Vooruit, naar Parijs!’ Tot overmaat van ramp overleed Wolfgangs 
moeder in de Franse hoofdstad. In een zeer ontroerende brief bracht Mozart 
zijn vader van haar dood op de hoogte: ‘Mon très cher Père…’ Tegen die 
achtergrond schreef Mozart zijn prachtige Sinfonia concertante.

Tekst: Clemens Romijn
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Beitske de Jong gaat in 
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met Meriç Artaç
zo 19 februari, 13.40 u in de 
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Het Nederlands Kamerorkest draagt dit concert op aan de slachtoffers 
van de aardbeving in Turkije en Syrië. Onze gedachten gaan uit naar de 
nabestaanden en mensen die nog in onzekerheid leven over hun dierbaren.

Timothy Ridout
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