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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 kinde-
ren, 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.

Biografie

Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is sinds dit seizoen chef-dirigent van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera. In september opende 
hij zijn eerste seizoen met Zemlinsky’s Der Zwerg. ‘Een sterk spelend 
Nederlands Philharmonisch 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 internationale operahuizen als Staats oper 
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.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti dirigeert Elgar en Mendelssohn
Chef-dirigent Lorenzo Viotti en cellist Gautier Capuçon delen het podium in 
een contrastrijk drieluik met muziek waarin Groot-Brittannië centraal staat. 
Viotti dirigeert een van de meest geliefde symfonieën van Mendelssohn: de 
‘Schotse’. Capuçons soleert in het Celloconcert van Elgar. Het is een van de 
lievelingswerken van de cellist: ‘Het is intens, lyrisch, schrijnend, heeft 
diepte en soms nostalgie’.

vr 22 oktober 2021, 20.15 u
TivoliVredenburg, Utrecht
za 23 oktober 2021, 20.15 u
ma 25 oktober 2021, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
Gautier Capuçon, cello

Adès - Three Studies from Couperin
Elgar - Celloconcert
Mendelssohn - Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

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 complexe leven 
van de grote meesters in de klassieke 
muziek. De nieuwste aflevering over 
Richard Strauss is nu te beluisteren in 
diverse podcastapps of via orkest.nl/
masterminds.



luiden de hoorns en de trompetten de beroemde ‘Mars van de Zwitserse 
soldaten’ in. Het zijn die laatste drie minuten van de ouverture waar iedereen 
Guillaume Tell van kent. En dat is ook niet zo gek, want wedden dat dit 
stuwende, energieke thema nog dagen in uw hoofd blijft rondgalopperen?

Schuberts grootse symfonieën
Toen Franz Schubert in 1828 op 31-jarige leeftijd overleed, waren maar 
weinigen zich bewust van de genialiteit van de componist. Dat hij naast 
prachtige liederen en een indrukwekkend kamermuziekoeuvre ook grootse 
symfonieën had gecomponeerd, was niet algemeen bekend. Die symfonieën 
werden pas na zijn dood uitgegeven. Symfonie nr. 6 werd vier weken na 
Schuberts dood voor het eerst uitgevoerd. Hij componeerde het op zijn 
twintigste en het is zowel zijn laatste jeugdsymfonie als zijn eerste ‘grote’ 
symfonie. Al streepte de componist het woord ‘grote’ juist door op het titel-
blad, die term bleef bewaard voor zijn Symfonie nr. 9 in C. De zesde wordt 
daarom wel de ‘kleine symfonie in C’ genoemd.
Waar de openingsmaten van het adagio direct aan Beethoven doen denken en 
ook de invloed van Haydn al snel goed hoorbaar is, is het vooral de knipoog 
naar Rossini die deze symfonie kenmerkt. Wenen was in die tijd in de ban van 
Rossini en dat gold ook zeker voor Schubert: ‘Hij is absoluut een exceptioneel 
genie’, zei hij over de Italiaanse componist. Schubert onderbrak het werk aan 
deze symfonie zelfs om twee ouvertures in Italiaanse stijl te componeren. Die 
verering van Rossini is goed te horen in het cavatina-achtige tweede deel en 
in de energieke spontaniteit van de finale. In het scherzo is het Beethoven die 
de toon bepaalt, maar we horen ook al een vooruitverwijzing naar Schuberts 
eigen Symfonie nr. 9. En ondanks dat de namen Haydn, Beethoven en Rossini 
onherroepelijk opkomen bij het luisteren naar deze symfonie is het vooral 
Schuberts eigen gave voor melodieën, zijn talent voor de grote lijn en de 
subtiliteit van zijn emotionele uitdrukkingskracht die indruk maken: bij 
Schubert schijnt nooit alleen de zon en is er nooit alleen drama. Schubert 
weet zelfs de luchtigste Rossini-melodieën een zekere ernst en de strafste 
Beethovendreunen een zonnestraal mee te geven. 

Italiaans copyright
Een rechtszaak over auteursrecht kan de besten overkomen. Zo stond de 
22-jarige Richard Strauss voor de rechter, omdat hij de melodie van het lied 
Funiculì Funiculà voor een Napels volkslied had gehouden en een prominente 

Klassiek Italië

Twintig jaar lang componeerde Rossini aan een stuk door de ene 
na de andere opera. Op 37-jarige leeftijd kwam daar plots een 
einde aan en dat terwijl hij nog jarenlang leefde. Guillaume Tell 
was zijn allerlaatste opera. Zijn opera’s waren ongekend populair in 
Wenen, waar ook Schubert zich liet inspireren door de Italiaanse 
componist. Richard Strauss vond inspiratie in het geboorteland van 
Rossini. De indrukken van zijn reis door Italië legde hij vast in zijn 
eerste symfonische gedicht. 

Rossini’s laatste opera
Er wordt wel eens beweerd dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Gioachino 
Rossini nam die raad ter harte toen hij in 1829 zijn laatste opera Guillaume Tell 
componeerde. Na enorme successen in heel Italië, een ware Rossini-koorts in 
Wenen, een groots onthaal in Londen en een royaal contract in Parijs ging 
Rossini op 37-jarige leeftijd met pensioen. De precieze reden van dit vroege 
afscheid blijft een mysterie, maar voor het geld hoefde Rossini niet meer te 
componeren: met zijn 39 opera’s had hij een fortuin verdiend. Dat zijn opera 
over Willem Tell zijn laatste zou worden, stond voor Rossini al een tijdje vast. 
Hij was contractueel nog verplicht in Parijs een Franstalige ‘Grand opera’ te 
componeren, maar nieuwe contracten zou hij niet meer aangaan. Volgens velen 
bewaarde Rossini het beste tot het laatst. Toch is de opera sinds de première 
relatief weinig uitgevoerd. Dat komt door de enorme lengte van vier uur en de 
moeilijkheidsgraad van de vocale partijen, maar ook door de politieke situatie. 
De opera over de Zwitserse met kruisboog bewapende vrijheidsstrijder deed het 
niet goed bij de censoren in het 19e-eeuwse Europa bij wie de Franse Revolutie 
nog vers in het geheugen lag.
Wie aan de beroemde Ouverture ‘Guillaume Tell’ denkt, denkt waarschijnlijk 
direct aan de galopperende finale. Je zou bijna vergeten dat die nog door drie 
prachtige delen wordt voorafgegaan. In de langzame prelude voor celli, bassen 
en pauken horen we de zonsopkomst. De rest van het orkest voegt zich erbij 
voor een fikse storm met een glansrol voor de trombones. De storm gaat net zo 
plotseling liggen als die opkwam, waarna de althobo en de fluit een ‘Ranz des 
Vaches’ of Kuhreihen, een melancholiek herderslied zingen. En pas daarna 

rol gaf in het vierde deel van zijn symfonische fantasie Aus Italien. In werke-
lijkheid was het ‘volkslied’ dat Strauss in 1886 tijdens zijn uitgebreide reis 
door Italië in Napels veelvuldig had gehoord, een humoristisch lied uit 1880 
van Luigi Denza geschreven ter ere van de inhuldiging van het kabeltreintje 
(funicolare) dat toeristen naar de krater van de Vesuvius bracht. Strauss had 
daardoor nagelaten de componist te vermelden, laat staan te honoreren voor 
het gebruik van zijn deuntje. Dat zag ook de rechter en Strauss heeft Denza 
nog lang moeten betalen, elke keer dat Aus Italien werd uitgevoerd. 
U zult de melodie van het lied in het vierde deel ‘Neapolitanisches Volks-
leben’ ongetwijfeld herkennen. Zangers als Luciano Pavarotti, José Carreras 
en Andrea Bocelli, maar ook André Rieu hadden het op hun repertoire staan. 
In de drie voorafgaande delen verklankte Strauss zijn indrukken van het 
Romaanse platteland, de ruïnes in Rome en het strand bij Sorrento. Aus 
Italien was Strauss’ eerste symfonische gedicht, een genre waarin hij een 
ware meester bleek. Hij pochte met gevoel voor overdrijven ooit zelfs een glas 
bier in muziek te kunnen omzetten. Een vakantie in Italië verklanken is in elk 
geval grandioos gelukt.

Tekst: Alexander Klapwijk

Nederlands 
Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent

za 25 september 2021, 20.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
zo 26 september 2021, 14.15 u
(einde concert ca. 16.15 u)
Het Concertgebouw

Concert op Radio 4
Het concert van zaterdag 
25 september wordt opgenomen 
en op maandag 27 september om 
20.00 u uitgezonden door NPO 
Radio 4 in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.

Programma

Gioachino Rossini (1792 - 1868)
Ouverture uit ‘Guillaume Tell’ (1829)

Prelude: Ochtendgloren
Storm
Oproep aan de melkkoeien
Finale: Mars van de Zwitserse soldaten

Franz Schubert (1797 - 1828)
Symfonie nr. 6 in C, D. 589 (1816)

Adagio - Allegro
Andante
Scherzo: Presto - Più lento
Allegro moderato

Richard Strauss (1864 - 1949)
Aus Italien, op. 16 (1886)

Auf der Campagna
In Roms Ruinen
Am Strande von Sorrent
Neapolitanisches Volksleben
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