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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 muzi
kaal 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.

Alexandre Kantorow, piano
De FransBritse Alexandre Kantorow wordt door critici geprezen als ‘De tsaar 
van de piano’ en ‘De reïncarnatie van Liszt’. Op zestienjarige leeftijd maakte 
hij zijn professionele debuut op het La Folle Journée Festival in Nantes. In 
2019 brak de toen tweeëntwintigjarige pianist internationaal door op het 
Tsjaikovski Concours in Moskou; naast de gouden medaille won hij ook de 
Grand Prix, die slechts drie keer eerder in de geschiedenis van het concours 
was uitgereikt. Kantorow soleerde bij het Orchestre de Paris, Staatskapelle 
Berlin, de Munich Philharmonic en was al twee keer eerder te gast bij het 
Nederlands Kamerorkest. Hij speelde in beroemde zalen als het Berliner 
Konzerthaus, het BOZAR in Brussel en Het Concertgebouw in Amsterdam, 
waar hij optrad in de prestigieuze serie Meesterpianisten. Zijn eerste cd, 
À la Russe getiteld, werd meteen bekroond met de Choc de l’Année. Zijn 
opname van de pianoconcerten van SaintSaëns ontving een Diapason d’Or 
en de Critics Prize riep hem uit tot ‘Revelation of the Year 2019’.

Masterminds over Saint-Saëns
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 Camille SaintSaëns 
is te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/masterminds.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lucas en Arthur Jussen met Beethovens Pianoconcert nr. 5
en de Koorfantasie
Samen met het Nederlands Kamerorkest spelen Lucas en Arthur Jussen 
alle vijf pianoconcerten van Beethoven. Als afsluiting van de cyclus klinkt 
Pianoconcert nr. 5 en de revolutionaire Fantasie voor piano, koor en orkest.

do 1 december 2022, 20.15 u
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 2 december 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 3 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw
zo 4 december 2022, 15.00 u
TivoliVredenburg, Utrecht
ma 5 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw

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 Orches
tra 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. Hij staat niet als 
dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. 
Het orkest is samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste 
orkestpartner van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot 
de beste operaorkesten.

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.



Pianoconcert voor Rubinstein
Het is een flinke tijdssprong van Rameau naar Camille SaintSaëns. Toch 
staan deze schijnbaar verschillende componisten vrij dicht bij elkaar. Niet 
alleen modelleerde SaintSaëns zijn Etudes voor de linkerhand op. 135 naar 
het klavierwerk van Rameau, ook speelde hij regelmatig repertoire van de 
componist. Zijn belangstelling resulteerde uiteindelijk in de eerste kritische 
uitgaven van de klavierwerken van Rameau. Het is ook de invloed van 
Rameau en Johann Sebastian Bach die direct opvalt bij de opening van het 
Tweede pianoconcert. De componist schreef het pianoconcert in 1868 voor 
zijn goede vriend en pianist Anton Rubinstein. Bij de première speelde 
SaintSaëns wel zelf de pianopartij, zodat Rubinstein zijn directiedebuut in 
Parijs kon maken. Het driedelige concert heeft meer weg van een symfonie 
waarvan het eerste deel ontbreekt dan van een traditioneel soloconcert. Het 
langzame eerste deel bestaat uit een verrassende pianoinleiding, gevolgd 
door een toespeling op het thema van een zetting van het Tantum Ergo van 
SaintSaëns’ leerling Gabriel Fauré. Het tweede deel is een soort scherzo 
met een eerste thema in de piano dat afgeleid is van het hoofdthema van het 
eerste deel. Ook het tweede thema, dat voor het eerst klinkt in de fagot en de 
lage strijkers, is daaraan verwant. De finale is een virtuoze dans gebaseerd 
op het ritme van de Italiaanse tarantella dat direct geaccentueerd wordt in 
de openingsmaten van de piano. 

Persoonlijk monument
Maurice Ravel had grote bewondering voor de orkestratiekwaliteiten van 
SaintSaëns. Niet alleen maakte hij furore met het ‘inkleuren’ van werken van 
anderen, zoals de Schilderijen van een Tentoonstelling van Moessorgski, ook 
maakte hij van zijn eigen pianopartituren geregeld intrigerende orkestversies. 
Zo ook van Le Tombeau de Couperin dat hij in november 1917 voltooide en 
waarvan hij in 1919 vier delen orkestreerde. Met deze compositie wilde Ravel 
een hommage brengen aan de Franse barokke muziek, maar zijn plan bleef 
liggen door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ravel koos ervoor zijn 
land te dienen en werd uiteindelijk ambulancechauffeur en medisch assis
tent aan het front. Zijn slechte gezondheid deed hem eind 1916 met een 
flinke depressie terugkeren naar Parijs. In 1917 begon hij zijn ervaringen van 
zich af te schrijven in de vorm van een zesdelige suite voor piano. Daarin is 

Franse meesterwerken

Dit programma met werken van Rameau, Saint-Saëns en 
Ravel lijkt in de eerste plaats vooral een stukje Franse muziek-
geschiedenis in vogelvlucht. Dat is het zeker, maar er is een 
onderliggende stroom van waardering en beïnvloeding die geen 
rekening houdt met een tijdsspanne van meer dan een eeuw. 
Zo was Saint-Saëns de eerste die in de late negentiende eeuw de 
erfenis van Rameau serieus nam. En Ravel was een leerling van 
Gabriel Fauré, een goede vriend en student van Saint-Saëns.

Imaginaire symfonie
De verbazing over het feit dat een componist die zo goed voor orkest kan 
schrijven als Jean Philippe Rameau nooit een symfonie componeerde, leidde 
ertoe dat artistiek leider Willem de Bordes een ‘imaginaire symfonie’ samen
stelde van instrumentale fragmenten uit zijn opera’s en balletten. Rameau was 
een laatbloeier: zijn grootste faam kwam pas met zijn muziektheatrale werken. 
Op vijftigjarige leeftijd schreef hij zijn eerste opera Hippolyte et Aricie. In het 
kielzog van François Couperin bleek hij al een begenadigd componist van 
klaviermuziek, maar in zijn opera’s ontpopte hij zich als een geniaal schepper 
van instrumentale muziek. Deze symfonische kwaliteiten worden belicht in Une 
Symphonie Inventée, een vijfdelig relaas waarin alle facetten van Rameau’s 
inventiviteit aan de orde komen. Zo neemt Rameau je in de Ouverture uit de 
opera Zais (1748) mee in zijn opzwepende verbeelding van het universum dat 
uit chaos ontstaat. De beide Tambourins uit de opera Dardanus (1739) staan 
voor de vrolijke kant van Rameau en vinden hun inspiratie in de muziek van de 
Franse doedelzak. Het langzame derde deel, het statige Entrée de Polymnie uit 
de opera Les Boréades (1763), is vooral bijzonder door het solistisch gebruik 
van de fagot. Ook in de wonderlijke afsluitende Chaconne uit Les Indes 
Galantes (1735), een zogenaamd operaballet, heeft de fagot een belangrijke rol 
samen met de hobo. In het aan de Chaconne voorafgaande Orage uit de pas in 
1975 herontdekte opera Platée laat Rameau compleet met windmachine horen 
dat hij met het uitbeelden van een storm niet onderdoet voor Antonio Vivaldi.

weliswaar de stijl van componisten als Rameau en Couperin te herkennen, 
maar het werd vooral een persoonlijk monument voor vrienden die tijdens 
de oorlog gesneuveld waren. Zo schreef hij de Prelude voor de componist 
Jacques Charlot die als luitenant sneuvelde en het zesde deel, Toccata, 
voor kapitein Joseph de Marliave, musicoloog en echtgenoot van pianiste 
Marguerite Long. Op die manier protesteerde Ravel niet alleen stilletjes 
tegen de zinloosheid van de oorlog, hij eerde ook goede vrienden van wie 
de carrière in de knop gebroken werd.

De geest van Ravel
In 1919 kreeg het eerbetoon een vervolg met een orkestratie die Ravel op 
verzoek van zijn uitgever maakte. Waarom hij bij die gelegenheid slechts vier 
delen orkestreerde, is niet duidelijk. Het was in elk geval een bewuste keuze, 
want Ravel veranderde de volgorde van de vier delen ten opzichte van de 
originele versie voor piano. Diverse componisten en arrangeurs hebben de 
ontbrekende delen alsnog georkestreerd. Alleen schemerde daarin vooral 
hun eigen stijl door en contrasteerde de orkestraties te veel met de andere 
vier delen. Het Nederlands Kamerorkest gaf daarom Wijnand van Klaveren 
de opdracht de Fugue en de Toccata opnieuw te orkestreren en zo dicht 
mogelijk bij de stijl van Ravel te blijven. Hij bestudeerde de orkestratie van 
Ravel intens, herstelde de volgorde van de pianoversie en nam bijvoorbeeld 
het principe van de afwisseling van de eerste en de tweede violen dat Ravel 
toepast in de Prelude over in de Toccata. En in de Fugue liet Van Klaveren 
doelbewust de door Ravel vaak kleurrijk ingezette koperblazers weg om zo 
een neutralere klank te krijgen. Hoewel Van Klaveren bescheiden meent dat 
‘het benaderen van de geest van Ravel een onhaalbaar ideaal is’, klinken de 
Fugue en de Toccata in het geheel van Le Tombeau de Couperin zo meer 
naar Ravel dan ooit tevoren.

Tekst: Paul Janssen
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Gordan Nikolić, viool/leiding
Alexandre Kantorow, piano
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Voorprogramma
Violist Tijmen Huisingh geeft een 
inleiding op het concertprogramma.
vr 4 november, 19.25 u in de 
Blauwe Zaal
 
Live op Radio 4
Het concert van maandag 
7 november wordt live uitgezonden
door NPO Radio 4 in het NTR 
Avondconcert. Kijk voor meer infor
matie op radio4.nl/avondconcert.

Programma

Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
Une Symphonie Inventée

Ouverture (uit: Zais)
Tambourins (uit: Dardanus)
Entrée de Polymnie (uit: Les Boréades)
Orage (uit: Platée)
Chaconne (uit: Les Indes Galantes)

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
Pianoconcert nr. 2 in g, op. 22 (1868)

I. Andante sostenuto
II. Allegro scherzando
III. Presto

Pauze

Maurice Ravel (1875 - 1937)
Le Tombeau de Couperin voor 
kamerorkest (1919)

Prelude
Fuga *
Forlane
Rigaudon
Menuet
Toccata *

*  Nieuwe orkestratie door Wijnand 
van Klaveren
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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 muzi
kaal 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.

Alexandre Kantorow, piano
De FransBritse Alexandre Kantorow wordt door critici geprezen als ‘De tsaar 
van de piano’ en ‘De reïncarnatie van Liszt’. Op zestienjarige leeftijd maakte 
hij zijn professionele debuut op het La Folle Journée Festival in Nantes. In 
2019 brak de toen tweeëntwintigjarige pianist internationaal door op het 
Tsjaikovski Concours in Moskou; naast de gouden medaille won hij ook de 
Grand Prix, die slechts drie keer eerder in de geschiedenis van het concours 
was uitgereikt. Kantorow soleerde bij het Orchestre de Paris, Staatskapelle 
Berlin, de Munich Philharmonic en was al twee keer eerder te gast bij het 
Nederlands Kamerorkest. Hij speelde in beroemde zalen als het Berliner 
Konzerthaus, het BOZAR in Brussel en Het Concertgebouw in Amsterdam, 
waar hij optrad in de prestigieuze serie Meesterpianisten. Zijn eerste cd, 
À la Russe getiteld, werd meteen bekroond met de Choc de l’Année. Zijn 
opname van de pianoconcerten van SaintSaëns ontving een Diapason d’Or 
en de Critics Prize riep hem uit tot ‘Revelation of the Year 2019’.

Masterminds over Saint-Saëns
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 Camille SaintSaëns 
is te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/masterminds.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lucas en Arthur Jussen met Beethovens Pianoconcert nr. 5
en de Koorfantasie
Samen met het Nederlands Kamerorkest spelen Lucas en Arthur Jussen 
alle vijf pianoconcerten van Beethoven. Als afsluiting van de cyclus klinkt 
Pianoconcert nr. 5 en de revolutionaire Fantasie voor piano, koor en orkest.

do 1 december 2022, 20.15 u
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 2 december 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 3 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw
zo 4 december 2022, 15.00 u
TivoliVredenburg, Utrecht
ma 5 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw

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 Orches
tra 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. Hij staat niet als 
dirigent voor het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. 
Het orkest is samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste 
orkestpartner van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot 
de beste operaorkesten.

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.


