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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. Dit seizoen leidde hij het orkest 
onder meer in Mahlers Vijfde symfonie, waarover Trouw schreef: ‘Je keek je 
oren uit in deze gespierde uitvoering vol scherpe contrasten. Het NedPhO 
was in blakende topvorm, hoorbaar blij en ingenomen met zo’n magnetise-
rende chef.’ Viotti dirigeerde gerenommeerde orkesten, waaronder het 
Koninklijk Concertgebouworkest, BBC Philharmonic, Staatskapelle Dresden, 
Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker en de Filarmonica della Scala. 
Voor zijn komst naar Amsterdam was hij chef-dirigent van het Gulbenkian 
Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde opera's als Rigoletto, Werther, 
Tosca, Carmen en La bohème bij internationale operahuizen als Staatsoper 
Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper Frankfurt, Teatro alla Scala, Opéra 
national de Paris en The Metropolitan Opera. Hij heeft verschillende grote 
directieconcoursen op zijn naam staan, met als hoogtepunt de Nestlé Young 
Conductors Award van de Salzburger Festspiele in 2015. Ook werd hij in 2017 
uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de International Opera Awards.

Andreas Ottensamer, klarinet
De Oostenrijkse klarinettist Andreas Ottensamer studeerde aanvankelijk 
piano en cello, maar stapte in 2003 definitief over op de klarinet. Sinds 2011 
bekleedt Ottensamer de functie van eerste klarinettist bij de Berliner Philhar-
moniker. Als solist trad hij op met het London Philharmonic Orchestra, de 
Wiener Philharmoniker en het Mahler Chamber Orchestra. Ook was hij 
artist-in-residence bij het Bournemouth Symphony Orchestra en de Kammer-
akademie Potsdam. Als kamermusicus werkte Ottensamer samen met onder 
meer Leonidas Kavakos, Janine Jansen en Sol Gabetta. Voor zijn album Blue 
Hour, met werken van Weber, Mendelssohn en Brahms, werkte hij samen met 
de Berliner Philharmoniker onder leiding van Mariss Jansons en ontving hij 
zijn tweede Opus Klassik-prijs als ‘Instrumentalist van het jaar’. Sinds enkele 
jaren is hij ook actief als dirigent en leidde onder meer het Sinfonie orchester 
Basel en het Armenian State Symphony Orchestra. Afgelopen jaar won hij de 
eerste prijs op de Gstaad Festival Conducting Academy.

Masterminds over Bernstein
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 com-
plexe leven van de grote meesters in de 
klassieke muziek. De nieuwste aflevering 
over het leven en de muziek van Leonard 
Bernstein is nu te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/masterminds.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Hartmut Haenchen dirigeert Bruckners Symfonie nr. 8
Zestien jaar lang was Hartmut Haenchen de geliefde chef-dirigent van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest. Nu is hij terug met een van de reuzen uit 
het orkestrepertoire: Bruckners Symfonie nr. 8.

za 28 mei 2022, 20.15 u
zo 29 mei 2022, 14.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Hartmut Haenchen, dirigent

Hartmut Haenchen

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.

Jeths - Scale ‘Le tombeau de Mahler’
Bruckner - Symfonie nr. 8



Toen hij, bij gebrek aan ander werk, bezig was om zijn succesballet Le Sacre 
du Printemps opnieuw te orkestreren - een project dat hij nooit voltooide - 
kreeg hij een compositieopdracht voor de New York Philharmonic. Dat werd 
de Symfonie in drie delen. Bij het componeren gebruikte hij de filmmuziek 
die hij nog had liggen, maar was het de Tweede Wereldoorlog die hij voor zich 
zag. Het eerste deel is geïnspireerd door een documentaire over de tactiek 
van de verschroeide aarde die Japan in China toepaste tijdens de Tweede 
Chinees-Japanse Oorlog. Het derde deel is gebaseerd op beelden van 
marcherende Duitse soldaten en de geallieerde successen. Muzikaal gezien 
grijpt Stravinsky terug op de ritmische en harmonische krachten van zijn Le 
Sacre du Printemps. Invloeden van de Amerikaanse jazzmuziek zijn hier en 
daar ook te vinden in deze symfonie, maar in de compositie Scherzo à la 
russe ligt het er veel dikker bovenop. Ook dat stuk begon als filmmuziek. 
Stravinsky schreef het voor The North Star, maar toen de film niet doorging, 
besloot hij de muziek te bewerken voor het orkest van de ‘koning van de jazz’: 
Paul Whiteman’s Orchestra. In de versie voor symfonieorkest die hij later 
maakte, blijven de jazzinvloeden van de eerste versie goed hoorbaar. Van de 
koperblazers, die het bekende ‘wahwah’ effect van de jazztrompetten imite-
ren, tot de vele syncopen, de ritmische puls en de grote rol van het slagwerk. 

Tussen klassiek en Big band
Leonard Bernstein werd als jonge assistent-dirigent van de ene op de andere 
dag succesvol toen hij in 1943 Bruno Walter verving bij de New York Philhar-
monic. In hetzelfde jaar ging zijn musical On the Town in première op Broad-
way. De muzikale alleskunner was net zo thuis in de wereld van de klassieke 
als de lichte muziek en vermengde die twee graag. Een mooi voorbeeld 
daarvan is Prelude, Fugue and Riffs. Bernstein schreef het voor Woody 
Herman’s Big Band, de band waarvoor Stravinsky een paar jaar eerder zijn 
Ebony Concerto componeerde. In 1952 maakte Bernstein een arrangement 
voor symfonieorkest, maar vandaag staat de oorspronkelijke versie voor 
klarinet en jazz-ensemble op het programma.

Swingend eerbetoon
George Gershwin was een jongen van de straat: ‘als hij niet de muziek in was 
gegaan, was hij in de onderwereld terechtgekomen’, zei een vriend ooit. Als 
18-jarige begon hij liedjes te schrijven op teksten van zijn broer Ira. Al snel 
componeerde hij voor Broadway. Maar liedjes en entertainment waren niet 

Klassiek meets jazz

Jazz kent vele gedaanten: het kan muziek zijn voor in een donkere, 
rokerige club of als behang dienen bij een romantisch etentje. 
Ruim een eeuw geleden begon het zich te vermengen met de 
klassieke muziek en veroverde jazz langzaamaan de concertzaal. 
In dit concert staat die versmelting centraal. De klarinet is daarbij 
het ideale solo-instrument, dat in beide werelden thuis is.

Dollemansrit 
In minimal music worden korte motieven veelvuldig herhaald, waarbij subtiele 
veranderingen plaatsvinden. Vaak zijn die veranderingen nauwelijks te horen, 
maar is de muziek aan het einde van het stuk toch heel anders dan aan het 
begin. Amerikaanse componisten als Morton Feldman, Philip Glass en Steve 
Reich maakten het genre groot. Ook John Adams is een minimal componist, 
al nam hij net een andere afslag dan zijn collega’s. Dat is te horen in zijn Short 
Ride in a Fast Machine, dat Adams zelf als post-minimalistisch omschrijft. 
De ritmische puls is direct voelbaar, vooral in het woodblock dat het ritme 
bepaalt. Maar in plaats van subtiele verschuivingen en veranderingen zet 
Adams daar juist al snel een sterk ritmisch contrast tegenover, te horen in 
de trompetten. Ritmische dissonantie noemt Adams dat, waarmee hij onze 
beleving van tijd wil manipuleren. Het geeft een wat ongemakkelijk gevoel dat 
goed past bij de betekenis van de titel. Die verklaart Adams als volgt: ‘You 
know how it is when someone asks you to ride in a terrific sports car, and then 
you wish you hadn’t?’

Een Franse Rus in Amerika
Igor Stravinsky was een man van de wereld: hij werd geboren in Rusland, had 
de Franse nationaliteit, stierf als Amerikaans staatsburger en werd begraven 
in Venetië. Dat is ook te horen in zijn muziek. Als een spons zoog Stravinsky 
verschillende muzikale invloeden op. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
vertrok de componist naar Amerika, waar hij zich al snel in Hollywood vestigde 
om geld te verdienen met filmmuziek. Daar werd gevraagd of hij de muziek 
wilde schrijven voor de film The Song of Bernadette. Ietwat voorbarig ging 
Stravinsky direct aan de slag, maar de opdracht kreeg hij uiteindelijk toch niet. 

genoeg, de getalenteerde Gerswhin wilde een ‘echte componist’ worden. 
Hij was groot fan van Maurice Ravel en zag zichzelf wel uitgroeien tot diens 
Amerikaanse equivalent, maar dan met meer jazzinvloeden. Gershwin wilde 
zelfs bij Ravel in de leer. Maar toen Gershwin dat bij een ontmoeting aan 
Ravel voorstelde, reageerde die naar verluid: ‘waarom zou je een tweede-
rangs Ravel willen worden als je een eersterangs Gershwin kan zijn?’ In zijn 
populairste werk wist Gershwin de werelden van jazz en klassieke muziek 
prachtig bij elkaar te brengen. De briljante arrangeur Angela Morley, die 
sinds de jaren zeventig als een van de eerste openlijke transvrouwen door 
het leven ging, had daarvoor carrière gemaakt onder de naam Wally Stott. 
Diens Wally Stott & His Orchestra speelde graag Gershwin. Na een studie 
compositie en dirigeren, werd Morley arrangeur voor zangers als Mel Tormé 
en rolde daarna de filmwereld in. Ze werd de rechterhand van John Williams 
en hielp hem met de instrumentatie van de muziek voor films als Star Wars, 
Superman en The Empire Strikes Back. Na haar dood in 2009 vonden 
nabestaanden schoenendozen vol partituren, waaronder de Fantasy Overture 
die Morley maakte op Gershwins muziek, een prachtig eerbetoon. 

Koning van de klarinet
De Amerikaanse Artie Shaw was schrijver, filmster en stond bekend als de 
‘Koning van de klarinet’. Dat hij schatplichtig was aan Gershwin, is duidelijk 
te horen in zijn Concerto for Clarinet, dat in de Fred Astaire-film Second 
Chorus te horen is. Het concert hanteert de klassieke driedelige concerto- 
structuur, maar elk van de delen is gebaseerd op de standaard bluesvorm. 
Virtuositeit en speelplezier gaan hand in hand als Viotti zijn baton afwisselt 
met drumstokken en Ottensamer de longen uit zijn lijf swingt.
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