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Biografieën
Dima Slobodeniouk, dirigent
De Fins-Russische dirigent Dima Slobodeniouk studeerde aanvankelijk viool 
aan het conservatorium van Moskou. Later verhuisde hij naar Finland, waar 
hij orkestdirectie studeerde aan de Sibelius Academie in Helsinki. Van 2005 
tot 2008 was hij chef-dirigent van het Symfonieorkest van Oulu. Momenteel 
vervult Slobodeniouk diezelfde functie bij het Orquesta Sinfónica de Galicia 
en het Symfonieorkest van het Finse Lahti. Daarnaast is hij veelgevraagd 
gast dirigent van gerenommeerde orkesten als de Berliner Philharmoniker, het 
London Philharmonic Orchestra en het New York Philharmonic Orchestra. 
Ook was hij al verscheidene malen te gast bij het Nederlands Philharmonisch 
Orkest. Slobodeniouk is tevens artistiek leider van het Sibelius Festival. 
Bijzonder onderdeel daarvan is het Nursery Project waarin jonge componisten 
de kans krijgen symfonische composities te presenteren. 

Anna Vinnitskaya, piano 
De Russische Anna Vinnitskaya studeerde piano aan het Staatsconservatorium 
van Rostov en voltooide haar opleiding aan de Hochschule für Musik und 
Theater in Hamburg. Haar grote doorbraak kwam toen ze in 2007 de Koningin 
Elisabethwedstrijd op haar naam zette. Sindsdien speelde ze met talloze 
grote orkesten samen, waaronder de Staatskapelle Dresden, de Berliner 
Philharmoniker en het London Symphony Orchestra. Ook trad ze op tijdens 
de Salzburger Festspiele en gaf ze recitals in beroemde zalen als de Berliner 
Philharmonie, het Konzerthaus Wien en de Suntory Hall in Tokyo. Met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest debuteert ze in Het Concert gebouw. 
Vinnitskaya was artist-in-residence bij de Philharmonie Dresden en het 
Frankfurter Museumsorchester. BOZAR in Brussel wijdde een Artist Portrait 
aan haar. Daarnaast heeft ze diverse bekroonde cd’s op haar naam staan. 
Zo ontving ze voor haar opname met de pianoconcerten van Sjostakovitsj, 
waarbij ze tevens de Kremerata Baltica leidde, een ECHO Klassik award. 

Masterminds over Prokofjev
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 Sergej Prokofjev is te 
beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/masterminds

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti dirigeert
Mahlers Eerste symfonie
Toen Lorenzo Viotti aantrad als 
chef-dirigent had hij een hartenwens: 
elk jaar een concert geven met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest én 
het Koor van De Nationale Opera. In 
zijn eerste concert van het seizoen 
komt die wens uit met Poulencs Gloria. 
Ook verkent Viotti de diepte van 
Mahlers grandioze Eerste symfonie. 

za 29 oktober 2022, 20.15 u
zo 30 oktober 2022, 14.15 u
Het Concertgebouw

Over het Nederlands Philharmonisch Orkest
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit drie verschillen-
de orkesten: het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands Kamerorkest en 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Jaarlijks speelt het orkest zo’n 50 
concerten en operaproducties in Het Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet en andere belangrijke podia in Nederland. Het orkest is sinds 
de oprichting in 1985 de vaste orkestpartner van De Nationale Opera en 
wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Lorenzo Viotti 
werd in 2021 benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera, een dubbelrol die hij net als zijn voorgangers 
Marc Albrecht en Hartmut Haenchen met verve vervult. Met Viotti waait er 
een frisse wind door beide organisaties. Het orkest speelt onder zijn leiding 
met hernieuwde energie en weet, naast het vertrouwde publiek, ook een 
nieuwe generatie muziekliefhebbers aan zich te binden.

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



toen Tsjaikovski zich voor het eerst waagde aan een pianoconcert, hij het 
als eerste aan zijn muzikale peetvader liet horen. Het pakte desastreus uit. 
Nadat Tsjaikovski het werk had voorgespeeld, zweeg Rubinstein eerst lange 
tijd waarna hij stuk met de grond gelijkmaakte. Tsjaikovski was geschokt. 
‘Ik verander er geen noot aan’, wierp hij Rubinstein woedend toe. Hij stuurde 
het pianoconcert naar Hans von Bülow, die wel direct enthousiast was. De 
pianist nam het mee op zijn Amerikaanse tournee waar hij er grote succes-
sen mee behaalde. Een paar weken na Von Bülows wereldpremière in Boston 
volgde een minstens even succesvolle uitvoering in Sint-Petersburg. Zelfs 
Rubinstein draaide bij. Hij zou het concert zelf diverse keren spelen en 
noemde het later het beste pianostuk dat Tsjaikovski ooit geschreven had.
Het Eerste pianoconcert is beroemd om zijn openingsmelodie, maar vreemd 
genoeg komt deze iconische hymne in het hele werk verder niet meer voor. 
Wel horen we een bonte verzameling aan pakkende melodieën die deels van 
Tsjaikovski zijn, maar die hij ook overal en nergens vandaan haalde. Het 
spitse thema na de opening van het eerste deel is een Oekraïens melodietje 
dat hij eens hoorde van een blinde straatzanger. En ook het laatste deel 
bevat enkele volksliedjes van Russische en Oekraïense oorsprong. In de 
snelle passage uit het langzame deel citeert Tsjaikovski een liedje uit een 
Franse populaire vaudeville die hij en zijn broer Modest elkaar in die tijd 
eindeloos toezongen.

Hymne aan de vrije en gelukkige mens
Hoe wrang het ook klinkt, de Tweede Wereldoorlog was voor de meeste 
Sovjet kunstenaars een tijd van relatieve rust en veiligheid. Tijdens de 
oorlogsjaren waren de ogen van het regime niet gericht op de componisten, 
waardoor ze redelijk ongestoord konden werken. Halverwege 1944 keerde het 
tij in de oorlog toen de geallieerden, waaronder de Sovjet-Unie, de overhand 
kregen op Nazi-Duitsland. Voor veel componisten betekende dit dat er werk 
aan de winkel was. De uiteindelijke overwinning moest natuurlijk in diverse 
heldhaftige composities tot uitdrukking komen. Ook Prokofjev begon, na een 
pauze van meer dan veertien jaar, aan een nieuwe symfonie. In tegenstelling 
tot veel van zijn collega’s, componeerde hij geen wapengekletter en triomfe-
rende soldaten. Zijn oorlogssymfonie was in zijn eigen woorden: ‘een hymne 
aan de vrije en gelukkige mens, aan zijn grote kracht en nobele geest’. Voor 
hem was vrede niet het verslaan van de vijand, maar de mogelijkheid om 
zonder dreiging en angst gelukkig samen te kunnen leven. En dat spreekt 

Seizoensopening

Het Nederlands Philharmonisch Orkest opent het seizoen met drie 
werken die kracht uitstralen. Unsuk Chin laat zich inspireren door 
de revolutionaire kracht van Beethoven, Tsjaikovski had met zijn 
Eerste pianoconcert de moed om zijn leermeester te trotseren 
en Prokofjev toont in zijn Vijfde symfonie de kracht van de ware 
menselijke vrede.

Plotseling met kracht
De Koreaanse Unsuk Chin is een van de belangrijkste componisten van deze 
tijd. Haar muziek is ooit treffend omschreven als: modern van taal, maar zeker 
niet dogmatisch hedendaags, eerder lyrisch van uitstraling. Niet verwonderlijk 
dus dat veel grote orkesten haar werk uitvoeren en dat ze bij een breed publiek 
waardering vindt. Een van Chins idolen is Beethoven. Niet alleen vanwege zijn 
muziek, maar ook door het niet aflatende doorzettingsvermogen van de compo-
nist die, tegen alle conventies in, nieuwe wegen zocht voor zijn muziek en 
daardoor een ware revolutionair was. Voor de herdenking van zijn 250ste 
geboortedag in 2020 componeerde ze Subito con forza voor het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Haar directe inspiratiebron was een opmerking die de 
dove componist in een van zijn aantekeningenboekjes schreef: ‘Dur und Moll. 
Ich bin ein Gewinner’ (Majeur en mineur. Ik ben een winnaar). Vooral de verwij-
zing naar de grote contrasten die Beethovens werk kenmerkt, sprak Chin aan. 
Met de titel (plotseling met kracht) wijst ze al direct in die richting. Het is dan 
ook een werk dat bol staat van tegenstellingen waarin ze de uitersten in dyna-
miek en klankkleur van het orkest ten volle gebruikt. Als letterlijk eerbetoon 
strooit ze kwistig rond met korte citaten van de grote meester. Het zijn flarden 
van een symfonie, een pianoconcert, een ouverture, maar overduidelijk herken-
baar en daarmee vormen ze een extra laag in deze enerverende compositie.

Iconische hymne
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski had veel te danken aan Nikolai Rubinstein, befaamd 
componist en directeur van het door hem opgerichte conservatorium in Moskou. 
Rubinstein benoemde Tsjaikovski tot docent aan dit instituut en gaf hem zelfs 
enige tijd woonruimte in zijn eigen huis. Het was daarom vanzelfsprekend dat, 

uit alle delen van de symfonie. De opening is een andante, waarin de muziek 
gestaag in een kalm tempo voortgaat en gedragen wordt door een aantal 
brede en lyrische melodieën. Meestal zijn ze vredelievend, slechts een enkele 
keer geven ze in een climax blijk van innerlijke strijd. Het scherzo is onbe-
stemder van aard, soms jolig, soms dreigend, maar nooit met het bijtende 
sarcasme dat de scherzo’s van zijn landgenoot Sjostakovitsj zo kenmerkt. 
Al het leed wordt weer verzacht als halverwege tempo en ritme verkleuren 
naar een swingende wals. Het langzame derde deel is een echte meditatie, 
waarin Prokofjev filosofeert over de voorspoed die vrede kan brengen, maar 
ook over het verdriet van een vrede die nog ver weg is. Ook de tempoaandui-
ding van het laatste deel is veelzeggend. Met ‘giocoso’ overheerst hier de 
vreugde tot op het uitbundige af, zoals de slotclimax laat horen. De première 
van de Vijfde symfonie in de grote zaal van het conservatorium van Moskou 
op 13 januari 1945 - de oorlog was nog niet eens helemaal voorbij - was een 
stormachtig succes. Maar het meest bijzondere moment vond plaats nog 
voordat er een noot geklonken had. Pianist Svjatoslav Richter, die bij de 
gebeurtenis aanwezig was, herinnerde zich later: ‘Toen Prokofjev, die zelf 
dirigeerde, wilde beginnen, klonk er plotseling artillerievuur. Met opgeheven 
handen wachtte hij tot het gebulder helemaal verstomd was en zette toen pas 
in. We hadden allemaal het gevoel dat er een definitief keerpunt was bereikt.’

Tekst: Kees Wisse 
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Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti dirigeert
Mahlers Eerste symfonie
Toen Lorenzo Viotti aantrad als 
chef-dirigent had hij een hartenwens: 
elk jaar een concert geven met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest én 
het Koor van De Nationale Opera. In 
zijn eerste concert van het seizoen 
komt die wens uit met Poulencs Gloria. 
Ook verkent Viotti de diepte van 
Mahlers grandioze Eerste symfonie. 

za 29 oktober 2022, 20.15 u
zo 30 oktober 2022, 14.15 u
Het Concertgebouw

Over het Nederlands Philharmonisch Orkest
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit drie verschillen-
de orkesten: het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands Kamerorkest en 
het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Jaarlijks speelt het orkest zo’n 50 
concerten en operaproducties in Het Concertgebouw Amsterdam, Nationale 
Opera & Ballet en andere belangrijke podia in Nederland. Het orkest is sinds 
de oprichting in 1985 de vaste orkestpartner van De Nationale Opera en 
wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Lorenzo Viotti 
werd in 2021 benoemd tot chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera, een dubbelrol die hij net als zijn voorgangers 
Marc Albrecht en Hartmut Haenchen met verve vervult. Met Viotti waait er 
een frisse wind door beide organisaties. Het orkest speelt onder zijn leiding 
met hernieuwde energie en weet, naast het vertrouwde publiek, ook een 
nieuwe generatie muziekliefhebbers aan zich te binden.

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


