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Biografie
Hartmut Haenchen, dirigent
Hartmut Haenchen werd geboren in Dresden en begon zijn muzikale carrière 
als lid van het Dresdner Kreuzchor. Zijn muzikale talent was zo groot dat hij
als vijftienjarige ook regelmatig het koor dirigeerde. Aan het conservatorium
in zijn geboortestad volgde hij de opleiding orkestdirectie en zang. Hij won
zijn eerste prijs in 1971 op het Carl Maria von Weber Wettbewerb. In de jaren 
daarna stond hij aan het hoofd van verscheidene orkesten en operagezel-
schappen, waaronder de Dresdner Philharmoniker en het Carl Philipp Emanuel
Bach Kammerorchester. In 1986 kwam Haenchen naar Nederland, waar hij 
benoemd werd tot muzikaal directeur van De Nederlandse Opera en chef-
dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. 
Deze verbintenis is van onschatbare waarde geweest. Zijn operaproducties bij 
De Nederlandse Opera werden wereldwijd geroemd en geprezen. Hoogtepunt 
was de in meerdere seizoenen herhaalde complete Ring des Nibelungen van 
Wagner in de regie van Pierre Audi. Voor zijn grote verdiensten bij De Neder-
landse Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamer-
orkest werd hij in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Als gastdirigent leidde Haenchen concerten bij de Berliner Philharmo-
niker, het Gewandhausorchester Leipzig, het Tonhalle-Orchester Zürich en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Ook dirigeerde hij bij befaamde operahuizen 
als de Royal Opera Covent Garden in Londen, de Opéra National de Paris,
het Teatro Real in Madrid, de Deutsche Oper in Berlijn en de Scala in Milaan.
In 2015 werd ‘Der Himmel über Dresden’, een documentaire over zijn leven, 
bekroond met een Gouden Palm. In 2017 riep het tijdschrift Opernwelt
Haenchen uit tot dirigent van het jaar en in 2018 mocht hij de Richard Wagner-
prijs van de Richard Wagner Foundation Leipzig in ontvangst nemen. In mei 
van dit jaar gaat Haenchen met het Nederlands Philharmonisch Orkest naar
de Musikfestspiele in Dresden, waar hij jarenlang intendant was.

Ere-dirigent
Om de carrière van Hartmut Haenchen én zijn tachtigste verjaardag glans bij te zetten, 
wordt Haenchen benoemd tot ere-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
De komende jaren zal hij verschillende Bruckner symfonieën dirigeren.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti en Lucas Debargue met
Szymanowski en Rachmaninoff
Lucas Debargue keert terug bij het Nederlands Philharmonisch Orkest
met Szymanowski’s Symfonie nr. 4 ‘concertante’ voor piano en orkest.
Chef-dirigent Lorenzo Viotti leidt het orkest in de indrukwekkende Tweede 
symfonie van Rachmaninoff.

za 22 april 2023, 20.15 u
ma 24 april 2023, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
Lucas Debargue, piano

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.

Masterminds over Bruckner
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 afl evering over het leven en
de muziek van Anton Bruckner is te
beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/bruckner

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.

Lucas Debargue



muziek typeren. Zijn composities waren in de voorbije jaren regelmatig in 
Nederland te horen: zijn eerste twee symfonieën werden geprogrammeerd in 
de NTR ZaterdagMatinee en voor Amsterdam Sinfonietta en meestercellist 
Jean-Guihen Queyras componeerde hij het meeslepende celloconcert 
Ouroboros. Larcher was in maart 2020 nét in Amsterdam gearriveerd voor 
een seizoen als composer-in-residence bij Het Concertgebouw toen de 
coronapandemie begon. Hij maakte rechtsomkeert en wijdde zich in Oosten-
rijk maandenlang in afzondering aan het componeren. Drie jaar later beleeft 
Time, dat Larcher mede in opdracht van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest componeerde, zijn Nederlandse première in de Amsterdamse con-
certzaal. De wereldpremière vond afgelopen herfst plaats in Montreal. In 
Time haalt Larcher een element naar de voorgrond dat in feite een mogelijk-
heidsvoorwaarde is voor alle muziek. Noten op papier klinken immers niet, je 
kunt een muziekstuk ook niet stilzetten of bevriezen, je kunt zelfs niet aanwij-
zen waar het zich precies bevindt: het voltrekt zich ín de tijd. De muzikale tijd 
is echter geen kloktijd, weet Larcher. Time heeft drie delen en duurt ongeveer 
twintig minuten, maar wat zegt dat? De een vindt een symfonie van Bruckner 
erg lang, voor de ander vliegt zo’n uur voorbij. In Time heeft Larcher die 
subjectieve tijdwaarneming tot grondbeginsel van de compositie gemaakt, 
door verschillende ritmische lagen en tempi op ingenieuze wijze over elkaar 
te leggen. Versnelling en vertraging in de afzonderlijke lagen zorgen binnen 
die constructie voor spanning en ontspanning. Dat klinkt ingewikkeld, maar 
Larcher wil juist het tegenovergestelde bereiken: muziek die in de tijd is, 
onderdeel van de tijd en die ons luisteraars direct aangaat.

Bruckners doorbraak
Het is nauwelijks meer voor te stellen nu zijn symfonieën tot het kernrepertoire 
behoren, maar Anton Bruckner had het grootste deel van zijn leven weinig 
succes met zijn composities. De muziek was te moeilijk en te vreemd, oor-
deelde men, en als verlegen provinciaal met een accent was Bruckner zelf 
ook dikwijls het mikpunt van spot. De ommekeer kwam met zijn magistrale 
Zevende symfonie, die ook vandaag de dag nog geldt als een hoogtepunt in 
zijn oeuvre. De symfonie begint met een fluisterzacht tremolo van de strijkers 
in E, voor Bruckner de toonsoort van bezinning en contemplatie. De celli 
spelen een glorieuze, uitgesponnen melodie alsof er een positieve verandering 
op komst is. In zekere zin was dat ook zo, aangezien Bruckner met deze 

Hartmut Haenchen dirigeert Bruckner

Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt de Zevende 
symfonie van Bruckner vandaag onder leiding van Hartmut 
Haenchen, die van 1986 tot 2002 als chef-dirigent aan het orkest 
verbonden was. Haenchen is een erkend specialist op het gebied 
van Bruckner én Wagner, die ook op het programma staat. Het 
nieuwste werk van de Oostenrijkse Thomas Larcher is voor het 
eerst in Nederland te horen.

Wagneriaanse noten
Het Vorspiel uit Richard Wagners revolutionaire opera Tristan und Isolde 
opent met het wereldberoemde Tristan-akkoord, waarover boekenkasten vol 
zijn geschreven. De celli spelen een smachtende frase met drie aanzwellende 
noten en daarna, op de vierde noot, vallen de houtblazers in met de beruchte 
samenklank. De hobo’s formuleren vervolgens in de hoogte een antwoordzin, 
waarna Wagner ons een dissonant akkoord voorschotelt, een akkoord zonder 
oplossing. Daarmee brak de Duitse componist met de tot dan toe gebruikelijke 
harmonie en tonaliteit en legde de basis voor veel muziek die vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw geschreven werd. Gelukkig is het 
Vorspiel ook na de historische openingsmaten zeer de moeite waard. Niet 
voor niets is deze broeierig-romantische muziek, die de spanning van het 
tragische liefdesverhaal van Tristan en Isolde draagt, een van de meest 
geliefde concertouvertures. 

Muzikale tijd
Voor iemand die een vaandeldrager van de nieuwe muziek in Oostenrijk is, 
had Thomas Larcher als kind een opvallende held: Mozart. Zielsveel hield hij 
van Mozart, vooral van zijn pianomuziek. Pas toen hij aan het conservatorium 
piano en compositie studeerde, kwam hij in aanraking met het werk van 
hedendaagse componisten en maakte hij zich totaal nieuwe klankwerelden 
eigen. Maar iets van Mozart en van de stukken in klassieke stijl die hij in zijn 
jonge jaren componeerde, zijn hem altijd bijgebleven. Helderheid, ideeënrijk-
dom, de wil direct tot zijn publiek te spreken – het zijn kwaliteiten die Larchers 

symfonie eindelijk erkend werd als groots componist. Maar een heel ander 
bericht zou een rouwsluier over het werk werpen: de dood van de door 
Bruckner intens bewonderde Richard Wagner. In het eerste van de vier delen 
is er van rouw echter nog geen sprake. Na het verheven cellothema, dat naar 
eigen zeggen in een droom tot Bruckner kwam, volgen nog twee karakteris-
tieke ‘themagroepen’: constellaties van samenhangende melodieën. Door 
variatie en herhaling construeert Bruckner met die bouwstenen een monu-
mentaal openingsdeel. Maar het echte zwaartepunt van de symfonie ligt bij 
het tweede deel, een majestueus Adagio. Bruckner componeerde het in de 
eerste maanden van 1883, terwijl hij elk moment het bericht van Wagners 
dood verwachtte. Als eerbetoon geeft hij in dit deel de Wagnertuba een 
cruciale rol. Het instrument is een soort kruising tussen een hoorn en een 
tuba die Wagner populair had gemaakt door het te gebruiken in de opera-
cyclus Der Ring des Nibelungen. Bruckner was de eerste die het instrument 
inzette in symfonisch repertoire. Volgens de overlevering symboliseert de 
bekkenslag op het hoogtepunt van dit deel het moment van Wagners 
overlijden. Het Scherzo is een relatief compact, energiek stuk; muziek zoals 
alleen Bruckner dat kon schrijven. De galopperende melodie waarmee het 
opent, doordesemt het hele deel, met uitzondering van het bedachtzamere 
Trio. Bruckner hield ervan om een symfonie te laten culmineren in een grote 
finale waarin alle eerdere muziek samenkwam, maar in de Zevende koos hij 
voor een ander einde. Het slotdeel duurt half zo lang als het openingsdeel, 
maar heeft wel het een vergelijkbare opbouw: een strijkerstremolo, gevolgd 
door drie thema’s. In tegenstelling tot veel van zijn andere symfonieën 
veranderde Bruckner na de voltooiing weinig aan de symfonie die hem 
eindelijk de wereldfaam bracht waar hij zo lang naar had verlangd. 

Tekst: Joep Stapel

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Hartmut Haenchen, dirigent

za 18 maart 2023, 20.15 u
Het Concertgebouw
zo 19 maart 2023, 15.00 u
TivoliVredenburg, Utrecht
ma 20 maart 2023, 20.15 u
Het Concertgebouw

Het concert duurt ca. 2.15 uur

Voorprogramma
Beitske de Jong interviewt 
Bruckner-kenner Frank 
Teunissen 
za 18 maart, 19.40 u
ma 20 maart, 19.40 u 
in de Spiegelzaal

Programma
Richard Wagner (1813 - 1883)
Vorspiel uit ‘Tristan und Isolde’ 
(1857 - 1859)

Langsam und smachtend

Thomas Larcher (1963)
Time - Three movements for orchestra* 
(2022) Nederlandse première

Pauze

Anton Bruckner (1824 - 1896)
Symfonie nr. 7 in E (1883)

Allegro moderato
Adagio. Sehr feierlich und sehr 
langsam
Scherzo. Sehr schnell - Trio. Etwas 
langsamer 
Finale. Bewegt, doch nicht schnell

*  Time is geschreven in opdracht van het Orchestre Symphonique de 
Montreal, San Diego Symphony, NDR Radiophilharmonie, Tonkunstler 
Orchestra en Nederlands Philharmonisch Orkest.
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symfonie van Rachmaninoff.

za 22 april 2023, 20.15 u
ma 24 april 2023, 20.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
Lucas Debargue, piano

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.

Masterminds over Bruckner
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 afl evering over het leven en
de muziek van Anton Bruckner is te
beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/bruckner

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.

Lucas Debargue


