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Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
De Nationale Opera. Hij opende dit seizoen met Symfonie nr. 1 van Mahler, 
waarover Trouw schreef: ‘Lorenzo Viotti grijpt in het eerste concert van dit 
seizoen zijn orkest én het publiek bij de lurven met optimale contrasten – van 
verstild naar grotesk.’ Dit seizoen is Viotti artist-in-residence bij de Wiener 
Musikverein. Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelde daarom in 
november onder zijn leiding met het koor van de Musikverein in de beroemde 
concertzaal in Wenen. Deze maand speelt het orkest in Hamburg, München en 
Parijs. 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. Daarnaast is Viotti veelgevraagd operadirigent. Hij dirigeerde bij 
internationale operahuizen als Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, 
Oper Frankfurt, Teatro alla Scala, Opéra national de Paris en The Metropolitan 
Opera. Dit seizoen maakte hij zijn debuut bij de Wiener Staatsoper. 

Maria João Pires, piano
Op zevenjarige leeftijd speelde de Portugese Maria João Pires al pianoconcer-
ten van Mozart in de concertzaal. Ze studeerde piano, maar ook compositie, 
muziektheorie en muziekgeschiedenis aan het conservatorium van Lissabon, 
en vervolgde haar studie in München en Hannover. Haar grote doorbraak kwam 
in 1970 toen ze de Beethoven Bicentennial Competition in Brussel won. 
Sindsdien speelde ze met talloze beroemde orkesten, waaronder de Wiener 
Philharmoniker, de Berliner Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouw-
orkest. In 1989 tekende Maria João Pires een exclusief contract bij Deutsche 
Grammophon, waar ze sindsdien diverse cd-opnames maakte van werken van 
onder meer Mozart, Schubert en Beethoven. Maria João Pires heeft diverse 
organisaties en projecten opgericht om muziek dichter bij de mensen te 
brengen, waaronder het Equinox Project dat koren initieert voor kinderen uit 
kansarme gezinnen en het Partitura Project waarin ze artiesten van verschillen-
de generaties bij elkaar brengt om ervaringen uit te wisselen. Ook coacht ze 
talentvolle pianisten, waaronder recentelijk de broers Arthur en Lucas Jussen.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Carlo Rizzi dirigeert Beethovens Eroica
Carlo Rizzi dirigeert het Nederland Philharmonisch Orkest in Beethovens 
revolutionaire Eroica en het daarop geïnspireerde Con brio van Widmann. 
Maximilian Hornung speelt het Frans romantische Eerste celloconcert van 
Saint-Saëns.
 
vr 3 maart 2023, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 4 maart 2023, 20.15 u
zo 5 maart 2023, 14.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Carlo Rizzi, dirigent
Maximilian Hornung, cello

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 Johannes Brahms
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 
aflevering over het leven en de muziek van 
Johannes Brahms is te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/brahms. 

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.

Maximilan Hornung



Berusting aan de poort van het oneindige
De pianoconcerten hebben een bijzondere plaats in het omvangrijke oeuvre 
van Wolfgang Amadeus Mozart. Niet alleen omdat hij ze doorgaans schreef 
om ze zelf als pianist met een orkest uit te kunnen voeren, maar ook omdat 
hij in de pianoconcerten al zijn opera-ervaring gebruikte om de muziek te 
voorzien van karakters en verhalen. Bij zulke verhalende muziek is het 
verleidelijk om Mozarts persoonlijke omstandigheden te koppelen aan de 
muziek. Zijn Pianoconcert nr. 27, door hemzelf gedateerd op 5 januari 1791, 
elf maanden voor zijn dood, lijkt het laatste pianoconcert te zijn geweest dat 
hij tijdens een concert speelde. Naast het grandioze en theatrale Piano
concert nr. 25 en het duistere Pianoconcert nr. 20 is dit laatste pianoconcert 
van een heel andere orde. Hier klinkt berusting aan de poort van het onein-
dige, verzoening met het naderende einde. De onuitsprekelijke beheerste 
muziek, de hemelse sereniteit, de bedrieglijke eenvoud. De majeurtoonsoort 
waar het mineur steeds zijn gezicht nét te ver uit de coulissen steekt - nooit 
lang - als een karakter dat niet in dit toneelstuk thuishoort. Klinkt hier een 
componist die de dood in de ogen kijkt? Nu is de ontstaansgeschiedenis van 
dit Pianoconcert nr. 27 met de nodige raadselen omgeven. Want er is bewijs, 
waaronder analyse van het manuscriptpapier, dat wijst op een veel eerdere 
compositiedatum; ergens tussen 1788 en 1790. En voor het hardnekkige 
verhaal dat dit het laatste stuk zou zijn dat Mozart tijdens een concert 
speelde, is weinig concreet bewijs. Horen we dan iets wat er niet is? Misschien 
gaf Mozart zelf nog wel de grootste hint dat hij het einde daadwerkelijk zag 
naderen. Want de volgende vermelding in de catalogus van zijn werken is het 
kinderlied Sehnsucht nach dem Frühlinge, een kinderlied op een melodie 
die wel heel erg veel lijkt op het eerste thema van het slotdeel van Piano
concert nr. 27, met de tekst: ‘Kom lieve mei, maak de bomen weer groen en 
laat viooltjes voor me bloeien bij de beek! Wat zou ik graag nog een viooltje 
zien, och lieve mei, wat zou ik graag nog eens gaan wandelen!’ De componist 
zou nog een lente wandelen, nog een keer zou hij de viooltjes zien.

Zonneschijn en groene schaduw
In de schaduw van de grote Ludwig van Beethoven had Johannes Brahms 
enorme moeite om met een symfonie te komen die zich in zijn ogen kon 
meten met die van de symfonische reus. Een kleine vijftien jaar werkte hij aan 

Mozarts laatste pianoconcert

Aan het einde van de negentiende eeuw hield je van Brahms 
óf van Wagner. Tegenwoordig mogen we gelukkig van beide 
romantische grootheden genieten. En anders fungeert de 
perfectie van Mozarts laatste pianoconcert in de handen van 
Maria João Pires - een van de grootste Mozartvertolkers van 
onze tijd - als uitstekende verbinding. 

Privémuziek
Op eerste kerstdag 1870, de dag dat zij haar 33e verjaardag vierde, werd 
Cosima Wagner wakker van prachtige muziek. Dat is voor mensen met een 
radiowekker misschien niet zo verwonderlijk, maar wie in 1870 door muziek 
gewekt wilde worden, moest daarvoor een orkestje in huis halen. Dat was dan 
ook precies wat Richard Wagner had gedaan. Dertien musici stonden op de 
trap van hun huis in Tribschen, aan de rand van Luzern. Ze speelden muziek 
die speciaal voor de gelegenheid was gecomponeerd: ‘Idylle uit Tribschen met 
Fidi-vogelgezang en een oranje zonsopgang, als symfonische verjaardags-
groet. Voor zijn Cosima gecomponeerd door haar Richard.’ Het stuk zit vol met 
muzikale binnenpretjes en verwijzingen die alleen Cosima en hijzelf kenden. 
Zo verwijst het thema ‘het vogeltje van Fidi’ naar het koosnaampje voor hun 
pasgeboren zoon Siegried. Wagner had tijdens zijn geboorte een vogeltje 
prachtig horen zingen. Naast de viering van Cosima’s verjaardag is het stuk 
ook een viering van hun recente huwelijk na jarenlange ellende (Cosima’s 
ex-man wilde de echtscheidingspapieren maar niet tekenen), een viering van 
de geboorte van hun zoon én een viering van de voltooiing van zijn Ring-opera 
Siegfried, negentien jaar nadat hij het libretto had geschreven. Dat laatste is 
te horen aan de thema’s uit Der Ring des Nibelungen die in het stuk verwerkt 
zijn. De muziek is lieflijk, feestelijk en intiem en was eigenlijk niet voor publiek 
bedoeld. Maar toen Wagner in geldnood zat, publiceerde hij het werk als 
SiegfriedIdyll. En zo klinkt eens niet de Wagner die zichzelf op een voetstuk 
plaatste, maar horen we hem onbespied, privé.

zijn eerste symfonie, steeds weer schrappend, twijfelend, vernieuwend. 
Toen deze zware bevalling na anderhalf decennium eenmaal achter de rug 
was, zag zijn volgende symfonie een jaar later al het levenslicht. Hij schreef 
zijn Tweede symfonie in een zomervakantie, in een mooi Oostenrijks berg-
dorp aan de Wörthersee. En dat is te horen, vond ook Brahms’ vriend Theodor 
Billroth: ‘Das ist ja lauter blauer Himmel, Quellenrieseln, Sonnenschein 
und kühler, grüner Schatten!’, schreef hij nadat hij de symfonie op de piano 
had doorgespeeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze symfonie de 
ondertitel ‘Pastorale’ toebedeeld kreeg. Dat doet meteen denken aan 
Beethoven, wiens Zesde symfonie dezelfde ondertitel heeft. Maar waar de 
vergelijking met Beethoven bij de Eerste symfonie van Brahms nog kritisch 
bedoeld was - critici hadden die vanwege een vermeend gebrek aan origina-
liteit smalend tot ‘De Tiende van Beethoven’ gedoopt -, was het bij de 
Tweede eerder een eretitel. De première door de Wiener Philharmoniker was 
een groot succes en de recensenten waren nu vol lof. Er is dan ook een groot 
verschil tussen de Eerste en Tweede symfonie. Waar de Eerste een droevig 
en zwaar karakter heeft, is de Tweede vrolijk, positief en lieflijk. Brahms’ 
zelfvertrouwen en zonnige gemoed zijn vanaf de eerste noten hoorbaar. Het 
eerste deel opent heroïsch, na een mooie alpenhoornmelodie. Het lieflijke 
wiegelied dat volgt, is van een vertederende schoonheid en heeft een bitter-
zoet karakter. Het daaropvolgende Adagio geeft de opgewekte symfonie het 
nodige gewicht. Een peinzende melodie in de celli geeft de aanzet tot hevige 
ontwikkelingen en somberheid en weemoed liggen hier op de loer. In het 
derde deel laat Brahms zien dat hij de grootmeester van de variatievorm is. 
Twee scherzo-achtige passages blijken nauw verwant aan het liedthema van 
de hobo. De finale opent geheimzinnig, met zachte strijkers. Brahms speelt 
met onze verwachtingen, houdt ons een beetje voor de gek, want de stilte 
duurt niet lang. Al gauw belanden we in een grote triomftocht met schette-
rend koper en aanzwellende strijkersklanken. Brahms trekt alles uit de kast 
om ons vol opgewekte energie naar huis te sturen. 

Tekst: Alexander Klapwijk

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
Maria João Pires, piano

za 21 januari 2022, 20.15 u 
(einde concert ca. 22.30 u)
Het Concertgebouw
do 26 januari 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.30 u)
TivoliVredenburg, Utrecht

Extra
Voorprogramma met artistiek 
leider Willem de Bordes
za 21 januari, 19.40 u

Programma
Richard Wagner (1813 - 1883)
Siegfried-Idyll, WWV 1030 (1870)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 
1791)
Pianoconcert nr. 27 in Bes, K. 595 
(1791)

I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegro

Pauze

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Symfonie nr. 2 in D, op. 73 (1877)

Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso (quasi andantino)
Allegro con spirito
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Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
De Nationale Opera. Hij opende dit seizoen met Symfonie nr. 1 van Mahler, 
waarover Trouw schreef: ‘Lorenzo Viotti grijpt in het eerste concert van dit 
seizoen zijn orkest én het publiek bij de lurven met optimale contrasten – van 
verstild naar grotesk.’ Dit seizoen is Viotti artist-in-residence bij de Wiener 
Musikverein. Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelde daarom in 
november onder zijn leiding met het koor van de Musikverein in de beroemde 
concertzaal in Wenen. Deze maand speelt het orkest in Hamburg, München en 
Parijs. 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. Daarnaast is Viotti veelgevraagd operadirigent. Hij dirigeerde bij 
internationale operahuizen als Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, 
Oper Frankfurt, Teatro alla Scala, Opéra national de Paris en The Metropolitan 
Opera. Dit seizoen maakte hij zijn debuut bij de Wiener Staatsoper. 

Maria João Pires, piano
Op zevenjarige leeftijd speelde de Portugese Maria João Pires al pianoconcer-
ten van Mozart in de concertzaal. Ze studeerde piano, maar ook compositie, 
muziektheorie en muziekgeschiedenis aan het conservatorium van Lissabon, 
en vervolgde haar studie in München en Hannover. Haar grote doorbraak kwam 
in 1970 toen ze de Beethoven Bicentennial Competition in Brussel won. 
Sindsdien speelde ze met talloze beroemde orkesten, waaronder de Wiener 
Philharmoniker, de Berliner Philharmoniker en het Koninklijk Concertgebouw-
orkest. In 1989 tekende Maria João Pires een exclusief contract bij Deutsche 
Grammophon, waar ze sindsdien diverse cd-opnames maakte van werken van 
onder meer Mozart, Schubert en Beethoven. Maria João Pires heeft diverse 
organisaties en projecten opgericht om muziek dichter bij de mensen te 
brengen, waaronder het Equinox Project dat koren initieert voor kinderen uit 
kansarme gezinnen en het Partitura Project waarin ze artiesten van verschillen-
de generaties bij elkaar brengt om ervaringen uit te wisselen. Ook coacht ze 
talentvolle pianisten, waaronder recentelijk de broers Arthur en Lucas Jussen.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Carlo Rizzi dirigeert Beethovens Eroica
Carlo Rizzi dirigeert het Nederland Philharmonisch Orkest in Beethovens 
revolutionaire Eroica en het daarop geïnspireerde Con brio van Widmann. 
Maximilian Hornung speelt het Frans romantische Eerste celloconcert van 
Saint-Saëns.
 
vr 3 maart 2023, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 4 maart 2023, 20.15 u
zo 5 maart 2023, 14.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Carlo Rizzi, dirigent
Maximilian Hornung, cello

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 Johannes Brahms
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 
aflevering over het leven en de muziek van 
Johannes Brahms is te beluisteren in diverse 
podcastapps of via orkest.nl/brahms. 

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.

Maximilan Hornung


