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Biografieën

Ludovic Morlot, dirigent
Na acht jaar als chef-dirigent van Seattle Symphony ontving Ludovic Morlot 
de titel dirigent emeritus. Een aantal van zijn projecten bij het orkest, 
waaronder Become Ocean van John Luther Adams en het Vioolconcert 
van Aaron Jay Kernis, uitgevoerd door James Ehnes, hebben het orkest vijf 
Grammy Awards opgeleverd, evenals de Gramophone’s 2018 Orchestra of 
the Year. Sinds 2019 is Morlot een Associate Artist van het BBC Philharmonic 
Orchestra met wie hij al vele jaren een nauwe band heeft. Ook is hij artistiek 
directeur en een van de oprichters van het National Youth Orchestra of 
China. Morlot leidde onder meer het Berliner Philharmoniker, het Koninklijk 
Concertgebouworkest, Staatskapelle Dresden, het San Francisco Symphony 
Orchestra en het London Philharmonic Orchestra. Van 2012 tot 2014 was hij 
chef-dirigent van De Munt in Brussel.

Marc Bouchkov, viool
‘Een uitzonderlijk talent!’ schreef de Zwitserse pers over Marc Bouchkov, 
in 2012 finalist van de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd. Bouchkov 
volgde lessen bij Claire Bernard en Boris Garlitsky en studeerde als Young 
Soloist aan de Kronberg Academy bij Mihaela Martin. Sinds 2018 is Eduard 
Wulfson zijn mentor. Hij soleerde met onder meer het Mariinsky Theater 
Symphony Orchestra, het HR-Sinfonieorchester en het Koninklijk Concert-
gebouworkest. Ook speelt hij regelmatig recitals in prestigieuze zalen 
als de Wigmore Hall, Carnegie Hall, de Elbphilharmonie Hamburg en het 
Konzerthaus in Berlijn. Als kamermusicus is hij regelmatig te gast op het 
Verbier Festival in Zwitserland. Bouchkov won diverse prijzen, waaronder de 
Eerste Prijs in de Montreal International Violin Competition en de Zilveren 
Medaille op de Tchaikovsky International Violin Competition. Hij mocht de 
London Music Masters Award in ontvangst nemen en is in 2019 bekroond 
met de muziekprijs van de Kulturstiftung Dortmund. Dit jaar ontving hij de 
International Classical Music Award.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti dirigeert Elgar en Mendelssohn
Chef-dirigent Lorenzo Viotti en cellist Gautier Capuçon delen het podium in 
een contrastrijk drieluik met muziek waarin Groot-Brittannië centraal staat. 
Viotti dirigeert een van de meest geliefde symfonieën van Mendelssohn: de 
‘Schotse’. Capuçon soleert in het Celloconcert van Elgar. Het is een van de 
lievelingswerken van de cellist: ‘Het is intens, lyrisch, schrijnend, heeft 
diepte en soms nostalgie’.

vr 22 oktober 2021, 20.15 u
TivoliVredenburg, Utrecht
za 23 oktober 2021, 20.15 u
ma 25 oktober 2021, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
Gautier Capuçon, cello

Adès - Three Studies from Couperin
Elgar - Celloconcert
Mendelssohn - Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

Masterminds over Stravinsky
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 Igor Stravinsky 
is te beluisteren in diverse podcastapps of 
via orkest.nl/stravinsky.

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.



omschrijven als een van Prokofjevs boottochten in Siberië. Zo begint het 
eerste deel met een puur maagdelijke melodie die zich ontwikkelt tot een 
echte stroomversnelling. Het tweede deel laat de rivier in al zijn woestheid 
horen, terwijl het slotdeel een romantisch beeld geeft van een oneindig 
naaldwoud.

Romantisch gebaar
Het was even schrikken voor Mathilde Wantenaar toen ze van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest een compositieopdracht voor een kort orkestwerk 
kreeg, terwijl ze op dat moment druk bezig was met het schrijven van haar 
nieuwe opera. ‘De artistiek leider van het orkest vroeg zich af of ik nog iets had 
liggen dat ik kon hergebruiken.’ Dat had ze. Het was een twaalftoonsmotief uit 
een eerdere compositie die in Prélude à une nuit américaine tot iets heel 
anders uitgroeide. Je hoort hierin haar liefde voor de harmonische klankwereld 
zoals ze die in het werk van Tsjaikovski bewondert. Maar ook de subtiliteit van 
het Franse impressionisme is erin terug te vinden. En omdat het werk bij de 
première geprogrammeerd was met muziek uit Amerika, kent het ook jazzy 
harmonieën en swingende ritmiek. Zoals Prokofjev in zijn Vioolconcert de 
romantiek aan het begin van de 20e eeuw laat stromen, doet Wantenaar voor 
een deel hetzelfde aan het begin van onze 21e eeuw. Zeker bij de climax aan 
het eind maakt Wantenaar ‘een ongegeneerd romantisch gebaar om de 
mensen lekker weg te blazen.’

Vooravond van grote roem
Het was een van de gouden combinaties in de kunstenwereld: balletimpresario 
Sergei Djagilev en componist Igor Stravinsky. Djagilev was in 1906 in Parijs 
neergestreken en maakte vanaf 1909 furore in de Franse hoofdstad met zijn 
Ballets Russes. Toen hij het werk van Igor Stravinsky hoorde, was hij meteen 
enthousiast en vroeg de componist om muziek te schrijven bij het ballet 
De Vuurvogel. Stravinsky vroeg zich af of hij wel goed zou zijn in het 
componeren van programmatische muziek, maar hij stond aan begin van zijn 
carrière en durfde niet te weigeren. Met het grote orkest dat Djagilev hem ter 
beschikking stelde, kon hij ongeëvenaard kleuren zoals zijn docent Rimski-
Korsakov hem geleerd had. Ook maakte hij prachtig onderscheid tussen de 
reële wereld van de jonge prins die hij voornamelijk diatonisch weergaf en de 
magische wereld van de vuurvogel waarin hij royaal strooide met dissonanten 
en syncopen. Stravinsky was ook nauw betrokken bij de enscenering en de 

Ongegeneerd groots

Beethoven stond aan de wieg van de romantiek en in de muziek uit 
de jonge jaren van Prokofjev en Stravinsky hoor je dat de 19e eeuw 
nog maar net voorbij is. Ook Wantenaar omarmt, meer dan honderd 
jaar na dato, de weldadige harmonie van de romantiek. 

Symfonisch gedicht
De enige opera die Beethoven ooit componeerde, is een van zijn grootste 
zorgenkindjes geweest. Maar liefst drie keer herzag hij het hele werk en hij 
schreef er in totaal vier ouvertures voor. Na de teleurstellende première van 
Fidelio in 1805 maakte hij een complete revisie van de opera die een jaar later, 
evenmin met succes, op de planken stond. De lange ouverture voor deze versie, 
die de geschiedenis is ingegaan als de Ouverture ‘Leonore’ nr. 3, is veel meer 
dan een opmaat voordat het doek opgaat. In de ouverture klinken enkele 
melodieën die in de opera voorkomen en aan de hand van die thema’s vertelt 
de muziek het hele verhaal. Daarmee is het min of meer een symfonisch 
gedicht. Hoe schitterend dramatisch ook, als ouverture werkte het niet. In de 
laatste revisie van de opera in 1814 schreef Beethoven dan ook een nieuwe 
korte ouverture. Gelukkig is Leonore nr. 3 niet vergeten en heeft het werk een 
mooie plek gekregen in de concertzaal.

Boottocht in Siberië
Ondanks het politieke tumult in het revolutiejaar 1917 in Rusland, dat zou 
leiden tot de vorming van de Sovjet-Unie, was het een vruchtbaar jaar voor 
Sergei Prokofjev. Hij componeerde zijn Symfonie nr. 1, enkele pianowerken en 
het Vioolconcert nr. 1. Maar de componist was niet gelukkig. Hij voelde zich 
somber en hield zich voornamelijk bezig met sterren kijken door zijn nieuw 
aangeschafte telescoop. Wel genoot hij van boottochten over de Wolga en de 
Kama. ‘De Kama is een woeste rivier, het is hier maagdelijk puur en ongelofelijk 
mooi. De oevers zijn rood en heuvelachtig, bedekt met een donker Siberisch 
dennenbos’, schreef hij zijn vriend en componist Mjaskovski toen hij bezig was 
met het orkestreren van zijn Vioolconcert nr. 1. Het werk heeft neoklassieke 
kenmerken, maar Prokofjev laat ook duidelijk horen dat hij een kind van de 
moderne 20e eeuw is. De compositie heeft zelfs romantische trekjes met 
prachtige lyrische melodieën. Misschien is het werk nog wel het beste te 

choreografie van het ballet. Hij hielp zelfs Tamara Karsavina, die de rol van de 
vuurvogel danste, met extra pianorepetities om haar vertrouwd te maken met 
de vaak complexe muziek. Djagilev was enthousiast over het resultaat: ‘Let 
op deze jonge componist. Hij is een man aan de vooravond van grote roem.’ 
De impresario kreeg gelijk. De première was een gigantisch succes en er 
moesten zelfs extra voorstellingen ingelast worden. Het publiek was idolaat 
van Stravinsky’s muziek. Het was op-en-top moderne muziek die brak met 
het romantische ballet van de 19e eeuw, maar daar toch genoeg elementen 
van wist te behouden om geen shockerende stijlbreuk te veroorzaken. Een 
gedroomde pleitbezorger voor het ballet van de nieuwe eeuw.
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Programma

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Ouverture ‘Leonore’ nr. 3 in C, op. 72b 
(1806)

Adagio - Allegro

Sergei Prokofjev (1891 - 1953)
Vioolconcert nr. 1 in D, op. 19 (1917)

Andantino - Andante assai
Scherzo: Vivacissimo
Moderato - Allegro moderato

Mathilde Wantenaar (1993)
Prélude à une nuit américaine (2019)

Igor Stravinsky (1882 - 1971)
Suite uit het ballet ‘De Vuurvogel’ (1910, 
herorkestratie 1919)

Introductie - De vuurvogel en zijn dans - 
Variatie van de vuurvogel
Rondedans van de prinsessen
Helledans van koning Kasjtsjei
Berceuse
Finale
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