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Biografieën
Carlo Rizzi, dirigent
Sinds zijn debuut in 1982 met Donizetti’s L’ajo nell’imbarazzo en de eerste 
prijs bij het Toscanini Concours in Parma drie jaar later, heeft Carlo Rizzi 
grote bekendheid verworven als veelzijdig operadirigent. Sinds 2015 is hij 
eredirigent van Welsh National Opera, waar hij van 1992 tot 2001 en van 
2004 tot 2008 chef-dirigent was. Daarnaast was hij te gast bij vrijwel alle 
beroemde operahuizen, zoals het Royal Opera House Covent Garden, de 
Metropolitan Opera in New York en de Scala in Milaan. In 1988 debuteerde 
hij bij De Nationale Opera, waar hij sindsdien meerdere producties heeft 
geleid, onder meer met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Sinds vorig 
jaar is hij directeur van Opera Rara, een Engelse organisatie die zich toelegt 
op de uitvoering van onbekende en vergeten opera’s. Carlo Rizzi is ook een 
veelgevraagd concertdirigent. Zo leidde hij onder meer het Orchestre Philhar-
monique de Strasbourg, het Hongaars Nationaal Philharmonisch Orkest en 
het London Philharmonic Orchestra. Ook stond hij al meerdere malen voor 
het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Maximilian Hornung, cello
De Duitse cellist Maximilan Hornung won in 2005 de eerste prijs bij het 
Deutsche Musikwettbewerb en twee jaar later het ARD Musikwettbewerb als 
lid van het Tecchler Trio. Al op 23-jarige leeftijd werd hij eerste cellist bij het 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Enkele jaren later richtte 
hij zich volledig op een solocarrière en met succes. Hij was te gast bij onder 
meer het London Philharmonic Orchestra, het Orchestre National de France 
en het Tonhalle Orchester Zürich. Hornung gaf recitals in beroemde zalen 
als de Wiener Musikverein, de Londense Wigmore Hall en Het Concertge-
bouw in Amsterdam waar hij samenspeelde met onder anderen Anne-Sophie 
Mutter, Hélène Grimaud en Lars Vogt. Zijn omvangrijke discografie leverde 
hem diverse prijzen op. Voor zijn debuutalbum ontving hij in 2011 de ECHO 
Klassik Young musician of the year. Voor het lopende seizoen werd hij onder 
meer uitgenodigd door het Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Hong Kong 
Sinfonietta en het Tonhalle-Orchester Zürich. Daarnaast is hij dit jaar 
artist-in-residence bij het Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Hartmut Haenchen dirigeert Bruckners Symfonie nr. 7
Onder leiding van voormalig chef-dirigent Hartmut Haenchen speelt het 
Nederlands Philharmonisch Orkest de machtige Zevende symfonie van 
Bruckner. Daarnaast hoort u muziek van Wagner en een opdrachtwerk van 
de Oostenrijkse componist Thomas Larcher.

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

Nederlands 
Philharmonisch Orkest
Hartmut Haenchen, dirigent

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 Beethoven
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 
werken van Ludwig van Beethoven is te 
beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/beethoven

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.

Hartmut Haenchen



talloze concerten en recitals en stond erom bekend dat hij het zijn leerlingen 
niet makkelijk maakte. Berucht was zijn Gymnastique du violoncelliste, vol 
met naargeestig lastige etudes. Tolbecque was dan ook een uitstekende 
keus voor de uitvoering van Saint-Saëns' Eerste celloconcert. Na de première 
in januari 1873 buitelden de recensenten over elkaar heen met jubelende 
commentaren over het stuk. De ‘Revue et gazette musicale de Paris’ prees 
vooral de structuur van de compositie: ‘Men moet beseffen dat het werk 
eigenlijk een Concertstück is dat bestaat uit drie vrij korte in elkaar overlo-
pende delen.’ Opvallend is dat de recensent in zijn artikel het Duitse woord 
gebruikt, omdat een echte Franse term niet bestond. En hij had gelijk. Het 
Celloconcert kan je zien als een fantasie voor cello en orkest in een zeer vrije 
ABA-vorm. Het mooiste is de manier waarop Saint-Saëns met de gebruikte 
thema’s omgaat. De solist valt direct met de deur in huis: hij speelt een 
motief in triolen – hierbij wordt de nootduur van twee noten in drie gelijke 
delen verdeeld - dat niet echt uitgebouwd wordt, maar telkens in nieuwe 
varianten en kleuren klinkt waardoor er een prachtige eenheid ontstaat. Er 
volgt een kort intermezzo met een subtiele melodie die het karakter van een 
statig menuet heeft. Vervolgens grijpt Saint-Saëns terug naar het triolenmotief 
en laat het in steeds weer nieuwe schakeringen horen, eindigend in een 
opzwepende rapsodie.

Heroïsch en revolutionair
Als er een symfonie van Ludwig van Beethoven ‘con brio’ is, dan is het wel 
de Derde symfonie met de toepasselijke bijnaam Eroica. Heroïsch is deze 
revolutionaire symfonie zeker. Als rechtgeaard republikein droeg Beethoven 
de symfonie op aan Napoleon, maar toen de generaal zich tot keizer kroonde, 
trok hij het eerbetoon woedend terug. De muziek waarin Beethoven alle 
proporties te buiten ging, was zeker revolutionair te noemen. De symfonie 
heeft een lengte van bijna een uur, twee keer zo lang als de gemiddelde 
symfonie uit die tijd. Het hoofdthema van het eerste deel met tempoaandui-
ding ‘con brio’ is geen mooi afgeronde krachtige melodie, maar een klein 
motiefje dat hij met scherp dissonante harmonieën en tegendraadse ritmes 
uitwerkt. Daarna geen ontspannen adagio, maar een dieptrieste treurmars. 
Ook het menuet brengt geen verlichting en is, in plaats van een gepolijst 
menuet, een oorlogszuchtig scherzo. De finale tenslotte is geen vrolijke 
uitsmijter, maar een vrijgevochten reeks variaties op een thema dat hij ooit 

Con brio

Het Nederlands Philharmonisch Orkest brengt een programma 
met vuur. Letterlijk zoals de titel van Widmanns compositie 
aangeeft en meer figuurlijk in de onstuimige Eroica van Beethoven 
dat minstens even ‘con brio’ begint. Ook Saint-Saëns voorziet in 
zijn Eerste celloconcert de solist van de nodige vurige noten.

Achter de noten
Jörg Widmann kreeg grote bekendheid als klarinetvirtuoos, bouwde daarna 
een carrière op als dirigent én groeide uit tot een van de meest gespeelde 
hedendaagse componisten. Het waren niet de minsten die hem de kunst van 
het componeren bijbrachten; hij studeerde bij grootheden als Hans Werner 
Henze en Wolfgang Rihm. Zijn populairste compositie is Con brio, een werk 
dat hij schreef in opdracht van het Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks en toenmalig chef-dirigent Mariss Jansons. Voor een opname 
van alle symfonieën van Beethoven wilden zij elke symfonie vooraf laten 
gaan door een daarop geïnspireerd modern werk. Widmanns inspiratie voor 
Con brio was onder andere het laatste deel van de Zevende symfonie (Allegro 
con brio) en het eerste deel van de Achtste (Allegro vivace e con brio). Op 
allerlei manieren wordt gerefereerd aan Beethoven: zo is de orkestbezetting 
gelijk aan de Zevende en Achtste en verwijst de titel naar een tempoaan-
duiding die Beethoven graag gebruikte. Maar de grote meester blijft ongrijp-
baar en onzichtbaar. Widmann gebruikt geen letterlijke citaten van Beethoven, 
maar maakt toespelingen op elementen uit zijn composities. Het is beter om 
de hommage overdrachtelijk te zien. Beethoven was een avant-gardistische 
componist met revolutionaire muziek en minstens even revolutionair is 
Con brio van Widmann. In dit hypermoderne werk laat hij de musici de 
meest onwaarschijnlijke geluiden uit hun instrumenten toveren. Des te 
vervreemdender is dan het contrast met de kleine stukjes pseudo-Beethoven 
die door de compositie verweven zijn.

Fantasie voor cello en orkest
Tegenwoordig is zijn naam vrijwel vergeten, maar in zijn tijd was de Franse 
cellist Auguste Tolbecque (1830 - 1919) wereldberoemd. De cellovirtuoos gaf 

als puber in Bonn voor een balletvoorstelling schreef. Het is dan ook geen 
verrassing dat de ontvangst van deze symfonie nogal wisselend was. Een 
private uitvoering in het paleis van Beethovens beschermheer Prins Lobkowitz 
deed menig musicus de wenkbrauwen fronsen. Het deed Beethoven niks. 
Hij dirigeerde zelf de première op 7 april 1805 op zijn zo kenmerkende norse 
manier. Na afloop gaf hij zijn bewonderaars, die luid applaudisseerden, een 
minzame hoofdknik. Het overgrote deel van de bezoekers die verbouwereerd 
in hun stoel bleven zitten, wierp hij een vernietigende blik toe. Een recensent 
sprak weliswaar zijn waardering uit voor het gedurfde karakter van de muziek, 
maar voegde er aan toe: ‘De symfonie zou er enorm bij gebaat zijn als 
Beethoven zou besluiten het iets in te korten en wat meer lichtheid en 
ontspanning in de muziek zou aanbrengen.’ Beethoven hield voet bij stuk en 
veranderde geen noot aan de symfonie. Echt populair is de Eroica tijdens het 
leven van de componist niet geworden. De waardering kwam pas veel later, 
toen men ontdekte dat de symfonie het grootse begin was van de romantiek.

Tekst: Kees Wisse
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Extra
Inleiding door Kees Wisse
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Programma
Jörg Widmann (1973)
Con brio ouverture voor orkest (2008) 

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
Celloconcert nr. 1 in a, op. 33 (1872)

Allegro non troppo
Allegretto con moto
Tempo primo

Pauze

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’ 
(1804)

Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assia
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto 
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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.

Hartmut Haenchen


