
Vergeten pionier
Johan Svendsen was een Noorse dirigent, componist en muziekpedagoog 
die buiten Noorwegen tegenwoordig, ten onrechte, zo goed als vergeten is. 
Svendsen is namelijk een van de grondlegg ers van de Noorse muziek, een 
eer die tegenwoordig vooral wordt toegeschreven aan de drie jaar jongere 
Edvard Grieg. De Noorse stijl ontstond uit een combinatie van de Duitse 
klassiek-romantische traditie met lokale volksmuziekelementen. Die Noorse 
volksmuziek kenmerkt zich door een zekere afstandelijke melancholie. 
Svendsens Andante funèbre is daar een goed voorbeeld van. Dat Svendsen 
als gerenommeerd dirigent een uitstekend gevoel voor orkestratie had, is 
goed hoorbaar in de rijke orkestklank. Hoewel het stuk kenmerken van een 
dodenmars heeft, klinkt in het middendeel tegelijkertijd een optimistisch 
Noors nationalisme. 

Iconische akkoorden
De opening van Edvard Griegs Pianoconcert in a is iconisch geworden. Toch 
is het werk een vreemde eend in het oeuvre van Grieg die vooral kamermu-
ziek, pianostukken en liederen componeerde. Het schrijven voor orkest ging 
Grieg niet gemakkelijk af: hij bleef daarom jaren sleutelen aan dit piano-
concert. Maar waar componisten als Brahms en Bruckner bij dit soort 
revisies leken te worstelen met hun noten, heeft het er bij Grieg juist alle 
schijn van dat hij met liefde zijn concerto weer eens ter hand nam om het 
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voorzichtig te polijsten en te poetsen, totdat het weer glom en fonkelde.
De trots die hij voelde toen de grote Franz Liszt hem na het spelen van de 
partituur vol bewondering omhelsde, zou Grieg nooit meer vergeten.
Na de beroemde openingsmaten volgt in het Allegro molto moderato een 
rijke klankwereld met subtiele marsjes, brede vergezichten en heroïsche 
lyriek, waarbij piano en orkest steeds op elkaar reageren, maar waarbij de 
piano de touwtjes stevig in handen heeft. Het Adagio is sereen en stemmig 
en de cellosolo die de piano voorafgaat is prachtig lyrisch. Zelfs als de 
piano het orkest opstuwt in heroïsche lyriek blijft de sereniteit intact. Het 
virtuoze slotdeel is een aaneenschakeling van dansen, waarbij de Noorse 
Halling de opvallendste is. Het is een energieke dans die jonge mannen 
tijdens huwelijksfeesten de gelegenheid bood om zich uit te sloven voor de 
aanwezige vrouwen. Grieg weet die jeugdige energie in dit deel te combine-
ren met epische vergezichten en een fl inke vleug dramatiek. En zo sluit hij 
dit pianoconcert af met het beste dat de Noorse muziek te bieden heeft.

Muziek van een trotse natie
In de 19e eeuw was Finland grotendeels agrarisch, de kleine midden- en 
bovenklasse waren bijna geheel afkomstig uit Zweden. Ook de Russische 
verovering van Finland in 1809 was veel Finnen een doorn in het oog. Jean 
Sibelius zag het als zijn missie om, door middel van zijn muziek, het land 
een eigen stem te geven. Daarin was hij niet de enige in Europa, maar 
misschien wel de belangrijkste. Hij voorzag uiteindelijk een heel land van 
een identiteit. In composities als Finlandia schetst Sibelius de geschiede-
nis van de Finse cultuur van voor de Russische overheersing. Ook Symfonie 
nr. 2 is een mijlpaal in de Finse klassieke muziek. Sibelius noemde het een 
‘bekentenis van mijn ziel’. Maar grappig genoeg was het niet Finland, maar 
Italië waar Sibelius de eerste noten van deze symfonie op papier zette. Na 
het succes van Finlandia had een Finse baron Sibelius namelijk op reis 
gestuurd naar het land waar hij volgens de baron ‘cantabile, balans en 
harmonie, vorm en symmetrie’ zou leren: ‘het land waar alles mooi is, zelfs 
de lelijkheid’. In Italië wilde Sibelius een symfonisch gedicht schrijven, in 
eerste instantie met Don Juan, daarna met Dante’s Divina Commedia als 
onderwerp, maar terug in Finland besloot Sibelius de schetsen om te zetten 
in een symfonie, die hij een jaar later voltooide. Voor het publiek was het 

idioom van Sibelius compleet nieuw. Tegendraads en uniek. Toch was het 
Finse publiek buitengewoon enthousiast over het symfonische hoogstandje. 
Dat kwam deels door de politieke lading die zij in de muziek hoorden. Zoals 
een criticus het verwoordde, hoorden zij naast een beeldende natuurpracht 
in het Andante, ‘het meest bedroefde protest tegen de onrechtvaardigheid 
die de zon van het licht berooft en de bloemen van hun geur’. In de fi nale 
hoorden zij ‘een ontwikkeling naar een triomfantelijk slot waarin een blik 
werd gegund op lichtere tijden, vol vertrouwen in de toekomst’. Dit alles moe-
ten we natuurlijk zien in het licht van de Russische overname. Door die 
krachtige fi nale heeft de symfonie in Finland zelfs de bijnaam ‘symfonie van 
de onafhankelijkheid’ gekregen. Sibelius protesteerde lichtelijk tegen deze 
lezing: ‘mijn muziek is abstract en vertelt geen verhaal’. Toch is zijn muziek 
een belangrijke factor geweest in de zelfstandigheid van Finland, die pas in 
1918 een feit werd. Voor veel Finnen is Symfonie nr. 2 de muziek van een 
trotse natie, en daar was Sibelius het dan weer hartgrondig mee eens.

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Mark Wigg lesworth, dirigent
De Engelse dirigent Mark Wigg lesworth volgde zijn opleiding aan de Royal 
Academy of Music in Londen. Slechts een week na zijn afstuderen in 1989 
won hij in Nederland het internationaal befaamde Kondrashin Concours 
voor dirigenten. Hij heeft talloze orkesten gedirigeerd waaronder het London 
Symphony Orchestra, de Berliner Philharmoniker, het Koninklijk Concertge-
bouworkest en het New York Philharmonic Orchestra. Ook was hij al eerder 
te gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij heeft een groot aantal 
cd’s op zijn naam staan, waaronder bijna alle symfonieën van Sjostakovitsj 
met het BBC National Orchestra of Wales en het Radio Filharmonisch 
Orkest. Minstens even bekend is Mark Wigg lesworth in de operawereld. Hij 
dirigeerde een groot aantal producties bij onder meer Covent Garden, de 
Metropolitan Opera en De Nationale Opera.

Boris Giltburg, piano
Pianist Boris Giltburg werd geboren in Rusland, maar groeide op in Israël, 
waar hij zijn opleiding volgde in Tel Aviv. Zijn grote doorbraak kwam toen hij 
in 2013 de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd in België won. Sinds-
dien heeft hij met talloze grote orkesten gespeeld, waaronder het London 
Philharmonic Orchestra, het Orchestre National du Capitole de Toulouse en 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Giltburg gaf recitals in beroemde 
zalen als de Wigmore Hall in Londen, Het Concertgebouw in Amsterdam, de 
Carnegie Hall in New York en de Elbphilharmonie in Hamburg. De pianist 
heeft veel cd’s uitgebracht bij zijn vaste label Naxos, waarvan meerdere 
werden bekroond. Zijn opname van de pianoconcerten van Sjostakovitsj
won de Diapason d’or 2017 en voor zijn cd met het Pianoconcert nr. 2 van 
Rachmaninoff ontving hij de Opus Klassik Awards 2018.

Echte verhalen uit het orkest
In deze podcastserie laten we horen dat 
musici, dirigenten en zelfs componisten ook 
maar gewoon mensen zijn. Podcast maker 
Botte Jellema gaat met hen in gesprek over 
liefde, vreemde situaties, het leven en 
natuurlijk klassieke muziek. Klankcast is te 
beluisteren in diverse podcast-apps of via 
orkest.nl/klankcast.

Afscheidscadeau Marc Albrecht:

Help dirigeertalent naar de top!

Chef-dirigent Marc Albrecht neemt op 15 juni 
afscheid van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, maar niet zonder ons iets na te laten. In 
2015 initieerde hij de functie assistent-dirigent 
om jong dirigeertalent de kans te geven 
vlieguren te maken bij een professioneel orkest. 

Zijn wens is om deze unieke positie aan te blijven bieden, ook na zijn 
vertrek. U kunt dit mogelijk maken! Doneer een zelfgekozen bedrag via de 
QR-code of via orkest.nl/steun.

Het assistent-dirigentschap wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Johan Svendsen (1840 - 
1911)
Andante funèbre (1894)

Andante lento - Poco meno 
lento - Da capo

Edvard Grieg (1843 - 1907)
Pianoconcert in a, op. 61 
(1868)

Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e 
marcato

Pauze

Jean Sibelius (1865 - 1957)
Symfonie nr. 2 in D, op. 43 
(1902)

Allegretto
Tempo andante, ma rubato
Vivacissimo
Finale: Allegro moderato

Nederlands
Philharmonisch Orkest
Mark Wigglesworth, dirigent
Boris Giltburg, piano

za 28 maart 2020, 20.15 u
(einde concert ca. 22.25 u)
zo 29 maart 2020, 14.15 u
(einde concert ca. 16.25 u)
Het Concertgebouw

Extra
Inleiding zo 29 maart, 13.30 u

Alexander Gavrylyuk speelt Brahms’ Pianoconcert nr. 1
Geen pianoconcert is zo groots en meeslepend als Brahms’ Eerste piano-
concert. Onder leiding van Gergely Madaras - een van de grote beloftes van 
dit moment - speelt meesterpianist Alexander Gavrylyuk dit magistrale werk. 

za 23 mei 2020, 20.15 u 
zo 24 mei 2020, 14.15 u
Het Concertgebouw

Nederlands Philharmonisch Orkest
Gergely Madaras, dirigent
Alexander Gavrylyuk, piano

Brahms - Variaties op een thema van Joseph Haydn
Kodály - Dansen van Galánta
Brahms - Pianoconcert nr. 1

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl


