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Mark Wigglesworth, dirigent
Ilse Eerens, sopraan
Christianne Stotijn, mezzosopraan

coverfoto: Ilse Eerens / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

MARK WIGGLESWORTH brak
internationaal door in 1989 als winnaar van het Kondrashin Dirigenten
Concours. Sindsdien dirigeerde hij
veel toporkesten zoals de Berliner
Philharmoniker, het Koninklijk
Concertgebouworkest en het London
Symphony Orchestra. Opmerkelijk
is zijn grote afﬁniteit voor de muziek
van Mahler. Schönbergs arrangement
van Das Lied von der Erde was dan
ook zijn eerste plaatopname.
Wigglesworth wordt vanaf het volgende seizoen de nieuwe muziekdirecteur van De Munt in Brussel.

De jonge Belgische sopraan ILSE
EERENS studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag.
Haar zangdocente is de vermaarde
mezzosopraan Jard van Nes. Ilse
Eerens won tal van prijzen en mag
daar sinds kort ook de Jeugd en
Muziek Prijs Vertolking 2006 aan
toevoegen. Haar carrière neemt een
hoge vlucht en dat in een erg divers
repertoire, van opera over oratoria
tot het intiemere liedgenre, waarbij
ze zich laat begeleiden door Inge
Spinette.

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
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16.15 - Inleiding door Steven Vande Moortele
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Mezzosopraan CHRISTIANNE
STOTIJN studeerde zang in Amsterdam, Metz en Londen bij Jard van
Nes en Dame Janet Baker, om haar
studie Cum Laude af te ronden in
2003 bij Udo Reinemann. Momenteel
wordt zij gecoacht door Jard van Nes
en Dame Janet Baker. Christianne
Stotijn won verscheidene prijzen
waaronder de Echo Rising Stars
2005/2006 en de Borletti Buitoni
Award 2005. Sinds 2005 maakt zij
tevens deel uit van de BBC New
Generation Artists, een prijs die
haar in staat stelt met alle belangrijke BBC-orkesten in het Verenigd
Koninkrijk te werken.

info & tickets

Het NATIONAAL JEUGD ORKEST
van Nederland viert in 2007 het
vijftigjarig bestaan met een jubileumtournee onder leiding van Mark
Wigglesworth. Het NJO was in juli
2006 voor het eerst te gast in het
Concertgebouw met de Summer
Academy onder leiding van Jos van
Immerseel. Het orkest selecteert
talentvolle musici op basis van intensieve audities. De muzikanten krijgen
de kans te werken onder leiding van
topdirigenten, een unieke ervaring
in functie van hun verdere muzikale
loopbaan.

zondag 7 januari 2007
CONCERTZAAL - 17.00
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Nationaal Jeugd Orkest /
Nederlands Concertkoor
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IN DE KIJKER ZA 10.02 / 20.00 / CONCERTZAAL
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIË / MIKKO FRANCK / STEVEN OSBORNE / TURANGALÎLA MESSIAEN
In het laatste seizoen onder de hoede van muziekdirecteur en chefdirigent Mikko Franck pakt het Nationaal Orkest van
België uit met een topwerk uit de 20e-eeuwse muziekgeschiedenis, de tiendelige Turangalîlasymfonie van Olivier Messiaen.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.

Friedrich Gottlieb Klopstock, naar een kopergravure door J.W. Bernigeroth
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Nationaal Jeugd Orkest /
Nederlands Concertkoor
ORKESTRAAL

OPENBAAR
DOMEIN

Nationaal Jeugd Orkest
Nederlands Concert Koor
Mark Wigglesworth, dirigent
Ilse Eerens, sopraan
Christianne Stotijn, mezzosopraan
Rob Vermeulen, koordirigent

Gustav Mahler (1860-1911),

Symfonie nr. 2 ‘Auferstehung‘ (1894)
- Allegro maestoso
- Andante moderato
- In ruhig ﬂießender Bewegung
- Urlicht. Sehr feierlich, aber schlicht
- Im Tempo des Scherzo

Met medewerking van de Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden in Brussel
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Een 18e-eeuwse Messias:
Friedrich Gottlieb Klopstock
(1724-1803)

TWEEDE SYMFONIE VAN
GUSTAV MAHLER
De talrijke kleine aanpassingen die
hij er later nog in aanbracht niet te
na gesproken, werkte Gustav Mahler
aan zijn vijfdelige Tweede Symfonie
van 1888 tot 1894. In vergelijking
met zijn andere symfonieën is dat
uitzonderlijk lang. Het eerste deel
schreef hij in 1888, onmiddellijk na de voltooiing van de Eerste
Symfonie, toen hij aan de opera van
Leipzig tweede dirigent was naast
de legendarische Arthur Nikisch.
Nog datzelfde jaar werd Mahler
dirigent van de opera in Boedapest,
en waarschijnlijk omwille van de
hoge werkdruk die deze positie met
zich meebracht, was hij niet in staat
aan zijn nieuwe symfonie verder te
werken. Op een bepaald moment
speelde Mahler zelfs met het idee
om het eerste deel als een zelfstandig, eendelig symfonisch gedicht te
lanceren onder de titel Todtenfeier.
Pas na een hiaat van vijf jaar, in
1893 – Mahler was op dat moment
al enkele jaren muziekdirecteur van
de opera van Hamburg – vond hij
de tijd om de resterende vier delen
te schrijven.
In zijn Tweede Symfonie treedt
Mahlers ambigue relatie tot de erfenis van de negentiende-eeuwse symfonie zeer duidelijk naar voren. Het
werk gaat nadrukkelijk een dialoog
aan met enkele centrale aspecten
van de traditie van de symfonie na
Beethoven. Het meest tastbaar in die
zin is het gebruik van vocale elementen, meer bepaald de toevoeging van
koor en solisten aan de ﬁnale, die

vanzelfsprekend in de lijn ligt van
wat Beethoven had gedaan in het
laatste deel van zijn Negende. Een
dergelijke ingreep bleef ook na Beethovens Negende in de negentiende
eeuw uitzonderlijk, maar was, op
het moment dat Mahler zijn Tweede
schreef, in ieder geval niet zonder
precedent.
In haar monumentale opzet, niet alleen wat de proporties betreft, maar
vooral door de muzikale inhoud en
de uitwerking van met name het
eerste deel en de ﬁnale, sluit Mahlers
Tweede naadloos aan bij de meest
centrale genreconventie van de
negentiende-eeuwse symfonie. Daarmee samenhangend legt het werk
met zijn overgang van mineur in het
eerste naar majeur op het einde van
het laatste deel – van donker naar
licht, van dood naar heropstanding
– een traject af dat beantwoordt
aan een van de centrale narratieve
archetypes uit de symfonische literatuur van de negentiende eeuw. Ook
hiervoor is een van Beethovens
symfonieën, dit keer de Vijfde,
prototypisch, maar in tegenstelling
tot de symfonie met koorﬁnale had
dit model in de loop van de negentiende eeuw wel ruime navolging
gekend. Opmerkelijk is overigens de
eigenzinnige wijze waarop Mahler
dit traject articuleert: hij kiest voor
een traject van c klein naar Es groot,
terwijl het verwachte patroon van c
klein naar C groot (zoals in de Vijfde
van Beethoven) had moeten leiden.
Een laatste punt dat hier moet worden aangestipt is Mahlers moeilijke

positionering in het debat over absolute versus programmamuziek dat
het muzikale toneel in het Duitse
taalgebied van de tweede helft van
de negentiende eeuw domineerde.
Door het gebruik van gezongen
teksten, door het tijdelijke statuut
van het eerste deel als symfonisch
gedicht – met een eigen titel – en
door de wat naïeve maar onmiskenbare evocatie van het laatste oordeel
in de ﬁnale kan men zich moeilijk
van de indruk ontdoen dat Mahlers
Tweede Symfonie een buitenmuzikaal
verhaal vertelt. Mahler liet op een
bepaald moment ook zelf effectief
een tekst verspreiden die zijn symfonie programmatisch duidt in de zin
van dood en heropstanding. Later
trok Mahler dat programma echter
terug, omdat het, zo meende hij, alleen maar tot misverstanden leidde,
en beschouwde hij zijn Tweede ‘de
facto’ als absolute muziek.
Naast deze meer traditioneel symfonische aspecten bevat Mahlers Tweede Symfonie vanzelfsprekend ook tal
van hoogst individuele kenmerken.
Mahlers persoonlijke vingerafdruk
is het best terug te vinden in de erg
nadrukkelijke aanwezigheid van
liedelementen in deze symfonie. Dit
is een verschijnsel dat typisch is voor
de vroege Mahler en dat op tal van
manieren ook in zijn Eerste, Derde
en Vierde Symfonie voorkomt. Liedelementen in de Tweede zijn terug te
vinden op drie verschillende niveaus.
Het meest tastbaar zijn ze in het
voorlaatste deel van de symfonie,

dat de titel Urlicht draagt. Dit deel,
net als heel wat van Mahlers vocale
muziek op een tekst uit de bundel Des Knaben Wunderhorn, zag
oorspronkelijk het licht als een lied
met klavierbegeleiding en werd in
een georkestreerde versie integraal
opgenomen in de Tweede Symfonie.
Nauwelijks minder tastbaar is de
aanwezigheid van liedelementen
in het derde deel van de Tweede.
Dit scherzo is namelijk volledig
gebaseerd op materiaal uit het lied
Des Antonius von Padua Fischpredigt
dat Mahler voordien had gecomponeerd. Terwijl Urlicht intact en
inclusief zangstem zijn weg tot in
de Tweede heeft gevonden, is dit
derde deel echter niet alleen een
zuiver instrumentale versie van het
oorspronkelijke lied, maar ook een
symfonische uitwerking ervan.
Het derde liedmatige aspect in
Mahlers Tweede betreft de formele
organisatie van de eerste beweging.
Hier hebben we namelijk te maken
met een complexe tweedimensionale
vorm die de op deze plaats in een
symfonie te verwachten sonatevorm
combineert met een patroon van
vijf strofes die op cruciale plaatsen
aan de eisen van de sonatevorm
zijn aangepast. Hoewel dit laatste
element een stuk minder in het oog
springend is, is het met afstand het
belangrijkste spoor van de invloed
van het lied op de symfonie bij
Mahler. Terwijl zowel echte liederen
als omvangrijke citaten in zijn latere
symfonieën opvallend minder talrijk
worden – met uitzondering natuur-

lijk van de liedsymfonie Das Lied
von der Erde – blijft de combinatie
van typisch instrumentale vormconcepten met een stroﬁsch patroon een
constante in zijn oeuvre.
Steven Vande Moortele

De eerste drie zangen van
Klopstocks Messias, geschreven
in hexameters, verschenen in de
Bremer Beiträge van 1748, een van
de meer dan vijfhonderd literaire
tijdschriften in het 18e-eeuwse
Duitsland. Ze veroorzaakten een
euforische geestdrift. Velen zagen in
de advocatenzoon en theoloog F.G.
Klopstock een ‘heilige’ dichter. Zijn
heel wat minder heilige levenswandel temperde echter de hoge verwachtingen die door zijn vrienden
in hem werden gesteld. Wanneer hij
in 1773 de twintig zangen van zijn
lyrische epos zou voltooien, zouden
sommigen het bestempelen als ‘een
zeer schoon gedicht, gedragen door
een diep religieus gevoel en vol edele
gedachten… maar onleesbaar’.
In een van zijn meesterlijke kladboeken noteert Georg Christoph
Lichtenberg (1742-1799), natuurkundeprofessor te Göttingen en een
verwoed tegenstander van gezwollen Sturm und Drangliteratuur,
volgende opmerking over Klopstock
en Lavater (ﬁlosoof en auteur van
vrome werken): ‘Er bestaat een soort
hol gezwets waaraan men door de
nieuwigheid van de manier van
uitdrukken en door onverwachte
beelden het aanzien van innerlijke
rijkdom verleent. Klopstock en Lavater zijn daarin meesters. In geval
van scherts kan het ermee door. In
geval van ernst is het onvergeeﬂijk.’
Het valt te vrezen dat het voor
Mahler ernst was.
Johan Huys
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