Andreas Staier, pianoforte
Daniel Sepec, viool
Jean-Guihen Queyras, cello

Tweede deel:
1. Grote Symphonie in do klein
2. Sanctus met Latijnse tekst in kerkstijl, met koor
en solo’s.

3. Fantaisie op piano (improvisatie)
4. Fantaisie op piano met af en toe orkest en eindigend met de inbreng van een koor als ﬁnale.
De eerste Londense publieke uitvoering vond
plaats in Hannover Square Rooms op 27 mei
1811. De symfonie werd in twee helften verdeeld
en tussenin werd Hush, ye pretty warbling choir
uit Acis en Galathea van Handel uitgevoerd. Op
22 juni 1829 werd in het King’s Theatre Haymarket de Pastorale uitgevoerd in een enscenering
(met ballet!) tijdens een concert van de beroemde
harpist Bochsa die een jaar later zelf Beethovens
Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria zou
laten uitvoeren met veteranen van Waterloo als
ﬁguranten. Nog in Londen, op 30 januari 1864
(Drury Lane): uitvoering met picturale illustraties
en pantomime! Over cross-over gesproken…
Enkele 19e-eeuwse premières van de Pastorale:
Wenen, 22 december 1808
Leipzig, 26 maart 1809
Londen, 27 mei 1811
Parijs, 15 maart 1829
St.-Petersburg, 1 maart 1833
Rome, 21 december 1880
Johan Huys

DANIEL SEPEC maakte al snel furore
als concertmeester bij formaties als
de Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen en het Chamber Orchestra
of Europe. De samenwerking met

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

Eerste deel:
1. Pastoral Symphonie
2. Aria gezongen door juffrouw Killitzy
3. Hymne op Latijnse tekst, geschreven in
kerkstijl, met koor en solo
4. Concerto voor piano (nr. 4)

PHILIPPE HERREWEGHE proﬁleerde
zich met het Collegium Vocale Gent,
La Chapelle Royale en later het Ensemble Vocal Européen als specialist
van renaissance- en barokmuziek.
Sinds 1991 legt hij zich met het
Orchestre des Champs-Elysées toe
op het klassieke en romantische
repertoire. Sinds 1998 is hij muziekdirecteur van deFilharmonie waarbij hij
zich focust op een verfrissende lezing
van het (pre)romantische repertoire.

ANDREAS STAIER studeerde piano
en klavecimbel bij Gustav Leonhardt,
Nikolaus Harnoncourt en Ton Koopman. Hij legt zich toe op de 17e-, 18een 19e-eeuwse klaviermuziek op klavecimbel en pianoforte, en dat zowel
solistisch als in kamermuziekverband.
Onder meer Christoph Prégardien,
René Jacobs, Anner Bijlsma, Daniel
Sepec en Jean-Guihen Queyras behoren tot zijn vaste partners.

- 070 22 33 02
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19.15 - Inleiding door Jan Christiaens
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JEAN-GUIHEN QUEYRAS is een van
de rijzende sterren in de muziekwereld. Zijn veelzijdigheid is indrukwekkend; als solist en in kamermuziekverband gaat zijn repertoire van Bach
over Schumann tot Ligeti. Met het
vrij recente Arcanto Kwartet snijdt
Queyras nu de strijkkwartetliteratuur
aan. Met Daniel Sepec en Andreas
Staier vormt hij sinds 2003 een vast
trio, waarmee hij ook in dit concert
aan de slag gaat.

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Andreas Staier resulteerde in een opname van Beethovens vioolsonates,
die erg lovend werd onthaald. Voor
deze opname maakte Sepec gebruik
van Beethovens eigen instrument dat
hem uitzonderlijk werd uitgeleend
door het Beethoven Haus.
info & tickets

L’ORCHESTRE DES CHAMPSELYSÉES legt zich toe op het klassieke en romantische repertoire,
gebracht op authentieke instrumenten. Na hun residentie in het Théâtre
des Champs-Elysées in Parijs en
het Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel, was het orkest te gast in alle
grote Europese concertzalen, zoals
Musikverein Wien, Concertgebouw
Amsterdam, Barbican Centre (Londen) en de Filharmonie in München
en in Berlijn.

zondag 14 januari 2007
CONCERTZAAL - 20.00
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biograﬁeën

De vroege uitvoeringen van
Beethovens Zesde Symfonie

De ‘Pastoral Symphonie’ werd voor het eerst uitgevoerd in het Theater an der Wien op 22 december
1808 samen met de Vijfde Symfonie in do klein.
De nummering was toen omgekeerd: de Pastorale
droeg het nummer vijf en de huidige Vijfde het
nummer zes.
De Zesde Symfonie had als titel: Pastoral Symphonie:
mehr Ausdruck der Empﬁndung als Malerey. Volgens
de correspondent van de Allgemeine musikalische
Zeitung was deze ‘muzikale academie’ (vroegere
benaming voor concert) de meest opmerkelijke
van alle academies die tijdens de kerstweek werden
gegeven. Beethoven dirigeerde uitsluitend eigen
werk, voornamelijk composities die voor het eerst
publiek gebracht werden en vaak nog onuitgegeven
waren. Op de afﬁche vinden we:

Orchestre des Champs-Elysées /
Philippe Herreweghe

subsidiënten

mediasponsors

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
IN DE KIJKER ZO 18.02 / 20.00 / CONCERTZAAL
ORKEST VAN DE ACHTTIENDE EEUW / ASKO & SCHÖNBERG ENSEMBLE / FRANS BRÜGGEN
Van Schuberts Tiende Symfonie kennen we slechts enkele pianoschetsen en de orkestratie van de eerste twee delen. Berio
bewerkte de bestaande pianodelen voor orkestbezetting en componeerde de ontbrekende stukken in een moderne taal.
Naast dit stuk (Rendering) wordt ook de Achtste Symfonie van Schubert uitgevoerd.

structurele
sponsors

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.

Bron: J.G. Prod’homme, Les Symphonies de Beethoven (Parijs, 1949)
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Orchestre des Champs-Elysées /
Philippe Herreweghe
ORKESTRAAL

FRIENDS
IN
MISUC

TRIPLE CONCERTO

ZESDE SYMFONIE

TOK

Orchestre des Champs-Elysées
Philippe Herreweghe, dirigent
Andreas Staier, pianoforte
Daniel Sepec, viool
Jean-Guihen Queyras, cello

Ludwig van Beethoven (1770-1827),

Triple Concerto in C opus 56
- Allegro
- Largo
- Rondo alla polacca
--- Pauze --Ludwig van Beethoven,

Symfonie nr. 6 opus 68 ‘Pastorale‘
- Allegro ma non troppo (Erwachen
heiterer Gefühle bei der Ankunft auf
dem Lande)
- Andante molto mosso (Szene am Bach)
- Allegro (Lustiges Zusammensein der
Landleute)
- Allegro (Gewitter und Sturm)
- Allegretto (Hirtengesang – Frohe und
dankbare Gefühle nach dem Sturm)
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orkest

De stijl van Ludwig van Beethoven (1770-1827) is geworteld in
het Weense classicisme van Joseph
Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Toch slaagde Beethoven erin
de klassieke conventies een nieuwe,
persoonlijke invulling te geven.
Hiermee kondigt hij een nieuw
tijdsgevoel aan, dat van de romantiek. De componist wordt in de
19e eeuw een gevoelsindividu; zijn
composities bieden een subjectieve
kijk op de wereld én op de muzikale
traditie. In zijn Triple Concerto opus
56 (1803/04) demonstreert Beethoven zijn persoonlijke visie op de
klassieke concertante symfonie. Het
bekendste voorbeeld van dit genre is
Mozarts Concertante Symfonie, met
viool en altviool in de solorollen.
Zoals de naam het zegt, houdt dit
genre het midden tussen een symfonie en een concerto. Het is een
driedelig werk, waarin het orkest in
dialoog treedt met twee of meerdere
solo-instrumenten. De oorsprong
van dit genre ligt in de barok, in
het concerto grosso. Ook daar
vinden we een afwisseling tussen het
orkest en de solisten, aangeduid als
het ‘concertino’. De rollen waren
toen als volgt verdeeld: het orkest
introduceert een thema, waarna de
solisten dit thema verder uitwerken
en variëren. Dit is precies wat er
gebeurt in de Brandenburgse Concerti
van J.S. Bach.
Beethoven geeft deze barokke en
klassieke conventies een nieuwe invulling. In de eerste partituuruitgave
werd zijn Triple Concerto namelijk

omschreven als Grand Concerto
Concertant, een titel die trouwens
van Beethoven zelf stamt. Daarmee
maakte hij meteen duidelijk dat het
werk weliswaar verwant was met
de concertante symfonie, maar er
tegelijk allerminst mee samenviel.
Het pleonasme in deze titel (‘concerto concertant’) lijkt wat van het
goede teveel, doch het vertolkt wel
goed het typische karakter van dit
stuk. Beethoven heeft hier namelijk
het concertante element veel sterker
benadrukt dan in een gewoon
concerto. Dat is te merken aan
de ruimte die Beethoven voorziet
voor de tussenkomsten van de drie
solo-instrumenten. Meer dan in zijn
pianoconcerti, waar er een betere balans is tussen solist en orkest, treden
de solisten hier op de voorgrond,
wat soms ten koste gaat van de
orkestpartij. Bovendien worden de
drie solisten op voet van gelijkheid
behandeld. Dit leidt vooral in het
eerste deel tot een zeker onevenwicht in de proporties. Aangezien
Beethoven de thema’s van dit deel
telkens door de drie solisten laat
spelen – en elk thema dus drie keer
na elkaar gehoord wordt – wordt het
leeuwendeel van de eerste beweging
ingenomen door de presentatie van
de thema’s. Daardoor boet de motivische verwerking van de thema’s,
het punt waarop Beethoven zijn tijd
juist ver vooruit was, nogal aan belang in. In zijn Triple Concerto heeft
Beethoven met andere woorden
zijn handtekening minder duidelijk
achtergelaten dan in zijn andere

concerti. Dit betekent geenszins dat
we hier niet met een meesterwerk te
doen hebben! In zijn behandeling
van de solistengroep demonstreert
Beethoven zijn grote vertrouwdheid met de piano, de viool en de
cello, een instrumentencombinatie
beter bekend als het pianotrio. Net
als in zijn pianotrio’s, zijn viool- en
cellosonates, toont Beethoven zich
hier een meester in het exploiteren
en combineren van de verschillende
muzikale persoonlijkheden van de
solo-instrumenten.

In de zomers van 1807 en 1808
zette Beethoven zijn Zesde Symfonie,
bijgenaamd ‘Sinfonia Pastorale’, op
papier. Rond die tijd schreef hij deze
gedachte neer: ‘Je vraagt me waar
ik mijn ideeën opdoe? Ik zou het je
niet met zekerheid kunnen zeggen;
ze komen ongevraagd. Tijdens mijn
wandelingen in de vrije natuur,
in de stilte van de nacht, bij het
eerste zonnegloren, kan ik ze bijna
vastgrijpen.’ Voor de vereenzaamde
romantische kunstenaar was de natuur het toevluchtsoord bij uitstek.
Voor Beethoven was dit niet anders,
zoals blijkt uit de titels van de vijf
bewegingen van zijn Zesde Symfonie.
Toch waarschuwde de componist
zelf voor een verkeerde interpretatie
van deze sprekende titels. Het gaat
niet zozeer om ‘toonschildering’
of nabootsing van de natuur, maar
wel om de uitdrukking van Beethovens eigen ervaring van de natuur
(‘mehr Ausdruck der Empﬁndung
als Mahlerey’, zo schreef de componist). Eens te meer toont Beethoven zich hier de voorvechter van
nieuwe ideeën. In het begin van de
19e eeuw constateren we namelijk
een omschakeling in de esthetische
denkbeelden van kunstenaars. De
imitatie-esthetiek, waarbij schilders,
beeldhouwers en componisten de
natuur zo getrouw mogelijk trachten
te imiteren, werd toen meer en
meer beschouwd als een ouderwetse
denkwijze, die in feite thuishoort in
de 18e eeuw. In de plaats daarvan maakte de expressie-esthetiek
opgang. In die denkwijze proberen

kunstenaars in de eerste plaats hun
persoonlijke, subjectieve gevoelens
en ervaringen weer te geven.
In vergelijking met de Vijfde Symfonie valt de lyrische toon van de
Zesde op. De hoekige ritmiek en de
compacte motivische verwerking
hebben hier plaatsgemaakt voor
lang uitgesponnen melodische
lijnen en een relatief traag harmonisch ritme. Zelfs het traditionele
contrast tussen de twee thema’s van
de eerste en de tweede beweging is
hier wat uitgevlakt. De drie laatste
bewegingen van de symfonie zijn
om twee redenen opmerkelijk. Ten
eerste voegt Beethoven een extra
beweging toe na het Scherzo (derde
deel), zodat de Zesde Symfonie vijf
(in plaats van vier) delen telt. Ten
tweede gaan de drie laatste delen
zonder onderbreking in elkaar over.
De humoristische rondedans van het
scherzo wordt abrupt afgebroken,
om plaats te maken voor de naderende storm (vierde deel). Op het
einde van dit vierde deel bedaart de
storm, en komt er een dankkoraal.
In het slotdeel vertolken de klarinetten de dankbare gevoelens na de
storm. Het klarinetmotief wordt
door de strijkers ontwikkeld tot het
hoofdthema van dit deel, dat duidelijk sporen vertoont van originele
kerkelijke hymnen. Dankkoraal,
kerkelijke hymnen…. de introductie
van vocale elementen in de symfonie
– Beethovens Negende Symfonie!
– zit er hier al aan te komen.

concertmeester

contrabas

Peter Hanson

Joseph Carver
Damien Guﬀroy
Michel Maldonado
Francis Palma-Pelletier
Christine Sticher
Massimo Tore

eerste viool

Roberto Anedda
Ilaria Cusano
Assim Delibegovic
Virginie Descharmes
Solenne Guilbert
Martin Reimann
Sebastiaan Van Vucht
Marie Viaud
George Willms

ﬂuit

Mathias Von Brenndorﬀ
Amélie Michel
piccolo

Laura Colucci
tweede viool

Bénédicte Trotereau
Adrian Chamorro
Isabelle Claudet
Thérèse Kipfer
Clara Lecarme
Corrado Lepore
Corrado Masoni
Andreas Preuss
Enrico Tedde
altviool

Jean-Philippe Vasseur
Marie-Elsa Bretagne
Laurent Bruni
Maïlyss Cain
Brigitte Clement
Delphine Grimbert
Wendy Ruymen

hobo

Marcel Ponseele
Taka Kitazato
klarinet

Nicola Boud
Daniele Latini
fagot

Margreet Bongers
Jean-Louis Fiat
hoorn

Luc Bergé
Rafaël Vosseler
trompet

Per-Olov Lindeke
Leif Bengtsson

cello

Ageet Zweistra
Michel Boulanger
Vincent Malgrange
Hilary Metzger
Andrea Pettinau
Harm-Jan Schwitters

trombone

Harry Ries
Charles Toet
pauken

Marie-Ange Petit

Jan Christiaens

08-01-2007 15:35:22

