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zondag 11 maart 2007
KAMERMUZIEKZAAL - 15.00
WWW.CONCERTGEBOUW.BE

- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

CLAIRE CHEVALLIER studeerde
piano aan de conservatoria van
Nancy, Straatsburg en Parijs, en
combineerde dit met haar studie
wiskunde en fysica. Nadien vervolgde
ze haar muzikale opleiding aan het
Koninklijk Conservatorium Brussel.
Tijdens haar studies en via een masterclass bij Jos van Immerseel legde
ze zich toe op de historische achtergrond en de evolutie in de ‘bouw’
van de pianoforte en bestudeerde
ze gedurende jaren de speciﬁeke
eigenschappen en vereisten qua
onderhoud van het instrument. Als
musicus-onderzoeker bezit ze vijf
Franse historische klavieren.

info & tickets

CONCERTGEBOUW

JOS VAN IMMERSEEL studeerde
piano (Eugène Traey), orgel (Flor Peeters), klavecimbel (Kenneth Gilbert),
zang (Lucie Frateur) en orkestdirectie
(Daniel Sternefeld). Hij won in 1973
het allereerste klavecimbelconcours in Parijs. Zijn ruime interesses
brachten hem bij de autodidactische
studie van de organologie, de retoriek en de historische pianofortes. In
1987 vormde hij zijn ensemble Anima
Eterna, dat zich geleidelijk aan ontwikkelde tot een symfonisch orkest,
steeds samengesteld met historische
instrumenten. Door de jaren heen
bouwde hij ook een unieke verzameling historische klavieren uit. Samen
met Claire Chevallier nam hij het
programma van dit concert al op
voor het label Zig-Zag Territoires.
In 2006 verscheen van dezelfde
musici ook een opname met werk
van Rachmaninov voor twee piano’s.
Sinds 2003 is Jos van Immerseel in
residentie in het Concertgebouw.
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Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
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IN DE KIJKER ZO 06.05 / 17.00 / CONCERTZAAL
ANIMA ETERNA / JOS VAN IMMERSEEL / CLAIRE CHEVALLIER
Mendelsohns Vijfde Symfonie wordt in dit klassieke concertprogramma voorafgegaan door de ouverture en de instrumentale
delen uit het bekende Ein Sommernachtstraum en zijn Concerto voor twee piano’s.

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.

Sebastian Erard, uit: Alfred Dolge, Pianos and their makers, herdruk New York, 1972
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ANIMA
ETERNA &
JOS VAN
IMMERSEEL

TOK

Jos van Immerseel, piano (Erard 1897, collectie Jos van Immerseel)
Claire Chevallier, piano (Erard 1904, collectie Claire Chevallier)

Camille Saint-Saëns (1835-1921),

Danse Macabre opus 40 (1874-75)
César Franck (1822-1890),

Prélude, fugue et variation (1862-73)
Camille Saint-Saëns,

Variations sur un thème de Beethoven (1874)
--- Pauze --Francis Poulenc (1899-1963),

Capriccio d’après ‘Le Bal Masqué’ (1952)
Francis Poulenc,

Elégie en accords alternés (1959)
Francis Poulenc,

L’embarquement pour Cythère (1951)
Manuel Infante (1883-1958),

Trois Danses Andalouses (1921)
- Ritmo
- Sentimiento
- Gracia (El Vito)

MUZIEK VOOR
PARIJSE VLEUGELS
De merknaam Erard stond tijdens de
vorige eeuwwisseling borg voor een
directe klank (dankzij de verbetering
van de aanslagmechaniek) en voor
gesoﬁsticeerde contrasten tussen de
verschillende registers. De Erardvleugels van Claire Chevallier en Jos
van Immerseel zijn respectievelijk in
1897 en 1904 gebouwd. De mechanische bijzonderheden zijn geen
rechtstreekse hulp voor de vertolker,
wiens aanslag niet wordt gecorrigeerd
zoals bij hedendaagse vleugels (waar
de talloze bijstelschroeven dienen om
elke beweging te compenseren met
het oog op een meer egaal resultaat
in de aanslag). Het gaat vooral om
de nodige ervaring en het anticipatief
vermogen om de juiste beweging
voor te bereiden. Elk akkoord moet
een aparte en bewuste balans krijgen.
Deze eigenschappen maken elke
intentie, elke kleur, elke klank tot een
oneindige bron van inspiratie.
De reputatie van César Franck
(1822-1890) gold tijdens zijn leven
vooral voor zijn activiteiten als
pedagoog en organist. Zijn compositiestijl klonk naar de smaak van het
Parijse publiek echter te Germaans.
De organist in Franck bracht zijn
specialisatie in contrapunt aan het
licht. Hij hechtte tevens veel belang
aan improvisatie. De tegengestelde
polen van rede en vrije expressie maken de kern uit van zijn taal, samen
met een niet aﬂatend respect voor
de grote voorbeelden uit de barok
en het classicisme. Prélude, fugue
et variations opus 18 is een directe
getuigenis van al deze elementen.
Franck schreef deze reeks van zes

stukken oorspronkelijk voor orgel
tussen 1860 en 1862. Ongeveer tien
jaar later maakte hij een bewerking
voor twee pianofortes. De uitvoerders dienen over een grondige kennis
van zowel de piano als het orgel te
beschikken: hoe klinken de registers
‘hautbois’ en ‘bourdon’; wat zijn de
dynamische mogelijkheden van de
‘boîte expressive’? Het aftasten van
de grenzen van een instrument, de
mogelijke nabootsingen van het ene
instrument op het andere waren in
die tijd dan ook het onderwerp van
een echte wetenschap.
Dit vindt men ook terug bij het
werk van Camille Saint-Saëns
(1835-1922), die zelf een virtuoze
pianist was. Bovendien was hij een
onovertroffen orkestrator, met een
natuurlijke aanleg voor lyriek en
kleur. Hij wist perfect in te spelen op
de drang van het Franse publiek naar
briljant solospel, maar dan liefst met
behoud van een zekere luchthartigheid, en indien mogelijk ook van een
voldoende dosis ritmische danspassages en een vleugje exotisme. Deze
ingrediënten zijn mooi gedoseerd in
zijn beroemdste orkestwerk, Danse
Macabre. De dodendans is een oud
thema en een dankbaar onderwerp
voor kunstenaars uit alle tijden.
Saint-Saëns koos als basis voor zijn
suggestieve versie het gedicht van
Henri de Cazalis: ‘Donkere nacht
/ de wind huilt over het kerkhof /
de klok slaat twaalf / de dood stemt
zijn viool / hij stoot tegen de graven
/ daaruit stijgen bleke gestalten
omhoog…’ De donkere grondtoon
wordt nooit luguber. Met eenvoudige

middelen en een vindingrijke instrumentatie blijft Saint-Saëns trouw aan
zijn persoonlijke stijl.
Wegens zijn muzikale vroegrijpheid, architectonische strengheid en
heldere schrijfstijl werd Saint-Saëns
tijdens zijn leven vaak vergeleken
met klassieke meesters als Mozart en
Beethoven. Voor zijn Variations sur
un thème de Beethoven baseerde hij
zich op het trio van het Menuet uit
Beethovens Sonate in Es opus 31/3. In
de doorgedreven ontwikkeling van
het summiere thema demonstreerde
hij zijn meesterschap en zijn drang
naar grenzeloos perfectionisme.
Francis Poulenc (1899-1963)
schreef de Elegie en accords alternés
‘à la mémoire de Marie-Blanche’. Zij
was de echtgenote van graaf Jean de
Polignac en sinds 1918 bevriend met
Poulenc. Op zondag organiseerde ze
muzikale avonden in haar ‘Hôtel Particulier’ in Parijs. Daarnaast was ze
eerste sopraan bij het ensemble van
Nadia Boulanger. Poulenc schreef
dit magische stuk enkele maanden
na haar overlijden in 1959. Zijn
persoonlijke aanwijzingen voor de
uitvoering luiden: ‘als een improvisatie, met een sigaar tussen de lippen
en een glas cognac op de vleugel’.
Embarquement pour Cythère, een
Valse-Musette, gecomponeerd voor
de ﬁlm Le Voyage en Amérique, is
totaal pretentieloos en geniaal van
inspiratie. ‘Cette évocation des bords
de la Marne chers à mon enfance’
zoals Poulenc er zelf over zegt, is
evenwel nooit kinderachtig of
vulgair. Een opmerkelijke precisie en
lichtheid op de grens van de goede

smaak, dat wel. Of met Poulencs
eigen woorden: ‘de la délicieuse
mauvaise musique’.
Van Le Bal Masqué (Max Jacob), een
solocantate, werd de ﬁnale bewerkt
voor pianofortesolo in 1932. De
versie voor twee piano’s dateert uit
1952. De componist gaf de volgende
richtlijnen aan de zanger: ‘In eerste
instantie geloven in de woorden die
hij moet voordragen, geen aarzelingen, geen geveinsde voornaamheid
of medeplichtige knipogen… aan
het eind moet het publiek stomverbaasd en vermaakt zijn, zoals de
mensen die de grote kermis ‘La Foire
du Trône’ van Parijs verlaten.’
De Spanjaard Manuel Infante
(1883-1958) bouwde een reputatie
op als pianist en dirigent te Parijs,
waar hij zich vanaf 1909 deﬁnitief
vestigde. De Drie Andalousische Dansen behoren tot zijn meest gekende
composities. Ritmo heeft een pittig
ritme dat overal obsessief terugkeert.
Zoals de ﬁere ﬂamencodanser spelen
ook de motieven een subtiel spel met
materie en ruimte. Sentimiento is als
een melancholische en tegelijk vurige
fantasie. Elke zin wordt een explosie
van innerlijke kracht, een sterkte
die een zwakheid moet overwinnen.
Een dualiteit die typisch is voor de
Spaanse ziel. Gracia begint plagerig en afstandelijk uitdagend maar
eindigt resoluut en glorieus, een
gespannen knipoog naar de corrida.
De hoge technische eisen laten de
pianisten toe om briljant uit de hoek
te komen.
Claire Chevallier / Sabien Van Dale
Bron: Musique et Instruments. Revue du Commerce & d l’Industrie de la Musique, nr. 227, Paris 1928
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