JOS VAN IMMERSEEL studeerde
piano, orgel, klavecimbel, zang en
orkestdirectie. Hij won in 1973 het
allereerste klavecimbelconcours te
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. Hij is gastdirigent bij
onder meer het Budapest Festival
Orchestra, de Akademie für Alte
Musik Berlin en Tafelmusik Toronto.
Door de jaren heen bouwde hij
een unieke verzameling historische
klavieren uit.
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De jonge Noorse mezzosopraan
MARIANNE BEATE KIELLAND
verwierf al snel na haar studies een
uitstekende reputatie als soliste
in producties met dirigenten als
Philippe Herreweghe, Daniel Reuss,
Helmut Rilling en Joshua Rifkin. Hoewel ze erg vaak wordt gevraagd voor
de barokke meesterwerken leent
haar stem zich ook uitstekend voor
het latere repertoire van Beethoven
over Mahler tot meer hedendaagse
muziek.
De Duitse tenor MARKUS
SCHÄFER legde zich in het begin
van zijn carrière in hoofdzaak toe
op het operarepertoire. Daarnaast
proﬁleerde hij zich als een uitstekend
Bachvertolker, in producties met
dirigenten als Gustav Leonhardt en
Nikolaus Harnoncourt. Steeds meer
komt hij ook in oratoria en liedrecitals
aan bod.
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De Duitse bas-bariton THOMAS
BAUER werpt zich sinds het begin
van zijn carrière op als een veelzijdig
zanger. Naast orkestproducties met
de belangrijkste orkesten ter wereld
proﬁleert Bauer zich nadrukkelijk als
een begenadigd liedzanger, waarbij
hij de nieuwe muziek niet schuwt. Als
eerste vocalist mocht hij bijvoorbeeld
de Schneider Schott Music Prize in
ontvangst nemen omwille van zijn
uitstekende uitvoeringen van hedendaagse muziek.

Het succes na aﬂoop en zelfs tijdens de
uitvoering, zoals uit getuigenissen blijkt,
was overweldigend. Een van die getuigen
was Karl Holz. Hij bericht onder meer dat
wanneer in het tweede gedeelte van het
Scherzo enkel de pauken het motief inzetten, het publiek zo enthousiast applaudisseerde dat men het orkest nog nauwelijks
kon horen en de uitvoerders de tranen in
de ogen kregen. Beethoven bleef maar de
maat slaan en pas toen Umlauf hem attent
maakte op het spectaculaire enthousiasme,
keek hij even rond en maakte hij heel kalm
een lichte buiging. Het concert eindigde
met een staande en bijzonder luidruchtige
ovatie. Schindler (Beethovens secretaris en
biograaf ) vermeldt dat Caroline Ungher
Beethoven vooraan op het podium bracht
en dat hij bij het zien van de vele zwaaiende hoeden en zakdoeken bedankte en
boog, waarop het publiek losbarstte in een
minutenlang gejuich … Jammer dat de
maestro al volkomen doof was.

Jos van Immerseel, dirigent

info & tickets

De Finse sopraan ANNA-KRISTIINA
KAAPPOLA studeerde aan de Sibelius Academie in Helsinki, sloot zich
aan bij de Operastudio en ging later
permanent deel uitmaken van de
Finnish National Opera. Ze zingt in
La Scala, Covent Garden, het Mozart
Festival in Salzburg en in de New
York Metropolitan Opera. Kaappola
blinkt uit in een lyrisch en coloraturarepertoire dat gaat van barokmuziek
tot complexe hedendaagse werken.

Beethovens Negende werd gecreëerd te
Wenen in het Kärthnerthortheater op 7
mei 1824. Na veel moeilijkheden en na de
tussenkomst van een dertigtal invloedrijke
personen zoals prins Lichnowsky, Artaria,
Streicher, Diabelli, Czerny, l’abbé Stadler,
Steiner enzovoort, kon Beethoven uiteindelijk zijn Große musicalische Akademie
aankondigen. Het derde en laatste werk
op het programma kreeg als titel: Große
Sinfonie, mit im Finale eintretenden Solo
und Chorstimmen, auf Schiller’s Lied, an die
Freude.
Na een aantal woelige repetities en
moeilijkheden met de solisten – de dames
Sontag en Ungher en de heren Haitzinger
en Steipelt – kon het concert dan toch
doorgaan zoals gepland. Dirigent was
kapelmeester Umlauf, met vlak naast zich
Beethoven die voor iedere beweging het
tempo aangaf, aandachtig de partituur
volgde en constant de maat mee sloeg.
Concertmeester was de violist Schuppanzigh die het orkest, samengesteld uit musici van divers pluimage, had voorbereid.

subsidiënten

Johan Huys

mediasponsors
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ANIMA ETERNA (1987) is een projectorkest dat onder leiding van Jos
van Immerseel de muziekgeschiedenis van Bach tot Ravel in het heden
plaatst. Anima Eterna verwierf aanvankelijk bekendheid door zijn historische uitvoeringspraktijk. Fijnproevers stelden het op prijs dat hun een
verrassende ingang werd geboden
tot een bekend repertoire. Boven de
wetenschappelijke rigueur stelt Jos
van Immerseel het muzikale verhaal
altijd voorop. Het vakmanschap van
musici en dirigent is een algemene
verworvenheid in binnen- en buitenland. Sinds 2003 zijn Anima Eterna en
Jos van Immerseel ‘Orchestra in Residence’ van het Concertgebouw. In
september 2007 viert Anima Eterna in
het festival XXTASE haar twintigjarige
bestaan in het Concertgebouw.

De première van de Negende
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Schetsen van de Negende (Bron: Wouter Hutschenruyter, Programma van den Beethoven-Cyclus april 1911 in het Gebouw v. Kunsten en
Wetenschappen en in de Zaal “Diligentia” te ’s-Gravenhage, ’s-Gravenhage, 1911)

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.
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Anima Eterna Galaconcert

ORKESTRAAL

LUDWIG VAN BEETHOVEN:
SYMFONIEËN NRS. 1 EN 9

ANIMA
ETERNA &
JOS VAN
IMMERSEEL

Anima Eterna, orkest en koor
Jos van Immerseel, dirigent
Anna Kristiina Kaappola, sopraan
Marianne Beate Kielland, alt
Markus Schäfer, tenor
Thomas Bauer, bas

Ludwig van Beethoven

,

(1770-1827)

Symfonie nr. 1 in C opus 21
- Adagio molto - Allegro con brio
- Andante cantabile con moto
- Allegro molto e vivace: Menuetto
- Adagio - Allegro molto e vivace
--- Pauze --Ludwig van Beethoven,

Symfonie nr. 9 in d opus 125
- Allegro ma non troppo e un poco
maestoso
- Molto vivace
- Adagio molto e cantabile
- Presto

Dit concert wordt opgenomen door Klara
en uitgezonden op 30 april 2007.
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Als muziekgeschiedenis alleen in
termen van invloed zou worden geschreven, dan zou Ludwig van Beethoven zonder twijfel als de grootste
componist aller tijden gelden.
Wanneer ook de kwaliteit van zijn
muziek in rekening wordt gebracht,
moet hij slechts enkelen naast zich
dulden. Hoewel niemand het belang
van de rest van zijn oeuvre betwijfelt,
is Beethovens reputatie voor velen
toch in de eerste plaats gebaseerd op
zijn negen symfonieën. Meer nog
dan zijn andere werken werpen zij
een lange schaduw op het verdere
verloop van de negentiende eeuw.
Hoewel van de Eerste Symfonie uit
1800 dikwijls wordt gezegd dat zij
nog dicht bij het werk van Haydn
en Mozart zou staan, is vooral in de
eerste en de derde beweging
Beethovens eigen symfonische stijl
meteen herkenbaar. In het eerste
deel is die stijl – tenminste na de
korte langzame inleiding – over
het algemeen weinig melodieus.
Kenmerkend is ook hoe hardnekkig
Beethoven in de doorwerking met
een beperkt aantal korte motieven
aan de slag gaat, en hoe de hele
doorwerking culmineert in de terugkeer van het hoofdthema bij het
begin van de reprise. De derde beweging is, ondanks haar naam, een echt
scherzo. Met de galante dans die het
achttiende-eeuwse menuet was, heeft
ze enkel de driekwartsmaat gemeen;
voor de rest is het een voor die tijd
ongemeen moderne en snelle opeenvolging van contrasten en ritmische
en harmonische verrassingen.

Natuurlijk is duidelijk te horen dat
vierentwintig jaar muziekgeschiedenis Beethovens Eerste van zijn
Negende scheiden. Dat werd vroeger
wel eens in verband gebracht met
de overgang van de Weense Klassiek
naar de vroegromantiek. De discussie of Beethoven nu een ‘klassiek’
of een ‘romantisch’ componist is, is
ondertussen echter verworden tot
een hopeloos gedateerd achterhoedegevecht; al sinds enkele decennia
legt de muziekgeschiedschrijving
liever de nadruk op de vele elementen van continuïteit tussen de (late)
achttiende en de negentiende eeuw.
Dat neemt niet weg dat de Negende
Symfonie in Beethovens oeuvre
een unieke plaats bekleedt. Meer
dan enige andere compositie is zij
een icoon van de Europese muziekgeschiedenis, en meer nog, van de
westerse cultuur. Daarvoor zijn
verschillende oorzaken te bedenken,
in de eerste plaats natuurlijk dat
Beethoven in de ﬁnale voor het eerst
in de geschiedenis van de symfonie
koor en solisten aan het orkest toevoegt. Even belangrijk is de tekst die
in die ﬁnale wordt gezongen: de Ode
an die Freude van Friedrich Schiller,
een gedicht dat in nogal gezwollen
verzen het humanistische ideaal van
de universele broederschap bezingt.
Ook de drie instrumentale delen
zijn echter zonder weerga. Hoewel
Beethoven zich in het eerste deel
van principes bedient die in wezen
dezelfde zijn als in het eerste deel
van zijn Eerste Symfonie, is het
resultaat hier een symfonische

beweging geworden van een
voorheen nooit geziene monumentaliteit. Die monumentaliteit drukt
zich niet zozeer uit in een ongewoon
lange tijdsduur – het eerste deel van
de Eroica duurt bijvoorbeeld langer
– maar wel in de manier waarop de
muziek is opgebouwd. Van belang
is daarbij vooral hoe zij op verschillende niveaus opbouwt naar iets dat
nog komen moet: het mysterieuze
begin leidt naar de overdonderende
tutti-gedaante van het hoofdthema,
de doorwerking naar de inzet van de
reprise, en het hele deel naar de laatste formulering van het hoofdthema
in de allerlaatste maten van de coda.
Op die manier slaagt Beethoven
erin een enorme spanningsboog
te creëren. Het tweede en derde
deel voegen zich naar de kolossale
dimensies van de delen die hen
omringen. Cruciaal voor het grote
plan is dat het sublieme adagio niet
op de gebruikelijke tweede, maar
op de derde plaats komt, en zo een
rustpunt vormt tussen het demonische scherzo en de grootse ﬁnale met
koor en solisten.
In die ﬁnale grijpen verschillende
vormpatronen en genres in elkaar:
het prominentst aanwezig zijn
elementen van de eendelige sonatevorm, de meerdelige sonatecyclus,
de cantate en de variatiereeks. Een
alarmerende fanfare wordt twee keer
beantwoord door een instrumentaal
recitatief in de celli en de contrabassen. Daarop volgen drie korte citaten uit de voorgaande drie delen van
de symfonie, telkens van elkaar ge-

scheiden door een nieuwe interventie van celli en contrabassen, en een
eerste glimp van het hoofdthema
van de ﬁnale, het beroemde Freudethema. Na een laatste instrumentaal
recitatief wordt het Freude-thema
eenstemmig voorgesteld door de
lage strijkers en vervolgens drie keer
gevarieerd, waarbij een steeds groter
deel van het orkest begint mee te
spelen. Een uitbreiding bij de laatste
triomfantelijke variatie leidt naar
een terugkeer van de fanfare van het
begin, die nu door de solobas wordt
beantwoord met een vocaal recitatief waarvan de tekst trouwens van
Beethoven zelf is (‘O Freunde, nicht
diese Töne’). Daarna zetten drie verdere variaties van het Freude-thema
in, aanvankelijk gezongen door de
bas (‘Freude schöner Götterfunken’),
die geleidelijk door het hele koor en
de andere solisten wordt versterkt.
Vanuit muzikaal-structureel oogpunt is het belangrijk te beseffen dat
dit geen vocale herneming is van de
instrumentale voorstelling van het
Freude-thema, maar dat de ontwikkeling verder gaat. De muziek
bouwt op naar een hoogtepunt, en
na een korte onderbreking volgt een
Turkse mars, die drie nieuwe variaties van het Freude-thema brengt:
de eerste instrumentaal, een tweede
met de solotenor in de hoofdrol en
de laatste door het voltallige koor.
De twee laatste variaties zijn met
elkaar verbonden door een symfonische doorwerkingspassage.
Opnieuw breekt de muziek plots
af. Wat nu volgt is een uitgebreide

langzame sectie (‘Seid umschlungen,
Millionen’), die voor het eerst sinds
lang thematisch materiaal brengt dat
geen verband houdt met het Freudethema en dus als contrast en als
rustpunt in de opbouw fungeert. Na
dit rustpunt sluiten een grandioze
dubbelfuga – waarin het Freudethema en het contrastthema met
elkaar worden gecombineerd – en
een jubelende ﬁnale de symfonie op
indrukwekkende wijze af.
Steven Vande Moortele
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eerste viool
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sopraan

Midori Seiler
Margret Baumgartl
Balázs Bozzai
Karin Dean
Daniela Helm
Laura Johnson
Vera Kardos
László Paulik

Oeds van Middelkoop

Annelies Coene
Nathalie De Hyft
Elisabeth Hermans
Anne Mertens
Mette Rooseboom
Nel Vanhee

hobo

Hans-Peter Westermann
Elisabeth Schollaert
klarinet

Eric Hoeprich
Lisa Klevit-Ziegler

tweede viool

John Wilson Meyer
Rachael Beesley
Bernadette Bracke
Anne Maury
Erik Sieglerschmidt
Joseph Tan
Lidewij van der Voort
Wanda Visser
altviool

Frans Vos
Laxmi Bickley
Manuela Bucher
Sabine Dziewior
Luc Gysbregts
Sven Rotteveel
cello

Sergei Istomin
Dmitri Dichtiar
Inka Döring
Hilary Metzger
Nicolas Selo
Patrick Sepec
contrabas

James Munro
Elise Christiaens
Tom Devaere
Joost Maegerman
David Sinclair

fagot

Christian Beuse
Eckhard Lenzing

alt

Estelle Boisnard
Ulrike Gmeiner
Gudrun Köllner
Lieve Mertens
Sandra Raoulx
Betty Van den Berghe

contrafagot

Thomas Kiefer

tenor

Ulrich Hübner
Martin Mürner
Renée Allen
Jörg Schultess

Amin Hadef
Christoph Hierdeis
Tilman Kogel
Koen Laukens
Vincent Lesage
René Veen

trompet
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Thibaud Robinne
Sebastian Schärr

Joachim Brackx
Joris Derder
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Kai-Rouven Seeger
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trombone

Raphael Vang
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percussie

Koen Plaetinck
Henri Zomers
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ﬂuit

Marc Hantaï
Frank Theuns
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