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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 histo-

De jonge Felix Mendelssohn, tekening Wilhelm Hensel (D-B Mendelssohnarchiv), 1822

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 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 jaren lang de specifieke eigenschappen en de vereisten
qua onderhoud van het instrument.
Als musicus-onderzoeker bezit ze vijf
Franse historische klavieren.

Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

in de kijker zo 20.05 / 15.00 / Kamermuziekzaal / Jos van Immerseel / Midori Seiler
Jos van Immerseel en Midori Seiler werken aan de integrale Vioolsonates van Beethoven, zowel in opnames als in concerten,
in chronologische volgorde. De nieuwste viooltechnieken en de nieuwe bogen gaven Beethoven de kans om de klankkleuren
van de viool zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij die van de piano.

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.

16.15 - Inleiding door Jan Christiaens

www.concertgebouw.be

- 070 22 33 02

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

rische 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.

zondag 6 mei 2007
Concertzaal - 17.00

info & tickets

Anima Eterna 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 hen 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.

Jos van Immerseel, pianoforte en muzikale leiding
Claire Chevallier, pianoforte
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Anima Eterna
Jos van Immerseel,

pianoforte (Erard 1844)
en muzikale leiding
Claire Chevallier,

pianoforte (Erard 1842)

Felix Mendelssohn (1808-1847),

Ein Sommernachtstraum in E opus 21+61
- Ouverture. Allegro di molto
- Scherzo. Allegro vivace
- Intermezzo. Allegro Appasionato
- Notturno. Con moto tranquillo
- Hochzeitsmarsch. Allegro Vivace
Concerto voor twee piano’s in E
- Allegro vivace
- Adagio non troppo
- Allegro
--- Pauze --Felix Mendelssohn,

Symfonie nr. 5 in d opus 107 ‘Reformatie’
- Andante - Allegro con fuoco
- Allegro vivace
- Andante
- Choral „Ein’ feste Burg ist unser Gott“

orkest

De vroegrijpe
orkestmuziek van
Felix Mendelssohn
Felix Mendelssohn (1809-1847)
groeide op in een artistiek en intellectueel hoogstaand milieu. Zijn
vader, Abraham, was een rijke bankier; zijn grootvader was de bekende
joodse filosoof Moses Mendelssohn.
De jonge Felix kreeg alle kansen om
zijn muzikale talenten te ontwikkelen. Om te voorkomen dat zijn
kinderen door hun joodse afkomst
kansen zouden mislopen, liet Abraham zijn kinderen in 1816 dopen
en ging de familie Mendelssohn over
naar het protestantisme. Felix volgde
pianoles bij Ludwig Berger, zelf een
leerling van Muzio Clementi. Daarnaast kreeg hij ook viool-, orgel- en
zangles. Het was trouwens als zanger
dat hij voor het eerst kennismaakte
met Bachs Matthäuspassion, een
werk dat hij later, in 1829, weer
op de affiche zou zetten. Felix en
zijn zus Fanny kregen vanaf 1822
ruimschoots de gelegenheid om hun
vroegrijp talent als uitvoerders te
demonstreren. Vanaf dat jaar organiseerde Abraham zondagse privéconcerten, met een eigen huisorkest.
Het was voor zo een concert dat
Felix zijn Concerto voor twee piano’s
componeerde. De partituur van de
toen veertienjarige Felix was klaar in
oktober 1823, de première vond een
jaar later plaats, ter gelegenheid van
de verjaardag van Fanny Mendelssohn in november 1824. Carl Zelter,
Mendelssohns compositieleraar, was
heel opgetogen over dit concerto.
Hij schreef erover dat ‘Mendelssohns
persoonlijkheid steeds duidelijker

op de voorgrond treedt, zoals een vogeltje dat uit het ei komt. Bovendien
sluit het concerto wonderwel aan
bij de muzikale tijdsgeest.’ Met die
tijdsgeest doelde Zelter ongetwijfeld
op de briljante pianostijl die zo kenmerkend was voor de composities
van Johann Nepomuk Hummel en
Carl Maria von Weber. Mendelssohn
had overigens kort tevoren, in 1821,
kennisgemaakt met Hummel tijdens
een van diens concerten in Berlijn. Daar had hij ook het fameuze
Konzertstück voor piano en orkest
van Weber gehoord. Vooral in het
slotdeel van het concerto is de verwantschap met Webers Konzertstück
moeilijk te loochenen. Mendelssohn
put rijkelijk uit het arsenaal van de
briljante klavierstijl: snelle loopjes,
toonladderfiguren, gebroken akkoorden over heel het klavier en pittige
dialogen tussen de twee pianisten.
Dat de jonge Felix samen met zijn
zus Fanny zelf de première van dit
werk speelde, laat er geen twijfel
over bestaan dat hij toen reeds een
volleerd pianist was. Uit concertbesprekingen uit die tijd weten we
dat Felix zich moeiteloos kon meten
met Sigismond Thalberg en Ignaz
Moscheles, de grote klavierleeuwen
van zijn tijd.
Hoe snel het compositorisch talent
van Mendelssohn zich ontwikkelde,
blijkt uit de Ouverture tot ‘Ein Sommernachtstraum’ opus 21 uit 1826.
Hij had het werk van Shakespeare leren kennen dankzij de Duitse vertaling van August Schlegel en Ludwig
Tieck. Zijn ouverture getuigt van
een uitzonderlijke artistieke rijpheid
voor een zeventienjarige componist.

Mendelssohn vervalt niet in een
anekdotische schildering van de
tekstinhoud, waarbij de muziek haar
autonomie helemaal opoffert aan de
tekst. Eerder is zijn ouverture opgevat als een strakke muzikale constructie, die zijn persoonlijke visie
op het toneelstuk van Shakespeare in
gecondenseerde vorm weergeeft. Dit
werk bevat die typisch lichtvoetige,
sprankelende stijl die het handelsmerk zou worden voor veel van het
latere werk van Mendelssohn. Met
deze orkestratie slaagt Mendelssohn
erin de belangrijkste karakters van
het drama treffend te portretteren.
Hoewel deze ouverture oorspronkelijk als een zelfstandig concertstuk
was bedacht, voegde Mendelssohn er
later nog andere delen aan toe. Dat
gebeurde op vraag van de Pruisische
koning Friedrich Wilhelm IV, die
Mendelssohn in 1842 had gevraagd
toneelmuziek te schrijven voor een
opvoering van Shakespeares komedie
Ein Sommernachtstraum. Mendelssohn zette een tiental stukken op
papier, voor orkest, vrouwenkoor en
twee sopranen. In de instrumentale
delen hiervan spreekt zijn aangeboren talent voor een inventieve
orkestratie. De lichte transparantie
van het Scherzo, de rusteloze sfeer
van het Intermezzo – symbool voor
Hermia’s wanhopige nachtelijke
zoektocht naar haar geliefde Lysander – of de betoverende hoornsolo in
het Notturno: telkens weet Mendelssohn de juiste sfeer te treffen. De
overbekende Bruidsmars alsook de
daarop volgende Treurmars zijn met
een korreltje zout te nemen. Wie de
tekst van Shakespeares komedie erbij
neemt, merkt dat het telkens om een

lachwekkend of tragikomisch gebeuren gaat. Dat de treurmars geveinsde
droefheid is, blijkt niet alleen uit de
vreemde orkestratie (een dialoog van
klarinet en fagot), maar ook uit de
weinig verfijnde clowneske dansscène die er onmiddellijk op volgt.
Mendelssohn had tijdens zijn
jeugdjaren ervaring opgedaan met
uitgebreide muzikale vormen: hij
componeerde enkele concerti alsook
twaalf korte symfonieën voor strijkers (1821-1823). In 1824, drie jaar
voor de dood van Beethoven, componeerde Mendelssohn zijn eerste
echte symfonie. De volgende symfonie die hij afwerkte, was de Reformations-symfonie opus 107 uit 1830,
die later – verkeerdelijk – als vijfde
symfonie geteld werd. De symfonie
als muzikaal genre was intussen door
Haydn, Mozart en vooral Beethoven verheven tot het nec plus ultra
van de orkestmuziek. Beethovens
verpletterende symfonische erfenis
werd voortaan de maatstaf waarmee
elke romantische componist zich
moest meten. Dit uitte zich bij vele
componisten in een tendens naar
monumentaliteit. Grote, expansieve
vormen, een rijke instrumentatie,
expressie van verheven ideeën: het
zijn enkele opvallende kenmerken
van veel romantische symfonieën. In
Mendelssohns Reformations-symfonie
is dat niet anders. Hij componeerde
het werk met het oog op de 300e
verjaardag van de Confessie van
Augsburg, een belangrijk gebeuren
in het ontstaan van de Duitse gereformeerde Kerk. De achterliggende
religieuze ideeën worden al van
bij het begin aangekondigd. In de

trage inleiding citeert Mendelssohn
namelijk letterlijk het DresdnerAmen, een korte melodische formule
voor het woord ‘Amen’, gebruikelijk
in de gereformeerde kerkdiensten in
Dresden. Voor het slotdeel van zijn
symfonie put Mendelssohn verder
uit de rijke protestantse traditie. Hij
gebruikt het Lutherse koraal Ein’
feste Burg ist unser Gott als thematisch fundament voor de finale. Uit
de manier waarop hij dat koraal
introduceert blijkt overigens dat
Mendelssohn grondig vertrouwd was
met de Duitse protestantse muziek,
vooral dan de orgelmuziek van
Buxtehude en Bach. Als een volleerd
organist trekt Mendelssohn namelijk
steeds meer orkestrale registers open
bij de voorstelling van de koraalmelodie. Eerst komt de dwarsfluit,
daarna de hobo en de klarinet (de
tongwerken op orgel!), alle houtblazers, de strijkers, en tenslotte ook de
koperblazers. De rest van de finale
is opgebouwd als een ingenieuze
combinatie van de sonatevorm en
een koraalvariatie, waarbij stukjes
uit de koraalmelodie vaak fugatisch
verwerkt worden. De grandioze coda
van dit slotdeel maakt het des te onbegrijpelijker dat Mendelssohn zich
na de première in 1832 onmiddellijk
van deze symfonie heeft gedistantieerd en elke uitvoering ervan heeft
verboden.
Jan Christiaens

eerste viool

fagot

Brian Dean
Balázs Bozzai
Karin Dean
Daniela Helm
Laura Johnson
László Paulik

Jane Gower
Györgyi Farkas
contrafagot

Thomas Kiefer
hoorn

tweede viool

John Wilson Meyer
Elin Eriksson
Erik Sieglerschmidt
Joseph Tan
Wanda Visser
Monica Waisman

Uli Hübner
Martin Mürner
trompet

Thibaud Robinne
Sebastian Schärr
Jaroslav Roucek

altviool

trombone

Bernadette Verhagen
Laxmi Bickley
Sabine Dziewior
Sven Rotteveel

Raphael Vang
Cas Gevers
Gunter Carlier
serpent

cello

Sergei Istomin
Ute Petersilge
Patrick Sepec

Marc Girardot
ophicleïde

Marc Girardot

contrabas

pauken

Elise Christiaens
Joost Maegerman
Dane Roberts

Koen Plaetinck

fluit

Frank Theuns
Marc Hantaï
hobo

Hans-Peter Westermann
Kristin Linde
klarinet

Eric Hoeprich
Lisa Klevit-Ziegler

percussie

Wim De Vlaminck

