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Het rookvrije CoNCE RT G E B oUW CaF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

ROEL DIELTIENS verzamelde in 1997 een
ensemble van internationale topmusici,
die zich toelegden op een diepgaande,
getrouwe uitvoering van cellowerken
van Auguste Franchomme. De groep
kreeg een naam, oorspronkelijk enkel bedoeld voor die ene opname: Ensemble
Explorations. Datzelfde ensemble ging
in 1998 een samenwerking aan met Alain
Platel (Les Ballets C. de la B.) voor ‘Iets
op Bach’ en speelde meer dan 150 keer
over de hele wereld. Die ‘exploratie’ van
Bach in al zijn facetten legde de basis
voor de verdere werking van het ensemble. Onbekend kwaliteitsvol werk wordt
opgevist en het bekende repertoire aan
een grondige facelift onderworpen door
een onconventionele aanpak.
Ensemble Explorations is een ensemble
‘à géometrie variable’. Roel Dieltiens is
artistiek leider en er zijn zeker een aantal
muzikanten die bijna altijd meespelen,
maar per productie wordt er gezocht
naar het juiste team van specialisten om
de doelstellingen waar te maken.

subsidiënten

IN DE KIJKER VR 25.04.08 / 20.00 / CoNCERTzaal / aCaDEMY oF aNCIENT MUSIC & RICHaRD EGaRR
De Academy of Ancient Music staat sinds vorig seizoen onder leiding van Richard Egarr. Het ensemble verwent ons met een
staalkaart van op en top Engelse muziek, uitgevoerd op stijleigen instrumenten. Tenor Andrew Tortise zingt songs van Purcell
en aria’s van Händel. Na twee instrumentale werken van Gerald Finzi wordt de avond besloten met de Serenade voor tenor,
hoorn en strijkers van Benjamin Britten.
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Louis Spohr (1784-1859),

Dubbelstrijkkwartet nr. 2 in
Es opus 77 (1827)
Allegro vivace
Menuetto - Trio
Larghetto con moto
Allegretto
|
|
|
|

Dubbelstrijkkwartet nr. 3 in
e opus 87 (1832/33)
Adagio - Allegro
Andante con variazioni
Scherzo
Finale
|
|
|

Zowel Spohr (1784-1859) als Mendelssohn (1809-1847) zijn exponenten van de vroegromantiek, de
periode van ca. 1800 tot 1830, die
belichaamd wordt in de figuur van
Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Hoewel beide figuren tijdgenoten
van Beethoven zijn en binnen dezelfde stilistische esthetiek gesitueerd
worden, is er toch een duidelijk
onderscheid tussen deze drie componisten. Juist vanwege zijn dominante
voortrekkersrol wordt wel eens uit
het oog verloren dat Beethoven de
betekenisvolle uitzondering was.
Zijn extreem duidelijke standpunten
werden gekend en bewonderd, maar
daarom niet ten volle door zijn tijdgenoten nagevolgd. Velen onder hen
(Cherubini, Pleyel ...) bleven trouw
aan de idealen van het classicisme en
worden alleen ‘romantische’ componisten genoemd omdat ze nu eenmaal in deze periode leefden. Spohr
en Mendelssohn hebben daarentegen
gezocht naar een modus vivendi om
het classicistische verleden te verbinden met de nieuwe tijdgeest, zij het
elk op een eigen manier.

|

— Pauze —

Felix MendelssohnBartholdy (1809-1947),

Octet in Es opus 20 (1825)
Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo
Presto
|
|
|
|

—

In samenwerking met AMUZ

Vanaf zijn jeugd koesterde de succesvolle violist en dirigent Spohr
bewondering voor Mozart. Hij was
ook bevriend met Beethoven, zonder
daarom zijn stijl echt over te nemen.
Zowel in het Duitstalige gebied als
in Engeland was Spohr erg populair,
vooral om zijn concerto’s. Zijn symfonisch werk verraadde aanvankelijk
een invloed van Beethoven, maar
was nadien bewust Mozartiaans, met
een belcantomelodie. Een belangrijke bijdrage van Spohr betreft het
strijkkwartet. Hij schreef een aantal
werken dat behoorde tot het type

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
een wonderboy!
van het ‘quattuor brillant’, waarbij
een (rondreizende) vioolvirtuoos soleerde, begeleid door de andere drie
stemmen. Daarbij bleef de structuur
classicistisch degelijk onderbouwd.
De ‘dubbelkwartetten’ geven aan
dat Spohr experimenteerde met de
vorm waarin hij zijn muziek wenste
te brengen. In tegenstelling tot
het genre van het octet werkte het
dubbelkwartet met het principe van
dubbelkorigheid.
Vanuit zijn liefde voor Mozart is
het niet te verwonderen dat zijn stijl
overwegend classicistisch is. Dat
neemt niet weg dat Spohrs werk een
aantal eigenschappen heeft waardoor
het onbewust romantisch is. Een
duidelijk voorbeeld daarvan is zijn
gebruik van chromatiek, dat zodanig
doorgedreven is dat het duidelijk
vooruitgrijpt op Wagners schrijfwijze
(wat overigens ook geldt voor de
techniek van ‘Durchkomponierung’
en het gebruik van het leitmotiv).
Het profiel van Spohr als romantische
componist is in wezen prototypisch
en exemplarisch: hij was zeer classicistisch, maar door eclectisch toevoegen
van romantische ideeën werd hij toch
als eigentijds ervaren. Terwijl Spohr
het romantische gedachtegoed slechts
minimaal integreerde in zijn schrijfwijze, zal Mendelssohn gerichter op
zoek gaan naar een verbinding van de
twee werelden.
Het wonderkind Felix Mendelssohn kreeg een multidisciplinaire
opleiding. Vanaf zijn eerste werken is
de invloed van Bach en Mozart aanwezig. Hij zou trouwens in Berlijn in
1827 de Bachrevival inluiden met de
uitvoering van Bachs Mattheuspassie
in Berlijn.

In 1835 werd Mendelssohn dirigent
van het Leipzig Gewandhaus Orkest.
Hij hervormde het muzieksociale
leven (verbetering van de uitvoering,
het sociaal statuut van de orkestleden, een doordachte programmering
enzovoort). Wanneer men in Leipzig
besluit een nieuw conservatorium te
bouwen, werd Mendelssohn actief
betrokken bij de plannen. Intussen
bleef hij op verschillende plaatsen,
waaronder Berlijn, verder werken,
in hoofdzaak als dirigent. Wanneer
hem in 1847 het nieuws bereikte dat
zijn zus Fanny overleden was, raakte
hij in een crisis. Enkele maanden
later stierf hij zelf aan een beroerte.
Stilistisch staat Mendelssohn voor
helderheid en verbondenheid met
het classicisme. Hij onderging
invloeden van Bach (contrapunt),
Händel (schrijfwijze voor instrumenten), Mozart (algemeen) en
Beethoven (instrumentale techniek).
Daarnaast ontwikkelde hij ook
een voorkeur voor het werken met
extramuzikale elementen (programma’s). Deze eigenschappen
heeft hij ogenschijnlijk gemeen met
Spohr. Daar waar Spohr echter in
wezen classicistisch schrijft en het
romantische bij wijze van spreken
‘toevallig’ in zijn schrijven opneemt,
is er bij Mendelssohn sprake van
een bewuste keuze voor synthese
tussen de twee werelden: hij wil de
rijkdom van de nieuwe stijl, die zo
voortreffelijk door Beethoven naar
voren gebracht wordt, niet a priori
weren, maar als hij ze hanteert, mag
dat niet ten koste gaan van de even
grote rijkdom van de oude stijl, het
classicisme. Hij is bij uitstek een
synthesefiguur binnen het vroegromantische scheppen.

Het onderscheid tussen Mendelssohn en Spohr wordt treffend
gesymboliseerd in de manier waarop
deze componisten omgaan met de
bezetting van vier violen, twee altviolen en twee celli. Het vertrekpunt
is in beide gevallen de opstelling van
het strijkkwartet (twee violen, altviool, cello). Bij Spohr is er sprake van
een oppositie tussen twee instrumentengroepen: twee strijkkwartetten.
Deze instelling is schatplichtig aan
de barokke ‘cori spezzati’-techniek,
en dus duidelijk vanuit de traditie
gedacht. Mendelssohns standpunt
daarentegen is van een totaal andere
orde. In het voorwoord tot de partituur van zijn Octet (1825) benadrukt
Mendelssohn dat het werk door alle
instrumenten in een symfonischorkestrale stijl gespeeld moet worden. De dynamische aanduidingen
moeten strikt nageleefd worden en
zelfs meer in de verf gezet worden
dan gebruikelijk. Dat wil zeggen dat
hij de acht instrumenten expliciet
als één geheel ziet; meer nog, hij wil
dat deze acht, ondanks hun geringe
aantal, klinken alsof ze een symfonieorkest zijn. De schrijfwijze voor
de instrumenten is van die aard dat
dat ideaal gerealiseerd kan worden,
althans de suggestie ervan.
Yves Senden

Fétis vermeldt in zijn Biographie
universelle des Musiciens uit 1875
onder andere het volgende over
de jonge Mendelssohn: ‘In 1821
reisde Zelter [zie verder] met Mendelssohn naar Weimar en hij stelde
hem voor aan Goethe die, zegt
men, zeer geroerd was bij het beluisteren van de jonge getalenteerde musicus. Die vertolkte reeds als
een ware meester de moeilijkste
werken van Bach en de grote sonates van Beethoven.’ Het schijnt
dat na afloop van dit optreden
Goethe dermate enthousiast was
dat hij uitriep: ’Hoe deze jongeman
kan improviseren en op zicht lezen
is werkelijk wonderbaarlijk. Ik had
nooit kunnen denken dat dit op die
leeftijd mogelijk is!’ Mendelssohn
was toen twaalf jaar en had al een
vioolsonate, drie pianosonates en
twee opera’s gecomponeerd!
Felix Mendelssohn-Bartholdy was
de kleinzoon van de destijds beroemde joodse verlichtingsfilosoof
Moses Mendelssohn (1729-1786)
en de zoon van Abraham Mendelssohn (1776-1835), een vermogend
bankier in Parijs en Hamburg, die
zich drie jaar na Felix’ geboorte
in Berlijn vestigde. Daar kreeg de
jonge Felix vanaf 1815 les van de
pianist Ludwig Berger (1777-1838),
leerling van Clementi, van de violist
Karl Wilhelm Henning (1784-1864),
van de componist Karl Friedrich
Zelter (1758-1832), goede vriend
van Goethe, en van de landschapsschilder Carl Rösel. Zijn vorderingen waren op alle terreinen spectaculair. Op achtjarige leeftijd kon
hij om het even welke muziek van
het blad spelen en als jongeling
ontpopte hij zich tot een zeer intel-

ligente en bijzonder gecultiveerde
gentleman. Als zestienjarige blonk
hij werkelijk in alles uit. Hij was
een goede ruiter en schermer en
een uitstekende zwemmer. Hij had
succes als tekenaar en schilder; zijn
talenkennis (hij vertaalde Latijnse
teksten naar het Duits in hetzelfde
metrum als het origineel!) en zijn
literair talent waren verbluffend,
om dan nog te zwijgen over zijn
muzikaal talent. Luister maar naar
Ein Sommernachtstraum uit 1826
en het meesterlijke Octet opus 20
uit 1825.
Johan Huys

