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Een nieuwe blik op Beethoven
De status van Ludwig van Beethoven is die
van een historisch icoon, een superheld.
Miljoenen bezoekers schuimen de aan
hem gewijde musea af en zijn buste waakt
over ontelbare piano’s. Volgens Jos van
Immerseel, drijvende kracht achter het orkest Anima Eterna, kan men een componist
echter geen groter respect bewijzen dan
door zijn muziek au sérieux te nemen. Het
ensemble beschouwde de uitvoering en
opname van Beethovens negen symfonieën
op historische instrumenten als een fascinerende uitdaging, met bronnenonderzoek
als onmisbaar uitgangspunt. Van Immerseel
vulde het musicologische onderzoek en de
kritische uitgave van Jonathan Del Mar aan
met eigen research in de bibliotheek van
het Weense Gesellschaft der Musikfreunde.
Hoewel deze symfonieëncyclus geenszins
de eerste is en evenmin de laatste zal blijken, levert de benadering van Anima Eterna
een bijzonder innovatieve interpretatie en
sonoriteit op.
De blaasinstrumenten – originelen en kopieën – zijn gebouwd in Weense stijl, waardoor hun individuele timbres gediversifieerd
kunnen worden zonder de harmonieuze versmelting ervan in gevaar te brengen. Binnen
de strijkerssectie bepaalde de vioolmethode
van Spohr de keuze van bogen en boogstreken, met levendige ritmes en een gedetailleerde articulatie als resultaat. Een selectief
vibratogebruik maakt deel uit van dezelfde
esthetiek. De omvang van het orkest werd
bewust beperkt: in een kleiner ensemble
spelen musici met een grotere, haast solistisch opgevatte zeggingskracht. In wezen
hebben Beethovens symfonieën – ook in
grote concertzalen – baat bij een beschei-
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den ensemble, waarin het juiste instrumentarium wordt gekoppeld aan een intelligente en doorleefde vertolking. Alleen in zo’n
constellatie zijn bijvoorbeeld de snelle tempi haalbaar die de componist voorschreef.
Anima Eterna volgt ook de moderne dynamische instructies van Beethoven: de soms
abrupte overgangen tussen zachte en luide
passages worden niet weggewerkt.
Elke compositie van Beethoven roept talloze vragen op, zelfs na grondige research. Elk
antwoord zorgt voor nieuwe vraagtekens.
Volgens van Immerseel kan men alleen maar
blijven zoeken, opties tegen elkaar blijven
afwegen. De ideale uitvoering, zo zegt hij,
paart plichtsbewustzijn aan muzikale vrijheid: ‘Onder plicht versta ik dan de correcte
uitvoering van de notentekst, het gebruik
van het voorgeschreven instrumentarium,
het toepassen van toenmalige evidenties als
de stemtoon, de speeltechniek, de balans
binnen het orkest, het door de componist
gewenste tempo. Maar er is ook die vrijheid,
het recht namelijk om iemand van vandaag
te zijn, met eigen eruditie en gevoeligheden,
en met de mogelijkheid om alle beschikbare
elementen te doseren.’ Net in zo’n klimaat
van respect en vrijheid komt het dramatische en humoristische potentieel van Beethovens muziek ten volle tot leven.
Katherina Lindekens

cd-box met 6 cd’s en booklet nu te
koop in het Concertgebouwcafé
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PROGRAMMA

za 18.10.08

zo 19.10.08

di 21.10.08

Concertzaal - 20.00

Concertzaal - 20.00

Concertzaal - 20.00

19.15 Inleiding door

19.15 Inleiding door

19.15 Inleiding door

Pieter Bergé

Pieter Bergé

Pieter Bergé

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

(1770-1827)

(1770-1827)

Die Geschöpfe des

Coriolanus opus 62 (1807)

Egmont opus 84 (1810)

Prometheus opus 43 (1801)

- Ouverture in c

- Ouverture in f

- Ouverture in C

Symfonie nr. 3 in Es opus 55

Symfonie nr. 5 in c opus 67

Symfonie nr. 1 in C opus 21

‘Eroica’ (1804)

(1808)

(1800)

- Allegro con brio

- Allegro con brio

- Adagio molto – Allegro con brio

- Marcia funebre: Adagio assai

- Andante con moto

- Andante cantabile con moto

- Scherzo: Allegro vivace

- Allegro

- Menuetto: Allegro molto e vivace

- Finale: Allegro molto

- Allegro

— Pauze —

— Pauze —

Symfonie nr. 4 in Bes opus 60

Symfonie nr. 6 in F opus 68

(1806)

‘Pastorale’ (1808)

Symfonie nr. 2 in D opus 36

- Adagio – Allegro vivace

- Allegro ma non troppo – Erwachen

(1802)

- Adagio

- Adagio molto – Allegro con brio

- Allegro vivace

- Larghetto

- Allegro ma non troppo

- Finale: Adagio – Allegro molte e
vivace

— Pauze —

—

Landleute

Dit concert wordt opgenomen door

- Allegro – Gewitter, Sturm

Klara en uitgezonden op 6 januari 2009

- Allegretto – Hirtengesang. Frohe und

in Ludwig tussen 14 en 17u.
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kunft auf dem Lande
- Andante molto moto – Szene am Bach
- Allegro – Lustiges Zusammensein der

- Scherzo: Allegro
- Allegro molto

heiterer Empfindungen bei der An-

dankbare gefühle nach dem Sturm
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Orkestraal

wo 22.10.08

vr 24.10.08

Concertzaal - 20.00

Concertzaal - 20.00

19.15 Inleiding door

19.15 Inleiding door

Pieter Bergé

Pieter Bergé

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

(1770-1827)

Die Ruinen von Athen opus

Die Weihe des Hauses opus

113 (1811)

124 (1822)

- Ouverture in g

- Ouverture in C

Symfonie nr. 7 in A opus 92

Symfonie nr. 9 in d opus 125

(1812)

(1824)

- Poco sosteno – Vivace

- Allegro ma non troppo, un poco

- Allegretto

Orchestra
in
Residence

maestoso

- Presto

- Molto vivace

- Allegro con brio

- Adagio molto e cantabile
- Presto – Allegro assai

— Pauze —

- Presto – Recitativo
- Allegro assai vivace alla marcia

Symfonie nr. 8 in F opus 93

- Allegro ma non tanto

(1812)
- Allegro vivace e con brio

—

- Allegretto scherzando

sopraan

- Tempo di minuetto

Anna-Kristiina Kaappola

- Allegro vivace

alt
Marianne Beate Kielland

tenor
Markus Schäfer

bas
Thomas Bauer

—
Met Nederlandse boventiteling
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Ludwig van Beethoven geportretteerd door M. A. Rapeno
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Beethoven en de natte kam
Beethoven is een begrip. Dat betekent dat
hij veeleer fungeert als een algemeen cultureel icoon dan als de concrete componist
van een lange reeks zeer specifieke werken.
Voor alles is hij de incarnatie van de romantische kunstenaar: de kunstenaar die gedreven wordt door de eigenzinnigheid van
zijn genie, door de impulsen van zijn inspiratie, en die daardoor onvermijdelijk in een
noodlottige eenzaamheid verzeilt. Beethovens grilligheid, zijn sombere blik, zijn warrige haardos, zijn bonkige lichaamsbouw,
zijn immer verre geliefden, zijn ellenlang
gewandel, zijn doof- en onbehouwenheid
– stuk voor stuk zijn het karakteristieken
die doorheen de tijd een metaforische dimensie hebben ontwikkeld, die het begrip
Beethoven steeds verder hebben losgeweekt van het totale oeuvre waar hij voor
staat.
Een dergelijke ‘iconisering’ versteent de
kunstenaar tot een imago dat aardig aanmoddert in een cultureel bestel dat teert
op vereenvoudiging en onbewogenheid.
Steeds nadrukkelijker valt Beethoven daarin
samen met fragmenten uit zijn werk, die als
gsm-signaal, spionkophit, filmmuziek, parlementschlager of reclamejingle door de
wereld wervelen. De muziek van Beethoven
(en vanzelfsprekend ook van vele anderen)
word in het straatbeeld van de cultuur geïntegreerd tot op het niveau van de onherkenbaarheid. Of, anders gesteld, Beethoven
is tegelijkertijd alomtegenwoordig: hij weerklinkt zowat overal en voortdurend, zonder
dat er nog een zinvolle terugkoppeling naar
hemzelf gemaakt wordt of kan worden.
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Wellicht is het een van de taken van concertorganisatoren en uitvoerende kunstenaars
om de aangehaalde alomtegenwoordigheid en afwezigheid om te buigen tot een
zeer bewust en concreet actualiseren van
specifieke muziekwerken. Grote uitvoerders
revolteren per definitie tegen de verschraling die in de opdringerige vervlakking van
tunes en deuntjes vervat ligt. Zij gaan als
het ware de strijd aan met de trivialisering
van de muziek door contexten te creëren
– ‘concerten’ – waarin de veralgemenende
beeldvorming wordt weggevaagd door de
geconcentreerde weergave van bijzondere
werken. Concerten zijn inderdaad laboratoria van concentratie, waar een rechtstreekse,
zich tegen alle ‘muzakisering’ verzettende
confrontatie met het kunstwerk wordt aangegaan, en waar de muziek de gelegenheid
gegeven wordt om de aandacht op te eisen
die haar in haar sonoor-behang-bestaan
ontzegd wordt.
De grote uitvoerder voert echter niet enkel
een strijd met de veralomtegenwoordiging
van de tot klank gereduceerde muziek. Directer nog wordt hij geconfronteerd met de
noodzaak om zin te geven aan het medium
waarin hij zelf fungeert, namelijk ‘het concert’. In de mate immers dat ook het concert
een maatschappelijk geaccapareerd consumptiegoed is, draagt het zelf de kiemen
van een mogelijke vervlakking in zich. Concerten kunnen makkelijk afglijden tot showrooms van reproductie of tot verkooppunten
van repertoirestukken, en kunnen als zodanig
– al is het dan in gecamoufleerde vorm – de
cultus van de muzakisering verder bekrachtigen. De ambitieuze concertorganisator en
de grote uitvoerder echter vervlakken niet!
Integendeel, hun kunde en kunst bestaat
er juist in om de oorspronkelijke artistieke
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Richard Wagner dirigeert de Negende Symfonie ter gelegenheid van de eerstesteenlegging van het Grand Théâtre in Bayreuth.

kracht en identiteit van kunstwerken levendig te houden. Dat betekent allerminst dat
zij zich per se moeten beperken tot een zo
‘authentiek’ mogelijke uitvoering van oude
repertoirewerken, maar wel dat zij de initiële
en intrinsieke dimensies van de gekozen werken moet laten gelden in de gewijzigde context waarin ze vandaag de dag verschijnen.
Zelfs los van elke muzakisering heeft natuurlijk ook de geschiedenis zelf haar vervlakkende impact. Wat tweehonderd jaar geleden
schokkend of bizar was, kan dat vandaag
wellicht niet meer op dezelfde manier zijn.
De ontwikkeling van de muziek creëert bij
de uitvoerder (maar zeker ook bij de luisteraar) een historisch bewustzijn waarin een
duidelijke progressie is waar te nemen, en
waarbij wat ooit actueel was, onvermijdelijk
door een steeds verder uitdeinend verleden
ingelijfd wordt. Doch, naarmate het (mu-
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ziek)historische bewustzijn beter ontwikkeld
is, blijft ook de eigentijdse pertinentie van
de uitgevoerde werken veel manifester. De
passief beleefde muziekgeschiedenis heeft
als nefaste consequentie dat alles wordt
‘ver-schoond’, dat het oorspronkelijk-weerbarstige gedomesticeerd wordt, dat het
aanvankelijk-ontoegankelijke aan de gewenning wordt overgelaten, kortom dat – in het
geval van Beethoven – de warrige haardos
met een natte kam wordt gladgestreken.
Een authentieke uitvoerings- (en luister!)
praktijk daarentegen integreert de specifieke historische status van elk kunstwerk; zij
reduceert het kunstwerk niet tot een aan zijn
oorsprong ontvreemd residu, maar neemt
het op als de directe getuige van een verleden hedendaagsheid. Zij heeft oor voor de
oorspronkelijke complexiteit van de muziek,
en ambieert om net daarin haar esthetische
waarde te ontdekken.
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Vanuit deze optiek is een integrale uitvoering van de symfonieën van Beethoven telkens opnieuw een zeer bijzondere gebeurtenis. Wat voor Beethoven in het algemeen
geldt, geldt immers des te sterker voor de
receptie van zijn symfonieën. De negen
symfonieën – met dé Negende zelf als vaandeldrager – vormen immers het muzikale inbegrip bij uitstek van het ‘westerse culturele
erfgoed’. Wie deze werken niet kent (i.e.
wie het noodlotmotief uit de Vijfde en de
Schiller-ode uit de Negende niet ‘her-kent’,
of wie niet weet dat de werken bestáán),
valt uit de gratie van de canon. Wie ostentatief pretendeert de symfonieën niet te kennen, wordt er allicht al snel van verdacht een
zielige cultuuranarchist te zijn die zijn identiteit via de ontkenning van normen gestalte
tracht te geven.
Hoe dan ook: de uitvoering van de Beethoven-symfonieën biedt aan allen die er de bereidheid toe hebben een uitdaging van de
hoogste orde. Het feit dat de werken in hun
historische volgorde worden gebracht, garandeert bovendien de unieke gelegenheid
aan allen om de ontwikkeling mee te beleven die Beethoven zelf als symfonicus heeft
doorgemaakt. De luisteraars kunnen ondergaan en bewust beleven hoe de verschillende vormpatronen van de symfonische
delen zich door de decennia heen ontwikkelen, hoe de instrumentatie en orkestratie
geleidelijk aan rijker en meer geschakeerd
worden en hun rol gaan opeisen in de totaalopbouw van de werken. Zij kunnen vaststellen hoe de grenzen van de ‘abstracte’ en
de ‘narratieve’ muziek vervagen en elkaar
nu en dan de hand reiken – soms aarzelend,
soms vol overtuiging. Zij kunnen zich er zelf
van vergewissen hoe de componist op zoek
gaat naar technieken die het mogelijk ma-
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ken om vanuit onooglijke muzikale cellen en
motiefjes (relatief) gigantische constructies
op te bouwen, en hoe de meest uiteenlopende muzikale stijlen, patronen en clichés betekenissen genereren die met elkaar
in de clinch gaan, mekaar onmogelijk maken
of juist versterken …
Het bijkomende feit dat de symfonieën
in deze cyclus gebracht worden door een
dirigent en orkest die zich vereenzelvigd
hebben met de artistieke plicht om immer
de ziel van de uitgevoerde werken te treffen, garandeert bovendien dat de werken
zich zullen kunnen tonen in een waarachtige
artistieke gedaante: ver van de natte kam,
maar ook zonder de behoefte om per se tegendraads te willen zijn. Tegendraadsheid is
immers evenzeer een onproductief artistiek
credo, aangezien ze niet de betekenis van
de componist dient, maar het eigen imago.
Beethoven heeft geen behoefte aan concurrerende ego’s. Zijn eigen ‘ik’ is sterk genoeg
om meerdere interpretaties mogelijk en legitiem te maken, zolang deze maar gedragen worden door de onverbiddelijke waarheid van de partituur.
Pieter Bergé
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Eerste bladzijde uit het manuscript van Symfonie nr. 5
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Extract uit het manuscript van Symfonie nr. 6 (Pastorale)
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Manuscript van de titelpagina van Symfonie nr. 3 (Eroica)
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ORKEST

eerste viool

piccolo

trombone

Lieve Mertens

Midori Seiler

Oeds van Middelkoop

alt: Harry Ries

Sandra Raoulx

Balázs Bozzai

(Symfonie 5, 6, 9)

(Symfonie 5, 6, 9,

Betty Van den Berghe

Weihe)

tenor

Karin Dean
Daniela Helm

hobo

tenor: Cas Gevers

Paul Foubert

Laura Johnson

Hans-Peter

(Symfonie 5, 6, 9,

Christoph Hierdeis

László Paulik

Westermann

Weihe)

Tilman Kogel

Elisabeth Schollaert

bas: Gunter Carlier

Koen Laukens

(Symfonie 5, 9, Weihe)

Vincent Lesage

tweede viool
John Wilson Meyer

klarinet

Margret Baumgarti

Frank van den Brink

pauken

bas

Anne Maury

Philippe Castejon

Jan Huylebroeck

Joachim Brackx

(18, 19 en 24.10)

Erks Jan Dekker

fagot

Koen Plaetinck

Joachim Hochbauer

Javier Zafra

(21 en 22.10)

Jan Sauer

Joseph Tan
Lidewij van der Voort

altviool

Josef Pollinger

Györgyi Farkas

Bernadette Verhagen

Frits Vanhulle

Percussie

Jurgen Vollens

Laxmi Bickley

contrafagot

(Symfonie 9)

Sabine Dziewior

Thomas Kiefer

Koen Plaetinck

Solisten

Frans Vos

(Symfonie 5, 9)

Henri Zomers

(Symfonie 9)

Wim de Vlaminck

sopraan

cello

hoorn

Sergei Istomin

Ulrich Hübner

Koor

Kaappola

Dmitri Dichtiar

Martin Mürner

(Symfonie 9)

alt

Hilary Metzger

Renée Allen (Symfonie

sopraan

Marianne Beate

Ute Petersilge

3, 9, Egmont, Ruinen,

Nathalie Denyft

Kielland

Weihe)

Elisabeth Hermans

tenor

contrabas

Jörg Schultess

Iris Luypaers

Markus Schäfer

Elise Christiaens

(Egmont, Ruinen,

Edwige Cardoen

bas

Ben Faes

Weihe & Symfonie 9)

Mette Rooseboom

Thomas Bauer

Joost Maegerman

Anna-Kristiina

Nel Vanhee

trompet

alt

fluit

Thibaud Robinne

Liesbet Derese

Frank Theuns (behalve

Sebastian Schärr

Estelle Garreaud-

in Symfonie nr. 4)

Boisnard

Marc Hantaï

Gudrun Köllner
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Fototentoonstelling Anima Eterna in het Concertgebouwcafé met foto’s van Dirk Vervaet
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BIO’S

Anima Eterna groeide uit tot een volwaardig
symfonieorkest, waarvan de bezetting en het
instrumentarium voor elk project getoetst
worden aan de historische uitvoeringspraktijk. Op die manier verricht het ensemble
onder leiding van Jos van Immerseel baanbrekend werk, van de barok tot de twintigste
eeuw. Respect voor de partituur en artistieke
vrijheid gaan daarbij hand in hand. Sinds 2003
is Anima Eterna ‘Orchestra in Residence’ bij
het Concertgebouw. Bij het Franse platenlabel Zig-Zag Territoires werkt het ensemble
sinds 2002 aan de ‘Collection Anima Eterna’,
die inmiddels al 17 cd’s omvat.
Jos van Immerseel studeerde piano, orgel,
klavecimbel, zang en orkestdirectie. In 1973
won hij het eerste klavecimbelconcours van
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. Als gastdirigent leidt hij onder meer
de Akademie für Alte Musik Berlin, de Wiener Akademie en Musica Florea Praag. Door
de jaren heen bouwde hij een unieke verzameling historische klavieren uit.
De bas-bariton Thomas Bauer wierp 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, onder begeleiding
van pianiste Uta Hielscher. Bij het label Ars
Musici verschenen drie cd’s met liederen
van Schumann, Strauss en Mahler.
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De 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.
De mezzosopraan Marianne Beate Kielland
verwierf al snel na haar 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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in de kiJker
zo 23.11.08 / 20.00 / concertzaal
Brussels philharmonic – het Vlaams radio orkest,
michel tabachnik & Elisso Virssaladze
Elisso Virssaladze is de gedroomde uitvoerder voor het Eerste
Pianoconcerto van Brahms. Tegen de tijdsgeest van de romantiek in – toen de ‘virtuoze solist’ in de kijker stond – liet Brahms
het orkest actief deelnemen aan de muziek. Dat de partituur van
Stravinsky’s Pétrouchka ook zonder het ballet overeind blijft, is
te danken aan de combinatie van volkse populaire melodieën en
een ritmisch stuwende kracht.
Elisso Virsaladze © Georg Anderhub

concertgeboUWcaFe
Bezoek de fototentoonstelling over Anima Eterna met foto’s van Dirk Vervaet in het Concertgebouwcafé.
Je kan er ook genieten van de heerlijke specialiteiten, zoals een verwenkoffie, fingerfood of lunches à la
carte. Beluister aan je tafel de cd-selectie als voor- of naproefje van een concert, of lees er een goed boek …
van het Concertgebouw. De cd’s en boeken zijn bovendien ter plaatse te koop. U vindt dit rookvrije
cultuurcafé op de benedenverdieping van het Concertgebouw.

tickets & info: www.concertgebouw.be /

disco
verY
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+32 70 22 33 02 /

In&Uit, ‘t Zand 34, Brugge

discoverYPas

50 % korting voor Jongeren
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