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Biografieën
De bezetting en het instrumentarium
van Anima Eterna Brugge worden voor
elk project getoetst aan de historische
uitvoeringspraktijk. Inmiddels speelt het
bruisende orkest van Jos van Immerseel
een repertoire van de barok tot ver in de
20e eeuw. Respect voor de partituur wordt
daarbij gekoppeld aan artistieke vrijheid.
Sinds 2003 is Anima Eterna in residentie bij
Concertgebouw Brugge. Inmiddels is de
band met Brugge nog hechter geworden:
begin januari 2010 verhuisde het orkest zijn
kantoren naar de Brugse Ezelpoort, wat zich
vertaalt in de uitbreiding van de orkestnaam
tot Anima Eterna Brugge.
Jos van Immerseel (Antwerpen) studeerde
piano, orgel, klavecimbel, zang en orkestdirectie. Als autodidact verdiepte hij zich in
de organologie, de retoriek en historische
pianofortes. In 1987 vormde hij zijn ensemble Anima Eterna. Als gastdirigent leidde hij
o.m. 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. Binnen
de kamermuziek werkt Jos van Immerseel
regelmatig samen met musici als Midori
Seiler en Claire Chevallier.

Anima Eterna Brugge
Jos van Immerseel
dirigent
———
Johann Strauss (1825-1899),
Ouvertüre zu ‘Die Fledermaus’ RV 503-1
Csárdas aus ‘Die Fledermaus’ RV 503-2
Nordseebilder, Walzer RV 390
Im Sturmschritt, Polka schnell RV 348
Neue Pizzikato Polka RV 449
Perpetuum mobile, Ein musikalischer Scherz (2.Fassung) RV 257-2
Frühlingstimmen, Walzer RV 410
— Pauze —
Ouvertüre zu der ‘Zigeunerbaron’ RV 511-1
An der schönen blauen Donau, Walzer RV 314
Egyptischer Marsch RV 335
Eljen à Magyar, Polka RV 332
Furioso Polka, quasi Galopp RV 260
Tritsch-Tratsch Polka RV 214
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Anima Eterna Brugge speelt
walsen van Johann Strauss jr.
Aan het begin van de 19e eeuw was de populariteit van de wals in Frankrijk en Engeland
tanende. Enkel in Wenen kon het dansgenre
zich in een hoge actualiteitswaarde blijven
verheugen. Dat was mede op rekening te
schrijven van een nieuwe generatie componisten die zich tot doel hadden gesteld de
wals op een hoger compositorisch plan te
tillen. Een van hen was Joseph Lanner (18011843). Hij was vanuit de ländler (een dans
uit een Oostenrijkse plattelandsregio) tot de
wals gekomen en zijn walsen beleven gekenmerkt door een grote melodische inventiviteit. Een vriend (en later een vriendschappelijke rivaal) van Lanner was Johann Strauss sr.
(1804-1849), wiens walsen vooral uitblonken
in ritmisch opzicht. Aanvankelijk brachten
beide componisten hun werk uit in een reeks
van 7 of 5 walsen. Het tempo werd geleidelijk
opgevoerd; een inleiding en een coda met
reminiscenties aan de belangrijkste thema’s
werden gebruikelijk. Toen Strauss met zijn orkest internationaal begon te toeren, verwierf
hij grote populariteit.
Na de dood van Lanner kwam Johann Strauss
jr. op de voorgrond. Ook diens broers Eduard
en Josef waren actief op de muziekscene.
Johan Strauss jr. (1825-1899) schreef op zesjarige leeftijd zijn eerste wals. Hij was voorbestemd om de bankwereld in te gaan, maar
kreeg intussen toch muzieklessen, en vond
uiteindelijk in de wals zijn definitieve biotoop.
Toen hij vanaf 1844 naar buiten kwam met
zijn eigen werk, bleek dat hij kwalitatief niet
moest onderdoen voor de walsen van zijn
vader. In 1863 werd hij ‘Hofballmusikdirektor’
in Wenen. Het meest koortsachtige moment
was vanaf dan elk jaar de carnavalperiode,
het Weense balseizoen bij uitstek. Net als zijn
vader reisde Strauss jr. veel. Voor zijn bezoek

aan andere landen werd hij telkens verzocht
nieuw werk te schrijven (waarbij hij vroeger
werk opnieuw gebruikte). Zijn walsen waren
niet meer, zoals bij Lanner en zijn vader,
schatplichtig aan herbergen van het platteland of biertuintjes; veeleer reflecteerden ze
het hedonistische van de Weense maatschappij. De vroege walsen van Strauss jr. lagen
nog in de lijn van de esthetiek die zijn vader
volgde. Vanaf 1860 verbond hij die esthetiek
met de lyriek van Lanner, en kwam hij aldus
tot een eigen stijl. Zijn meest doorslaggevende werken schreef hij tussen 1860 en 1870.
Intussen werden de ‘opéra bouffes’ van
Offenbach en de operettes van von Suppé
steeds populairder in Wenen, en Strauss
besloot op die kar te springen. Zijn Die
Fledermaus is duidelijk Offenbachiaans, maar
doorspekt met Weense humor. Der Zigeunerbaron is een amalgaam van een komische
opera en een operette, duidelijk afwijkend
van Offenbach, en een symbiose van Weense
en Hongaarse elementen. In beide werken
is de ouverture een samenvatting van de
belangrijkste melodische ideeën.
De klassieke kunstmuziek heeft in de 19e
eeuw – en ook nu nog – vaak een enigszins
ambivalente houding aangenomen tegenover
het zogenaamde ‘lichtere’ (al dan niet volkse)
genre. Dan hebben we het over volkse
elementen, melodieën en dansen zoals de
ländler en de wals, maar ook over de meer
gestileerde uitingen ervan, zoals, nogmaals,
de wals. In klassieke kunstmuziek worden melodieën uit volksmuziek als exotisch element
geïntegreerd. In sommige gevallen (denken
we aan de ländler van Mahler) wordt het
‘eenvoudige’ van een wals ingepast in een
allesomvattend filosofisch concept, in andere
gevallen wordt het met nationale trots (cf. de
Nationale Scholen) in de kunstmuziek geïntegreerd. Met andere woorden: er wordt altijd

‘iets’ mee gedaan. Een wals op zichzelf lijkt
niet volwaardig, in vergelijking met andere
uitingen zoals een vioolsonate. Componisten
die zich enkel op walsen, galops en polka’s
toeleggen worden niet echt serieus genomen, of op zijn minst sceptisch bejegend.
Een van de beroemdste uitzonderingen op
deze houding is Johannes Brahms. Deze
componist van gerenommeerde symfonieën,
kamermuziek en koorwerken had een mateloze bewondering voor het œuvre van Johann
Strauss jr., en liet zich ontvallen dat hij zijn
volledig werk opzij zou schuiven indien hijzelf
maar een werk als An der schönen blauen
Donau had kunnen schrijven. Brahms had er,
in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenotencomponisten, geen moeite mee het zogenaamde ‘lichtere’ genre op gelijke hoogte te
plaatsen als de ‘ernstige’ kunstmuziek.
Het werk van Strauss jr. wordt alleszins gekenmerkt door een orkestratie die fijnzinniger
is dan men doorgaans denkt, en door een
ritmiek die gedifferentieerder is dan genres
als wals, polka (levendige muziek in twee
tellen) of galop (meeslepende dans in twee
tellen) doen vermoeden. De Neue Pizzikato
Polka kan hierbij als voorbeeld fungeren. In
de ‘wandelende bas’ van Perpetuum mobile.
Ein musikalischer Scherz wordt de humor
verkregen door de voortdurende ritmische
stuwing, en ook door de snel opeenvolgende
orkestraties, waarbij instrument(groep)en
continu met elkaar dialogeren, op het
groteske af. Ook het einde kan tellen inzake
verrassingseffect.
Ons beeld van Strauss’ walsen is in elk
geval getekend door een eeuw van uitvoeringstraditie, waarbij er onvermijdelijk kleine
accentverschuivingen (zelfs letterlijk) zijn
ontstaan en afwijkingen tot de traditie zijn
gaan behoren. Daarenboven deden tal van
arrangementen de ronde, waardoor het niet

evident is om de ‘ware’ orkestratie, zoals
Strauss die had uitgewerkt, te leren kennen.
Anima Eterna Brugge is, na het overwinnen
van de aanvankelijke scepsis, vertrokken van
een historisch zo accuraat mogelijke partituur, en is via historische instrumenten en een
waarheidsgetrouwe lezing van het notenbeeld (los van traditionele interpretaties) tot
een toch ietwat anders klinkende Strauss
gekomen dan deze die men gewoonlijk kent.
Yves Senden

Wenen walst
Terecht noemde de Duitse dichter Heinrich
Laube (1806-1884) de toen negenentwintigjarige vader Strauss ‘le Napoléon autrichien’.
Strauss sr. was even beroemd als Napoleon
(althans voor de Weners) en tirannieke neigingen waren hem zeker niet vreemd, zoals zijn
zoon Johann jr. alras zou ondervinden. Toen
Johann sr. in 1825 het orkest van Joseph Lanner (1801-1843) vaarwel had gezegd, betrad
hij het Weense ‘walsenslagveld’ en begon hij
met een eigen ensemble aan de veroveringstocht van de cafés rond het Prater.

Walsers door Victor Gabriel Gilbert (1891)

Het ritme van de wals, ontstaan in de tweede
helft van de 18e eeuw in het hart van Tirol,
beheerste in de 19e eeuw decennialang het
dagelijkse leven in de keizerstad Wenen.
Gedurende even zovele decennia was het
vooral de Straussdynastie die de scepter – in
dit geval de strijkstok en/of dirigeerstok –
zwaaide over die Weense wals.
‘Duizenden lampen verlichten het park, alle
zalen zijn geopend. Strauss leidt de dansmuziek… Onder de bomen en in de galerijen zitten de bezoekers aan talloze tafeltjes, ze eten
en drinken, snateren, lachen en luisteren. Te
midden van hen het orkest dat nieuwe walsen
speelt … Daar staat, op het podium, de held
van Oostenrijk – le Napoléon autrichien, de
dirigent Johann Strauss.’

Edoch, in 1844 verschijnt – zeer tegen de zin
van Johann sr. en zijn volgelingen – zoonlief
Johann jr. ten tonele, die zijn eerste concert
geeft op 15 oktober in het casino Dommayer,
vlak tegenover Schönbrunn. Er waren meer
dan duizend toehoorders en het succes was
overweldigend. Zelfs zijn ergste vijanden, de
uitgever Haslinger en vaders factotum Carl
Friedrich Hirsch, werden zodanig meegesleurd door het enthousiasme dat ze van
kamp wisselden. Vanaf dan zouden de walsen
van Johann sr. én Johann jr. – en ook die van
diens zeer getalenteerde broers Josef en
Eduard – Wenen, Oostenrijk en de hele wereld veroveren en ‘stortten gelukzalige paren
zich in de maalstroom …’ (H. Laube).
Johan Huys
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WO 03.03.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
ANIMA ETERNA BRUGGE, SERGEI
ISTOMIN & THOMAS BAUER / PARIS
Anima Eterna Brugge zet - na Ravel en Berlioz - zijn muzikale exploratie van het Franse repertoire voort. Ditmaal
ligt de focus op César Francks monumentale symfonie,
aangevuld met het bekende L’apprenti sorcier van Dukas.
Ook bariton Thomas Bauer en cellist Sergei Istomin vergezellen ons op deze citytrip naar het Parijs van weleer.
Met uw ticket voor het concert van 3 maart kunt u
die avond een gratis cd afhalen, met live-opnames
van concerten door Anima Eterna Brugge in
Concertgebouw Brugge. Niet in de winkel te koop!
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