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deFilharmonie
Kaddish
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Tom Janssens

George Crabbe

deFilharmonie
Choeur de Chambre Namur
Vlaams Radio Koor
Kinderkoor van de Vlaamse Opera
Yutaka Sado: dirigent
Kelley Nassief: sopraan
Samuel Pisar: spreker
Hendrik Derolez: voorbereiding kinderkoor
———
Toru Takemitsu (1930-1996)
Twill by Twilight (1988)
Benjamin Britten (1913-1976)
Four Sea Interludes from Peter Grimes opus 33a (1945)
I. Dawn (Lento e tranquillo) –
II. Sunday morning (Allegro spiritoso) –
III. Moonlight (Andante comodo e rubato) –
IV. Storm (Presto con fuoco)
— Pauze —
Leonard Bernstein (1918-1990)
Symfonie nr. 3 ‘Kaddish’ voor sopraan, spreker, koor, knapenkoor en orkest (1963/1977)
I. Invocation
II. Kaddish 1
III. Din-Torah
IV. Kaddish 2
V. Scherzo
VI. Kaddish 3
VII. Finale (Fugue tutti)

orkestraal

Focus
Bernstein

Met Nederlandse boventiteling.
Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
in ‘In de loge’ op 17 juni (20 uur).

Gekeperd in memoriam
[Takemitsu, Twill by twilight]
Oost west, west best. Althans, zo redeneerden tal van Aziatische componisten
omstreeks het midden van vorige eeuw.
Aangezien aan het thuisfront (eeuwenoude)
muziektradities een dynamische ontplooiing
richting bijdetijdse kunstmuziek in de weg
zaten, gingen tal van moderne Aziatische
componisten voluit voor westerse Bildung.
Nagenoeg alle gerenommeerde muzikale
oosterlingen (Isang Yun, Tan Dun, Toru
Takemitsu, Toshio Hosokawa …) trokken
naar het westen om er lesjes contrapunt,
harmonie en compositie te volgen. Niet alleen studeerden ze in Europa of Amerika, ze
schreven aanvankelijk voor typisch Europese
bezettingen en instrumenten, en lieten hun
creativiteit los binnen specifiek westerse
genres, zoals concerto of strijkkwartet.
Gaandeweg raakte menig Aziatisch componist op die manier het oosten kwijt.
Ook Toru Takemitsu draaide aan het begin
van zijn carrière de rug naar zijn heimat. Wie
het vroege werk van deze Japanner beluistert, zal genieten van de stilistische verwantschap tussen zijn werk en dat van Franse
componisten als Debussy en Messiaen. Pas
toen John Cage hem in 1964 aansprak op
zijn desinteresse voor de Japanse muziekcultuur, zocht Takemitsu de eigen, nationale
muziekstijlen en -instrumenten op. Op die
manier werd hij een van de eerste componisten die westerse avant-gardismen en
oosterse conventies op elkaar afstemde.
Twill by twilight hanteert weliswaar geen
Aziatische instrumenten, maar is niettemin
een mooi voorbeeld van Takemitsu’s Japans
geïnspireerd modernisme. De compositie
werd opgedragen aan de overleden Amerikaanse componist Morton Feldman, die net

als Takemitsu een voorliefde toonde voor
atmosferisch zwijgzame, hypergestileerde en
subtiel ingekleurde klankvelden. Typerend
voor Takemitsu is de voortdurende aanwezigheid van een orkestrale pedaaltoon, die
het canvas vormt waarop schijnbaar achteloze melodielijnen in elkaar strengelen. Net
om die ‘vervlechting’ van muzikale lijnen is
het Takemitsu te doen. De titel, Twill by
twilight (‘gekeperde stof bij schemering’),
wijst overigens niet enkel op in elkaar gesnoerde lijnen, maar ook naar het uitdovende licht van de schemering. Neem daarbij
Feldmans liefde voor oriëntaalse tapijtkunst,
en je begrijpt waarom dit orkestwerk een
wel erg treffend ‘in memoriam’ is.

Zilte krop in de keel
[Britten, Four Sea Interludes]
Ook al schopte Benjamin Britten het bij leven tot boegbeeld van de Britse muziek, het
continent reageerde wat onbehouwener op
zijn muziek. Dat zijn oeuvre heel wat milder
klonk dan het Europese modernisme, zal
daar wel iets mee te maken hebben. Dat zijn
muziek emotionele scala aanboorde, terwijl
elders klinische abstractie en auditieve
objectiviteit zegevierden, was ook een reden
om Brittens composities af te schrijven. Dat
hij bovendien een tiental succesvolle, weinig
experimentele opera’s schreef in een periode waarin dat genre als hopeloos oubollig
gold, was evenmin koosjer. Brittens afwijzing
van intellectuele abstractie was nochtans
een berekende keuze. Muziek was voor
hem geen ontastbaar vormenspel, maar een
levende kunst die emoties communiceert en
de maatschappij aanspreekt.
Als geen ander hamerde hij bijgevolg op het
belang van een waardevolle muziekeducatie
en componeerde hij tal van muziekpedagogische werken. Hij beschouwde het componeren van werken voor amateur-ensembles
als een belangrijke opdracht en zette zich in
voor de democratisering van het Britse concertleven. Daarnaast trachtte hij persoonlijke
dimensies in zijn muziek aan te boren, zoals
bijvoorbeeld zijn pacifistische geloof (War
requiem), of zijn homoseksualiteit (Billy Budd
of Sonnets of Michelangelo).
Ook de thema’s die Britten in zijn opera’s
en (vocale) werken aansneed, stonden dicht
bij de onmiddellijke belevingswereld. Zelfs
zijn eerste opera krijgt door die insteek een
bijzonder emotionele (actualiteits)waarde.
Peter Grimes – de socioparabel over een
hulpeloze outcast die in een Engels kustplaatsje oceaan én maatschappij moet
trotseren – staat nog steeds garant voor een

zilte krop in de keel. Britten tilde in 1945
vier intermezzo’s uit de opera, en bundelde
deze onder de naam Four Sea Interludes.
De op een tragische afloop afstevenende
operavertelling laat zich makkelijk deduceren uit de (louter instrumentale en naadloos
in elkaar overgaande) orkestbewegingen.
Wat begint als een mistige, maar vredige
ochtend aan zee (Dawn), gaat over in een
passage waarin klokgelui de plaatselijke moraal predikt (Sunday morning). Daartegenover staat allengs ondraaglijker wordende
eenzaamheid van Grimes (Moonlight), die
zijn lot niet in eigen handen heeft (Storm).
Maar ook zonder kennis van de thematische
kruisverwijzingen laat deze orkestsuite zich
beluisteren als een doorvoeld orkestwerk,
waarin de zee de aanschijn krijgt van een
ontregelende natuurkracht.

Dialoog met God
[Bernstein, Kaddish]
Van zijn joodse herkomst maakte Leonard
Bernstein geen geheim. In meerdere, gevarieerde muziekwerken sprak deze Amerikaanse dirigent-componist zijn religiositeit uit.
Zonder twijfel het meest indrukwekkende
‘joodse’ werk van Bernstein is zijn derde,
laatste symfonie: Kaddish. Die bijnaam
verwijst naar een van de joodse verplichtingen (‘mitzva’s’). Een ‘kaddish’ is het gebed
dat joden (in de regel elke dag van het jaar)
opzeggen om hun directe familieleden die
gestorven zijn, te herdenken. Daar de kaddish tevens de vorm aanneemt van een dialoog met God, zag Bernstein in deze bede
de mogelijkheid om het geloofsvraagstuk
binnen een cantate-achtige symfonievorm
aan te snijden.
In Bernsteins Kaddish richten spreker, sopraan en koor zich tot God, en stellen zich
daarbij de vraag of het almachtige (joodse)
godsbegrip niet afgedaan heeft. Daardoor
hangt om het werk een nietzscheaans aura:
God, of liever: het traditionele godsbesef,
wordt er voor dood verklaard. Wat in de
plaats komt, is de menselijke verantwoordelijkheid. In die zin is Bernsteins Kaddish een
humanistische geloofsbelijdenis: God wordt
niet in staat geacht om al het lijden op zich
te nemen. Zo weerspiegelt de compositie
(opgedragen aan de in 1963 vermoorde
president John F. Kennedy) de humanitaire
Angst van het in een Koude Oorlog verwikkelde Amerika.
Toch was Bernstein niet geheel tevreden
met het resultaat. In 1990 vroeg de componist aan Samuel Pisar of hij een nieuwe tekst
wilde schrijven voor de symfonie. Bernstein
was namelijk erg onder de indruk van Pisars
boek Of blood and hope, de autobiografie
van een jonge Auschwitzoverlevende die

opgroeit tot een invloedrijke verdediger van
internationale handelsrelaties als waarborg
voor duurzame vrede. Pas na de aanslagen
van 11 september 2001 besloot Pisar effectief aan de opdracht te beginnen. De indrukwekkende partituur bleef ongewijzigd, maar
de thematische klemtoon kwam in zijn versie
meer te liggen op de mateloosheid van het
menselijke lijden.
Tom Janssens

George Crabbe (1754-1832),
auteur van ‘Peter Grimes’
Brittens opera Peter Grimes werd gecreëerd in Londen op 7 juni 1945. Het libretto
van Montagu Slater is gebaseerd op het
gelijknamige verhaal uit The Borough van de
Engelse dichter/schrijver George Crabbe die
geboren werd in Aldeburgh, Suffolk. Het
was daar dat vele jaren later Britten zijn beroemde festival stichtte en op 4 december
1976 overleed. Crabbes vader was er belast
met het innen van de zoutaccijnzen. Zoon
George werkte eerst als apothekerassistent
en nadien als geneesheer. De literatuur
en de botanica genoten echter zijn ware
belangstelling. In 1775 publiceerde hij een
eerste nogal belerend gedicht Inebriety over
de kwade gevolgen van overmatig drankgebruik. Al vrij vlug gaf hij de brui aan zijn
dokterspraktijk en trok hij naar Londen waar
hij bevriend geraakte met Edmund Burke
(1729-1797), die hem hielp met de publicatie (1781) van The Library. In datzelfde jaar

werd hij priester en kreeg hij de gemeente
Alderburgh toegewezen, waar hem helaas
enkel ellende en misprijzen ten deel viel.
Door bemiddeling van Burke werd hij dan
huiskapelaan van de hertog van Rutland. In
1783 huwde hij Sarah Elmy die hij al kende
sedert zijn studietijd, en had hij ook voor het
eerst succes met The Village. Zijn latere The
Borough (1810), een gedicht bestaande uit
24 brieven, wordt ook nu nog als zijn beste
werk beschouwd. Crabbe was een realist
midden in de romantiek. Zijn scrupuleuze
beschrijvingen van het 18e-eeuwse Engelse
plattelandsleven, zijn aandacht voor het
sombere bestaan van de armen en zijn sympathie voor verschoppelingen en gerechtigheid, werden door romantici zoals Byron,
Jane Austen en Sir Walter Scott, ten zeerste
bewonderd. Hij leefde afgezonderd en werd
aanzien als een tweede Dickens.
Johan Huys
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Ludo Cools
Arne Lagatie
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Tom Pipeleers
Peter Cools
Alexander Ponet
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Yutaka Oya
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Biografieën
‘Als de engelen in de hemel echt zingen,
dan hopelijk zoals Nassief. Haar stem
combineert het beste van twee werelden:
een volle en warme bel canto, en tegelijk
dat sierlijke en jeugdig sprankelende.’ Dit
schreef de Leipziger Volkszeitung na Kelley
Nassiefs optreden in Elijah met het Gewandhausorchester en Kurt Masur. Dankzij haar
toegejuichte en uitstekende optredens over
de hele wereld, is Kelley Nassief uitgegroeid
tot een van de grote concertzangeressen
van het moment.
Samuel Pisar leefde als tiener onder het
Sovjetregime en onderging gedurende vier
jaar de slavernij van de nazi’s in Auschwitz.
In de jaren 50 was hij verbonden aan de
United Nations en UNESCO, vooraleer hij
een van John F. Kennedy’s naaste adviseurs
werd. In 1961 werd hij burger van de VS. Hij
was als internationale rechter verbonden aan
de balies van Amerika, Frankrijk en GrootBrittannië. Hij was een van de eersten die
bredere economische, culturele en humane
thema’s bepleitte. Hij nam het op voor
politieke dissidenten en werd in de jaren
70 genomineerd voor de Nobelprijs. Zijn
boeken werden wereldwijd bejubeld.
Yutaka Sado werd geboren in Kyoto in 1961
en studeerde daar aan de universiteit. Hij
werkte met Leonard Bernstein in Tanglewood in de VS en was assistent van Seiji
Ozawa met het New Japan Philharmonic
Orchestra. Sinds 1990 is hij samen met
Christoph Eschenbach en Michael Tilson
Thomas een van de drie dirigenten van het
Sapporo Pacific Music Festival dat Bernstein
oprichtte. In oktober 1993 werd hij gastdirigent van het Orchestre des Concerts
Lamoureux. Yutaka Sado dirigeert momenteel tal van belangrijke orkesten overal ter
wereld.

Het Kinderkoor van de Vlaamse Opera
bestaat uit ongeveer veertig geëngageerde
zangertjes. Het koor wordt voornamelijk ingeschakeld in operaproducties, maar werkt
ook mee aan uitvoeringen van symfonische
werken. Vanaf 2005 legt het kinderkoor zich
eveneens toe op a-capellazang en verzorgde
het een reeks concerten met muziek van
Vlaamse meesters. In diezelfde periode
zong het kinderkoor samen met het Vlaams
Radio Koor het Recordare van Kurt Weill.
Het kinderkoor treedt daarbuiten op met
het Brussels Philharmonic, het Nationaal
Orkest van België en deFilharmonie. Het
wordt voorbereid door en staat onder
leiding van Hendrik Derolez.
Het Chœur de Chambre de Namur is te gast
op de belangrijkste festivals van Europa en
werkt samen met dirigenten als Jean Tubéry,
Erik van Nevel, Marc Minkowski, JeanClaude Malgoire, Sigiswald Kuijken, Pierre
Bartholomée, Patrick Davin, Roy Goodman,
Philippe Pierlot, Philippe Herreweghe, Jordi
Savall, Christophe Rousset, Guy Van Waas
enzovoort.
Het maakte talrijke opnames bij Ricercar, die
door de pers lovend ontvangen werden. In
januari 2010 werd de jonge Argentijnse dirigent Leonardo García Alarcón artistiek directeur. Gesteund door de Nationale Loterij,
de Stad en Provincie Namen en de Communauté française, de Direction Générale de la
Culture en de Service de la Musique.

Het Vlaams Radio Koor werd als professioneel kamerkoor opgericht in 1937 door het
toenmalige NIR. Sinds 1998 is het koor zelfstandig en ontpopte het zich tot een ensemble van uitzonderlijk hoog niveau door de
combinatie van een jarenlange studio-ervaring en een doorgedreven verjonging. Naast
a-capellaproducties werkt het Vlaams Radio
Koor regelmatig samen met instrumentale
ensembles zoals Brussels Philharmonic – het
Vlaams Radio Orkest, I Solisti del Vento en
Prometheus Ensemble. Dat de nauwe band
met de openbare omroep behouden blijft,
bewijzen de vele studioproducties en opnames door Klara.
Als stilistisch flexibel symfonieorkest bezit
deFilharmonie (Royal Flemish Philharmonic)
een artistieke souplesse die toelaat om
meerdere stijlen op een historisch verantwoorde wijze te vertolken. Chef-dirigent
Jaap van Zweden staat in voor het grote
orkestrepertoire. Met zijn ruime orkestervaring, onder meer als concertmeester van het
Concertgebouworkest, draagt hij bij tot de
vorming van het unieke karakter van deFilharmonie. Hij werkt daarvoor nauw samen
met hoofddirigent Philippe Herreweghe,
die zich vanuit zijn specifieke achtergrond
toespitst op de (pre)romantische muziek.
Martyn Brabbins is eerste gastdirigent.
Vanaf 2012-2013 wordt Edo de Waart
chef-dirigent van deFilharmonie. Jaap van
Zweden blijft aan het orkest verbonden als
eredirigent. Naast reguliere concerten hecht
het veel waarde aan de uitbouw van educatieve projecten. In het buitenland werd
deFilharmonie uitgenodigd door belangrijke
huizen als de Musikverein in Wenen en het
Festspielhaus in Salzburg.

ZA 19.06.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
DEFILHARMONIE /
LAUREATENCONCERT KONINGIN
ELISABETHWEDSTRIJD
Hevig transpirerende solisten, pijnlijke uitschuivers en een
spannende ontknoping: de Koningin Elisabethwedstrijd
levert telkens opnieuw prachtige beelden op. deFilharmonie presenteert de eerste drie laureaten van deze editie
met een pianoconcerto.

VR 24.09.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
POÈME DE L’EXTASE / BRUSSELS
PHILHARMONIC
De befaamde Duitse heldentenor Torsten Kerl brengt
samen met Brussels Philharmonic enkele van de meest
etherische bladzijden uit Wagners mooiste opera’s. Ook
Alexander Scriabin roept in zijn muziek een ideëenwereld
vol mystieke extase op. Zijn adembenemende Poème
de l’extase was zonder Wagners voorbeeld ondenkbaar
geweest.
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