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Biografieën
Op 19-jarige leeftijd werd Pierre-Laurent
Aimard (FR) door Pierre Boulez aangesteld
als eerste solopianist van het Ensemble
InterContemporain in Parijs. Sindsdien bouwt
hij aan een succesvolle internationale carrière
die vooral wordt gekenmerkt door een
passie voor hedendaagse muziek. Een van
de mijlpalen in die loopbaan is ongetwijfeld
zijn nauwe samenwerking met György Ligeti,
wat resulteerde in een opname van diens
volledige oeuvre voor piano. Daarnaast heeft
Aimard ook een inspirerende en persoonlijke
visie op het oudere repertoire. Zo maakte hij
onder meer een opname van Bachs Kunst der
Fuge en soleerde hij in 2003 in een opname
van Beethovens vijf pianoconcerti met het
Chamber Orchestra of Europe onder leiding
van Nikolaus Harnoncourt. Sinds 2009 is hij
de artistieke leider van het prestigieuze Britse
Aldeburgh Festival.

Toen de Duitse orkesten in Tsjechië in
1946 werden opgedoekt, stichtten de
gevluchte ‘Sudeten-Duitse’ musici een
nieuw orkest in Duitsland: de Bamberger
Symphoniker. Dit symfonieorkest verwierf
gauw een onnavolgbare internationale
reputatie als trotse bewaker van de Duitse
symfonische traditie. Sinds 2003 wordt
het dan ook door de Duitse overheid als
staatsorkest gefinancierd. Naast het klassieke
en het romantische repertoire krijgen
ook hedendaagse muziek en creaties van
nieuwe werken een speciale plaats op hun
concertprogramma.

Sinds 2000 staan de Bamberger Symphoniker
onder leiding van hoofddirigent Jonathan
Nott (GB). Hij staat bekend om zijn steeds
ambitieuze programmakeuze en zijn openheid
tegenover hedendaagse muziek. Voordien
was hij hoofddirigent van het Luzerner
Sinfonieorchester en van 2000 tot 2003 had
hij de muzikale leiding over het Ensemble
InterContemporain. Jonathan Nott maakte
samen met de Berliner Philharmoniker
een opname van het integrale orkestwerk
van Ligeti en ook zijn verwezenlijkingen in
Bamberg zijn op verschillende bekroonde cd’s
gedocumenteerd.
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Uitvoerders en programma
Bamberger Symphoniker: orkest
Jonathan Nott: dirigent
Pierre-Laurent Aimard: piano
—
Olivier Messiaen (1908-1992)
Chronochromie (1959-60)
- Introduction
- Strophe I
- Antistrophe I
- Strophe II
- Antistrophe II
- Épôde
- Coda
Maurice Ravel (1875-1937)
Pianoconcerto voor de linkerhand,
in D (1929-30)
Lento – Andante – Allegro – Tempo 1
— pauze —
Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfonie nr. 7 in d, opus 70 (1884-85)
- Allegro maestoso
- Poco adagio
- Scherzo. Vivace
- Finale. Allegro

ORKESTRAAL

Dit concert sluit aan bij TRIBuNE11. Provincie WestVlaanderen en de West-Vlaamse cultuurhuizen openen
het cultuurseizoen van 01.09 t/m 30.09.2011.
uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.
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Licht, kleur en tijd
Maurice Ravel componeerde zijn Concerto
pour la main gauche (Concerto voor de
linkerhand) in 1931, in opdracht van pianist
Paul Wittgenstein. Wittgenstein, de oudere
broer van de bekende filosoof Ludwig,
was tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar
gewond geraakt aan de rechterarm, waarna
deze geamputeerd moest worden. De pianist
besloot desalniettemin zijn carrière verder
te zetten, waarbij hij tal van eigentijdse
componisten aanzette om speciaal voor hem
nieuwe stukken te schrijven: naast werken
van onder meer Richard Strauss, Sergei
Prokofiev, Benjamin Britten en Paul Hindemith,
is Ravels concerto hiervan het bekendste
en meest gespeelde resultaat. Ravel
slaagde er namelijk in om de onmiskenbare
beperking van de éénhandigheid volledig te
overstijgen. De muziek is zodanig ingenieus
geconcipieerd dat in één hand de traditionele
functies van de gebruikelijke twee handen
gecombineerd worden: een magnifiek
voorbeeld hiervan is het eerste pianothema in
het openingsdeel, waarin een melodische lijn
en begeleidingspatronen op een volkomen
natuurlijke manier met elkaar verstrengeld
worden. Het concerto bestaat uit drie in elkaar
doorlopende segmenten. Het eerste (Lento
- Andante) begint in de diepste regionen van
het orkest (pianisitiek uitgedrukt zou je kunnen
zeggen: aan de ‘linkerkant’), klimt geleidelijk
hogerop, waarna de piano inzet en eigenlijk
een gelijkaardige beweging doorvoert.
Deze stijgende tendens blijft voortdurend
aanwezig in het Andante, gekoppeld aan
een meeslepende lyriek en een toenemende
agitatie. De climax hiervan valt samen met
het begin van het speelse en vrij repetitieve
middendeel. Dit deel is grotendeels strak
geritmeerd en roept daardoor onvermijdelijk
reminiscenties op aan Ravels populaire Bolero
– zeker vanaf het moment dat het slagwerk
op de voorgrond treedt, de muziek langzaam
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luider wordt en enkele klaaglijke koperblazers
gaan soleren. Het slotdeel begint majestueus.
Na de introductie brengt de piano echter de
beginsfeer van het concerto in herinnering:
het is opnieuw de ‘linkerkant’ die als
uitgangspunt fungeert en gradueel opklimt.
Het meest opmerkelijke aan dit deel is echter
dat quasi drie vierde ervan volledig solistisch is
uitgewerkt. Als compositorisch statement kan
dit tellen: Ravel kiest niet voor compensatie
van de pianistieke beperking, maar toont zich
een grootmeester in de beperking.
Chronochromie (1959-60) is Olivier Messiaens
eerste grote orkestwerk na zijn bekendere
Turangalîla-symfonie uit 1948. De titel van
het werk, geschreven in opdracht van het
jaarlijkse festival voor nieuwe muziek te
Donaueschingen, verwijst naar de Griekse
woorden ‘chronos’ en ‘chromè’, die
respectievelijk ‘tijd’ en ‘kleur’ betekenen. In
Chronochromie heeft Messiaen inderdaad
getracht om de organisatie van de tijd zoveel
mogelijk gestalte te geven door het gebruik
van klankkleur. Of om de woorden van de
componist zelf te gebruiken: ‘La couleur sert
donc à manifester les découpages du Temps.’
Bij de tijdsordening maakt hij gebruik van
een reeks van tweeëndertig verschillende
notenlengten die door middel van
permutatieprocessen gedurende de gehele
compositie voortdurend gevarieerd worden.
Voor de kleuren vertrekt de componist in
feite van sterk contrasterende eenheden die
meestal per twee delen zijn gegroepeerd.
In de Introduction en de Coda zijn telkens
vier duidelijk te onderscheiden klanksferen
verwerkt, zij het in een verschillende volgorde.
In de twee strofes (Strophes I & II) presenteert
Messiaen een wirwar van gestileerde
vogelgeluiden – een steeds terugkerend
element in zijn oeuvre – tegen een stabiele
achtergrond van strijkers en gongs. In de
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twee antistrofes (Antistrophes I & II) vindt
een voortdurende afwisseling plaats tussen
puntige en zeer dissonante akkoorden in de
houtblazers en heftige solo’s in de xylofoon
en de marimba. De Épôde ten slotte staat
op zich: het is een zeer opmerkelijk deel
binnen Messiaens composities voor orkest.
Gedurende vier minuten laat de componist
achttien vogelgeluiden onafgebroken door
elkaar kwetteren, weliswaar alle gespeeld
door strijkers. Alle ritmische en harmonische
bekommernis lijkt hier overboord geworpen
te zijn. Tegenstanders van Messiaen merkten
op dat een concertzaal geen oerwoud is,
waarmee ze ongetwijfeld een punt hadden.
Strijkers zijn echter ook geen vogels, had
Messiaen kunnen tegenwerpen, maar zijn
antwoord was grootmoediger: hij nodigde
de luisteraars uit om de muziek tegemoet
te komen met een ‘open hart, zonder haat
jegens de componist, en om vervolgens te
trachten van de natuur te houden in al haar
verschijningsvormen’. De liefde voor de
natuur is inderdaad een van de belangrijkste
toegangswegen naar Messiaens kunst: in zijn
werk tracht hij vaak een zekere ongereptheid
te organiseren, zonder daarbij echter de
natuurlijkheid in het gedrang te brengen.
Al snel blijkt dan ook dat wat complex kan
worden in een rationele analyse dat niet hoeft
te zijn in een onbevangen perceptie.
De zevende symfonie van Antonín Dvořák
dateert uit 1885 en werd gecomponeerd in
opdracht van de London Philharmonic Society,
die Dvořák een jaar eerder tot erelid had
verkozen. Dvořák zelf hechtte bijzonder veel
belang aan dit werk, niet alleen omwille van
de prestigieuze gelegenheid maar vooral ook
omdat zijn grote voorbeeld Johannes Brahms
zich niet bijzonder positief had uitgelaten over
zijn vorige symfonie. Hoewel minder bekend
dan de negende (Uit de Nieuwe Wereld) wordt
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Dvořáks zevende vandaag vaak als zijn sterkste
en alleszins meest ambitieuze orkestwerk
beschouwd. Ten dele heeft dit te maken met
de dramatische sfeer ervan, maar belangrijker
nog is dat Dvořák erin geslaagd is om enkele
van zijn meest specifieke compositorische
karakteristieken in dit werk van alle eventuele
oppervlakkigheid te ontdoen. Zijn lyrische
vindingrijkheid en zijn gevoel voor ritmischmetrische spanningen komen in deze
dramatische basiscontext bijzonder goed
tot hun recht. De aanvangsminuten van het
werk maken dit alles meteen duidelijk. Het
hoofdthema kan zich allesbehalve makkelijk
ontwikkelen, zangerige tegenthema’s krijgen
amper de gelegenheid om zich te ontplooien
of worden opgejaagd door zenuwachtige
begeleidingsfiguren. Eveneens opvallend
is dat de aangekondigde climax van het
deel geen doorgang vindt. Op het moment
van de verwachte doorbraak neemt de
ingehouden dramatiek van de beginmaten
immers opnieuw de bovenhand. Het tweede
deel begint melancholisch, maar verloopt
evenmin gestroomlijnd: de aanvangscantilenen
(zangerige melodieën), die volgens Dvořáks
eigen getuigenis ‘over de droeve jaren’
mijmeren, raken al gauw verstoord door
dramatische oprispingen. Ook in het Scherzo –
allicht het bekendste deel van deze symfonie –
speelt eenzelfde dubbelheid: op een voor
Dvořák zeer karakteristieke manier wordt
een thema met een uitgesproken romantisch
potentieel vanaf de eerste noot gecounterd
door pittige, maar soms ook stekende en
ontwrichtende ritmes. In de finale herneemt
de componist de dramatische vaart van het
openingsdeel, maar deze keer laat hij – na
heel wat vergeefse pogingen – de symfonie
uiteindelijk toch culmineren in een bevrijdende
en glorieuze apotheose.
Pieter Bergé
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Een royale opdrachtgever: Paul Wittgenstein

Paul Wittgenstein

Paul Wittgenstein en zijn twee jaar jongere
broer, de filosoof Ludwig Wittgenstein,
waren de jongste zonen van de schatrijke
staalmagnaat Karl Wittgenstein (1847-1913).
Hun jeugd speelde zich grotendeels af in het
Weense paleis Wittgenstein, gelegen aan
de Alleegasse (en gesloopt in de jaren vijftig
van de vorige eeuw). De familie Wittgenstein
had een enorme passie voor muziek, maar
enkel Paul had de moed om, tegen de wil
van zijn autoritaire vader, een professionele
carrière als musicus (pianist) te riskeren. Het
zou een wel zeer ongewone carrière worden!
Paul studeerde piano bij Malwine Bree en
bij de beroemde pedagoog Leschetizky.
Muziektheorie en compositie leerde hij van de
intelligente en goedhartige vriend des huizes
Josef Labor (volgens Ludwig een van de zes
grootste componisten aller tijden).
Toen Oostenrijk op 28 juli 1914 de oorlog
verklaarde aan Servië was dat het startsein
voor vier jaar waanzin. Zowel Ludwig als Paul
vonden het hun morele plicht de Habsburgse
dynastie te verdedigen. Paul vertrok als
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reserve-onderofficier naar het front in Galicië
en werd er tijdens een gevecht geraakt door
een kogel die de elleboog van zijn rechterarm
verbrijzelde. Onder allesbehalve rooskleurige
omstandigheden moest zijn arm geamputeerd
worden. De moed en verbetenheid waarmee
Paul, na een ellendige krijgsgevangenschap
in Siberië, een carrière als linkshandig
pianist uitbouwt, staan uitvoerig beschreven
in Alexander Waugh’s magistrale werk
De Wittgensteins: geschiedenis van een
excentrieke familie.
Destijds was de pianoliteratuur voor de
linkerhand alleen eerder schaars. Josef
Labor was de eerste die een Konzertstück
(1915) voor Paul schreef. Pas nadat Labor
toestemming gaf, kon Paul composities
bestellen bij andere componisten. Dankzij
zijn nog steeds aanzienlijke fortuin kon hij de
grootste componisten van zijn tijd voor hem
laten schrijven. Hij betaalde dan ook royaal
zelfs wanneer het werk hem niet beviel en
hij weigerde het uit te voeren (wat het geval
was bij onder meer werken van Hindemith en
Prokofiev). Pauls succes als eenarmige pianist
was enorm, maar niet onomstreden. Zijn
talrijke conflicten met componisten als Ravel
zijn legendarisch. Maar voor zijn Concerto
pour la main gauche ontving Ravel in 1931 een
slordige 6.000 dollar! De duurste componist
was echter Richard Strauss, die omstreeks
1927 maar liefst 25.000 dollar kreeg voor
zijn Parergon zur Sinfonia Domestica. Paul
vond nochtans dat het werk niet bruikbaar
was en liet Strauss dan maar een nieuw werk
schrijven – Panathenäenzug – waarvoor hij
hem vermoedelijk nogmaals 25.000 dollar
betaalde! Zeker is dat Paul Wittgenstein
een belangrijke bijdrage leverde aan de
muziekgeschiedenis. Hij overleed op 3 maart
1961 in Amerika.
Johan Huys
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Bamberger Symphoniker
eerste viool
Peter Rosenberg
Harald Strauss-Orlovsk
Aki Sunahara
Mayra Budagjan
Brigitte Gerlinghaus
Matthias Krug
Eva Wengoborski
Andreas Lucke
Boguslaw Lewandowski
Alfred Gschwind
Birgit Hablitzel
Sabine Lier
Thomas Jahnel
Michael Hamann
Dagmar Puttkammer
Sandra Marttunen
Berthold Opower
May-Britt Trunk
Angela Stangorra
tweede viool
Raúl Teo Arias
Melina Kim-Guez
Geworg Budagjan
Alfredo Obando
Christian Dibbern
Jochen Hehl
Julie Wandres-Zeyer
Marek Pychal
Dorothee Klatt
Barbara Weimer-Wittenberg
Hansjörg Krämer
Quinten de Roos
Michaela Reichel Silva
Vladislav Popyalkovsky
altviool
Lois Landsverk
Wen Xiao Zheng
Branko Kabadaic
Katharina Häcker
Hans-Joachim Bläser
Raphael Lambacher
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Martin Timphus
Mechthild Schlaud
Zazie Lewandowski
Christof Kuen
Wolfgang Rings
Christine Jahnel
Yumi Nishimura
Wolfram Hauser

Michael Storath
Christian Linz

cello
Matthias Ranft
Verena Obermayer
Wolfgang Kober
Achim Melzer
Markus Mayers
Eduard Resatsch
Katja Kuen
Lucie Ansorge

hoorn
Szabolcs Zempléni
Christoph Eß
Elisabeth Kulenkampff
Reinhold Möller
William Tuttle
Wolfgang Braun
Hasko Kröger

contrabas
Stefan Adelmann
Georg Kekeisen
Christian Hellwich
Orçun Mumcuoglu
Luuk Godwaldt
Mátyás Nemeth
Tim Wunram
Jakub Fortuna
fluit
Ulrich Biersack
Daniela Koch
André Salm
Ursula Haeggblom
hobo
Barbara Bode
Kai Frömbgen
Yumi Kurihara
Zófia Magyar
klarinet
Günther Forstmaier
Christoph Müller

fagot
Alexei Tkachuk
Pierre Martens
Monika Strasda-Ehrlich
Ulrich Kircheis

trompet
Lutz Randow
Markus Mester
Thomas Forstner
Till Fabian Weser
Johannes Trunk
trombone
Johann Voithofer
Angelos Kritikos
Stefan Lüghausen
Christoph Weber
Volker Hensiek
tuba
Heiko Triebener
pauken
Robert Cürlis
Holger Brust
percussie
Jens Herz
Johann Michael Winkler
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In de kijker

Jean-Philippe Collard

Kari Kriikku

za 01.10.11 / 20.00 / Concertzaal
Jean-Philippe Collard / Chopin en Debussy

vr 04.11.11 / 20.00 / Concertzaal
Prométhée / Brussels Philharmonic

Jean-Philippe Collard is met zijn elegante en
kleurrijke pianospel de gedroomde vertolker
van de muziek van Chopin en zijn muzikale
erfgenaam Debussy. Centraal in dit recital
staat Debussy’s eerste boek Préludes, muziek
die gekenmerkt wordt door een lichtheid en
raffinement die in die tijd enkel een schilder
als Monet wist te bereiken.

Met zijn Nocturnes wilde Debussy de
buitengewone impressies en de bijzondere
lichteffecten van de nacht oproepen. Ook
Saariaho en Scriabin schreven voor D’OM
LE VRAI SENS en Prométhée door en
door beeldende en zinnelijke muziek. De
soloklarinettist beweegt zich in Saariaho’s door
cultregisseur Peter Sellars geënsceneerde
concerto als een mysterieuze eenhoorn tussen
orkest en publiek.

In het Concertgebouwcafé kunt u gezellig
nagenieten met cultuurliefhebbers en mogelijk
ontmoet u er ook de artiesten.

Met de steun van Piano’s Maene

tribune 11

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags
klassieke muziek
Coverbeeld: Pierre-Laurent Aimard © Marco Borggreve / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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