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donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

09.02.2012

10.02.2012

11.02.2012

12.02.2012

17.00 – 18.00 / studio 1

17.00 – 18.00 / STUDIO 1

14.00 – 15.30 & 16.00 – 17.30 / STUDIO 1

11.00 – 12.30 / STUDIO 1

Geleid bezoek Collection Erard

Geleid bezoek Collection Erard

Geleid bezoek Collection Erard
met demonstraties

Geleid bezoek Collection Erard
met demonstraties

18.00 – 20.00 / studio 1

18.00 – 20.00 / STUDIO 1

Vrij bezoek Collection Erard

Vrij bezoek Collection Erard

18.00 – 20.00 / STUDIO 1

15.00 / FORUM 6

Vrij bezoek Collection Erard

Het belang van Erard
Rondetafelgesprek

19.15 / kamermuziekzaal

19.15 / KAMERMUZIEKZAAL

Inleiding door Elise Simoens

Inleiding door Elise Simoens

20.00 / concertzaal

20.00 / CONCERTZAAL

Anima Eterna Brugge
Debussy

Sandrine Piau & Jos van Immerseel
Mélodies de Paris

19.15 / KAMERMUZIEKZAAL

Inleiding door Elise Simoens

16.00 – 17.00 / STUDIO 1

Vrij bezoek Collection Erard
20.00 / CONCERTZAAL

Jos van Immerseel & Claire Chevallier
Erard: Piano x 2

17.00 / KAMERMUZIEKZAAL

Marjan de Haer, OEDS VAN
MIDDELKOOP EN MARTINA FORNI
Erard: Harp x 3

DOORLOPEND
Tentoonstelling door Johan Huys: ‘Hommage
aan Claude Debussy’ (Foyer Parterre)
Pacing through architecture / Expo Robbrecht
& Daem (Atrium & Foyers)

Concertgebouw Brugge feliciteert Anima
Eterna Brugge met zijn 25e verjaardag.

La Maison Erard
Het verhaal over het ontstaan, de bloei en
de neergang van ‘La Maison Erard’ leest
als een trein. Het startsein werd gegeven
in 1781, toen Sébastien Erard (1752-1831)
in Parijs een pianoatelier opende. Tijdens
de eerste helft van de 19e eeuw vierde de
firma hoogtij. Het behalen van de grote
medaille voor instrumentenbouw op de
wereldtentoonstelling van 1851 in Londen
– vóór de gevreesde concurrent
Broadwood – was een van de grootste
triomfen voor de firma. Erard zou tot de eerste
decennia van de 20e eeuw aan de absolute
top blijven in Europa. Toen het bedrijf in 1959
toch de boeken moest sluiten, kwam dat
vooral door de onverbiddelijke concurrentie
vanuit Duitsland en Amerika. En toch is het
verhaal niet afgelopen. Dankzij pianisten zoals
Jos van Immerseel, Claire Chevallier, Alexei
Lubimov en Rian de Waal worden sinds enkele
decennia alsmaar nieuwe, hoopgevende
hoofdstukken aan deze geschiedenis
toegevoegd (zie afbeelding p. 18).
Nog tijdens zijn periode als leerjongen in de
klavecimbelbouw, trok de kwaliteit van het
werk van Sébastien Erard de aandacht van de
Parijse adel. In 1777 legde Erard de laatste
hand aan een tafelpiano voor hertogin de
Villeroy. Hij opende een eigen atelier en werd
meteen overstelpt met aanvragen. Elke Franse
kasteelheer die zichzelf respecteerde, hoorde
een Erard-piano te bezitten (vandaag vind
je de instrumenten nog terug in de kastelen
van onder meer Fontainebleau, Versailles
en Malmaison). Ook de Britse, Spaanse en
Russische adel zou in de ban geraken van
Erards instrumenten. De zaken liepen zo goed
dat Sébastien Erard de hulp moest inroepen
van familieleden. ‘Erard Frères’ (en later ‘Erard
& Cie’) werd zo een succesvolle onderneming
die haar ambacht tot 1959 zorgvuldig zou
doorgeven van generatie op generatie.
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Al associëren we Erard vooral met piano’s, toch
verwierf de firma ook faam met haar harpen.
Erard startte met het bouwen van harpen
toen hij ten tijde van de Franse Revolutie
uitweek naar Londen. ‘De mechaniek van
de instrumenten is te complex. Ik heb die
veranderd en vereenvoudigd’, zo omschreef
Erard zelf zijn aanpassingen aan de harp.
Concreet boog Erard zich onder meer over
meer de vorm, de stemvastheid en het
pedaalspel van de harp. Componisten en
harpvirtuozen zoals Elias Parish Alvars zagen
daardoor de technische en expressieve
mogelijkheden van hun instrument spectaculair
toenemen. Tegen 1810 had Erard alleen in
Londen al om en bij de 1400 harpen verkocht.
Toch blijft Erard vooral bekend voor de hele
reeks vernieuwingen die hij aanbracht aan
de kast en de mechaniek van de piano. In
1821 verwierf hij een patent op de mechaniek
van het ‘double échappement’ (dubbele
repetitiemechaniek). De vleugelpiano was
zich al een tijdlang aan het ontwikkelen tot
een instrument dat meer klank kon (moest)
produceren. Voor de dikkere en zwaardere
snaren, waren ook grotere en zwaardere
hamertjes (‘fourchettes’) nodig. Die zorgden
dan weer voor problemen bij het herhalen van
tonen. Dankzij Erards ‘double échappement’
kon de pianist voortaan een noot herhalen
zonder dat de toets eerst helemaal terug naar
boven moest komen. Verder zou Erard zich
onder meer ook toeleggen op het verstevigen
van de kast en op het verbeteren van de
klankkwaliteit van de hoogste tonen van de
piano. Bepalend voor het succes van die
aanpassingen is zeker ook de kwaliteit van
de materialen waarmee er in de firma Erard
gewerkt werd.
Tot 1850 vervulden eerst Wenen en later
Frankrijk en Engeland de hoofdrol in de
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pianobouw. De grootste fabriek rond het
midden van de 19e eeuw was die van
Broadwood & Sons in Londen. Nieuwe
koplopers drongen zich echter op. In
1853 zagen niet minder dan drie nieuwe,
belangrijke pianofirma’s het levenslicht:
Steinway, Blüthner en Bechstein. Het einde
van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1866
en de Duitse eenmaking in 1870, zorgden
in beide landen voor een nooit geziene
economische voorspoed.
De piano’s moesten in grotere aantallen
van de band rollen en hadden baat bij een
minder arbeidsintensief (en dus goedkoper)
maakproces. Het ingenieus geassembleerde
kader van de Erard werd vervangen door een
solide eendelig gietijzeren kader. De snaren
werden niet langer parallel, maar gekruist
gespannen. Enkel Erard zou tot het begin van
de 20e eeuw halsstarrig blijven vasthouden
aan parallelsnarige en daardoor transparant
klinkende instrumenten.
Uiteindelijk werd de hele piano-esthetiek
omgegooid. De helderheid, de precisie
en het geraffineerde en gedifferentieerde
timbre van de Erard, maakten plaats voor
een meer massieve en homogene klank. Het
proces zou tegen het einde van de jaren 1950
uitmonden in de sluiting van de firma, maar
tot pakweg 1910 had het bedrijf eigenlijk
weinig last van concurrentie. Dat Erard lang
zo invloedrijk bleef, heeft ook veel te maken
met de plaats van de instrumenten aan het

Parijse conservatorium. In de tweede helft
van de 19e eeuw, bevatten de registers
van het conservatorium enkel Erards. De
gewoonte van de firma om jaarlijks aan de
beste mannelijke en vrouwelijke student van
het conservatorium een concertvleugel te
schenken, toont hoe nauw de firma bij het
dagelijkse muziekleven betrokken was.
Voor wie houdt van raffinement heeft een
Erard niets dan voordelen. De heel precieze
articulatie en de duidelijke focus van aanslag
zorgen ervoor dat dit een gedroomd
instrument is voor het transparant uitvoeren
van polyfone muziek. De legendarisch mooie
basnoten en het heel zangerige hogere
register, maken de Erard ook ideaal voor het
spelen van melodieën met begeleiding. Het
instrument laat bovendien toe om een grote
expressieve spanning op te bouwen zonder
daarvoor extra luid te moeten spelen.
Het spreekt voor zich dat heel wat pianisten
en componisten zich lieten bekoren door dit
instrument. Behalve Haydn, Beethoven en
Liszt, geraakten ook Spontini, Mendelssohn,
Verdi, Wagner, Alkan, Gounod, Massenet,
d’Indy, Fauré, Ravel en de legendarische
pianisten Ignacy Jan Paderewski, Anton
Rubinstein, Sigismon Thalberg en Yves Nat
gefascineerd door de Erard.
Elise Simoens

Anima Eterna Brugge
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Debussy

donderdag 9 februari 2012 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleiding door Elise Simoens
—
Anima Eterna Brugge: orkest
Jos van Immerseel: dirigent
Karina Gauvin: sopraan
—

Maurice Ravel (1875-1937)
Shéhérazade (1903, op tekst van Ravels vriend
Tristan Klingsor)
- Asie
- La Flûte enchantée
- L’Indifférent
Claude Debussy
La mer (1905) (Trois esquisses symphoniques)
- De l’aube à midi sur la mer
- Jeux de vagues
- Dialogue du vent et de la mer

Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894,
geïnspireerd door een gedicht van Stéphane
Mallarme)
Claude Debussy
Images (1905-1912)
- Rondes de printemps
- Gigues
- Ibéria (Par les rues et les chemins / Les
parfums de la nuit / Le matin d’un jour de fête)

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden
op 28.02.2012 tijdens ‘In de loge’. Bedankt voor het
vermijden van storende geluiden.
orkestraal

anima
eterna
brugge

Het exotisme
Debussy en Ravel waren beiden gefascineerd
door het exotisme, in de breedste zin,
door alles wat ‘vreemd’ was. De Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs, de grandioze
expo die de aanleiding was voor de bouw
van de Eiffeltoren, bracht de exotische wereld
naar Parijs. Er was muziek te horen van overal
ter wereld. Vooral de Indonesische gamelanorkesten trokken de aandacht. Maar ook
de Japanse prenten, de Chinese meubels,
de Indische geuren leidden tot verrukking.
Debussy loofde de subtiliteit van de oosterse
percussiewereld en vergeleek: ‘Wij moeten het
stellen met slechts een barbaars circusgeluid.’
Inmiddels werden echt oosterse toonsoorten
niet geadapteerd, want de instrumenten in
Frankrijk waren hiervoor niet geschikt. Dus
bezigde men vooral Griekse en middeleeuwse
toonsoorten om het effect van het vreemde te
bereiken.
Impressionisme en symbolisme bij Debussy
Impressionisme is een term uit de schilderkunst.
Debussy wees het impressionisme in de muziek
volledig af. Debussy’s muziek, vooral de
orkestmuziek, is zo complex dat de luisteraar
zonder voorkennis de structuur of de harmonie
moeilijk kan herkennen, dus wordt alles vaag,
‘impressionistisch’. Jean Cocteau spreekt in
dit verband van ‘les oreilles myopes’ (bijziende
oren).

— pauze —

focus
debussy

Over Debussy

Met Nederlandse boventiteling
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

Debussy was wel in de ban van het symbolisme
van onder anderen Maeterlinck en Mallarmé
en gebruikte klanken als symbolen (klokken
in de verte, hoorn-sonneries, suggestie van
waterbeweging … ). Hierdoor komt hij op het
terrein van de hypotyposis of de assimilatio (het
subject voor ogen), respectievelijk een Grieks
en Latijns begrip uit de klassieke leer van de
toepassing van retorische beginselen in de
muziek.
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In een brief van 1908 aan Jacques Durand
schrijft Debussy: ‘Ik probeer iets “anders”
te scheppen – op een of andere manier –
werkelijkheden, wat die imbecielen dan
“impressionisme” noemen, een term die zo
verkeerd als maar mogelijk wordt gebruikt,
vooral door kunstcritici. […]’
Prélude à l’après-midi d’un Faune
De Prélude werd voltooid in september 1894
(Debussy was toen 32 jaar) en gecreëerd op 22
december van dat jaar in de Salle d’Harcourt.
Het gedrukte programma van de Prélude ‘naar
een herdersgedicht van Stéphane Mallarmé’
(1876) bevatte volgende toelichting: ‘De
muziek van deze Prélude is een zeer vrije
illustratie van het mooie gedicht van Stéphane
Mallarmé. Ze wil er geenszins een synthese
van zijn. Het zijn eerder elkaar opvolgende
decors waarin de verlangens en de dromen
van een faun bewegen in de warmte van deze
namiddag. Dan, moe van de angstige jacht
op nimfen en najaden, laat hij zich gaan in
de dronken makende zon, vol van eindelijk
vervulde dromen, een volledig opgaan in de
universele natuur.’ Tijdens de creatie werd de
Prélude gebisseerd: het publiek was uitbundig,
en dat voor een werk in een nieuwe taal! De
pers was daarentegen vernietigend. A. Goullet
schreef: ‘Zulke stukken zijn misschien leuk om
te schrijven, maar geenszins om te beluisteren.’
Images
Images, gecomponeerd tussen 1905 en 1912,
werd in een eerste fase ontworpen voor twee
piano’s. Al gauw wijzigde Debussy zijn plannen,
begon voor orkest te schrijven en wijzigde
meermaals zowel een gedeelte van de titels als
de volgorde. Zijn trouwe helper André Caplet,
die assisteerde bij het corrigeren van de
drukproeven van Images en die zeer aanwezig
was tijdens Debussy’s laatste levensjaren,
dirigeerde op 18 maart 1922 de volgorde:
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Rondes de printemps – Gigues – Iberia. Of dat
een persoonlijke beslissing van Caplet was of
een suggestie of vraag van Debussy, is mij niet
bekend. Caplets volgorde is in ieder geval de
beste in een concertsituatie.
Debussy introduceert in Rondes de printemps
het lied Nous n’irons plus au bois, een lied
dat hij reeds ruim citeerde in Images (oubliés)
uit 1894. Het blijft een van Debussy’s meest
moderne werken, dat door de critici niet steeds
juist ingeschat werd. Het is een illustratie van
Debussy’s rusteloze zoeken naar bestendige
vernieuwing.
Voor Gigues citeer ik graag André Caplet:
‘Gigues … trieste gigues … tragische gigues
… een zielsportret… Gekwetste ziel wiens
kuisheid toch onrustig wordt en schrikt van
de lyriek van de ontboezemingen. Snel ook
verbergt ze haar tranen onder het masker en
de hoekige gestiek van een groteske marionet.’
Debussy is slechts enkele uren in San Sebastián
geweest en zette verder geen voet in Spanje.
Toch was hij vrij goed geïnformeerd over
de Spaanse folklore. Volgens Manuel de
Falla zijn de Spaanse werken van Debussy
Spaanser dan de werken van de Spaanse
componisten. Iberia bestaat uit drie delen: Par
les rues et par les chemins (geïnspireerd op de
rondovorm), Les parfums de la nuit (de sfeer
van een fascinerende Spaanse nacht) en Le
matin d’un jour de fête (zonder onderbreking
voortvloeiend uit Les parfums) dat opent met
een optocht van een banda de guitarras.
La mer
Debussy was door zijn vader voorbestemd
om in de zeevaart carrière te maken. Dit
gebeurde niet, maar Debussy behield een
enorme fascinatie voor de zee. De omslag van
de eerste uitgave van La mer (1905) toont de
kleurenprent Le creux de la vague au large

Anima Eterna Brugge

de Kanagawa van Katsushika Hokusai (17601849). Op de foto van Debussy met Stravinsky
uit 1910 is de ingekaderde prent in Debussy’s
salon te zien.
Op 28 juli 1915 schrijft hij aan Désiré-Emile
Inghelbrecht over de zee in Dieppe: ‘Het is
toch mooi, mooier dan La mer van een zekere
C.D., al zeg ik het zelf …’ Pierre Lalo, criticus
van Le Temps schreef zelfs ‘Ik zie geen zee, ik
hoor geen zee, ik voel geen zee.’ Luc Knödler,
auteur van een prachtige Debussy-biografie
(Haarlem, 1989) schrijft: ‘La mer is geen
nabootsing van de zee, La mer ís de zee.’

eerste viool
Midori Seiler
Balázs Bozzai
Brian Dean
Karin Dean
Gregor Dierck
Daniela Helm
Laura Johnson
Malina Mantcheva
Nicolas Mazzoleni
László Paulik
Martin Reimann
David Sontón Caflisch

Shéhérazade
‘Luisterend naar een opname van L’aprèsmidi d’un faune zag ik de ogen van Maurice
Ravel zich vullen met tranen. Door dit stuk te
beluisteren, al zo lang geleden, vertrouwde hij
me toe, heb ik begrepen wat ware muziek is.’
(Jacques de Zogheb in M. Ravel, par quelquesuns de ses familiers, 1939). Ravel voltooide
Shéhérazade op drie gedichten van zijn vriend
Tristan Klingsor in 1903 (op 28-jarige leeftijd).
Klingsors vrije verzen gaven aanleiding tot een
recitatiefachtige stijl van de zangstem. Klingsor
schreef (eveneens in M. Ravel, par quelquesuns): ‘Om zeker te zijn dat hij zich niet vergiste
over de bedoelingen van de auteur, liet hij me
het gedicht voorlezen. En naar zijn gewoonte,
zonder een woord, behield hij al het essentiële.’
Net als Debussy in Pelléas et Mélisande
behandelt Ravel de tekst met overwegend
kleine intervallen, zoals de Franse taal toen
waarschijnlijk uitgesproken werd, ook enigszins
als reactie op de grotere intervallen in de
wagneriaanse muziek.

tweede viool
John Meyer
Rachael Beesley
Marieke Bouche
Barbara Erdner
Evan Few
Paulien Kostense
Maite Larburu
Liesbeth Nijs
Agnieszka Rychlik
Erik Sieglerschmidt
Joseph Tan
Nadja Zwiener

Jos van Immerseel

altviool
Martina Forni
Laxmi Bickley
Manuela Bucher
Frans Vos
Luc Gysbregts
Esther van der Eijk
Jan Willem Vis
Galina Zinchenko
cello
Sergei Istomin
Mark Dupere
Caroline Kang
Hilary Metzger
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Ute Petersilge
Mirjam Pfeiffer
Patrick Sepec
Regina Wilke
contrabas
Tom Devaere
Elise Christiaens
Joost Maegerman
James Munro
Love Persson
Christine Sticher
fluit
Frank Theuns
Amélie Michel
Oeds van Middelkoop
Charles Zebley
hobo
Fabrice Melinon
Jean-Marc Philippe
hautbois d’amour
Elisabeth Schollaert
engelse hoorn
Stefaan Verdegem
klarinet
Nicola Boud
Lisa Klevit-Ziegler
Philippe Castejon
basklarinet
Peter Rabl
fagot
Augustin Humeau
Nicolas Favreau
Lisa Goldberg

contrafagot
Emmanuel Vigneron
hoorn
Helen MacDougall
Martin Mürner
Karen Libischewski
Jörg Schultess
trompet
Thibaud Robinne
Sebastian Schärr
Bruno Fernandes
Nicolas Isabelle
Bruno Krattli
trombone
Tim Dowling
Michael Scheuermann
Gunter Carlier
tuba
Marc Girardot
pauken
Jan Huylebroeck
percussie
Koen Plaetinck
Wim De Vlaminck
Barry Jurjus
Glenn Liebaut
celesta
Jan Lust
harp
Marjan de Haer
Erik Groenestein-Hendriks

Sandrine Piau & Jos van Immerseel
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Mélodies de Paris

vrijdag 10 februari 2012 / 20.00
concertzaal
19.15 Inleiding door Elise Simoens
—
Sandrine Piau: sopraan
Jos van Immerseel: piano (Erard, 1897)

- La Reine du coeur
- Ba, be, bi, bo, bu
- Les Anges musiciens
- Le Carafon
- Lune d’avril
Deux poèmes de Louis Aragon (1943)
-C
- Fêtes galantes

—
— pauze —
Gabriel Fauré (1845-1924)
Au bord de l’eau (1875)
Le secret (1881)
Nell (1878)
Clair de lune (1887)
Après un rêve (1877)
Les berceaux (1879)
Francis Poulenc (1899-1963)
Trois Mouvements perpétuels (1918)
- Asséz modéré
- Très modéré
- Alerte
Nocturnes nr. 1, 2, 4, 7, 8 (1938)
- Sans traîner
- Bal de jeunes filles
- Bal fantôme
- Assez allant
- Très modéré
La courte paille (poèmes de Maurice Carème)
(1960)
- Le Sommeil
- Quelle aventure!

Claude Debussy (1862-1918)
Ariettes oubliées (1903)
- C’est l’extase
- Il pleure dans mon coeur
- L’ombre des arbres
- Chevaux de bois
- Green
- Spleen
Estampes (1903)
- Pagodes
- La soirée dans Grenade
- Jardins sous la pluie
Fêtes galantes (1891)
- En sourdine
- Fantoches
- Clair de Lune
Chansons de Bilitis (1898)
- Flûte de Pan
- Chevelure
- Le tombeau des Naïades

Signeersessie door Sandrine Piau na afloop
van het concert
vox

focus
debussy

In samenwerking met AMUZ en BOZAR
Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

Claude Debussy

Mélodies
Dit concertprogramma verenigt de drie
boegbeelden van de Franse mélodie:
Gabriel Fauré, Claude Debussy en Francis
Poulenc. Mélodie is de 19e-eeuwse Franse
tegenhanger van wat men in het Duits ‘Lied’
noemt. De mélodie onderscheidt zich van het
lichtere chanson door het gebruik van literair
hoogstaande teksten en door een sterker
uitgewerkte en onafhankelijke pianopartij.
Fauré schreef zijn leven lang mélodies. De
liederen die we hier horen, dateren van na
zijn introductie (in 1872) in de kring van de
legendarische zangeres Pauline Viardot. De
elegante en evenwichtig golvende melodieën
zijn van een sobere pianopartij voorzien. In Au
bord de l’eau volgt de piano de zangstem op
de voet. In liederen zoals Nell, Après un rêve
en Les berceaux vervult de piano vooral een
harmonische rol. Qua structuur zijn de liederen
die we hier horen de eenvoud zelve. Steeds
weer valt op hoe Fauré met een minimum aan
middelen een enorme intensiteit weet
te bereiken.
Net zoals Fauré was ook Debussy zeker niet
de man van het grote gebaar in zijn mélodies.
Veel meer dan Fauré echter gaat Debussy
revolutionair te werk als het aankomt op
de verhouding tussen stem en pianopartij.
Doordat de piano de structuur van het lied
aangeeft, kan de stem vrijer bewegen en
inspelen op de nuances van de tekst. Als
absolute fan van Paul Verlaine zette Debussy
een twintigtal van diens gedichten op muziek.
Debussy had ook zelf een bijzonder goed
ontwikkeld literair talent. Dat blijkt uit de
erg snedige brieven en kritische teksten van
zijn hand.
Na de Eerste Wereldoorlog was Poulenc de
enige die zich echt nog intensief bezighield
met mélodies. Zijn liederen mogen dan al vaak
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als spontane melodietjes overkomen, ze zijn
het resultaat van stevig denkwerk. Net zoals
Debussy buit Poulenc voor zijn pianopartijen
alle registers van het klavier uit en combineert
hij graag uiterste registers. La courte paille
schreef hij voor zijn favoriete zangeres Denise
Duval, die de zeven helder gestructureerde
liedjes moest zingen voor haar zoontje. De
humor is nooit ver weg in Poulencs muziek,
al kan die ook omslaan in ingetogenheid
of zelfs ironie. Zo is Fêtes galantes uit de
Deux poèmes de Louis Aragon in feite een
bitter ironisch commentaar op de Tweede
Wereldoorlog.
Net zoals in zijn liederen, maken we ook in
Poulencs solo pianomuziek kennis met zijn
groot melodisch talent. Zijn uitzonderlijke
gave om originele melodieën te voorzien
van een boeiende begeleiding, heeft hem
zeker niet voor niets het etiket van ‘Franse
Schubert’ opgeleverd. Poulenc streefde een
grote puurheid na. Het valt ook op dat hij qua
dynamiek en registerkeuze graag zorgde voor
netjes afgebakende blokjes.
Voor de uitvoering van dit type repertoire
is geen beter instrument denkbaar dan een
Erard-vleugel. De klank van de Erard is niet
bijzonder sterk, maar draagt wel heel ver. Zelfs
al vraagt de componist om grote climaxen
in de pianopartij, dan nog hoeft dit niet
noodzakelijk gepaard te gaan met grootse
klankerupties. De intimiteit van het liedgenre
loopt dus nergens gevaar.
Elise Simoens

Kleine vierkante Erard-piano uit 1787, heeft nog aan Marie-Antoinette toebehoord.

Jos van Immerseel & Claire Chevallier
Erard. Piano x 2

zaterdag 11 februari 2012 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleiding door Elise Simoens
—
Claire Chevallier: piano (Erard, 1904)
Jos van Immerseel: piano (Erard, 1897)
—
Claude Debussy (1862-1918)
Petite suite (1886-89)
- En bateau
- Cortège
- Menuet
- Ballet

Claude Debussy
Lindaraja (1901)
Erik Satie (1866-1925)
Trois morceaux en forme de poire (1903)
- Manière de commencement
- Prolongation du même
-I
- II
- III
- En plus
- Redite
Manuel Infante (1883-1958)
Trois danses andalouses (1921)
- Ritmo
- Sentimiento
- Gracia (El vito)

De piano als orkest
Om de superioriteit van Erard-vleugels te
illustreren, is een recital met vierhandige
klaviermuziek en muziek voor twee piano’s
een bijzonder rake keuze. Erard-vleugels
klinken transparant en hebben een heel
precieze aanslag. Zo blijven de instrumenten
verstaanbaar, zelfs indien op de beide piano’s
de middenregisters bespeeld worden en zelfs
wanneer de beide pianisten heel sterk en/of
virtuoos spelen. Dat hebben we behalve
aan de parallel gespannen snaren ook aan
de kwaliteit van de hamerkoppen (met een
gecombineerde bekleding van leer en vilt) te
danken. Daarnaast spreekt het voor zich dat
wanneer vier handen één Erard bespelen, de
kleurenrijkdom van de verschillende registers
van het instrument extra sterk wordt uitgebuit.
Claude Debussy was amper vierentwintig toen
hij de charmante vierdelige Petite suite voor
piano vierhandig schreef. Het is onschuldige
en delicate muziek waarin hij haast expliciet de
verschillende registers van de piano uitspeelt.
Met de titel Lindaraja (1901), zijn eerste werk
voor twee piano’s, verwijst Debussy naar een
van de patio’s van het Alhambra. Het werk
is geïnspireerd op Ravels Habañera voor
dezelfde bezetting. Daarmee haken Ravel en
Debussy in op de Franse mode om zich te
laten inspireren door de ‘exotische’ Iberische
cultuur. Het is een invloed die eveneens blijkt
uit Debussy’s prelude La puerta del vino en uit
het middendeeltje uit Estampes (zie Mélodies
de Paris op 10.02.2012). In dat opzicht moet
de Spaanse pianist en componist Manuel
Infante zeker welkom geweest zijn in Parijs.

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Introduction et rondo capriccioso, opus 28
(1863 – transcriptie: Claude Debussy, 1889)
Robert Schumann (1810-1856)
Studien für den Pedal-Flügel, opus 56
(transcriptie: Claude Debussy, Six études en
forme de canon, 1891)
Claude Debussy
Nocturnes (1897-99 transcriptie: Maurice Ravel,
1909)
- Nuages
- Fêtes
— pauze —

focus
debussy
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klavier

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

Voor Debussy was het een gewoonte om
muziek van zichzelf en van anderen op piano
door te spelen. Dat hij ook orkestwerken en
in dit geval composities voor pedaalvleugel
arrangeerde voor een of twee piano’s is dus
geen verrassing. Schumann bewees met zijn
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Studien für den Pedal-Flügel, opus 56 dat hij
het als een volwaardig instrument beschouwde
en niet louter als oefeninstrument voor
organisten. Hij probeerde Mendelssohn zelfs
te overtuigen om aan het conservatorium van
Leipzig een pedaalvleugelklas te openen.
‘Franse muziek wil vooral plezieren. Couperin,
Rameau, dat waren nog eens echte Fransen!
Het muzikale genie van Frankrijk schuilt in
een fantasie van de fijngevoeligheid. Muziek
moet nederig trachten te plezieren, in haar
beperkingen verbergt zich een kans op
grote schoonheid.’ Tot zover een fragment
uit een brief die Claude Debussy in 1904
verstuurde naar muziekhistoricus en criticus
Paul Landormy. Dat dit geen loze uitspraak
is, kon u al horen in de Petite suite. Ook
Debussy’s transcriptie van Camille Saint-Saëns’
Introduction et Rondo capriccioso voor viool
en orkest past volledig in het kraam van ‘la
musique qui fait plaisir’. Hetzelfde kan gezegd
worden van de Trois morceaux en forme de
poire (1903) van Erik Satie, al schuilt onder
het clowneske van deze titel wel degelijk
bezonnenheid. Dit is muziek die ontdaan is
van alle franjes en daarmee ingaat tegen de
gezwollen hyperromantische taal.
In zijn driedelige Nocturnes voor orkest
(waarvan we vanavond enkel de eerste twee
delen horen), munt Debussy vooral uit in
de behandeling van harmonie en timbres.
Gelukkig was het een meesterorkestrator zoals
Maurice Ravel die zich ertoe geroepen voelde
een bewerking te maken voor twee piano’s.
Elise Simoens

Marjan de Haer, Oeds van Middelkoop & Martina Forni
Erard: harp x 3

zondag 12 februari 2012 / 17.00
KAMERMUZIEKZAAL

Claude Debussy (1862-1918)
Première Arabesque in Es (1888)

—

Claude Debussy
Syrinx (1913)

Marjan de Haer: harpen
- Erard, 1805, Parijs: Enkelvoudige pedaalharp
- Erard, 1820, Londen: Dubbelpedaalharp
- Erard, 1930, Parijs: Dubbelpedaalharp
Oeds van Middelkoop: fluit
Martina Forni: altviool

Claude Debussy
Trio pour flute, alto et harpe (1915)

Tussen de concerten door zal Marjan de Haer de
harpen voorstellen en toelichten.

—
Johann L. Dussek (1760-1812)
Sonate in c (1787)
- Allegro
- Andantino
- Rondo
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Revolutionaire harpen
Behalve aan piano’s, bracht Erard ook aan
de harp een hele reeks veranderingen aan.
Tal van experimenten zorgden ervoor dat de
constructie (vorm, sterkte en stabiliteit) van
de enkelvoudige harp ingrijpend wijzigde.
De grootste verandering kwam er met het
‘vorksysteem’. Dit briljant eenvoudige systeem
– de snaar loopt tussen twee pinnen op
een klein koperen plaatje – zorgt ervoor dat
de snaren met behulp van de pedalen een
halve toon hoger kunnen klinken zonder aan
klankkwaliteit in te boeten. In 1810 zal Erard
dit systeem verder uitbreiden en zo de weg
openen naar de dubbelvoudige pedaalharp.
Voortaan kon de harpist in alle toonaarden
spelen. Het succes bleek verzekerd: tussen
1811 en 1835 bouwde Erard zo’n 4.000
dubbelvoudige pedaalharpen.
Johann Ladislav Dussek en Louis Spohr
behoren samen met Jean-Baptiste Krumpholz
tot de top drie van componisten die voor
enkelvoudige harp gecomponeerd hebben.
Dussek schreef twee harpsonates waarvan
die in c (1787) de bekendste is. Later zou
hij huwen met een harpiste en nog veel
meer voor het instrument componeren. De
modulatiebeperkingen van het instrument
ving hij graag op door werken voor harp en
piano te componeren. Ook Louis Spohr was
gehuwd met een harpiste. Dat Dorette Spohr
tegen een stootje kon, valt af te leiden uit de
moeilijkheidsgraad van de werken die haar
echtgenoot voor haar schreef.

Louis Spohr (1784-1859)
Sonate in c, WoO23 (1805)
- Adagio
- Allegro vivace
Elias Parish Alvars (1808-1849)
Romance in As
- Andante con moto
Nicolas Charles Bochsa (1789-1856)
Etude nr. 19 in f
- Allegro agitato
Franz Liszt (1811-1886)
Romance oubliée (1880)
- Andante malinconico

kamer
muziek

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

De Engelse componist en harpvirtuoos Elias
Parish Alvars was bij de eersten om de vele
voordelen van de dubbelvoudige pedaalharp
uit te testen. Berlioz, die Parish Alvars bezig
hoorde in Dresden in 1842, omschreef hem
als de meest buitengewone harpist die
hij ooit gehoord had. Parish Alvars is mee
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
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een typische harpschriftuur: arpeggio’s,
trillers, harmonieken (onder meer door met
de handpalm de snaar te verkorten) en glissés
wisselen elkaar af. Behalve Berlioz (in Berlioz’
Les Troyens zijn er maar liefst zes harppartijen)
zouden ook Liszt en Mendelssohn daarvan
onder de indruk geraken.
Net zoals Parish Alvars testte ook de Franse
harpist en componist Nicolas Charles Bochsa
de mogelijkheden van de dubbelvoudige
pedaalharp van Erard uit. Bochsa’s muziek is
in veel gevallen zoals zijn karakter: de nogal
flamboyante Bochsa moest na een fraudezaakje
Parijs verlaten en vestigde zich in Londen. Zijn
harpmethode werd een standaardwerk.
De Sonate voor fluit, altviool en harp (19151916) is de derde die Claude Debussy schreef
in een reeks die uiteindelijk zes sonates
had moeten tellen. Gezondheidsperikelen
dwarsboomden echter zijn plan en uiteindelijk
schreef hij slechts drie van de Six sonates pour
divers instruments. Met de keuze van de titel
‘sonate’ wilde Debussy zijn muziek allesbehalve
verduitsen. Deze sonates gelden veel meer
als een eerbetoon aan de helderheid en het
evenwicht van de muziek van de oude Franse
meesters. Toch zijn Debussy’s sonates ook
door en door vooruitstrevend. Debussy zou
Debussy niet zijn, mocht hij niet tot het uiterste
zijn gegaan bij het zoeken naar geraffineerde
klankkleuren. Zijn keuze voor de combinatie
van fluit, altviool en harp biedt op dat vlak de
meest ideale perspectieven.
Elise Simoens

Collection Erard
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do 09.02.12 — zo 12.02.12
STUDIO 1

De Erard-piano’s en -harpen uit de Collection
Erard

Jos van Immerseel, Chris Maene en Claire
Chevallier blazen verzamelen voor een
uitzonderlijke expositie van hun Erardpiano’s.
De tentoonstelling besteedt ook aandacht
aan Erards cruciale vernieuwingen in de
harpconstructie, zoals af te lezen aan de
instrumenten van harpisten Marjan de Haer
en Hannelore Devaere. Deze gezamenlijke
Collection Erard is goed voor zestien
instrumenten – stuk voor stuk schitterende
piano’s en harpen in concertconditie. Een
unicum!

Sébastien Erard et Frères, 1793, Parijs: Piano
carré (Chris Maene)
Erard, 1805, Parijs : Enkelvoudige pedaalharp
(Marjan de Haer): concert 12.02.2012
Erard, 1820, Londen: Dubbelpedaalharp
(Marjan de Haer): concert 12.02.2012
Erard, 1830, Parijs: Dubbelpedaalharp
(Hannelore Devaere)
Erard, 1836, Parijs: Piano en forme de Clavecin
(Chris Maene)
Erard, 1841, Parijs: Piano carré (Chris Maene)
Erard, 1844, Parijs: Piano à queue, Grand
modèle (Jos van Immerseel)
Erard, 1870, Londen: Grand (Chris Maene)
Erard, 1876, Parijs: Piano à queue de concert,
Grand modèle (Claire Chevallier)
Erard, 1886, Parijs: Piano à queue de concert,
Grand modèle (Jos van Immerseel)
Erard, 1897, Parijs: Piano à queue, Modèle
riche (Jos van Immerseel): concerten
10.02.2012 en 11.02.2012
Erard, 1899, Parijs: Piano à queue de concert,
Extra-grand modèle de concert (Jos van
Immerseel)
Erard, 1904, Paris: Piano à queue (Claire
Chevallier): concert 11.02.2012
Erard, 1905, Parijs: Piano à queue de concert,
Grand modèle (Claire Chevallier)
Erard, 1920, Parijs: Piano à queue (Claire
Chevallier)
Erard, 1930, Parijs: Dubbelpedaalharp
(Marjan de Haer): concerten 09.02.2012 en
12.02.2012

Jan Van den Hemel verzorgt de rondleidingen.
Jos van Immerseel en Marjan de Haer geven de
demonstraties.
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Patentaanvraag van het mechanisme van de ‘double échappement’, 1822

Patentaanvraag van het mechanisme van de ‘pédale douce pour piano à queue par rapprochement du marteu (dempingspedaal), 1899

Context Maison Erard

20
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Het belang van Erard - Getuigenissen van
pianisten, restaurateurs en muziekliefhebbers
Rondetafelgesprek met Jos van Immerseel,
Claire Chevallier, Chris Maene, Jan Van den
Hemel en Johan Huys
Moderator: Johan Van Cauwenberghe
zondag 12.02.2012 / 15.00 / Forum 6
Gratis op vertoon van een concertticket binnen
het festival MAISON ERARD.
—

De lezing door René Beaupain, De Erarddynastie en haar concurrenten, die op zondag
12.02.2012 om 14.00 uur zou plaatsvinden is
wegens gezondheidsredenen geanuleerd.

Erard-vleugelpiano uit 1878

Biografieën
De bezetting en het instrumentarium van
Anima Eterna Brugge (BE) 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: in januari 2010 verhuisde
het orkest zijn kantoren naar de Brugse
Ezelpoort, wat zich vertaalde in de uitbreiding
van de orkestnaam tot Anima Eterna Brugge.
Claire Chevallier (BE) studeerde piano aan
de conservatoria van Nancy, Straatsburg
(H. Boschi) en Parijs (B. Rigutto), en dat
in combinatie met haar studies wiskunde
en fysica. Aan het Conservatorium Brussel
behaalde ze een eerste prijs piano en
kamermuziek. Als pianofortespecialiste en
pianiste ontwikkelde ze een verregaande
kennis van historische klavierinstrumenten;
als musicusonderzoeker begon ze een eigen
verzameling Franse instrumenten, waaronder
enkele unieke Erard-piano’s. Ze is een van
de artiesten van het Parijse cd-label Zig-Zag
Territoires en treedt vaak op als soliste en
kamermuzikante in belangrijke concertzalen en
op vooraanstaande festivals in Europa.
Marjan de Haer (NL) specialiseerde zich na
haar studie aan de conservatoria van Tilburg,
Maastricht en Arnhem in authentieke harpen,
waaronder vooral Erard-harpen. Met deze
instrumenten speelt ze in orkesten als Anima
Eterna Brugge, Freiburger Barockorchester
en Concerto Köln, en geeft ze concerten
met kamermuziek uit de periodes waarin
de harpen zijn gebouwd. Zo speelde ze de
afgelopen jaren onder meer Debussy, Ravel
en Strauss op authentieke wijze. In 2010 nam
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ze samen met Accademia Amsterdam een cd
op met cantates van Zachow, waarbij ze de
tripelharp bespeelde.
Martina Forni (IT) studeerde altviool bij Eddo
Lenzi aan het Conservatorium van Verona
en trok nadien naar het Conservatorium van
Amsterdam om haar studies voort te zetten
bij Michael Gieler en Nobuko Imai. Sedert
2005 is ze vaste invaller bij het Koninklijk
Concertgebouworkest en sinds 2009 vast
lid van het Radio Filharmonisch Orkest.
Met haar ensemble Lumaka won Martina
Forni verschillende prijzen, waaronder de
publieksprijs Het Debuut voor de in 2010
verschenen cd met muziek van Debussy,
Roussel en Jongen. Dankzij haar grote
interesse in oude muziek speelt Martina
eveneens barokaltviool.
Het repertoire van de sopraan Karina Gauvin
(CA) reikt van de muziek van J.S. Bach tot
Gustav Mahler, Samuel Barber, Benjamin
Britten, Alban Berg en Luciano Berio. Ze
zong als concertsoliste samen met orkesten
als het Montréal Symphony Orchestra en de
Musik für Alte Musik Berlin, in het gezelschap
van dirigenten als Christopher Hogwood en
Christophe Rousset. Onder leiding van Peter
Schreier debuteerde ze in Carnegie Hall.
Karina Gauvin maakte opnames van onder
andere Mozarts Exultate Jubilate en Schuberts
Salve Regina.
Johan Huys (BE) studeerde piano, orgel,
muziekgeschiedenis en kamermuziek in Gent.
Hij had een mooie concertcarrière, zowel
solo als in kamermuziekverband (onder meer
met het ensemble Parnassus). Hij doceerde
klavecimbel aan het conservatorium van Gent,
waar hij tussen 1982 en 1996 ook directeur
was. Sinds 1977 is hij voorzitter van het
concours Musica Antiqua Brugge. Daarnaast is

23

hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Orpheusinstituut.
Chris Maene (BE) is instrumentenmaker
en zaakvoerder van Piano’s Maene. Hij
verzamelt vele waardevolle historische
klavierinstrumenten, van Stein, Graf, Streicher,
Clementi, Broadwood, Bösendorfer, Steinway
& Sons, Bechstein, Pleyel en Erard, waar er tal
van zijn gerestaureerd om te gebruiken voor
concerten en cd-opnames. In de expositie
van Maison Erard worden ook vier unieke
prachtexemplaren uit de collectie van Chris
Maene gepresenteerd, die alle gerestaureerd
werden door het Atelier Chris Maene.
Als graag geziene figuur in de wereld van de
barokmuziek, treedt de sopraan Sandrine Piau
(FR) geregeld op met dirigenten als William
Christie, Philippe Herreweghe en Nikolaus
Harnoncourt. Naast het barokke repertoire
omarmt ze ook het lyrische operarepertoire,
met rollen zoals Pamina uit Die Zauberflöte
en Titania uit Brittens A Midsummer Night’s
Dream. Verder beleeft Sandrine Piau veel
plezier aan het geven van liedrecitals met
zowel het Duitse als het Franse repertoire.
Haar nieuwe cd Le triomphe de l’Amour komt
dit jaar uit en bevat muziek van onder meer
Lully, Rameau en Grétry.
Johan Van Cauwenberge (BE) is dichter,
literator en presentator bij Klara. Tijdens
Maison Erard is hij moderator van het
rondetafelgesprek.
Jan Van den Hemel (NL) genoot een opleiding
tot beeldend kunstenaar aan de Rietveld
Academie te Amsterdam. Na een ontmoeting
met Nadia Boulanger in Gstaad (Zwitserland),
begon hij als 16-jarige omstreeks 1958
klavecimbels te bouwen. Tot op heden blijft
hij ook nadat hij zich te Antwerpen gevestigd

heeft, instrumenten bouwen naar historisch
concept en restaureert hij klavecimbels,
spinetten en pianofortes. Tijdens Maison
Erard neemt hij de bezoeker op sleeptouw
doorheen de unieke tentoonstelling Erardpiano’s en -harpen.
Jos van Immerseel (BE) 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, inmiddels herdoopt tot Anima
Eterna Brugge. 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, Claire Chevallier en
Thomas Bauer. In 2010 won van Immerseel de
prestigieuze MusikfestPreis Bremen.
Oeds van Middelkoop (NL) volgde een
opleiding fluit bij Harrie Starreveld en traverso
bij Marten Root aan het Conservatorium
van Amsterdam. Aansluitend op zijn studie
volgde hij twee jaar les bij Karlheinz Zöller in
Berlijn. Oeds speelde in diverse orkesten en
ensembles gespecialiseerd in hedendaagse
muziek, waaronder het Nieuw Ensemble en
Asko|Schönberg. Daarnaast richt hij zich op
oude muziek en speelde hij in ensembles als de
Nederlandse Bachvereniging en het Orchestre
des Champs-Elysées. Sinds 1997 speelt hij
mee met Anima Eterna Brugge. Met het Keizer
Kwartet was Oeds prijswinnaar bij het Orpheus
Concours voor nieuwe muziek in Antwerpen.

In de kijker
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Claron McFadden

Pelléas et Mélisande © Vivian Cruz

zo 26.02.12 / 10.30 / Concertgebouw
Happening / il Gardellino, Jos van
Immerseel, Claron McFadden …
Wat hebben Jos van Immerseel, Arne Deforce,
Daan Vandewalle, Claron McFadden,
il Gardellino en Kris Defoort gemeen? Deze
musici hebben sinds jaar en dag een sterke
band met het Concertgebouw. Op de
feestelijke happening van COME ON! LET’S
PARTY! verrassen ze het publiek met een
feestelijk programma in alle hoeken van het
Concertgebouw!

za 14.04.12 / 20.00 / Concertzaal
Pelléas et Mélisande / Muziektheater
Transparant
Debussy’s Pelléas et Mélisande, de eerste
mijlpaal uit de moderne operageschiedenis,
vertelt over een fatale liefde, een dodelijke
zielsverwantschap. Inspiratiebron voor het
werk was de tekst van de symbolistische
schrijver Maurice Maeterlinck, die honderd
jaar geleden als eerste Belg de Nobelprijs
voor literatuur won.

Concertgebouw Servies
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de tien deelnemende horecazaken
op www.concertgebouw.be/servies

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags klassieke
muziek
Coverbeeld: V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Met de steun van
Piano’s Maene

1300 parkeerplaatsen ‘eerste rang’

