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Felix Mendelssohn (1809-1847)
Vioolconcerto in e, opus 64 (1844)
- Allegro molto appassionato
- Andante
- Allegretto non troppo – Allegro molto vivace
solist: William Hagen
Pyotr Il’yich Tchaikovsky (1840-1893)
Vioolconcerto in D, opus 35 (1878)
- Allegro moderato
- Canzonetta. Andante
- Finale: allegro vivacissimo
solist: Olekssi Semenenko
— pauze —

hobo
Joris Van den Hauwe
Maarten Wijnen
klarinet
Anne Boeykens
Danny Corstjens

Jean Sibelius (1865-1957)
Vioolconcerto in d, opus 47 (1903-1904)
- Allegro moderato
- Adagio di molto
- Allegro, ma non tanto
solist: Ji Young Lim

fagot
Luc Verdonck
Alexander Kuksa

Dit concert is een KEYS-concert. THE KEYS-club
is een dynamische groep van jonge ondernemers,
muziek- en cultuurliefhebbers, die het Concertgebouw
steunen om zijn ambities waar te maken.
Interesse? www.the-keys.be

Er is een signeersessie na het concert in de Inkomhal.
In samenwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd
ORKESTRAAL

Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.

Jong vioolgeweld
De Koningin Elisabethwedstrijd staat
bekend als een van de meest veeleisende
muziekwedstrijden ter wereld. Muzikanten
en muziekliefhebbers allerhande verwijzen
dan ook vaak naar Belgiës meest prestigieuze
concours als zijnde ‘de olympiade van de
muziek’. Gedurende de vier weken van
de wedstrijd ligt de lat bijzonder hoog en
wordt elke noot op de voet gevolgd door de
internationale media. Jaar na jaar levert dit
gebeuren dan ook uitzonderlijk getalenteerde
musici af – denk maar aan stersolisten zoals
onder meer Sergei Khachatryan, Miriam Fried,
Vadim Repin en Jaime Laredo.
Tijdens deze achtenzeventigste editie ging de
twintigjarige Zuid-Koreaanse Ji Young Lim met
de felbegeerde eerste prijs lopen. Na maanden
van voorbereidend werk en een ongetwijfeld
slopende wedstrijd gaat zij naar huis met
een geldprijs van € 25.000 en een zeldzame
Stradivariusviool, die ze voor vier jaar in
bruikleen krijgt. Het gaat hierbij meer bepaald
om de Hugginsviool, die werd gebouwd in
1708. Samen met alle andere laureaten staat
Ji Young Lim vandaag mede dankzij deze
prestigieuze wedstrijd en alle wereldwijde
media-aandacht errond aan het begin van een
schitterende loopbaan als topsoliste.
Vooraleer deze jonge virtuozen echter
opnieuw het land verlaten om hun
internationale carrière verder uit te bouwen,
geven zij nog eenmaal het beste van
zichzelf in Concertgebouw Brugge. Een
ideale gelegenheid om de laureaten eens in
levenden lijve en zonder wedstrijdstress aan
het werk te zien dus. Derde laureaat William
Hagen (Verenigde Staten), tweede laureaat
Oleksii Semenenko (Oekraïne) en eerste
laureate Ji Young Lim (Zuid-Korea) trakteren
u samen met de muzikanten van Brussels
Philharmonic en onder leiding van dirigent

Michel Tabachnik op drie meesterwerken uit
het laatromantische vioolrepertoire.
William Hagen bijt de spits af met het
Vioolconcerto in e, opus 64 (1844) van Felix
Mendelssohn (1809-1847). Dit is het laatste
grootschalige orkestwerk van Mendelssohn
voor zijn vroegtijdige en mysterieuze dood
op slechts 38-jarige leeftijd. Qua sfeer
maakt dit concerto een evolutie door van
donker en somber naar vrolijk en licht. De
eerste beweging is rusteloos en zoekend;
nu eens mysterieus, dan weer nostalgisch.
Dit in fel contrast met de langzame tweede
beweging, waarin de rustige melodie van de
solist met eenvoudige begeleiding van het
orkest slechts kortstondig wordt verstoord
door een rusteloze, zelfs nerveuze passage.
Qua lyriek en emotie doet deze beweging
denken aan Mendelssohns Lieder ohne Worte.
Een luchtige dialoog tussen solist en orkest
geeft het begin van de finale aan, die wordt
gekenmerkt door frisse klankkleuren, een
levendige ritmiek en – hoe kan het ook anders
– een extreme virtuositeit.
Hoewel het werk door zijn drieledige vorm en
zijn transparante harmonieën nog grotendeels
in de klassieke traditie van Mozart en de jonge
Beethoven is geworteld, is dit concerto op
verschillende vlakken bijzonder innovatief.
Waar het voordien gebruikelijk was dat het
orkest aan het begin van het concerto de
belangrijkste muzikale thema’s voorstelde,
is het hier de solist die in de eerste maten
van het werk het eerste thema introduceert.
Ook formeel bracht Mendelssohn een aantal
belangrijke wijzigingen aan in het genre.
Zo is dit concerto bijvoorbeeld volledig
doorgecomponeerd: in plaats van drie op
zichzelf staande bewegingen te componeren,
liet Mendelssohn de delen organisch in
elkaar overlopen. De cadenza – een quasi-

improvisatorische slotsectie waarin de
virtuositeit van de solist tot het uiterste wordt
gedreven – werd van het einde van de eerste
beweging naar het midden ervan verplaatst.
Deze relocatie benadrukt de continuïteit
tussen de verschillende delen. Vele
componisten zouden deze wijzigingen binnen
het genre later als standaard overnemen.
Onder meer de Russische componist
Pyotr Il’yich Tchaikovsky (1840-1893)
volgde in zijn Vioolconcerto in D, opus 35
(1878) het voorbeeld van Mendelssohn wat
betreft de plaatsing van de cadenza. Dit
concerto behoort tot de groep van muzikale
meesterwerken die tijdens hun première
volledig werden misbegrepen. De kritieken
na de creatie van dit werk op 4 december
1881 waren moordend. Zo schreef de
beroemde muziekcriticus Eduard Hanslick
(1825-1904) bijvoorbeeld: ‘de viool wordt
niet langer bespeeld; zij wordt meegesleurd,
uiteengerukt en bont en blauw geslagen’.
Vandaag behoort dit werk nog steeds tot een
van de meest expressieve en veeleisende
concerti in het hele vioolrepertoire. Doorheen
het werk weerklinken Tchaikovsky’s eindeloze
melodische inspiratie en zijn passionele
emotie, maar vooral ook zijn voorliefde voor
de Russische volksmuziek.
Nog in navolging van Mendelssohn laat
ook de Finse componist Jean Sibelius
(1865-1957) niet het orkest, maar wel de
solist het thematische materiaal voorstellen
aan het begin van zijn Vioolconcerto in d,
opus 47 (1903-1904). Dit concerto kan
beschouwd worden als een melancholisch
afscheid van een kinderdroom – van jongs
af aan had de componist namelijk de wens
gekoesterd om een beroemd vioolvirtuoos
te worden. Jammer genoeg bleef dit voor
hem een onbereikbare droom. Hij startte

pas laat met zijn opleiding, en naast een
tekort aan hoogopgeleide vioolleraars in het
Finland van die tijd, had de jonge Sibelius
bovendien ook te kampen met een enorme
podiumangst. De verbittering en tristesse die
met dit falen gepaard gingen, zijn duidelijk
te horen in dit vioolconcerto. Over het
algemeen wordt dit concerto beschouwd
als traditioneel laatromantisch. In de drie op
zichzelf staande bewegingen stelt de solist
zich volledig onafhankelijk van het orkest
op, terwijl de lyrische virtuositeit van de
soloviool wordt gecontrasteerd met donkere,
sobere orkestpassages. De eerste beweging
is ongetwijfeld het meest gewichtig, met
passages die quasi-symfonisch aandoen.
Een tweede beweging is eerder intiem en
contemplatief van aard. In dit donkere,
quasi-melancholische deel ligt de focus op
de laagste regionen van de viool. Hoewel dit
concerto niet meteen een schoolvoorbeeld
is van Sibelius’ voorliefde voor Finse
volksmelodieën, doet de derde beweging
door zijn energieke ritmische drive toch
denken aan Scandinavische volksdansen.
Christine Dysers

Biografieën
Brussels Philharmonic (BE) werd in 1935
opgericht als studio-ensemble onder de
vleugels van de openbare omroep en staat
bekend als een modern en flexibel orkest. Het
orkest richt zich vooral op 20e-eeuwse muziek,
maar draagt ook het romantische repertoire,
de hedendaagse muziek en filmmuziek een
warm hart toe. Dankzij samenwerkingen met
internationale topdirigenten en dito solisten
ontwikkelt het orkest voortdurend nieuwe
manieren van concerteren.
Michel Tabachnik (CH) studeerde piano,
compositie en orkestdirectie in Genève.
Hij werd opgemerkt door Herbert von
Karajan, waarna hij vier jaar lang Pierre
Boulez assisteerde. Hierdoor raakte hij nauw
betrokken bij de hedendaagse muziek en
dirigeerde hij vele wereldpremières. Zijn
indrukwekkende curriculum bevat tal van
opdrachten als chef- en gastdirigent bij
internationale toporkesten en projecten bij
verschillende grote operahuizen. Dit is een
van zijn laatste concerten als chef-dirigent en
artistiek directeur van Brussels Philharmonic. Hij
bekleedde die functie sinds september 2008.
Ji Young Lim (KR) studeert momenteel aan de
Korea National University of Arts bij Nam-Yun
Kim. Nadat ze in 2011 derde laureate van de
Internationale Vioolwedstrijd Henri Marteau
werd, won ze in 2012 zowel de Ishikawa Music
Award in Japan als de Concerto Competition
van het International Great Mountains Music
Festival in Korea. In 2013 behaalde ze de
eerste prijs van de International Euroasia
Music Competition in Japan en de MIMCprijs van de Internationale Muziekwedstrijd
van Montréal. Een jaar later werd ze laureate
van de Internationale Muziekwedstrijd van
Indianapolis, waar ze de speciale Mozartprijs
behaalde. Ze trad op in de Verenigde
Staten, in Canada, Japan, Korea, Duitsland

en Zwitserland, met onder anderen Maxim
Vengerov en Joel Smirnoff. Dit jaar zal Ji Young
Lim debuteren met het Carmel Symphony
Orchestra in Indianapolis. Ze bespeelt een viool
van Giuseppe Gaudagnini (1794).
Oleksii Semenenko (UA) volgde zijn opleiding
in zijn geboorteland en studeerde verder
aan de Hochschule für Musik in Keulen bij
Zakhar Bron en Harald Schoneweg. Hij werd
in 2010 derde laureaat van de Internationale
Paganiniwedstrijd in Moskou. In 2012 won
hij de Young Concert Artists International
Auditions in New York en in 2015 de
Internationale Vioolwedstrijd Boris Goldstein
in Bern. Oleksii Semenenko trad op in de
Merkin Hall (New York), de Kennedy Center
Hall (Washington) en het Gardner Museum
(Boston), en debuteert binnenkort op de
Festspiele van Mecklenburg-Vorpommern.
Hij speelde als solist samen met ensembles
als de Moscow Virtuosi, het Nationaal Orkest
van Oekraïne en het Filharmonisch Orkest van
Rusland onder leiding van Vladimir Spivakov.
Hij richtte het Stolyarsky Kwartet op, dat
concerten gaf in Rusland, Oekraïne, Frankrijk,
Zwitserland en Malta. Semenenko speelt
op een Carlo Ferdinando Landolfi (1770),
ter beschikking gesteld door de Deutsche
Stiftung Musikleben.

Momenteel volgt William Hagen (VS) les in
de klas van Robert Lipsett aan het Colburn
Conservatory of Music in Los Angeles. Hij
studeerde ook bij Itzhak Perlman aan de
Juilliard School in New York. In 2014 won hij
de tweede prijs van de Internationale Fritz
Kreisler Vioolwedstrijd in Wenen. Hij trad op
met dirigenten als Placido Domingo, Miguel
Harth-Bedoya, Johannes Wildner, en met
het Fort Worth Symphony Orchestra, de
Utah Symphony, de Sendai Philharmonic,
de St Louis Symphony en het Radio
Symphonieorchester van Wenen. In recital
was hij onder andere te horen samen met de
pianisten Menahem Pressler, Robert Spano,
Orli Shaham en Steven Osborne en met de
violisten Alex Kerr en David Halen. Hij trad
ook regelmatig op tijdens het Aspen Music
Festival en de concertreeksen van de Colburn
Chamber Music Society. Deze zomer neemt
William Hagen deel aan de Academie van het
Festival van Verbier. De viool van Hagen is een
Andrea Guarneri (1675).
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do 17.09.15 / 20.00 / Concertzaal
deFilharmonie & Philippe Herreweghe /
Paul Lewis speelt Mozart
Van alle pianoconcerto’s benaderen alleen
die van Mozart de absolute perfectie. Samen
met de Britse toppianist Paul Lewis gaat
Philippe Herreweghe op zoek naar de juiste
balans tussen wat goed in het oor ligt, wat
slim is neergeschreven en wat pianistiek
plezier schept. Een dramatisch gestemde
Beethoven en een Schumann vol drijfkracht
maken dit concert tot een luisterfeest in alle
betekenissen van het woord.

wo 30.09.15 / 20.00 / Concertzaal
Le Concert Olympique & Arnold Schönberg
Chor / Beethoven
Beethovens mis blijft ook los van enige
liturgische context moeiteloos overeind
door zijn omvang, diepgang en emotionele
draagkracht. Een dergelijke intensiteit is ook
kenmerkend voor de Pastorale symfonie,
die Beethoven in precies dezelfde periode
schreef. Hoewel de titel suggereert dat het
om schilderende muziek zou gaan, staat ook
hier de uitdrukking van gevoelens centraal.
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