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Inauguratieconcert
rechtsnarige piano

Biografieën

Cellist en dirigent Raphaël Feye (BE)
studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium te Brussel, de
Hochschule für Musik ‘Felix MendelssohnBartholdy’ in Leipzig en de Muziekkapel
Koningin Elisabeth. Geïnspireerd door
Jean-Sébastien Béreau en Jorma Panula
dirigeerde hij ook al de London Mozart
Players en het Janacek Philharmonic
van Ostrava. In april 2005 maakte
hij zijn debuut als gastdirigent van
de Roemeense Nationale Opera van
Constanta. Sinds 2016 assisteert hij Sir
Roger Norrington bij het Filharmonisch
Orkest van Radio France en de
Kammerphilharmonie van Bremen.
Feye studeerde bij leden van het Alban
Berg, Artemis en Danel Kwartet en
bij Peter Eötvös.

19.15 Inleiding door Jan Christiaens
Sinds hij op twintigjarige leeftijd de
prestigieuze Juventusprijs ontving,
werd Julien Libeer (BE) door binnenen buitenlandse pers geprezen als
een van de meest markante muzikale
persoonlijkheden van de jonge generatie.
Na verschillende masterclasses
vervolmaakte Libeer in 2014 zijn
pianostudies aan de Muziekkapel Koningin
Elisabeth, eerst onder de leiding van Abdel
Rahman El Bacha, daarna bij Maria João
Pires. Hij kreeg regelmatig advies van
Dmitri Bashkirov en volgde masterclasses
bij Alfred Brendel, András Schiff, Andrej
Jasinski … Libeer was de afgelopen jaren
te gast in verschillende grote concertzalen,
en is een veelgevraagde kamermuzikant.
In 2013 won hij de Klara Muziekprijs.
Ook presenteerde hij de Canvasreeks
Studio Flagey Klassiek, waar hij
verschillende collega-musici bijeenbracht
en interviewde.

—
Les Métamorphoses Orchestra: orkest
Raphaël Feye: dirigent
Julien Libeer: piano
Kaat Haest: presentatie
—
Introductie rechtsnarige piano door Chris
Maene, Julien Libeer en Kaat Haest
Dinu Lipatti (1917-1950)
Concertino en style classique, opus 3 (1936)
• Allegro maestoso
• Adagio molto
• Allegretto
• Allegro molto
Maurice Ravel (1875-1937)
Forlane (Allegretto) uit Le tombeau de
Couperin (1914-1917)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Pianoconcerto nr. 27 in Bes, KV595 (1791)
• Allegro
• Larghetto
• Rondo: allegro
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Geïnspireerd door het meesterschap
van Nikolaus Harnoncourt en Sir Roger
Norrington creëren de orkestleden van
Les Métamorphoses Orchestra (BE) de
klank die het best past bij elk tijdvak aan
de hand van moderne instrumenten.
Het ensemble, dat werd opgericht door
Camille en Raphaël Feye, is samengesteld
uit professionele muzikanten,
geselecteerd omwille van hun inzet en
historisch onderbouwde praktijkervaring.

Uitvoerders
& programma

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Het Concertgebouw en Piano’s Maene zullen
beeld- en geluidsopnames maken van dit
inauguratieconcert.
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt
door KU Leuven.

Met de steun van Piano’s Maene

KLAVIER
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ORKESTRAAL

Lignes claires, heldere lijnen: zo luidde de
titel van de eerste cd van Julien Libeer. Het
is tevens de best denkbare omschrijving
van dit concertprogramma. Mozart zet in
zijn laatste pianoconcerto de bakens uit,
met transparant lijnenspel dat navolging
vond bij Maurice Ravel en Dinu Lipatti.
Ook het instrument waarop Julien Libeer
speelt – de rechtsnarige concertvleugel
van Chris Maene – is een toonbeeld van
helderheid. Doordat alle snaren parallel
aan elkaar liggen, en niet kruiselings over
elkaar zoals bij de moderne concertvleugel,
is de klank van elk register van het
pianoklavier duidelijker onderscheiden.
De kruisbesnaring, in 1859 gepatenteerd
door Steinway, was een technische ingreep
ingegeven door de zoektocht naar een
krachtiger klank. Pianobouwers waren toen
al enkele decennia aan het experimenteren
met alternatieve besnaringssystemen,
met de bedoeling de bassnaren zo lang
mogelijk te kunnen maken. Het gevolg
van deze experimenten was dat de klank
van de piano wel krachtiger maar minder
transparant werd.
De nieuwe Maene-concertvleugel
combineert de beste inzichten van
de hedendaagse pianobouw met een
terugkeer naar de parallelle besnaring.
Het klankbeeld dat deze rechtsnarigheid
oplevert, bezit een grote helderheid. Elk
register behoudt zijn eigen kleur, omdat
de klank ervan minder vermengd wordt
met de boventonen van andere snaren
(die bij kruisbesnaring ook meetrillen). Het
geknipte instrument dus om het heldere
lijnenspel van Mozart, Ravel en Lipatti tot
leven te wekken!
Mozart noteerde op het handschrift van
zijn 27e en laatste pianoconcerto ‘1791’, het
sterfjaar van de componist. De papiersoort

die hij gebruikte, doet echter vermoeden
dat hij er al vroeger aan begon, mogelijk
in 1788. Wat er ook van zij, het concerto
ging in première op 4 maart 1791, met de
componist aan de piano. Dit ‘grand musical
concert’ (Wiener Zeitung, maart 1791) zou
het laatste publieke optreden worden van
Mozart, die in september van dat jaar
ernstig ziek werd en in december overleed.
Het jaar 1791 was in zijn geheel geen
goede tijd voor de componist. Het Weense
concertpubliek raakte stilaan uitgekeken
op het voormalige wonderkind. Mozarts
abonnementsconcerten deden het al
een tijd niet meer goed. Bovendien was
zijn vrouw Constanze ziekelijk, en hield
Mozart slechts twee leerlingen over, zodat
er ook op financieel vlak grote zorgen
waren. Ongetwijfeld heeft de gedurfdere
harmonische taal van dit concerto er wel
mee te maken dat hij het Weense publiek
niet meer hoefde te behagen. Luister
maar naar de start van het concerto:
zacht pulserende akkoorden in de lagere
strijkers, waaruit het thema behoedzaam
op de voorgrond treedt. Hier is niet de
glimlachende, spetterend virtuoze Mozart
te horen die we uit de andere concerti
kennen. De melodielijnen bevatten talloze
‘Seufzer’-figuren (zucht-figuren), alsook
heel wat abrupte wisselingen van toonaard.
Vooral in de eerste beweging verkent Mozart
nieuw harmonisch terrein. In de doorwerking
– de centrale sectie van die beweging –
laat hij de luisteraar een heel avontuurlijk
parcours van toonaarden afleggen: van bes
over b en C naar es. Voor de muziektheorie
van die tijd zijn dit toonaarden die mijlenver
uit elkaar liggen, en die derhalve enkel
met vermetele kunstgrepen aan elkaar
geknoopt kunnen worden. Bovendien
heeft elke toonsoort haar eigen karakter,
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‘De nieuwe Maeneconcertvleugel
combineert de
beste inzichten van
de hedendaagse
pianobouw met een
terugkeer naar de
parallelle besnaring.’
dat Mozart meesterlijk in de verf zet met
passende melodische wendingen en
virtuoos passagewerk.
In tegenstelling tot het openingsdeel is
de tweede beweging van een verbazende
eenvoud. Het droefgeestige thema is
sober uitgewerkt en maakt veel minder
omzwervingen naar andere toonaarden.
In de laatste beweging verwerkt Mozart
het thema van het lied Sehnsucht nach
dem Frühlinge, dat hij in dezelfde tijd
componeerde. De herfstige sfeer van de
eerste twee bewegingen geeft heel het
concerto een soort innerlijke stuwing naar
de finale, waarin Mozart zijn verlangen naar
een nieuwe lente uitdrukt. Het is opmerkelijk
hoe Mozart ernaar streeft de drie
bewegingen van het concerto thematisch
met elkaar te verknopen – een tendens die
in het 19e-eeuwse concerto alleen maar
aan belang zou winnen. Zo grijpt hij in de
finale terug naar het thema van het trage
middendeel van dit concerto.
Ravel en Lipatti zijn twee pianistcomponisten die een bijzondere band
hadden met de muziek van Mozart. De

gracieuze melodielijnen van de Weense
meester, gevat in een helder vormelijk
patroon, stonden Ravel levenslang als een
ideaal voor ogen. Daarom greep hij zo graag
terug naar Mozart en andere grote meesters
uit het verleden. In zijn Forlane, een deeltje
uit de suite Le tombeau de Couperin, steekt
Ravel de loftrompet van François Couperin,
de grootmeester van de 18e-eeuwse Franse
klavecimbelmuziek. De heldere lijn van de
melodiestem speelt de hoofdrol, begeleid
door eenvoudig akkoordspel dat graag
de ambiguïteit opzoekt. Nog in 1919, het
jaar waarin Marguérite Long de première
van de pianoversie speelde, orkestreerde
Ravel vier van de zes delen van Tombeau.
Volgens de pianist Alfred Cortot heeft de
Forlane pas in de orkestversie haar ware
gedaante gekregen.
In zijn Concertino en style classique kijkt
Dinu Lipatti door een 20e-eeuwse bril
naar Bach en Mozart. Hij componeerde
het Concertino in 1936, tijdens zijn eerste
studiejaar compositie bij Nadia Boulanger.
Nochtans maakte hij vooral naam als
pianist. Ook al stierf hij op 33-jarige
leeftijd, toch ontbreekt Lipatti in geen
enkel overzicht van de beste pianisten uit
de 20e eeuw. Een handvol onvergetelijke
opnames van muziek van Bach en Mozart
laten horen waarom dat zo is. Als geen
ander kon Lipatti hun heldere lijnenspel en
transparante polyfonie tot leven wekken.
In zijn Concertino laat hij op wondere wijze
het barokke contrapunt en de Weense
bevalligheid versmelten met het neoklassieke idioom dat in de jaren 1930 in
zwang was in Parijs. Bach zou ongetwijfeld
goedkeurend glimlachen bij de kleurrijke
courante (derde beweging), Mozart bij de
speelse syncopes uit de laatste beweging.
— Jan Christiaens
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Helder lijnenspel

Les Métamorphoses Orchestra

eerste viool
Blandine Matrot
Maxime Michaluk
Diede Verpoest
Pieter Decolvenaer

cello
Francis Mourey
Nicolas Deletaille
contrabas
Korneel Le Compte
Pasquale Massaro
fluit
Géraldine Clément

hobo
Emily Ross
Magdalena Carbow
fagot
Lisa Goldberg
Enrique Alonso Cordovilla
hoorn
Willem Meuwissen
Mark de Merlier
pauken
Arthur Ros

© Els Verhaeghe

tweede viool
Pieter Jansen
Cedric Allard
Joris Decolvenaer
Morgane Derbal
Paul Serri

altviool
Adam Newman
Gergely Kota
Maurizio Bosone

‘In tegenstelling tot de
moderne concertvleugel
liggen de nerven van het
hout parallel aan de snaren,
waardoor de verschillende
registers individueel
versterkt worden.
De baspartij, het
middenregister en de hogere
tonen hebben allemaal een
eigen klankkleur.‘

Als eerste concertzaal in de
wereld kocht het Concertgebouw
een nieuw en innovatief
type piano: de Chris Maene
rechtsnarige concertvleugel

‘Als internationaal
podium schittert het
Concertgebouw samen
met zijn sponsors
en de rechtsnarige
concertvleugel als
uitstekend voorbeeld
van nieuwe westerse
maakindustrie.’

Deze primeur werd mogelijk gemaakt
door een sterke krachtenbundeling
vanuit West-Vlaanderen: dankzij de
nauwe samenwerking met Piano’s Maene
en met dank aan zes West-Vlaamse
ondernemers: Filip Balcaen – Baltisse
NV, Charles Beauduin – Van De Wiele
NV, Michel Delbaere – Crop’s NV, Frank
Donck – 3D NV, Ria Gheysens-Vandoorne,
Francis Van Eeckhout – Deceuninck NV

— Chris Maene, pianobouwer

— Hugo Baron Vandamme,
voorzitter Concertgebouw Brugge
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concertmeester
Bogdan Bozovic

De Chris Maene
rechtsnarige concertvleugel

In de kijker
ZATERDAG

ZATERDAG
01 DEC 2018

29 SEP 2018

20.00 Kamermuziekzaal

Brussels Philharmonic &
Vlaams Radio Koor
Haydn & Beethoven

Op de drempel van de 19e eeuw ruilden
Haydn en Beethoven het aristocratische
salon voor de moderne concertzaal.
Hoorns, trompetten en pauken komen het
orkest versterken en maken de muziek
tot een onweerstaanbare wervelwind.
Martin Helmchen presenteert de nieuwe
Steinway van het Concertgebouw in een
Beethoven-concerto.

Salon Libeer
Camille Thomas speelt
Prokofiev en Shostakovich

Zowel Shostakovich als Prokofiev
moesten heel hun leven lang het
moeilijke evenwicht zien te bewaren
tussen hun artistieke vrijheid en het
autoritaire Russische regime. Julien
Libeer onderzoekt deze moeilijke
omstandigheden in een meeslepend
gesprek met een expert ter zake, Francis
Maes. Tussendoor brengt Libeer samen
met celliste Camille Thomas enkele
exemplarische werken tot klinken.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge
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