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Haydn & Beethoven

Concertgebouw Brugge legt pianoliefhebbers (nog meer) in
de watten! De afgelopen maanden breidden wij onze collectie
piano’s nog uit met een gloednieuwe Steinway en een Chris
Maene Straight Strung Concert Grand Piano, een innovatief
type piano ontwikkeld door de Chris Maene Factory.

19.15 Inleiding door Koen Uvin
—
Brussels Philharmonic: orkest
Vlaams Radio Koor: koor
Hervé Niquet: dirigent
Martin Helmchen: piano
Lore Binon: sopraan
Anaïk Morel: alt
Yu Shao: tenor
André Morsch: bas
—
Joseph Haydn (1732-1809)
Ouverture uit Il Mondo della luna,
Hob.XXVIII:7 (1777)

Steinway
•
•
•
•
•

Chris Maene
rechtsnarige
concertvleugel

88 toetsen
gekruiste besnaring
homogene en krachtige klank
in de verschillende registers
274 cm lang
dé standaard concertvleugel

•
•
•

•
•

Met de steun van Piano's Maene

90 toetsen
rechte besnaring
de baspartij, het middenregister
en de hogere tonen hebben
allemaal een eigen klankkleur
284 cm lang
combineert de kracht van een
moderne concertvleugel met de
klank van een historisch exemplaar

Inauguratie nieuwe
Steinway
Vanavond is de vuurdoop
van de nieuwe piano die
Martin Helmchen enkele
maanden geleden voor het
Concertgebouw uitkoos in
de nieuwe Steinway-fabriek
in Duitsland. Op zaterdag
20 oktober kan je de nieuwe
Steinway nogmaals horen, dan
gidst Martin Helmchen je door
drie eeuwen klaviermuziek in een
sprankelend solorecital.
Kom meer te weten op
concertgebouw.be

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianoconcerto nr.1 in C, opus 15 (1797)
• Allegro con brio
• Largo
• Rondo: Allegro
pauze

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

Joseph Haydn (1732-1809)
Schöpfungsmesse in Bes, Hob.XXII:13 (1801)
• Kyrie

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden, ook tussen de delen.

• Gloria
• Credo
• Sanctus
• Benedictus
• Agnus Dei

Deze voorstelling maakt deel uit van de 7x7,
geselecteerd door onze jongerengroep
Soundcast.
Kom meer te weten over onze selectie voor
jongeren op concertgebouw.be/7x7

ORKESTRAAL
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KLAVIER
IN HET
CONCERTGEBOUW

Uitvoerders
& programma

Neen, het was niet Jules Vernes
sciencefictionroman De la terre à la lune
(1865) die de eerste reis naar de maan
beschreef. Driehonderdvijftig jaar eerder al
had Ludovico Ariosto het in zijn meesterlijke
epos Orlando furioso over ridder Astolfo
die naar de maan reist om er het verloren
verstand van graaf Orlando, opgesloten
in een fles, terug te halen. Het verhaal van
Orlando’s heldenmoed, zijn onmogelijke
liefde en uiteindelijke waanzin vond snel
zijn weg naar madrigalen (Tromboncini,
Jacquet de Berchem …). Later, in de 18e
eeuw werd het een geliefd onderwerp voor
opera’s van o.m. Händel (Orlando, Alcina,
Atalante) en Vivaldi (Orlando furioso).
Geen enkele van deze opera’s verhaalt
nog expliciet de maanreis van Astolfo.
Ook Joseph Haydns Orlando Paladino
(1782) rept er met geen woord over. Maar
vijf jaar eerder, in 1777, had Haydn in Il
Mondo della luna de maan als illusoir decor
geïntroduceerd. In deze opera buffa laat
hij Buonafede een ingebeelde reis naar de
maan maken. De goedgelovige, oude man
wordt er ontvangen door de keizer van de
maan en aangenaam onderhouden met
balletten van de maanbewoners. Het hele
opzet van deze in een achtertuin opgezette

farce is Buonafede te misleiden zodat zijn
dochters kunnen trouwen met de mannen
die ze liefhebben.
Il Mondo della luna is een van Haydns
meest attractieve opera’s, vol theatrale
kracht, met nobele en charmante
melodieën en een flitsende finale die
Mozarts complexe slotscenes evenaart.
De symfonische allures van de ouverture
brachten Haydn er allicht toe het werk
te recycleren voor zijn Symfonie nr. 63.
Il Mondo della luna werd in Eszterháza
uitgevoerd ter gelegenheid van het huwelijk
van Nikolaus (1741-1809), de jongste zoon
van Prins Nikolaus I (1714-1790).
Wat keizer Frans-Jozef II voorhad met
de kerkmuziek in zijn rijk werd duidelijk
vanaf de 1780’er jaren. De keizer-koster
had de kerk ondergeschikt gemaakt aan
de staat en de religieuze voorschriften tot
in de pietluttige details beschreven: de
lengte van de missen werd vastgelegd, de
inhoud van de preken, hoe lang kaarsen
mochten branden … Bovendien werd flink
geknipt in het aantal kerkelijke hoogdagen
en de lengte en instrumentatie van
kerkmuziek was nauwkeurig vastgelegd.
Voor componisten was het zonneklaar:
in kerkmuziek was nog weinig heil te
vinden. Zowel Mozart als Haydn lieten
het genre langere tijd ongemoeid. Na de
dood van de keizer in 1790 verwaterden
de jozefinistische regels snel. Vanaf 1796
schreef Haydn zes grote symfonische
missen die in de luxueuze beslotenheid van
het Esterhazy-paleis werden uitgevoerd
om de naamdag van de echtgenote van
Prins Nikolaus II, Maria Hermenegilde von
Liechtenstein, te herdenken.

‘Haydn
componeerde zijn
Schöpfungsmesse
in slechts 45
dagen.’
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De Schöpfungsmesse werd in 1801 in
slechts 45 dagen gecomponeerd. Haar
bijnaam dankt ze aan een muzikaal citaat
in het Gloria waar op de woorden ‘qui
tollis peccata mundi’ de vrolijke melodie
uit het duet Der thauende Morgen uit
Die Schöpfung opduikt. Volgens biograaf
Georg Griesinger wou Haydn hiermee
tegenwicht bieden voor de grimmige
gevoelens van de tekst. Ook Keizerin
Maria-Theresia nam aanstoot aan deze
passage omdat in een religieus werk plots
een bekend citaat uit een wereldlijk werk
voorkwam. Haydn maakte dan maar
een alternatieve versie van de betwiste
passage, die overigens even vrolijk klinkt
als het origineel.
Haydns late missen zijn van cruciale
betekenis voor het genre. Karl Geiringer,
formuleert het zo: ‘Deze missen vormen
het fundament waarop miscomposities
van de 19e eeuw verder konden bouwen.’
Dat lijkt alvast door de geschiedenis
bevestigd: in 1807 zal Nikolaus II de traditie
van naamdagmissen voor zijn vrouw verder
zetten met de opdracht voor de Mis in C
aan Ludwig van Beethoven.

• Beethovens Eerste pianoconcerto
bevat een rondo van 600 maten
vol scherts en humor.
• Haydns late missen – waaronder
de Schöpfungsmesse – zijn van
cruciale betekenis voor het genre.
• Voor Il Mondo della luna schreef
Haydn een ouverture met
symfonische allures.

brio begint met een energiek, kloek thema
dat onverwacht zachtjes door de strijkers
wordt ingezet. Beethoven beseft dat
fluisteren vaak makkelijker de aandacht
van een publiek trekt dan luid roepen. Pas
na 15 maten komt een fortissimo met het
hele orkest. Typisch beethoveniaans is het
opzoeken van harmonische conflicten.
Zo staat het eerste thema in C groot, het
tweede in een verre Es groot. Net als in
Mozarts Concerto nr. 25 valt de piano pas
na lange tijd in met nog niet eerder gehoord
muzikaal materiaal. Het Largo is langer dan
om het even welke trage beweging uit een
ander Beethovenconcerto en duurt meer
dan 10 minuten. Die extra lengte is een pure
weldaad: de muziek is nooit langdradig,
slepend of vervelend … Het is een kunde
die Beethoven in de trage delen van zijn
latere symfonieën verder zal uitbouwen.
Het sprankelende Rondo. Allegro is een
van zijn meest humorvolle bladzijden. De
haast 600 maten zitten vol scherts en
humor en getuigen van Beethovens talent
om verrassende en tegelijk organische
muziek te schrijven. Ook dat is maar een
van zijn talrijke kwaliteiten die hem slechts
een paar jaar na het schrijven van dit
concerto naam doet maken als grootste
componist van zijn tijd.

Het Pianoconcerto nr. 1, opus 15 is eigenlijk
Beethovens tweede concerto. Een brief
van Beethoven uit 1801 leert ons de exacte
chronologie: ‘een van mijn eerste concerto’s
in Bes - en bijgevolg niet een van mijn
beste composities – wordt uitgegeven door
Hofmeister en Mollo zal mijn concert in C
uitgeven dat later geschreven werd maar
evenmin tot mijn beste werken in dit genre
behoort.’ Ondanks deze strenge zelfkritiek
voerde Beethoven het concerto meermaals
zelf uit en in 1809 nog schreef hij drie
cadensen voor het eerste deel uit.
Beethovens blijvende interesse voor
dit werk is begrijpelijk: dit is een
indrukwekkend concerto waarin
hij muzikale materie en vorm met
meesterschap beheerst. Het Allegro con

— Koen Uvin
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Maanreizen,
naammissen en
naam maken

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 richt zich vooral op
20e-eeuwse muziek, maar draagt ook het
romantische repertoire, de hedendaagse
muziek en filmmuziek een warm hart toe.
Op internationaal vlak heeft Brussels
Philharmonic een eigen plaats veroverd,
met vaste afspraken in de grote Europese
hoofdsteden en tournees in onder andere
Japan en de Verenigde Staten. Dankzij
samenwerkingen met diverse gastdirigenten
ontwikkelt het orkest voortdurend nieuwe
manieren van concerteren en kunnen
andere muziekgenres en kunstdisciplines
verkend worden. De uiteenlopende
cd-reeksen van Brussels Philharmonic
(Deutsche Grammophon, Palazzetto
Bru Zane, Klara, Film Fest Gent, Brussels
Philharmonic Recordings) krijgen
internationale bijval en zijn onderscheiden

ZATERDAG

27 OKT 2018

GRATIS

10.30 Concertgebouw & Brugse binnenstad

Iedereen Klassiek
Hét feest van de klassieke muziek
Wie er de afgelopen jaren bij was,
kan erover getuigen: zó vier je feest
met klassieke muziek. Iedereen
Klassiek neemt alles en iedereen
mee in een vrolijk bad klassieke
muziek. Bekijk het volledige
programma op concertgebouw.be
vanaf 2 oktober!

Lore Binon (BE) studeerde viool en daarna
zang in Brussel, Amsterdam en Barcelona.
Haar fijngevoelige en rijke muzikale
persoonlijkheid maakt haar tot een
veelgevraagde vocale soliste in binnen- en
buitenland, zowel voor het symfonische
repertoire als voor de oude muziek. Ze is
eveneens actief binnen de hedendaagse
muziekwereld en het muziektheater en
ze werpt zich op als verdedigster van het
kwetsbare liedgenre.

met vele prijzen, waaronder een ECHO
Klassik, Ceciliaprijs, Choc de Classica
de l’année en Diapason d’Or de l’année.
Brussels Philharmonic is een instelling van
de Vlaamse Gemeenschap.
Het Vlaams Radio Koor werd in 1937
als professioneel kamerkoor opgericht
door de toenmalige openbare omroep.
Vandaag de dag is het koor een ensemble
van uitzonderlijk hoog niveau, dat zowel
in binnen- als in buitenland tot de top
gerekend wordt. Het Vlaams Radio Koor
werkt aan uiteenlopende projecten, van
onbekende parels uit de Franse romantiek
tot hedendaagse muziek en Vlaamse
premières. Het koor bouwde de voorbije
jaren een steeds grotere aanwezigheid op
verschillende internationale podia uit. Ook
het partnerschap met het Palazzetto Bru
Zane, de initiatiefnemer van de prestigieuze
cd-reeks rond de Prix de Rome, zorgt voor
een toenemende internationale erkenning.
Tenslotte zorgt ook de cd-reeks op het
label Evil Penguin records rond iconische
requiems, voor internationale bijval. Het
Vlaams Radio Koor is een instelling van de
Vlaamse Gemeenschap.
Hervé Niquet is sinds seizoen 2011-2012
chef-dirigent bij het Vlaams Radio Koor en
vaste gastdirigent van Brussels Philharmonic.
Niquet studeerde niet alleen klavecimbel,
piano en orgel, maar ook zang, compositie en
directie. Hij benadert het métier van muzikant
met een onderzoekende geest, en wil terug
naar de oorsprong van de muziek om zo
de conventies en gebruiken te overstijgen.
De ervaring die hij bij enkele grote barokke
ensembles opdeed, legde de kiem voor de
speciale band die hij ontwikkelde met het
Franse ‘Grand Motet’ van de 17e en 18e eeuw.
Zijn grote wens om dit onbekende repertoire
nieuw leven in te blazen resulteerde in 1987
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in de oprichting van Le Concert Spirituel.
In twintig jaar tijd groeide dit ensemble
uit tot dé referentie op het gebied van
barokmuziek. Vanuit diezelfde geest, leidt
Hervé Niquet verschillende prestigieuze
orkesten waarmee hij het bekende en minder
bekende repertoire uit de 19e en 20e eeuw
verkent. Zijn pioniersgeest bracht hem in
2009 bij de deelname aan de oprichting van
het Palazzetto Bru Zane – Centre de musique
romantique française – in Venetië. Hervé
Niquet is Chevalier de l’Ordre National du
Mérite en Officier des Arts et Lettres.
Martin Helmchen (DE) maakte in de
afgelopen jaren een reeks spraakmakende
debuten bij Europese en Amerikaanse
orkesten. Hij ontving ook uitnodigingen van
beroemde gezelschappen als de Berliner
Philharmoniker, het London Philharmonic
Orchestra, het Orchestre de Paris, het
Chicago Symphony Orchestra en het NHK
Symphony Orchestra in Tokio. In januari
2015 viel hij voor Maria João Pires in bij het
Koninklijk Concertgebouworkest. Helmchen
reist de wereld rond met zijn solorecitals en
kamermuziekoptredens. Hij was duopartner
van wijlen Boris Pergamenschikow en
musiceert met collega’s als Sharon Kam,
Lars Vogt, Tabea Zimmermann en zijn vrouw,
celliste Marie-Elisabeth Hecker. Martin
Helmchen studeerde bij onder anderen
Galina Iwanzowa en Arie Vardie en won
in 2001 het Clara Haskil Internationaal
Pianoconcours. Inmiddels is hij zelf docent,
aan de Kronberg Academy.

Mezzosopraan Anaïk Morel (FR) begon
haar opleiding in Lyon, waar ze in 2001 ging
studeren aan het Conservatorium en sinds
2003 les volgde bij Françoise Pollet. Van
2006 tot 2008 vervolmaakte ze zich aan de
operastudio van de Bayerische Staatsoper
in München en sinds dit jaar werkt ze samen
met Krassimira Stoyanova. Sinds 2007 nam
Morel deel aan meerdere producties van
de Bayerische Staatsoper Ze stond eerder
ook op de planken van de Scala van Milaan,
de Opera van Besançon, de Opera van
Frankfurt en de Opera van Nantes-Angers.
Yu Shao (CN) studeerde zang aan het
conservatorium van Shanghai en trok naar
Frankrijk om zich te vervolmaken. In 2010
vervoegde hij zich bij het Choeur de Radio
France. Een jaar later werd hij toegelaten tot
de Muziekkapel Koningin Elisabeth om bij
José Van Dam te studeren.
André Morsch (NL) studeerde aan het
Conservatorium van Amsterdam bij
Margreet Honig en aan de Nieuwe Opera
Academie in Den Haag. In 2003 debuteerde
hij bij de Opera van Stuttgart als Achilla
in Händels Giulio Cesare. Sindsdien
heeft hij een uitgebreid operarepertoire
opgebouwd. Zijn meest recente rollen zijn
Figaro in Mozarts Le nozze di Figaro bij
de Opéra National de Lorraine, Dandini in
Rossini’s La Cenerentola in de opera van
Leipzig, Fritz in Komgolds Die Tote Stadt in
Nancy en Michelotto Cibo in Schrekers Die
Gezeichneten bij De Nederlandse Opera.
Momenteel is André Morsch verbonden aan
de Opera van Stuttgart.
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Brussels
Philharmonic
concertmeester
Alexei Mochkov
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eerste viool
Bart Lemmens
Gudrun Vercampt
Sylvie Bagara
Eva Bobrowska
Cristina Constantinescu
Anton Skakun
Alissa Vaitsner
tweede viool
Mari Hagiwara
Pablo Ases Urenya
Vania Batchvarova
Aline Janeczek
Karine Martens
Eline Pauwels
Fien Van den Fonteyne
Francis Vanden Heede
altviool
Paul De Clerck
Griet François
Benjamin Braude
Phung Ha
Hélène Koerver
Maryna Lepiasevich
cello
Kristaps Bergs
Karel Steylaerts
Kirsten Andersen
Barbara Gerarts
Shiho Nishimura
Emmanuel Tondus

contrabas
Jan Buysschaert
Uxía Martínez Botana
Thomas Fiorini
Simon Luce
fluit
Lieve Schuermans
Eric Mertens
hobo
Joost Gils
Maarten Wijnen
engelse hoorn
Lode Cartrysse
klarinet
Eddy Vanoosthuyse
esklarinet
Danny Corstjens
fagot
Marceau Lefèvre
Alexander Kuksa
hoorn
Hans van der Zanden
Evi Baetens
trompet
Steven Bossuyt
Luc Sirjacques
pauken
Gert François
orgel
Wannes Vanderhoeven
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Vlaams
Radio Koor
sopraan
Annelies Brants
Els Crommen
Laura De Bruyn
Jolien De Gendt
Karen Lemaire
Katrien Nauwelaerts
Evi Roelants
Inge Van De Kerkhove
alt
Jane Bertelsen
Helena Bohuszewicz
Joëlle Charlier
Elisabeth Colson
Eva Goudie-Falckenbach
Anne Fleur Inizan
Lieve Mertens
Noëlle Schepens
tenor
Gunter Claessens
Frank De Moor
Ivan Goossens
Michiel Haspeslagh
Etienne Hekkers
Paul Schils
Stefaan Vandenbroeck
Roel Willems
bas
Conor Biggs
Pieter Coene
Herman De Winné
Marc Meersman
Paul Mertens
Kai Rouven Seeger
Philippe Souvagie
Jan Van der Crabben

De Steinway-dynastie
Dat de naam ‘Steinway’ niet enkel door
muziekkenners en liefhebbers geassocieerd
wordt met een piano, is een verdienste
waarop slechts weinig klavierbouwers
kunnen of konden bogen. Sinds deze familie
van talentvolle Duitse immigranten in 1853
hun atelier in New York vestigde en talrijke
technische vernieuwingen introduceerde,
werd vier generaties later de Steinwaypiano het ideaal voor veel pianisten en de
meeste concertzalen wereldwijd.

F(riedrich) Theodore (1825-89) kwam pas
in 1865 in het New Yorkse bedrijf na het
overlijden van zijn broers Henry (183165) en Charles (1829-65) en nadat hij de
Duitse zaak had verkocht aan drie van
zijn ambachtslui: Grotrian, Helfferich en
Schulz (later bekend als Grotrian-Steinway).
William (1836-96) was voorzitter vanaf
1853 en Albert (1840-77), vice-voorzitter
vanaf 1854. Theodore bleef de zaak in
Duitsland koesteren en in New York werd
zijn neef en vice-president Henry Ziegler
(1857-1930) meer en meer de ogen, oren en
handen van Steinway.

De stichter van de New Yorkse fabriek was
Heinrich Engelhard Steinweg. Heinrich werd
op 15 februari 1797 geboren in Wolfshagen
(een dorp in het Duitse Harz-gebergte)
als de jongste van de twaalf kinderen van
een houtvester. Heinrich had een bewogen
leven, hij werd op 15-jarige leeftijd wees,
vocht als soldaat in Waterloo tegen de
troepen van Napoleon I, was een tijdlang
organist en instrumentenbouwer in
Brunswick en bouwde in Seesen (Harz)
zijn eerste piano’s. Hoe hij in New York
de stichter werd van de beroemdste
dynastie van klavierbouwers, is een lang
en avontuurlijk verhaal van vallen en
opstaan, van rivaliteiten (vooral met zijn
Amerikaanse concurrent Jonas Chickering),
van vindingrijkheid, van ambachtelijk en
zeker ook commercieel talent en vooral van
doortastendheid en volharding.

In 1875 werd in Londen een verkoopzaal
en in 1880 in Hamburg een nieuwe fabriek
geopend onder het wakend oog van
Theodore. Van 1876 tot 1896 kende, onder
de leiding van William, het New Yorkse
bedrijf een periode van enorme expansie
en modernisering. In 1896 overleed William
echter aan tyfus en werd opgevolgd door
de kleinzoon van H. E. Steinweg(way),
Charles H. Steinway (1857-1919) die in 1919
plots overleed en op zijn beurt opgevolgd
werd door zijn broer Frederick T. Steinway
(1860-1927). In 1927 volgde de zoon van
William, Theodore E. Steinway (1883-1957)
zijn neef Frederick op en loodste de firma
28 jaar lang (tot 1955) door de moeilijke
periode van WO I en de depressie (1929). In
1955 werd Theodore zwaar ziek en werd de
leiding toevertrouwd aan zijn zoon Henry Z.
Steinway die de constructie-afdeling runde
en de verantwoordelijkheid voor promotie
en marketing overliet aan zijn broer John
H. Steinway. In 1972 verkochten ze Steinway
aan het platenlabel C.B.S.

H. E. Steinweg bouwde zijn eerste ‘Grand
Piano’ (die enkele jaren geleden door
Chris Maene werd nagebouwd) in 1836
in de keuken van zijn woning in Seesen.
Met de hulp van zijn zonen kon hij, voor
hij met zijn familie naar de VS vertrok,
jaarlijks een tiental instrumenten bouwen.
Toen hij in 1871 in New York overleed (in
1853 was Steinweg ‘Steinway’ geworden)
produceerde het bedrijf jaarlijks ongeveer
2000 instrumenten en beschikte het
over maar liefst 101 patenten. De leiding
werd overgenomen door zijn zonen. C(arl)

Henry Z. overleed in 1980 en John H. in 1982.
Dit alles betekende geenszins het einde van
de merknaam Steinway, maar wel van een
dynastie van klavierbouwers.
— Johan Huys
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wo 12 sep 2018 – zo 11 nov 2018

Dries Segers

LA
VEUVE
JOYEUSE

Black Body

Dries Segers (°1990) onderzoekt het
fotografische medium en vertrekt steeds
vanuit licht, tijd en ruimte: essentiële
elementen van een beeld.
In de reeks Black Body vervangt hij de
camera door slijpschijven, boormachines
en zagen. Hij perforeert filmrolletjes
en laat verschillende lichtbronnen en
kleurtemperaturen het lichtgevoelige
materiaal binnendringen. Deze
cameraloze beelden staan buiten de
werkelijkheid en hebben niet de ambitie
iets weer te geven, maar doen wel denken
aan verre kosmische reizen.

OPERETTE

HERVÉ NIQUET

Hij werkte deze methode uit om het licht
van het Concertgebouw te vangen voor
de seizoensbeelden van het seizoen 18-19.
Daarnaast vertrok hij van de partituren
van John Cages Etudes Australes, een
reeks studies die op hun beurt gebaseerd
waren op sterrenkaarten. Aan de
hand van de muzieknoten maakte hij
fotogrammen en camera obscura’s.

CONDUCTOR

Het werk van Dries Segers is te
bewonderen in de Expobox en
doorheen het gebouw.
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FRANÇOIS PIRETTE
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VLAAMS RADIO KOOR
ACTOR

CONCERTGEBOUW
thu 20.12.2018 - 20:00

In de kijker
VRIJDAG

DONDERDAG

09 NOV 2018

22 NOV 2018

20.00 Concertzaal

20.00 Concertzaal

Belgian National
Orchestra & Collegium
Vocale Gent

Rotterdams
Philharmonisch
Orkest

Mahler & Van Parys

Schumann & Schubert

Met de woorden van theatermaakster
Dea Loher geeft Annelies Van Parys
een stem aan de gruwel van de oorlog.
Van lijden naar liefde, en terug: ook in
Mahlers Vijfde raken de uitersten elkaar.
De ijzingwekkende treurmars reikt de
hand aan het beroemde Adagietto,
een sublieme liefdesbrief aan Mahlers
kersverse bruid Alma. Een gevoelvolle
afsluiter van vier jaar herdenking ’14-’18.

De laatste decennia groeide het
Rotterdams Philharmonisch Orkest uit
tot een speler van wereldformaat. Onder
leiding van hun nieuwe chef-dirigent
Lahav Shani brengen de Rotterdammers
Schuberts Negende symfonie, een
apotheose van de melodie. De jonge
Schumann was erdoor betoverd! Diens
Celloconcerto verraadt een al even
geniaal melodicus als Schubert.

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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