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Vlaams Radio Koor &
Ken Burton

20.00 Kamermuziekzaal
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Negrospirituals

Dvořáks inspiratie
uit de Nieuwe Wereld

—
zie p. 13

Lecture-performance door
Waldo Geuns & Kobe Baeyens
30 JAN-03 FEB

Waldo Geuns: piano, musicoloog, filosoof
Kobe Baeyens: tenor
—
Met muziek van Antonín Dvořák, George Gerschwin
& negrospirituals

5.

LEZING & DEBAT

2. 3.
20.00 Kamermuziekzaal

DO 31 JAN 2019

Danel Kwartet &
Virpi Räisänen
Dvořák, Schönberg &
Weinberg
—
zie p. 4

20.00-23.00 (02 feb) De Tank
13.00-18.00 (03 feb) De Tank

ZA 02 & ZO 03 FEB 2019

4.

Kunst voor de toekomst
—
zie p. 8

ZA 02 FEB 2019

Dvořák. Symfonie nr.9
—
zie p. 9

ORKESTRAAL
KAMERMUZIEK

ZO 03 FEB 2019

Repertoiredag
Koor&Stem

20.00 Concertzaal

Czech
Philharmonic

Young
curators

10.30 Kamermuziekzaal

‘Een compositie komt pas echt
tot leven als die live wordt
uitgevoerd, en wanneer rasechte
meesterwerken langskomen,
dan moet je erbij zijn. De
topstukken – één per eeuw – zijn
als het ware een bucket list voor
klassieke muziek.’

Workshop negrospirituals
—
In samenwerking met Koor&Stem

WORKSHOP

— Jeroen Vanacker, artistiek directeur

OUT OF THE BOX
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In samenwerking met
— 03 —

30 JAN-03 FEB

VOCAAL

Thuis in muziek

DO 31 JAN 2019

Dvořák, Schönberg & Weinberg
19.15 inleiding door Mark Delaere
20.00 Kamermuziekzaal
—
Virpi Räisänen: mezzosopraan
Quatuor Danel:
Marc Danel: viool
Gilles Millet: viool
Vlad Bogdanas: altviool
Yovan Markovitch: cello

31 JAN 2019

—

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996)
Strijkkwartet nr.1 in C, opus 2/141 (1937/1985)
• Allegro commodo
• Andante tranquillo
• Allegro molto
Antonín Dvořák (1841-1904)
Strijkkwartet nr.12 in F ‘Amerikaans’,
opus 96
• Allegro ma non troppo
• Lento
• Molto vivace
• Finale: Vivace ma non troppo
pauze
Arnold Schönberg (1874-1951)
Strijkkwartet nr.2, opus 10
• Mäßig
• Sehr rasch
• ‘Litanei’, langsam
• ‘Entrückung’, sehr langsam

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.

KAMERMUZIEK
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De titel van deze programmatekst
prijkt ook boven het essay dat Alicja
Gescinska – vorig jaar seizoensdenker
van Concertgebouw Brugge – onlangs
publiceerde bij De Bezige Bij. Daarin
beschrijft deze Pools-Vlaamse filosofe
welke impact muziek heeft op het menselijk
gemoed, en uiteindelijk ook op het ethisch
begrip en handelen van de luisteraar. Zij
gaat daarbij terug naar de eerste geluiden
uit de kindertijd, die ook voor het verdere
leven grote betekenis kunnen hebben. In
het bijzonder voor migranten die overal en
nergens (meer) thuis zijn, kan muziek een
gevoel teweegbrengen van toch ergens bij
te horen. Muziek biedt ook de ontheemde
mens plaatsvervangende geborgenheid.
Tijdens dit concert beluisteren we twee
werken die geschreven zijn op een
moment dat de componisten in kwestie
zich niet helemaal thuis voelden in hun
omgeving. Antonin Dvořák componeerde
zijn Twaalfde strijkkwartet in de Verenigde
Staten, ver van zijn geliefde Slavische
heimat, en Arnold Schönberg verlangde
zelfs naar ‘lucht van een andere planeet’.

‘Muziek
biedt ook de
ontheemde mens
plaatsvervangende
geborgenheid.’
stand gekomen; Dvořák componeerde
haar tussen januari en mei. Dvořáks
Amerikaans kwartet is een eerder kort en
ontspannen werk, in overeenstemming
met de vakantiesfeer op het platteland.
Het staat niet toevallig in de ‘pastorale’
toonaard van F en het deelt daarnaast
ook enkele momenten van natuurevocatie
(onder meer vogelroepen) met Ludwig
van Beethovens Zesde symfonie,
bijgenaamd de ‘Pastorale’. Musicologen
aan beide zijden van de oceaan strijden
om de muzikale inspiratiebronnen van
dit strijkkwartet. De zonnige dagen en
zwoele zomeravonden op het Amerikaanse
platteland zijn onmiskenbaar te horen
in de luchtige sfeer van het kwartet.
Andere ‘Amerikaanse’ referenties zouden
het gebruik van de verlaagde zevende
graad en van pentatonische melodieën
zijn, twee kenmerken die terug te vinden
zijn in de volksmuziek. Vraag is enkel

Dvořáks naam en faam als belangrijk
Europees componist had in de jaren 1890
de overkant van de Atlantische Oceaan
bereikt. In 1892 werd hij benoemd tot
directeur van het National Conservatory
of Music in New York. Dvořák zou die
functie drie jaar uitoefenen om dan, door
heimwee bevangen, terug te keren naar
Praag. In 1893 ontvluchtte hij samen
met zijn familie de hectische metropool
om de vakantie door te brengen op het
Amerikaanse platteland, meer bepaald in
het dorpje Spillville in Iowa. Daar ontstond
zijn Strijkkwartet, opus 96, dat de bijnaam
‘Amerikaans kwartet’ meekreeg. De
beroemde Negende symfonie (‘Uit de
nieuwe wereld’) is in datzelfde jaar tot
— 05 —
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Danel Kwartet & Virpi Räisänen

klassiek te noemen; ze vertonen een
schrijfwijze die alleszins veel transparanter
is dan deze van Schönbergs Eerste
strijkkwartet (1905). In het derde en vierde
deel zet Schönberg de gedichten Litanei en
Entrückung van Stefan George op muziek.
Deze laatste tekst begint met de versregel
‘Ich fühle Luft von anderem Planeten’,
die symbool staat voor de stap naar de
atonaliteit die Schönberg precies in dit deel
zet. Dit deel opent met een grote opgaande
beweging van de cello naar de eerste viool,
die daarna nog even in die ijle hoogte blijft
hangen. Ook dit staat symbool voor het
loskomen van de (tonale) zwaartekracht.
Voor het eerst waagt een componist het
hier vrij te vliegen als een vogel, los van de
tonale conventies. Het begrip ‘a-tonaliteit’
drukt slecht uit wat hier gaande is. Is
vliegen niet zoveel meer dan de kunst van
niet te vallen? Feit is dat Schönberg na vele
twijfels over zijn sprong in het luchtledige
zich al vlug thuis voelt in deze nieuwe,
fascinerende klankenwereld. Ook wanneer
hij later naar Berlijn verhuist en omwille
van zijn Joodse afkomst uiteindelijk naar
Amerika moet emigreren, bleef de muziek
zijn veilige thuishaven.

Schönberg voelde zich dan weer thuis in
de grote Duitse muziektraditie van Bach,
Beethoven, Wagner en Brahms. Hij kende
en koesterde die traditie als geen ander,
en zijn composities zijn er volledig van
doordrongen. Zijn Tweede strijkkwartet,
opus 10 ontstond tussen 1907 en 1908 in
zijn thuisstad Wenen. Dit werk markeert
de overgang naar de atonaliteit. Het
schandaal veroorzaakt door de creatie
van dit strijkkwartet is de geschiedenis
ingegaan. Zo besprak de recensent van
Das Neue Wiener Tageblatt deze creatie
niet in de rubriek ‘Kunst en cultuur’ van
deze krant, maar onder de hoofding
‘Ongevallen en misdaden’. Het schandaal
had wellicht minder met de wending
naar de atonaliteit te maken dan met het
feit dat een sopraan het strijkkwartet
vervoegt in de twee laatste delen van
het werk. Een dergelijke inbreuk op de
conventies van een verheven genre als
het strijkkwartet werd, meer nog dan het
nieuwe toonsysteem, als een provocatie
aangevoeld. De eerste twee delen van
het kwartet zijn nochtans tonaal en bijna

— Mark Delaere
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Strijkkwartet nr. 2 (Schönberg)
naar Stefan George
Litanei
Tief ist die trauer die mich umdüstert,
Ein tret ich wieder, Herr! in dein haus.
Lang war die reise, matt sind die glieder,
Leer sind die schreine, voll nur die qual.
Durstende zunge darbt nach dem weine.
Hart war gestritten, starr ist mein arm.
Gönne die ruhe schwankenden schritten,
Hungrigem gaume bröckle dein brot!
Schwach ist mein atem rufend dem traume,
Hohl sind die hände, fiebernd der mund.
Leih deine kühle, lösche die brände.
Tilge das hoffen, sende das licht!
Gluten im herzen lodern noch offen,
Innerst im grunde wacht noch ein schrei.
Töte das sehnen, schliesse die wunde!
Nimm mir die liebe, gib mir dein glück!

Litanie
Diep is het verdriet dat mij in duister hult
Weer stap ik binnen, Heer! in uw huis.
Lang was de reis, uitgeput mijn leden,
Leeg zijn mijn koffers, vol mijn lijden.
Mijn dorstende tong hunkert naar wijn.
Hard werd er gestreden, stram is mijn arm.
Gun wat rust aan mijn wankelende tred
Verkruimel uw brood in mijn hongerige mond
Zwak is mijn adem die de droom aanroept
Leeg zijn mijn handen koortsig mijn lippen
Geef me uw koelte, doof de gloed,
Stop het hopen, stuur het licht!
In mijn hart laaien nog passies.
Diep vanbinnen waakt nog een schreeuw.
Dood het verlangen, dicht de wonde!
Ontneem me de liefde, geef me uw geluk!

Entrückung
Ich fühle luft von anderem planeten.
Mir blassen durch das dunkel die gesichter
Die freundlich eben noch sich zu mir drehten.
Und bäum und wege die ich liebte fahlen
Dass ich sie kaum mehr kenne und du lichter
Geliebter schatten – rufer meiner qualen –
Bist nun erloschen ganz in tiefern gluten
Um nach dem taumel streitenden getobes
Mit einem frommen schauer anzumuten.
Ich löse mich in tönen, kreisend, webend,
Ungründigen danks und unbenamten lobes
Dem grossen atem wunschlos mich ergebend.
Mich überfährt ein ungestümes wehen
Im rausch der weihe wo inbrünstige schreie
In staub geworfner beterinnen flehen:
Dann seh ich wie sich duftige nebel lüpfen
In einer sonnerfüllten klaren freie
Die nur umfängt auf fernsten bergesschlüpfen.
Der boden schüffert weiss und weich wie molke.
Ich steige über schluchten ungeheuer.
Ich fühle wie ich über letzter wolke
In einem meer kristallnen glanzes schwimme –
Ich bin ein funke nur vom heiligen feuer
Ich bin ein dröhnen nur der heiligen stimme.

Vervoering
Ik voel de bries van een andere planeet.
Door het duister verbleken de gezichten
Die me net nog vriendelijk aankeken.
En de mij zo dierbare bomen en paden vervalen
Zijn voor mij nog nauwelijks
herkenbaar en jij stralende
Geliefde schaduw – wekker van mijn pijnen –
Bent nu volledig uitgedoofd in een diepe gloed
Na de opwinding en het kabaal
Lijk je een en al vroomheid.
Ik los op in tonen, cirkelend, wevend,
Met grote dankbaarheid en
naamloze eerbetuigingen
Geef ik me willoos over aan de grote adem.
Een onstuimige wind raast over me heen
In de roes van de wijding waar
in het stof bidsters
vurige smeekbeden aanheffen:
Dan zie ik geurige nevelen opstijgen
In een zonovergoten heldere hemel
Die alleen ver afgelegen bergengtes overspant.
De bodem schokt wit en zacht als wei.
Ik stijg boven ontzaglijke ravijnen.
Ik voel hoe ik boven de hoogste wolk
Zwem in een zee schitterend als kristal –
Ik ben alleen maar een vonk van het heilige vuur
Ik ben alleen maar het donderen
van de heilige stem.
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in welke volksmuziek? Ook toen hij nog
in Bohemen woonde en werkte, paste
Dvořák die harmonische technieken toe.
De opening van het eerste deel herinnert
dan weer onmiskenbaar aan het begin van
Bedřich Smetana’s Eerste strijkkwartet.
Amerikaanse musicologen claimen dan
weer het gesyncopeerde ritme (met een
verschuiving van het ritme ten opzichte
van de maat) van het hoofdthema uit het
eerste deel, dat Dvořák aan de jazzmuziek
zou ontleend hebben. Dit ritme lijkt echter
verdacht veel op dat van de Slavische
dans nummer 9, die Dvořák in 1886
gecomponeerd had … En wie hoort niet het
nostalgisch verlangen naar zijn vaderland
in het Lento, het emotionele hoogtepunt
van dit strijkkwartet? Spillville was
overigens een vakantieoord waar vooral
Tsjechische immigranten zich in de zomer
verzamelden. Of Amerikaans, of Tsjechisch:
dat Dvořák zich in dit strijkkwartet ‘thuis’
voelde, is onmiskenbaar.

ZA 02 & ZO 03 FEB 2019

ZA 02 FEB 2019

20.00-23.00 (02 feb)
13.00-18.00 (03 feb)
De Tank , Burg 4, Brugge

Czech Philharmonic

Young Curators

02 & 03 FEB 2019

In samenwerking met Musica,
Impulscentrum voor muziek en
Het Entrepot

Wat denken jongeren over de toekomst
en hoe zien zij een ‘nieuwe wereld’?
Dat ontdek tijdens de expo van Young
Curators in De Tank op 2 en 3 februari.

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Piet De Volder

Toen Dvořák aan het eind van de 19e
eeuw de Atlantische Oceaan overstak
richting Amerika ontdekte hij er een
nieuwe wereld gekenmerkt door een mix
van Westerse en niet-Westerse culturen,
gelukzoekers, verstotelingen en voormalige
slaven. Deze indrukken vormden de
inspiratie voor zijn Negende symfonie.

Czech Philharmonic: orkest, zie p. 12
Semyon Bychkov: dirigent

Maar hoe zou die belofte van een
nieuwe wereld er vandaag uitzien?
Met de hoopvol gestemde Negende
symfonie in de oren en deze vraag in het
achterhoofd gingen acht jonge curatoren
tussen 16 en 18 jaar aan de slag.
Op 9 november 2018 kwamen ze een eerste
keer samen om hun visioenen, dromen
en ideeën met elkaar te delen. Tijdens
een bootcamp en een reeks workshops
in januari werd hun hedendaagse
‘nieuwe wereld’ werkelijkheid. Onder
leiding van coaches en kunstenaars
onderzochten ze verschillende creatieve
expressievormen en gaven gaandeweg
gestalte aan een multidisciplinaire
expo waarin ze hun toekomstbeeld nu
met de brede wereld willen delen.

—

—

Pyotr Il’yich Tchaikovsky (1840-1893)
Symfonie nr.1 in g, opus 13 (1874)
• Allegro tranquillo (‘Träumerei von einer
Winterreise’)
• Adagio cantabile ma non tanto (‘Düsteres
Land’)
• Scherzo: Allegro scherzando giocoso
• Finale: Andante lugubre – Allegro
moderato – Allegro maestoso
pauze
Antonín Dvořák (1841-1904)
Symfonie nr.9 in e ‘Uit de nieuwe wereld’,
opus 95 (1893)
• Adagio – Allegro molto
• Largo
• Scherzo: Molto vivace
• Allegro con fuoco

Uw applaus krijgt kleur dankzij
de bloemen van Bloemblad.
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden, ook tussen de delen.

ORKESTRAAL
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02 FEB 2019

Remo Sohier, Suhail Fares, Elisabeth
Tsatourova, Stan Verrewaere, Grace
Shuqha, Lisa Coudenys, Jana Debaene,
Jozefien Stellamans: deelnemers
Dries Janssen, Laurens Mariën, Elke
Desutter, Benjamin Muller, Hans
Demeulenaere: begeleiding & coaching

Dvořák. Symfonie nr.9

‘Het Largo, met zijn onvergetelijke solo
voor Engelse hoorn, is de uitdrukking van
Dvořáks eigen heimwee, met iets van de
eenzaamheid van verre prairie–horizons;
de vage herinnering van de roodhuid aan
zijn verleden en het tragische gevoel van
de zwarte man, zoals hij dat uitzingt in
zijn spirituals. Maar meer nog is het de
pakkende uitdrukking van de nostalgie
van elke menselijke ziel.’ Zo evoceert
William Arms Fisher het beroemdste deel
uit Antonín Dvořáks Negende symfonie,
‘Uit de nieuwe wereld’. Fisher, die in de
States bij Dvořák studeerde, voorzag het
nostalgische hoofdthema uit het Largo
van een poëtische tekst. Op die manier
ontstond een nieuwe spiritual, Goin’
home. Het typeert het aparte curriculum
van de meest geliefde symfonie van de
Tsjechische componist, die tijdens zijn
verblijf in de States de Amerikanen de
weg zou wijzen naar hun eigen nationale
muziek. Als Dvořák zelf een beperkte
kennis bezat van negrospirituals en weinig
notie had van de muziek van de inheemse
Amerikanen (‘Indianen’), dan werden
thema’s uit zijn symfonie wel ervaren en
gerecupereerd als authentiek Amerikaans!
Dvořáks Negende symfonie gaat in
dialoog met de eersteling van Pyotr Il’yich
Tchaikovsky in het symfonische genre,
de Symfonie, opus 13, die de ondertitel
‘Winterdromen’ meekreeg. Net zoals
zijn Slavische collega liet Tchaikovsky
zich in zijn veelvuldig herziene symfonie
inspireren door de post-beethoveniaanse,
romantische omgang met de
symfonie, in de lijn van Schumanns en
Mendelssohns symfonieën.

• Twee symfonieën met focus
op atmosfeer, landschappen
en evocatie.
• Westerse modellen en
Russische volksmuziek komen
samen in Tchaikovsky’s
Eerste symfonie.
• Dvořáks Negende symfonie
werd ervaren als wegbereider
voor de Amerikaanse
kunstmuziek.

speelt vanavond de tweede versie uit
1874) eerder ad random. Het werk werd
niet tijdens de winter gecomponeerd en
veel programmatische intenties moet
men achter de titel niet zoeken. Het lijkt
er vooral op dat Tchaikovsky, in navolging
van Schumanns Rheinische Sinfonie en
Mendelssohns Schottische een eigen,
Russische stempel op de symfonie wou
drukken. Muziek die beeldende associaties
mocht oproepen en waarin atmosfeer,
landschappen en evocaties hun plaats
opeisten. De eerste twee delen van het
werk kregen eveneens poëtische titels,
respectievelijk Dromen van een winterse
reis en Land van eenzaamheid, land van
mist. Zoals musicoloog en eminent kenner
van de Russische muziek Richard Taruskin
opmerkt, wist de 26-jarige componist op
inventieve wijze de brug te slaan tussen
gezaghebbende Duitse modellen en
een nog bescheiden Russische traditie
– die van de symfonische integratie
en transformatie van volksmuziek,
geschraagd door westerse technieken
en structuren. Zo blijkt Tchaikovsky
zijn mosterd gehaald te hebben bij
Mikhaïl Glinka’s orkestrale fantasie

Tchaikovsky’s winterdromen
Wellicht was de keuze van de titel
Winterdromen voor Tchaikovsky’s Eerste
symfonie uit 1866 (Czech Philharmonic
— 10 —

‘Dvořák verklankt in
zijn Negende symfonie
zijn indrukken van
Amerika. Bij het
beluisteren lijkt
het alsof je in een
sprookjeswereld terecht
komt. De muziek is
zo meeslepend dat je
sowieso wegdroomt
naar de weidse
landschappen uit de
‘nieuwe wereld’.

Kamarinskaja (1848) en bij de Ouverture
op Russische thema’s (1858) van Mili
Balakirev. Verzonnen volksmuziek en echte
volksliedcitaten doorkruisen Tchaikovsky’s
Eerste symfonie. Zo vinden we in de finale
een bestaande volksmelodie die ook
alom gekend was in stedelijke milieus. De
nostalgische romance van het tweede deel
berust op een bepaald type volkslied, de
protjazjnaja of ‘uitgesponnen lied’. Het
betreft een door en door lyrisch gezang dat
gekenmerkt wordt door een onregelmatige
melodische zinsbouw en vele versieringen.
In het tintelende Allegro scherzando
giocoso (derde deel) waart zeer zeker de
schaduw van de Mendelssohn van Ein
Sommernachtstraum en met de langzame
wals die deze ‘elfenmuziek’ doorkruist,
horen we voor het eerst de balletcomponist
Tchaikovsky in het symfonische genre.

— Waldo Geuns, pianist en verteller

‘Uit de nieuwe wereld’
Antonín Dvořák componeerde zijn
laatste en meest bekende symfonie, Uit
de nieuwe wereld, in 1893 tijdens zijn
veelbesproken verblijf in de States. Het was
de ondernemende en geëmancipeerde
Jeannette Thurber, oprichtster van het
National Conservatory of America in
New York, die de Tsjechische componist
overhaalde om het instituut gedurende
drie jaar te leiden en de nodige impulsen
te geven voor de ontwikkeling van een
nationale stem in de Amerikaanse
kunstmuziek. Naar verluidt zou Jeannette
Thurber hem zelf gesuggereerd hebben
een symfonie te schrijven waarin hij zijn
ervaringen en gevoelens over het land
verwerkte. Zeker is dat de componist ook
dacht aan een opera, gebaseerd op het
epische gedicht The Song of Hiawatha
(1855) van Henry Wadsworth Longfellow
en dat hij de twee middenste delen van

zijn ‘Amerikaanse’ symfonie zag als
ontwerpen voor dit grotere project. Het
reeds aangehaalde Largo zou volgens
de componist zelf verwijzen naar de
hofmakerij van Longfellows protagonist –
de krijger Hiawata uit de Objiweg-stam –
aan het adres van Minehaha, een vrouw
uit het vijandige Dakota-volk. Zoals reeds
aangegeven, had de muziek van Dvořáks
symfonie geen etnografische basis en
kwamen de melodieën erin niet voort
uit studie op het platteland. Maar via de
zwarte componist, arrangeur en bariton
Henry Thacker Burleigh, die Dvořák leerde
kennen in het New Yorkse Conservatorium,
werd de componist ingewijd in
negrospirituals en plantageliederen. Hun
bijzondere kleur en stemming vonden hun
weg naar de nieuwe wereld-symfonie.
— Piet De Volder
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Beeldende symfonieën

ZO 03 FEB 2019

02 FEB 2019

concertmeester
Josef Špaček
eerste viool
Irena Jakubcová
Magdaléna Mašlaňová
Luboš Dudek
Marie Dvorská
Jan Jouza
Bohumil Kotmel
Jiří Kubita
Lenka Machová
Viktor Mazáček
Pavel Nechvíle
Zdeněk Starý
Jindřich Vácha
Milan Vavřínek
Miroslav Vilímec
Zdeněk Zelba
tweede viool
Václav Prudil
Libor Vilímec
Zuzana Hájková
Petr Havlín
Marcel Kozánek
Veronika Kozlovská
Jan Ludvík
Vítězslav Ochman
Helena Šulcová
Markéta Vokáčová
Milena Kolářová
Sakura Ito
Anna Pacholczak
Martin Balda

altviool
Jaroslav Pondělíček
Dominik Trávníček
Ivan Pazour
Ondřej Kameš
René Vácha
Jiří Řehák
Jan Šimon
Jan Mareček
Jiří Poslední
Jaromír Páviček
Pavel Hořejší
Jaroslav Kroft
cello
Václav Petr
Josef Špaček
Ivan Vokáč
Josef Dvořák
Jakub Dvořák
Jan Holeňa
Tomáš Hostička
Jan Keller
Marek Novák
Karel Stralczynský
contrabas
Adam Honzírek
Petr Ries
Pavel Nejtek
Ondřej Balcar
Martin Hilský
Jiří Hudec
Jiří Valenta
Jiří Vopálka
fluit
Naoki Sato
Jan Machat
Petr Veverka

hobo
Jana Brožková
Vladislav Borovka
Jiří Zelba
Vojtěch Jouza
klarinet
Tomáš Kopáček
Jan Mach
Petr Sinkule
fagot
Ondřej Roskovec
Jaroslav Kubita
Tomáš Františ
hoorn
Jan Vobořil
Mikuláš Koska
Jindřich Kolář
Kateřina Javůrková
Zdeněk Vašina
trompet
Jaroslav Halíř
Stanislav Masaryk
Antonín Pecha
trombone
Robert Kozánek
Lukáš Moťka
Břetislav Kotrba
Karel Kučera
tuba
Karel Malimánek
percussie
Michael Kroutil
Petr Holub
Daniel Mikolášek

Vlaams Radio Koor
& Ken Burton
Negrospirituals

16.15 inleiding door Maurice Verniers
17.00 Concertzaal

sopraan
Karen Lemaire
Kristien Nijs
Jolien De Gendt
Evi Roelants
Sarah Abrams
Wineke van Lammeren

—
Vlaams Radio Koor: koor
Ken Burton: dirigent
Ibernice MacBean: vocals
Solisten Brussels Philharmonic:
Gudrun Vercampt: viool
Karel Ingelaere: viool
Victor Guaita: altviool
Johannes Burghoff: cello
Pierre Anckaert: piano
Janos Bruneel: contrabas
Steven Cassiers: drum

alt
Helena Bohuszewicz
Noëlle Schepens
Eva Goudie-Falckenbach
Lieve Mertens
Estelle Lefort
Sandra Paelinck

—
O Happy Day (arr. Roger Emerson)
Let My people go (arr. Ken Burton)
When the Saints (arr. Ken Burton)
Amazing grace (arr. Ken Burton)
Total praise (arr. Richard Smallwood)
Joshua fit the battle of Jericho (arr. Ken Burton)
There is Balm in Gilead (arr. Ken Burton)
Sometimes I feel like a motherless child (arr. Ken Burton)
Nobody knows (arr. Ken Burton)
Down by the riverside (arr. Ken Burton)
Walk with me (arr. Ken Burton)
We shall walk through the valley of peace (arr. Moses Hogan)
Swing Low (arr. Ken Burton)
Oh what a beautiful city (arr. Ken Burton)
The Gospel Train (arr. Ken Burton)
Antonín Dvořák (1841-1904)
Uit Symfonie nr.9, ‘Uit de nieuwe wereld’, opus 95 (1893)
Going Home (arr. William Arms Fisher)
Roll Jordan roll (arr. Ken Burton)
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Vlaams
Radio Koor

tenor
Ivan Goossens
Paul Schils
Paul Foubert
Frank De Moor
Gunter Claessens
Roel Willems
bas
Joris Derder
Jan Van der Crabben
Philippe Souvagie
Paul Mertens
Conor Biggs
Lieven Deroo

Uw applaus krijgt kleur
dankzij de bloemen
van Bloemblad.
VOCAAL
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Czech Philharmonic

The Gospel Train

Een toelichting bij de negrospiritual en de gospelsong
Ook het veelvuldig gebruik van breeknoten
behoort tot de Afrikaanse geplogenheden.
De melodie is relatief eenvoudig: er zijn
geen grote noch moeilijke intervallen.
Meestal gaat het om strofische liederen
met veel herhalingen. De Afrikaanse
slaven waren van nature begiftigd met
een bijzonder vermogen om een tweede,
derde en vierde stem te improviseren
rond de bestaande melodie. Gezien deze
liederen nooit aan bladmuziek werden
toevertrouwd, ging de oorspronkelijke
meerstemmigheid verloren. Vanaf
ongeveer 1900 maakten begaafde musici
bewerkingen naar Westerse harmonieën.

‘Muziek verbindt mensen, meer dan taal’
— anoniem
Tijdens hun beperkte vrije tijd zochten
ze troost bij elkaar en sublimeerden
even hun hachelijke levenssituatie
door het zingen van hun geestelijke
negrospirituals en hun profane worksongs.
De negrospirituals ontstonden tijdens
de eredienst op de ‘camp meeting’, de
meerdaagse evangelisatiebijeenkomsten
van de Europese zendelingen. De slaven
luisterden naar de Europese hymnen
van de protestantse en anglicaanse
predikers, zetten deze melodieën om
naar hun eigen Afrikaans idioom en
ziedaar, de ‘negrospiritual’ met zijn
typische ‘call-and-response’-vorm en
veelvuldig gebruik van breeknoten,
was geboren. De profane worksongs
ontstonden tijdens het werk en waren
er vooral op gericht eenzelfde tempo te
bewerkstelligen bij de arbeidshandelingen.

‘To sing spirituals is a
liberating experience’
— Bob Chilcott
Negrospirituals kunnen op verschillende
manieren worden ingedeeld: de ‘song
of sorrow’ (Nobody knows the trouble
I’v seen), de ‘song of protest’ (Go down
Moses), de ‘song of yearning’ (Lord, I
want to be a Christian) en tenslotte
de ‘jubilee song’ (Free at last). Meestal
worden negrospirituals aan de eerste twee
gelinkt, eerder liederen met een elegischmelancholisch karakter, maar er zijn ook
heel wat ‘jubilee songs’. Deze feestelijke
liederen bezingen meestal de bevrijding,
het einde van de slavernij, al is het door
de dood: in een snel tempo, zeer ritmisch
met doorgaans heel wat breeknoten
en met een opzwepend karakter. Dat
de slaven destijds bij het zingen van
deze liederen ook lichaamsbewegingen
maakten, hoeft niet te verwonderen.

‘Door hun muziek gaven de negerslaven
een stem aan hun lijden.’
— anoniem
Hun liederen zijn echte volksliederen: ze
ontstonden spontaan, noch componist
noch tekstschrijver kwamen hieraan te
pas. Qua vorm is de ‘call-and-response’
meest gebruikelijk: de voorzanger maakt
een statement en de gemeenschap
antwoordt ‘Yes’, ‘Oh Glory’, ‘Halleluiah’ … .

‘The negrospiritual: from cotton
field to concert hall’
— Randye Jones
De periode van creatie van de
negrospirituals dateert van +ca. 1700 tot
— 14 —

ca. 1850. Tegen het einde van de 19e eeuw
maakten de negrospirituals een cross-over
van de eredienst naar de concertpodia.
Rond 1900 ontstond inmiddels een nieuw
genre uit de negrospiritual: de gospelsong.
In dit nieuwe genre bleven nog een aantal
stijlkenmerken van de negrospiritual
bewaard, al is de gospelsong geen volkslied
meer, aangezien die gecomponeerd
werd en er tevens instrumentale
begeleiding aan toegevoegd werd.

Deep river wordt zogezegd de Jordaan
uit het Oude Testament bedoeld, maar
in feite hebben ze het over de Ohio of
de Mississippi: wie deze rivieren kon
oversteken kwam in slavenvrij land:
‘That promised land where all is peace …’
(naar het Beloofde Land uit de Bijbel).
… het Vlaams Radio Koor neemt
je mee op The Gospel Train
— uit de programmabrochure van het
Vlaams Radio Koor
Het Vlaams Radio Koor brengt een
programma met ongeveer de helft
negrospirituals, meestal in een
bewerking van de dirigent, Ken Burton.
Daarnaast brengt het koor gospelsongs,
gecomponeerd door diverse componisten
zoals Edwin Hawkins, John Newton ...
Een ander deeltje van het programma
zijn liederen die niet (meer) tot het genre
van de negrospiritual worden gerekend,
zoals Down by the riverside, een folksong,
en When the saints, een jazzstandard.
Overigens maakten deze liederen deel
uit van het standaardrepertorium
van de Burgerrechtenbeweging die
strijd voerde voor gelijke rechten
van de Afro-Amerikanen.

‘Zij zongen niet over de Bijbel, hun
spirituals waren de Bijbel’
— Sandilands
De tekst van bijna alle negrospirituals is
een verhaal uit het Oude Testament, in
tegenstelling tot de latere gospelsongs
die putten uit het Nieuwe Testament,
een zeldzame uitzondering niet te na
gesproken. De slaven waren geïnteresseerd
in Bijbelse verhalen waarbij, in moderne
termen uitgedrukt, de ‘underdog’
uiteindelijk het pleidooi won: de kleine
David overwon de grote Goliath, Moses
bevrijdde zijn verbannen volk …
‘… the spirituals came to be
vehicles for sustaining the spirits
of those in bondage …’
— Moses Hogan
Intussen hadden de slaven een
afschuwelijk leven: ze dienden bijzonder
veel uren per dag te werken, vaak in de
verzengende hitte op de katoenplantages;
ze kregen zweepslagen, ze hadden slechte
en eenzijdige voeding, gezinnen werden
uit elkaar gerukt, ze werden te pas en
te onpas verkocht … hun leven was een
hel. Ze konden alleen maar dromen van
een betere wereld, met dien verstande
dat ze daarover niet letterlijk konden
zingen. Daarom zongen ze in metaforen,
codewoorden of in Bijbelse termen. Met

Geniet van deze expressieve muziek,
vol van eenvoud, dienstbaarheid,
edelmoedigheid, geloof en hoop, die een
veruitwendiging is van een gekwetst
hart. Het is goed dat de negrospiritual
in ere wordt gehouden, vooraleer
hij naar het museum verdwijnt …

— Maurice Verniers
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Ongeveer 12.000.000 Afrikaanse
slaven werden tussen 1619 en 1865
tegen hun wil aan wal gebracht aan
de Oostkust van Noord-Amerika en
onder dwang tewerkgesteld op de
katoen- en tabaksplantages, de visserij
en andere. Ze voelden zich ontheemd
uit hun biotoop, leefden een eenzaam
bestaan en konden niet meer terug.

Het verhaal achter de muziek, dat is wat
pianist en verteller Waldo Geuns (BE) al
van jongs af aan passioneert. Het leidt
hem van de piano naar de muziektheorie,
de musicologie en de filosofie. In elk
optreden van Geuns zijn al deze disciplines
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als
pianist vormde hij zich in Brussel en in
Salzburg bij Jan Michiels, Hans Leygraf,
Christoph Lieske, Bernd Glemser en André
De Groote, en vervolmaakt hij zich nog
steeds bij de Poolse pianist-pedagoog
Wieslaw Szlachta. In april 2018 verscheen
Geuns’ eerste solo-cd Cuentos de Amor met
eigen muziek en met de virtuoze en sensuele
Goyescas van Enrique Granados bij het
label Antarctica Records. Samen met de cd
publiceerde hij een bijhorende luistergids
Spanish Stories waarin hij het verhaal
van Granados en de Goyescas vertelt.

Kobe Baeyens (BE) studeerde in de
conservatoria van Brussel en Gent
bij Beatrijs De Vos en Mireille Capelle.
Hij volgde masterclasses bij Udo
Reinemann, Guidon Sax, Gerrid Schuil,
Peter Sellars, Keith Warner en volgde een
gespecialiseerde tweejarige opleiding
in Metz bij bariton Udo Reinemann,
een autoriteit in het Duits-Franse lied.
Baeyens zong bij Collegium Vocale Gent,
het Vlaams Radio Koor, het Wereld Jeugd
Koor en de Vlaamse Opera. Hij vertolkte
Papageno in De Toverfluit in de Vlaamse
Opera en zong de wereldcreatie van
Orlane, een cyclus van Renaud De Putter
in samenwerking met het Ictus Ensemble.

Al 25 jaar staat het Danel Kwartet (BE)
wereldwijd op de meest prestigieuze
podia. Het kwartet ontving belangrijke
onderscheidingen voor hun eigenzinnige
opnames van strijkkwartetten van Haydn,
Beethoven, Schubert, Shostakovich
en Weinberg. Hun levendige en frisse
benadering van de kwartetliteratuur
wordt echter ook door het grote publiek
gesmaakt. Ook de nauwe samenwerking
met componisten als Rihm, Lachenmann,
Gubaidulina, Dusapin, Widdman en
Mantovani ligt aan de basis van hun
succes. Russische componisten hebben
steeds een belangrijke plaats in hun
repertoire ingenomen. Hun opnames
van de kwartetten van Shostakovich
en Weinberg zijn intussen dé referentie
voor jonge muzikanten. In de toekomst
staat het werk van Tchaikovsky, Franck
en Beethoven nog op het programma.
Het Danel Kwartet hecht groot belang
aan het begeleiden van jong talent.

Mezzosopraan Virpi Räisänen (FI)
studeerde aan het conservatorium van
Utrecht en Amsterdam. Ze stond al op de
podia van onder meer La Scala in Milaan, de
Salzburger Festspiele, De Nationale Opera,
de Staatsopera van Berlijn en de Finse
Nationale Opera. Räisänen heeft een drukke
agenda als concertzangeres; ze soleerde
onder andere bij Orchestre Philharmonique
en le Choeur du Radio France, Nederlands
Kamerorkest, Nederlands Philharmonisch
Orkest, Radio Philharmonic Finland,
Helsinki Philharmonic, Finnish Barock
Orchestra … Räisänen specialiseerde zich
in hedendaagse muziek. Van 2011 tot 2018
was zij ook artistiek leider van Oulunsalo
Soi Kamermuziek Festival in Finland.
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122 jaar geleden gaf Czech Philharmonic
(CZ) zijn eerste concert onder leiding van
Antonín Dvořák met diens werk op de
pupiter. Muziek uit het thuisland zou een
constante blijven in hun programmering.
Daarnaast is hun sociaal engagement en
het geloof in de kracht van muziek een van
de speerpunten van het orkest. Ze traden
op voor arbeiders en kinderen; ze trokken
als eersten de kaart van benefietconcerten
en richtten de ‘Orchestral Academy’ op,
een project waarin honderden scholen
in contact komen met het orkest en met
klassieke muziek. Ook veel niet-Tsjechen
stonden op de dirigentenbok: Edvard Grieg,
Igor Stravinsky, Leonard Bernstein, Arthur
Honegger, Darius Milhaud en Krzysztof
Penderecki.

Als leerling van de legendarische Russische
pedagoog Ilya Musin behoort Semyon
Bychkov (RU) tot het selecte gezelschap
van grote dirigenten dat werd opgeleid
aan het Conservatorium van Leningrad. In
1975 vertrok hij op 22-jarige leeftijd naar de
Verenigde Staten voor een internationale
carrière, vrij van de beperkingen van het
Sovjetregime. In 1997 werd hij chef-dirigent
van het WDR Sinfonieorchester Köln, het
jaar daarop tevens van de Semperoper
in Dresden. Na acht jaar zonder vaste
verplichtingen is hij sinds 2018-2019 chefdirigent van het Czech Philharmonic. Naast
het symfonisch repertoire vormt opera
een belangrijk onderdeel in zijn loopbaan.
Bychkov wordt geregeld uitgenodigd
door onder meer de Wiener en de Berliner
Philharmoniker, het Gewandhausorchester
Leipzig en de symfonieorkesten van Chicago
en San Francisco.

Het Vlaams Radio Koor (BE) 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 kreeg ook de cd-reeks rond
iconische requiems op het label Evil Penguin
records, internationale bijval. Het Vlaams
Radio Koor is een instelling van de Vlaamse
Gemeenschap.

Ken Burton (VK) is naast orkest- en
koordirigent, ook componist, arrangeur,
leraar en presentator. Hij studeerde muziek
aan Goldsmiths’ College aan de Universiteit
van Londen. Direct na zijn opleiding werd
hij daar aangewezen als koorleider en
directeur van het kamerkoor, waarmee hij
muziek bracht gaande van renaissance tot
hedendaags. Parallel aan zijn klassiekemuziekactiviteiten bleef hij actief binnen
gospel en andere sacrale genres. Burton
staat aan de wieg van koren als het Croydon
SDA Gospel Choir, London Adventist
Chorale, Adventist Vocal Ensemble en
de Voquality Singers. Hij wordt vaak
uitgenodigd als gastdirigent, onder andere
bij BBC Concert Orchestra, London Mozart
Players, Guildhall Strings en Orchestra Of
The Swan.
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Ontdek het verhaal
achter Antonín Dvořáks
Negende symfonie

15e
EEUW

22 MEI — 25 MEI 2019

ROLAND
DE LASSUS
02 MEI — 05 MEI 2019

MARC-ANTOINE
CHARPENTIER

17e
EEUW

Psalmi Davidis poenitentiales

Wist je dat Antonín Dvořák het van slagerszoon uit het
Tsjechische platteland tot muziekdirecteur in New York
schopte? En dat de Amerikaanse slavenliederen of
negrospirituals hem zo raakten dat hij een jonge zwarte
student en kleinzoon van een vrijgelaten slaaf vroeg om hem
de oude liederen voor te zingen die hij van zijn grootvader
had geleerd? Kom dit en nog veel meer te weten over Dvořák
en zijn meesterlijke Negende symfonie op topstukweken.be.

Te Deum

18e
EEUW

23 OKT — 26 OKT 2019

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART
Requiem

30 JAN — 03 FEB 2019

ANTONÍN
DVOŘÁK

19e
EEUW

Symfonie nr.9

‘Concertgebouw Brugge is een
instelling met uitstraling op
Europees niveau. Met dit doordachte
partnership versterken we elkaar.’

20e
EEUW

02 NOV — 04 NOV 2019

PHILIP
GLASS

— Matthieu Vanhove,
bestuurder-directeur van Cera

Einstein on the Beach

In samenwerking met

topstukweken.be
—
—018
18 —
—
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In de kijker
VRIJDAG

VRIJDAG

26 APR 2019

10 MEI 2019
20.00 Concertzaal
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© Cecopato Photography

20.00 Concertzaal

Deutsche
Kammerphilharmonie
Bremen & Kammerchor
Stuttgart

Camerata
Salzburg & Alexander
Lonquich
Mozart, Haydn & Shostakovich

Mendelssohn voorzag Goethes Die erste
Walpurgisnacht en Shakespeares
A Midsummer Night’s Dream van muziek
die de verbeelding doet tinkelen: duister en
spookachtig enerzijds, dansant en feeëriek
anderzijds. De muzikanten van de Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen en de zangers
van het vermaarde Kammerchor Stuttgart zijn
de geknipte vertolkers voor dit kleurrijke feest.

Alexander Lonquich is legendarisch om
zijn diepgravende interpretaties, die je
onvermijdelijk de kern van de muziek
binnenzuigen. Als solist bij en leider
van Camerata Salzburg koos hij drie
coups de coeur van drie componisten
én hervormers: Mozarts uitdagende
Jeunehomme-concerto, Haydn met
onder meer zijn monumentale Passione
en Shostakovich’ Achtste strijkkwartet,
later bewerkt tot Kamersymfonie.

Laat weten wat u van het concert vond op
ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

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

— 020 —

concertgebouw.be

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

Mendelssohns Sommernachtstraum

