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TRIO SEPEC,
DIELTIENS &
STAIER
Haydn, Mozart & Schubert

Uitvoerders
en programma

Daniel Sepec (DE) is sinds 1993
concertmeester bij de Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen, waarmee
hij regelmatig optreedt onder leiding van
dirigenten als Daniel Harding, Thomas
Hengelbrock en wijlen Frans Brüggen.
Daarnaast is hij geregeld te horen bij
ensembles als de Academy of Ancient Music,
de Wiener Akademie en het Orchestre
des Champs-Elysées, en als aanvoerder
van het Balthasar Neumann Ensemble. Hij
maakte samen met Andreas Staier een
opname van Beethovens vioolsonates op de
herontdekte viool van de componist. Andere
opnames omvatten onder meer Bibers
Rozenkranssonates, uitgebracht bij Coviello
Classics. Sepec is sinds 2014 viooldocent
in Lübeck.

Roel Dieltiens (BE) studeerde in Antwerpen
en in Detmold en wordt beschouwd als
een autoriteit, zowel op moderne cello als
op barokcello. Zijn sterke persoonlijkheid,
overrompelende muzikaliteit en
onconventionele aanpak brachten hem
reeds van in het begin van zijn carrière
op alle grote concertpodia van de wereld.
Ook als kamermusicus verwierf hij grote
internationale bekendheid als oprichter
van het beroemde Ensemble Explorations.
Voor de labels Harmonia Mundi, Accent
en Etcetera verzorgde hij een hele reeks
opnames die steevast op lovende kritieken
en op grote publieke belangstelling konden
rekenen. Voor zijn opname van Bachs
Cellosuites ontving hij een Klara en de
Caecilia-Prijs. Eerder dit jaar maakte hij
voor het label Glossa en samen met het
Orkest van de Achttiende Eeuw een opname
van de celloconcerti van Carl Philipp
Emanuel Bach. Roel Dieltiens doceert cello

in Zürich. Daarnaast is hij ook aan het
Lemmensinstituut te Leuven verbonden als
docent kamermuziek.

19.15 inleiding door Yves Knockaert
—

Andreas Staier (DE) studeerde bij Gustav
Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt en Ton
Koopman. Zijn geliefkoosde repertoire is
17e- tot 19e-eeuwse muziek voor klavecimbel
en pianoforte, waar hij zich zowel solistisch
als in voornaam muzikaal gezelschap op
toelegt. Staier concerteert wereldwijd met
orkesten als de Akademie für Alte Musik
Berlin en het Orchestre des ChampsElysées. Tot zijn vaste kamermuziekpartners
behoren onder anderen Christoph
Prégardien, Daniel Sepec en Jean-Guihen
Queyras. Inmiddels maakte hij meer
dan 50 opnames bij Deutsche Harmonia
Mundi, Teldec en Harmonia Mundi. Voor
die opnames ontving hij onder meer een
Gramophone Award.
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Daniel Sepec: viool
Roel Dieltiens: cello
Andreas Staier: piano Steinway (1875) uit de
collectie van Chris Maene

Joseph Haydn (1732-1809)
Pianotrio in Es, Hob.XV:29 (1797)
• Poco allegretto
• Andantino ed innocentemente
• Finale: allemande, presto assai
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Pianotrio in C, KV548 (1788)
• Allegro
• Andante cantabile
• Allegro
pauze
Franz Schubert (1797-1828)
Pianotrio nr.2 in Es, D929 (1827)
• Allegro
• Andante con moto
• Scherzando: allegro moderato
• Allegro moderato

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
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Een trits pianotrio’s
Dat zou kunnen terugslaan op een andere
oorsprong dan de barokke triosonate,
waarin het klavecimbel door de pianoforte
vervangen is: het pianotrio is volgens
bepaalde bronnen wel degelijk ontstaan uit
de pianosonate, die verrijkt wordt met twee
begeleidende strijkers.
Natuurlijk zijn er ook pianotrio’s die een
hoger instrumentaal niveau vereisen,
voor Kenner bedoeld zijn en niet meer
voor Liebhaber. Geleidelijk evolueert
het genre naar een kamermuzikaal trio
van drie gelijkberechtigde partijen en
stijgt het vanuit het dilettantisme naar
het professionele niveau. Toename van
kwaliteit gaat gepaard met afname van
kwantiteit: van Haydn zijn 45 pianotrio’s
bewaard, in twee periodes. Op de beginfase
1755-70 volgt een revival van 1784 tot 1796
met een accent op de Londense jaren.
Daar is de kleine helft van zijn pianotrio’s
ontstaan door de grote belangstelling van
de Engelsen voor dit genre. Tussen 1794 en
1797 kan hij vier bundels van telkens drie
trio’s publiceren. Het Pianotrio in Es dateert
uit 1797 en behoort tot de allerlaatste die
hij schreef.

Haydn is al vóór zijn lange Esterházyperiode (zie p. 6) begonnen met het
componeren van pianotrio’s: in de jaren
1759-60 waagt hij zich aan dit nieuwe
genre in dienst van graaf Morzin te
Lukavec in Bohemen. Bij het ontstaan van
het Klaviertrio en bij de vroege werken
van Haydn dringt zich volgende vraag
op: welk klavier wordt hier gebruikt,
de nieuwe pianoforte of het oude
klavecimbel? Sommige commentatoren
zeggen met volle overtuiging dat Haydns
vroege trio’s voor klavecimbel gedacht
zijn. Het laatste daarentegen, dat hij in
Engeland schrijft, is zeker voor pianoforte
bestemd, voor de Broadwood die een
vollere sonoriteit heeft en een grotere
omvang dan de Weense pianofortes.

Tegelijk stelt het pianotrio een groot
probleem: naar sterkte en aanwezigheid
domineert de piano bijna uit zichzelf over
de twee strijkers. Het laten versmelten van
de drie instrumenten is in alle eerlijkheid
quasi onmogelijk. Meer dan eens zijn de
strijkers dan ook als louter begeleiders
van de piano opgevat, zoals bij Johann
Schobert, die Sonates en trio pour le
clavecin avec accompagnement de violon
et basse ad libitum componeert. Carl
Philipp Emanuel Bach titelt in 1775 een
bundel als Sonaten fürs Clavier, die man
allein ohne etwas zu vermissen und auf
einer Violine und einem Violoncell begleitet
spielen kann of Sonates voor het klavier,
die men alleen zonder iets te verliezen en
begeleid door viool en cello kan spelen.

Mozart componeerde slechts zes
pianotrio’s. Het eerste is nog een
Divertimento (KV254). Het voorlaatste
is het Pianotrio in C (KV548, zomer
1788). Enerzijds is 1788 het jaar van de
laatste trits symfonieën (nummers 39
tot 41), anderzijds van Don Giovanni.
Die symfonieën zijn niet onmiddellijk
uitgevoerd en Don Giovanni kende een
matige ontvangst in Wenen. Bovendien
heeft Mozart veel schulden gemaakt,
vooral bij zijn geldschieter en logebroeder
Michael Puchberg. Zijn jaren van succes
als pianosolist zijn ook voorbij: het
wisselvallige Weense publiek wil liever eens
iemand anders horen. Gezien deze context
zou dit pianotrio weleens commercieel
bedoeld kunnen zijn: voor de liefhebber,
die concertant als een ‘virtuoos’ uit
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• Als nieuw instrument prikkelt
de pianoforte tot nieuwe
kamermuziekcombinaties.
• Het pianotrio kan
zowel gemakkelijk voor
amateurs als moeilijk
voor professionelen zijn.
• De balans tussen de
pianoforte en de strijkers is
niet eenvoudig: de pianoforte
mag niet overheersen
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‘Mijn Trio heeft in
de overvolle zaal
zo’n uitzonderlijke
bijval genoten, dat
ik uitgenodigd werd
om het concert te
hernemen.’
— Schubert aan uitgeverij Schott,
10 april 1828

de hoek kan komen, afgewisseld met
waarachtige kamermuzikale momenten
op hoogstaand niveau. Dat Mozart een
Frans rondo als finale kiest, wijst ook op
het feit dat hij het publiek op modische
wijze wil behagen.
In zijn laatste levensjaren componeert
Schubert twee pianotrio’s (nr.1, Bes, D898
en nr.2, Es, D929) naast een eendelig
Notturno (D897), dat de uitgever van deze
titel voorzag. Zijn Tweede Pianotrio is net
na zijn dood, in december 1828, als opus
100 verschenen. Het werk gaat in première
op 26 december 1827, met Schuppanzigh
als violist, Linke als cellist en Bocklet aan
de piano. Het staat ook op het programma
van het enige concert dat tijdens zijn
leven volledig aan zijn muziek gewijd is en
plaatsvindt op 26 maart 1828, de eerste
verjaardag van de dood van Beethoven.
— Yves Knockaert
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In het laatste kwart van de 18e eeuw is
het pianotrio een vast gegeven geworden
in het muziekleven. De uitgevers zien een
gat in de markt en publiceren dan ook
zo snel mogelijk originele werken voor
die bezetting. Maar ze kunnen de vraag
niet volgen en gaan daarom over tot het
uitgeven van allerlei bewerkingen voor
pianotrio, zoals bijvoorbeeld Haydns
Londense symfonieën.

In de loop van de laatste decennia van
de 18e eeuw is de pianoforte het favoriete
instrument van de muziekliefhebber, de
dilettant geworden. Van de componisten
wordt dan ook aangepaste, niet te
moeilijke partituren verwacht. Het
pianotrio kan gemakkelijk voldoen aan
deze vraag: het is ‘volledig’ omdat de
viool en de rechterhand van de piano de
melodie kunnen brengen terwijl de cello
en de linkerhand van de piano begeleiden.
Neemt de piano de melodie helemaal
voor zich, dan is de baslijn toch nog altijd
door de cello verzekerd. In die zin is het
trio inderdaad vollediger dan de sonate
voor viool en piano, waar de viool veel
meer solistisch gedacht is. En zo is het
trio, dat de muziek over drie instrumenten
kan verdelen, ook geschikter voor de
dilettanten. Het pianotrio is bijgevolg heel
vaak tamelijk eenvoudig, wat betekent:
gemakkelijk qua techniek, doorzichtig
qua klankkleur, niet te intellectualistisch,
niet te gebald qua muzikale inhoud
en licht van opzet en structuur in
vergelijking met het strijkkwartet of
andere kamermuzikale bezettingen.

Muziek als
privéaangelegenheid
Paul Esterházy (1635-1713) was de eerste
telg van zijn geslacht van Hongaarse
grootgrondbezitters die de rang van prins
(Paladijn) kreeg uit handen van keizer
Leopold I tijdens de Rijksdag in Straatsburg
in 1687. Hij was ook de Esterházy die een
26-koppig orkest oprichtte in zijn residentie
in Eisenstadt (Kismarton in het Hongaars),
een koninklijke vrijplaats en later de
hoofdstad van Burgenland in Oostenrijk. Dit
ensemble vergezelde hem onder meer als
militaire kapel op zijn veldslagen tegen de
Turken. Paul Esterházy was bovendien zelf
een verdienstelijk componist. In 1711 liet hij
een verzameling gezangen publiceren met
als (ingekorte) titel Harmonia coelestis seu
melodiae musicae per decursum totus anni.
Pauls beide zonen Michael en Joseph
engageerden de Ödenburgse organist
Wohlmuth om ten huize Esterházy het
muziekgebeuren te leiden. Vanaf dan
kennen we de namen van de diverse
koorleiders en kapelmeesters: Franz
Schmiedbauer, overleden op 52-jarige
leeftijd in 1701, diens opvolger Franz
Rumpelnig (tot 1715), vervolgens Wenzel
Zivilhofer, die in 1728 opgevolgd werd
door Gregor Joseph Werner, die in 1761
assistentie kreeg van Joseph Haydn. Na
Werners overlijden in 1766 werd Haydn
aangesteld als eerste kapelmeester.
Paul Esterházy was al overleden in 1713,
maar zijn opvolgers bleven de muziek in
ere houden, hoewel zowel koor als orkest
drastisch werden gereduceerd in omvang.
Bij Haydns aanstelling telde het koor 2
sopranen, 1 alt, 2 tenoren en 1 bas, terwijl
het orkest bestond uit 3 violen, 1 cello, 1
contrabas en 1 organist. Blazers werden
indien nodig uit het stedelijk militaire
muziekkorps gerekruteerd. Beide ensembles
werden regelmatig versterkt door muzikaal
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begaafde personeelsleden en vanaf 1734
zelfs door Pauls achterneef, prins Paul
Anton, die goed viool en cello speelde.
Die laatste overleed in 1762 en werd
opgevolgd door zijn broer Nikolaus Joseph
(1714-1790), bijgenaamd ‘de prachtlevende’.
Hij was een fervent muziekliefhebber en
bespeelde de baryton, een instrument dat
toen erg in de mode was. Eén van zijn eerste
regeringsdaden was de uitbreiding van
beroepsmusici van zowel koor als orkest,
zodat Haydn al op 1 juli 1762 de beschikking
kreeg over een vocaal ensemble van 2
sopranen, 1 alt, 2 tenoren, 1 bas en orgel
en een instrumentaal ensemble van 5
violen, 1 cello, 1 contrabas, 1 fluit, 2 hobo’s,
2 fagotten en 2 hoorns. Concertmeester
was Luigi Tomasini, die al sinds 1757 als
lakei in dienst was, maar door Haydn werd
ontdekt en op diens voorstel in 1761 in het
orkest was opgenomen. Overgeleverde
namen van musici zijn nog de tenor
Leopold Dichtler, de sopraan Anna Maria
Scheffstosz, dochter van de vorstelijke
bibliothecaris, die huwde met een orkestlid
en de cellist Joseph Weigl, die in 1769
benoemd werd tot cellosolist van het
Weense Kärnthnertotheater. Ook Haydns
broer Johann was als zanger aan de kapel
verbonden. De destijds meest gevierde
zanger was wel de tenor Karl Friberth.
Na de dood van Nicolaus Joseph
Esterházy in 1790 werden koor en orkest
ontbonden. Haydn mocht zijn titel van
koninklijke kapelmeester behouden en
kreeg een voor die tijd royaal pensioen.
Ook Tomasini behield zijn titel en kon van
een pensioen genieten alhoewel hij tot aan
zijn dood in 1808 vrijwel onafgebroken bij
de Esterházy’s zou blijven musiceren.
— Johan Huys
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Intense muzikale ervaringen
in de Kamermuziekzaal

Een hele maand lang bannen
we overrompelende orkesten of
magistrale barokproducties en
maken we plaats voor het kleine
gebaar. Het persoonlijke contact
met musici en medetoehoorders
geeft de luisterervaring een
extra dimensie. Vier thematische
lijnen brengen orde aan in
17 veelkleurige concerten:
Beethoven XS, Internationale
kwartetten, Muzikale geschenken
en Roots. Napraten doen we
in stijl, in een gezellige bar op
de zesde verdieping van de
Lantaarntoren, met fenomenaal
zicht op Brugge by night.

In de kijker
ZATERDAG
16 NOV 2019

VRIJDAG
22 NOV 2019
20.00 Concertzaal

Konzerthausorchester
Berlin

Tafelmusik &
Karina Gauvin

Mozart & Bruckner

Händel & Vivaldi. Liefde en verraad

Wenen ligt op 16 november even in
Brugge. Precies een eeuw van elkaar
verwijderd, hunkeren twee componisten
er naar een muzikale doorbraak. De
ene: Wolfgang Amadeus Mozart, het
wonderkind uit Salzburg; de andere:
een zoekende Anton Bruckner, die er
met zijn Derde symfonie uiteindelijk zijn
eerste echte meesterwerk aflevert.

Italiaanse barok, dat is spektakel,
verleiding, drama. Geen wonder dat
Händel, net terug uit Italië, Londen om
zijn vinger wond en Vivaldi Venetië in vuur
en vlam zette. Tafelmusik kreeg onlangs
zelf een vleug Italiaanse inspiratie met
nieuwe aanvoerder Elisa Citterio. Samen
met diva assoluta Karina Gauvin belooft
zij vuurwerk!

© Marco Borggreve

20.00 Concertzaal

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

