zo 05 jan 2020
15.00 Concertzaal

NIEUW—
JAARS—
CONCERT
Brussels Philharmonic &
Annelien Van Wauwe

Uitvoerders
en programma

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
(DeutscheGrammophon, Palazzetto Bru
Zane, Klara, Film Fest Gent, Brussels
Philharmonic Recordings) krijgen
internationale bijval en zijn onderscheiden
met vele prijzen, waaronder een ECHO
Klassik, Ceciliaprijs, Choc de Classica
de l’annee en Diapason d’Or de l’annee.
Brussels Philharmonic is een instelling van
de Vlaamse Gemeenschap.

Victorien Vanoosten (FR) pianist en
dirigent, studeerde orkestdirectie bij
de grootsten van het vak, Esa-Pekka
Salonen, Alain Altinoglu, Peter Eötvös
en Susanna Mälkki. In 2016 won hij de
dirigentenwedstrijd ADAMI. Hij is momenteel
assistent-dirigent van Daniel Barenboim bij
de Staatsoper Unter den Linden in Berlijn.
Daarvoor was hij assistent-dirigent van de
Opéra de Marseille. Naast opera is hij ook
een volmaakte orkestdirigent: hij is chefdirigent van het Orchestre Symphonique
du Pays Basque en van het jeugdorkest
Démos. Sinds 2019 is hij muziekdirecteur van
het Orchestre de Neuchâtel in Zwitserland.
Hij werkte samen met onder meer Olga
Peretyatko, Stéphanie d’Oustrac en Rolando
Villazón.
Annelien Van Wauwe (BE) werd
internationaal bekend na haar eerste prijs
op de Internationaler Musikwettbewerb der
ARD München in 2012. Ze studeerde aan
de Musikhochschule Lübeck in Duitsland
in de klas van Sabine Meyer. Van Wauwe
zette haar studies verder in Parijs, Rome
en Berlijn. Als soliste speelde ze met onder
andere het Wiener Kammerorchester, BBC
Philharmonic en Deutsches SymfonieOrchester Berlin. Ze wordt geregeld
uitgenodigd als soliste en kamermuzikante
door voorname festivals, waaronder het
Lucerne Festival. Ze speelde in onder meer
de Philharmonie Berlin, Konzerthaus Wien
en Concertgebouw Amsterdam. Voor haar
buitengewone klarinetspel kreeg ze in
2015 de Klara publieksprijs en in 2018 een
Borletti-Buitoni Award. Momenteel doceert
ze aan het Conservatorium van Antwerpen.

Brussels Philharmonic: orkest
Victorien Vanoosten: dirigent
Annelien Van Wauwe: klarinet
Greet Samyn: presentatie
—
Georges Bizet (1838-1875)
Carmen-suite nr. 1 (1875) (arr. Giraud)
• Prélude & Aragonaise
• Intermezzo
• Séguedille
• Les dragons d’Alcala
• Les toréadors
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Klarinetconcerto nr.1 in f, J114, opus 73 (1811)
• Allegro
• Adagio ma non troppo
• Rondo Allegretto
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Charles-Marie Widor (1844-1937)
Introduction et rondo, opus 72 (arrangement
voor klarinet en orkest) (1898)

Na het concert nodigen
Concertgebouw Brugge en
Dirk De fauw, burgemeester
van Brugge, u uit om te
klinken op het nieuwe jaar.

Maurice Ravel (1875-1937)
La valse, poème choréographique (1919 -20)
Johann Strauss jr. (1825-1899)
An der schönen, blauen Donau,
opus 314 (1867)

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Dit concert kwam tot stand
met de steun van

ORKESTRAAL
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Happy New Year!

Bizet
Spanje oefende op zijn buurlanden altijd
een mysterieuze aantrekkingskracht uit.
Het broeierige exotisme waarmee het
land getoonzet wordt, dankt het aan de
verschillende culturele invloeden die op
het Iberische schiereiland te vinden waren.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat
Prosper Mérimée in zijn Carmen de Spaanse
identiteit vereenzelvigde met het vluchtige
leven van de zigeuners. Het muzikale
equivalent van Mérimées roman, de opera
Carmen van Bizet moet qua couleur locale
zeker niet onderdoen. De muziek van Bizet
voelt letterlijk warm en exotisch aan door de
hevige orkestkleuren, de typische Spaanse
ritmische en harmonische structuren en een
ongeziene flair en verleidingskracht. Hoewel
het Parijse publiek de ‘decadente’ scènes
en het ongewoon expressief muziekidioom
niet kon smaken bij de première, groeide
het werk na de dood van de veel te jong
gestorven Bizet uit tot een absoluut
meesterwerk. Ernest Giraud, leerling van
Bizet, goot de opera na de dood van zijn
leermeester in twee orkestsuites. In de
eerste suite steekt een dramatische Prelude
van wal, onmiddellijk gevolgd door een op
en top zwierige Aragonaise. Het Intermezzo
bezingt de romance tussen Carmen en
Don José. Een intimistische opening van de
harp maakt plaats voor de solo dwarsfluit

die zich van zijn meest melodische kant
laat zien. In de Séguedille en Les dragons
d’Alcala nemen de houtblazers verder het
voortouw, om in Les toréadors bombastisch
te eindigen met de ouverture van de opera.
Spaanse dansen, authentieke cadensen en
chromatische fijngevoeligheden belichamen
de inventieve taal van Bizet (en Giraud).
Von Weber en Widor
Hoewel Carl Maria von Weber bij het grote
publiek bekend staat als vooraanstaande
operacomponist van onder andere Der
Freischütz en Oberon, leverde hij ook
twee monumentale bijdrages binnen het
concertorepertoire. Zijn twee concerti
voor klarinet staan tot op vandaag hoog
aangeschreven door de combinatie van het
vroeg-romantisch muziekideaal met een
uitzonderlijke beheersing van de technische
en expressieve mogelijkheden van dit
jonge instrument ten volle te benutten.
Von Weber was niet aan zijn proefstuk toe
voor deze bezetting. Zijn eerder Concertino
voor klarinet en orkest grossiert in een
speelse, lichtvoetige ode aan de lyriek. In zijn
Klarinetconcerto nr. 1 trekt hij deze lijn niet
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• Bizet zette de warme en
exotische klanken van
Spanje op muziek door
hevige orkestkleuren,
Spaanse ritmes en flair.
• In het werk van von Weber en
Widor laat klarinettiste Annelien
Van Wauwe haar kunnen zien.
• In La valse koppelt Ravel zijn
apotheose van de Weense wals
aan de ontmanteling ervan.

‘De natuurlijke
waarneming van het
walsende water in al
zijn schoonheid is een
voorbode voor een
fonkelend 2020.’

straf passagewerk, vingervlugge loopjes en
uitdagend samenspel voor orkest en solist.

door, maar focust hij op een kleurenwereld
die intens dramatisch, doorwerkt serieus en
bijna opera-achtig is. Deze keuze was niet
arbitrair en kunnen we linken aan Heinrich
Joseph Baermann, de persoon voor wie
het werk geschreven was. Baermann, die
veel bekender en populairder was dan de
jonge von Weber, puurde zijn naam en faam
eerder uit zijn expressief vermogen om
hemelse melodieën uit zijn instrumenten
te toveren, dan het publiek te verbluffen
met platte virtuoze passages. Zowel in het
krachtige Allegro als in het energetische
Rondo Allegretto ontdekken we de
symfonische kwaliteiten van von Weber.
Maar het hoogtepunt van het concerto ligt
in het Adagio, op het lijf geschreven van
Baermann. De intense dramatiek, tonnen
expressiviteit en een gedragen melodie zijn
de geleiders waardoor dit deel voortschrijdt
als een beeldschone aria. Geflankeerd door
de schaduw van Baermann, trekt Annelien
Van Wauwe muzikaal het laken naar zich toe
met een diep inlevingsvermogen.
Introduction et rondo van Charles-Marie
Widor zet op zijn beurt de uitgebreide
technische kwaliteiten van de klarinet in
de verf. Meer dan von Weber laat hij het
instrument uitmunten in virtuositeit met

Ravel en Strauss (jr.)
Ravel had altijd het plan om een grote wals
te schrijven. Zijn La valse, oorspronkelijk een
ballet voor Les Ballets russes van Diaghilev,
is een eerbetoon aan Johann Strauss. Maar
deze ode is er een met een ambigu karakter.
Ravel koppelt zijn apotheose van de Weense
wals aan de ontmanteling ervan. Hij laat
de wals verscheuren door het stokken van
de vlotte driekwartsmaat. Ravels eigen
woorden illustreren zijn gedachtegang:
‘Doorheen de beweging van wolken kunnen
walsende koppels wazig onderscheiden
worden. De wolken verdwijnen geleidelijk
en de scène vormt zich om tot een enorm
grote zaal vol rondwervelende mensen.
Langzaam wordt die scène sterker
belicht tot alles in overweldigend licht
baadt: de muziek maakt hierbij een zeer
grote crescendo, tot fortissimo.’ La valse
bestaat uit een reeks walsen, die zonder
onderbreking op elkaar volgen tot aan de
fortissimo-passage. Na deze eerste grote
sectie van het werk, de expositie van de
walsen, volgt het tweede deel: de fatale
afloop. Nu verliezen de walsen hun elegantie
en de maat stokt.
Traditioneel kunnen we het nieuwe jaar niet
anders inzetten dan met An der schönen,
blauen Donau. De natuurlijke waarneming
van het walsende water in al zijn schoonheid
is een voorbode voor een fonkelend 2020.
Alle medewerkers van Concertgebouw
Brugge wensen je dan ook een schitterend
jaar toe met veel warmte, temperament,
emotie en authenticiteit. #wijzijnweervelen
— Jasper Gheysen
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2020 wordt een jaar vol temperament en
authenticiteit. De Carmen-suite nr. 1 belicht
het Spaanse volksleven uit Bizets bekende
opera. Von Weber laat de dramatiek vieren
in zijn Klarinetconcerto nr. 1. We walsen
heen en weer in Ravels La valse en in An
der schönen, blauen Donau van de Weense
Walskoning Johann Strauss Jr. Brussels
Philharmonic en soliste Annelien Van
Wauwe fonkelen er in dit nieuwe jaar op los
als heldere sterren aan het firmament.

Brussels Philharmonic
concertmeester
Henry Raudales
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eerste viool
Bart Lemmens
Sylvie Bagara
Olivia Bergeot
Eva Bobrowska
Annelies Broeckhoven
Cristina Constantinescu
Julien Poli
Justine Rigutto
Anton Skakun
Philippe Tjampens
Alissa Vaitsner
Veerle Van Roosbroeck
Lore Vancauwenberghe

cello
Karel Steylaerts
Diego Amaral Coutinho
Barbara Gerarts
Julius Himmler
Sophie Jomard
Bénédicte Legrand
Emmanuel Tondus
Elke Wynants

contrafagot
Jonas Coomans

contrabas
Jan Buysschaert
Elias Bartholomeus
Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Benjamin Heymans
Michiel Kelchtermans

trompet
Gertjan Loot
Luc Sirjacques
Dieter Boffé

hoorn
Hans van der Zanden
Margaux Ortman
Mieke Ailliet
Kevin Cardoso
Andrea Mancini

trombone
Guido Liveyns
Pieter Vandermeiren

tweede viool
Mari Hagiwara
Pablo Ases Urenya
Véronique Burstin
Aline Janeczek
Eleonore Malaboeuf
Cecilia Merli
Urszula Padala
Eline Pauwels
Joana Revez Mendonça
Jessica Tortorice
Stefanie Van Backlé
Francis Vanden Heede

fluit
Lieve Schuermans
Eric Mertens

bastrombone
Tim Van Medegael

piccolo
Jill Jeschek

tuba
Jean Xhonneux

hobo
Joris Van den Hauwe
Maarten Wijnen

pauken
Gert François

altviool
Marc Sabbah
Philippe Allard
Benjamin Braude
Phung Ha
Hélène Koerver
Agnieszka Kosakowska
Maryna Lepiasevich
Stephan Uelpenich
Jasmien Van Hauthem
Patricia Van Reusel

klarinet
Maura Marinucci

engelse hoorn
Lode Cartrysse

esklarinet
Danny Corstjens
basklarinet
Midori Mori
fagot
Marceau Lefèvre
Alexander Kuksa
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percussie
Titus Franken
Bjorn Denys
Gerrit Nulens
Tom Pipeleers
Stijn Schoofs
harp
Eline Groslot
Emma Wauters

Op een 2020 vol lichtjes in
het donker, confetti tussen
de sneeuwvlokken en
magische momenten voor
hoofd en hart.

Het Concertgebouw
onder de kerstboom
Eindejaar is synoniem voor pakjestijd. Nood aan
cadeau-inspiratie? In onze Concertgebouwshop vind je verrassende muzikale en andere
geschenken, zoals het Concertgebouw in
Lego, cd’s, werk van Maud Bekaert … Laat je
de gelukkigen liever zelf beslissen naar welke
voorstelling hun hart uitgaat? Geen nood, de
Concertgebouw-geschenkbon biedt soelaas.
Bestel je geschenkbon voor een bedrag naar
keuze in onze Inkomhal, bij In&Uit Brugge, op
070 22 12 12 of via concertgebouw.be/geschenkbon

zo 10 nov 2019 – zo 02 feb 2020

Foto-expo
Joost Vandebrug
Cinci Lei

Jouw event
in het
Concertgebouw
Zelf een van onze zalen huren voor je feest,
bedrijfsevent of vergadering?
Meer info via zaalhuur@concertgebouw.be
of +32 50 47 69 99
www.concertgebouw.be/zaalhuur

Met Bruce Lee and The Outlaw toont fotograaf,
regisseur en documentairemaker Joost
Vandebrug een rauw en eerlijk beeld van het
leven onder de straten in Boekarest. Zes jaar
lang volgde hij de jonge Nicu samen met een
grote groep daklozen. De Nederlands-Britse
fotograaf legde deze verborgen wereld vast
in een reeks foto’s, die momenteel te zien
zijn in het Concertgebouw. Vandebrug heeft
een passie voor visuele storytelling en werkt
zowel aan eigen projecten als in opdracht van
bedrijven als Nike en Vogue.

Bezoek de tentoonstelling van Joost Vandebrug voor of na een voorstelling in het
Concertgebouw. Of combineer de tentoonstelling met Concertgebouw Circuit, het
origineel bezoekersparcours met kunst en architectuur.
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BRUSSELS PHILHARMONIC

Symphonie Fantastique

BERLIOZ

Concertgebouwcafé
Maak je bezoek compleet met een
gezellig drankje, een lekkere lunch of
een rustmoment met de krant.
concertgebouw.be/cafe

STÉPHANE DENÈVE dirigent
CONCERTGEBOUW
vr 20.03.2020

Tentoonstellingen
Pik meteen ook een van de wisselende
tentoonstellingen van jonge en gevestigde
hedendaagse fotografen mee.
concertgebouw.be/tentoonstellingen
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Het Concertgebouw legt je samen met
enkele horecazaken uit de buurt in de
watten voor of na de voorstelling. Bovendien
profiteer je van een culinair extraatje op
vertoon van je ticket.
concertgebouw.be/servies

WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC.BE

Concertgebouw Servies

Listen on Spotify

In de kijker
DONDERDAG

ZATERDAG

13 FEB 2020

21 MRT 2020
20.00 Kamermuziekzaal

© Elim Chan

© Yat Ho Tsang

20.00 Kamermuziekzaal

Trio Sviridov, Serbin &
Pashchenko

Antwerp Symphony
Orchestra

Beethoven XS: Symfonie nr.2

Brahms & Ryelandt

Beethoven arrangeerde zelf zijn Tweede
symfonie voor het fluisterformaat van het
pianotrio. Beethovens onvervalste humor
blijft echter in beide versies overeind. Olga
Pashchenko en haar collega’s brengen
deze bijzondere Beethoven met kristallijne
helderheid en vederlichte vitaliteit.

Ryelandt en Brahms: het zijn verwante
zielen. De passionele strijkers en de
innige kleuren van de houtblazers laten
Ryelandts Derde symfonie klinken als een
erfenis van Brahms’ symfonisch werk.
In Brahms’ Eerste pianoconcerto gaat
Antwerp Symphony Orchestra in zee met
pianist Steven Osborne.

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

