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Beethoven & Schumann
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Het Antwerp Symphony Orchestra (BE)
heeft de nieuwe Koningin Elisabethzaal in
Antwerpen als thuisbasis. Onder leiding
van chef-dirigent Elim Chan en eredirigent
Philippe Herreweghe ontroert en inspireert
het orkest een zo groot mogelijk publiek
met concertbelevingen van het hoogste
niveau. Het Antwerp Symphony Orchestra is
ambassadeur van Antwerpen én van België
tijdens zijn internationale concerttournees.
Naast zijn reguliere concerten creëerde
het Antwerp Symphony Orchestra een
uitgebreid aanbod aan educatieve en
sociale projecten.

Philippe Herreweghe (BE) profileerde zich
met Collegium Vocale Gent, La Chapelle
Royale en Ensemble Vocal Européen als
specialist van renaissance- en barokmuziek.
Zijn levendige, diepgaande en retorische
aanpak van dit repertoire wordt alom
geprezen. Met het Orchestre des ChampsElysées legt hij zich sinds 1991 ook toe op
het klassieke en romantische repertoire.
Sinds 1997 is hij vaste gastdirigent van het
Antwerp Symphony Orchestra, met een
focus op een verfrissende lezing van (pre-)
romantische muziek. Enige jaren geleden
richtte hij het platenlabel Phi op, dat cd’s
uitbrengt met zeer divers repertoire van
Collegium Vocale Gent, het Orchestre des
Champs-Elysées, het Antwerp Symphony
Orchestra en verschillende bevriende
ensembles en solisten. In 2010 ontving de
dirigent de prestigieuze Bachmedaille van
de stad Leipzig.

Alexander Lonquich (DE) profileert zich al
vroeg als verfijnd en diepzinnig musicus.
Hij studeerde bij meesters als Paul
Badura-Skoda en Andrzej Jasínski, en won
op zestienjarige leeftijd de Alessandro
Casagrandewedstrijd. Zijn talent uit zich
op meerdere vlakken: zowel als solist,
in kamermuziekverband en als dirigent
wordt hij overladen met lof. Hij dirigeerde
reeds onder meer het Mahler Chamber
Orchestra. Ook zijn repertoire kent geen
grenzen, zo blijkt uit een veelbesproken
album met werken van Ravel, Fauré en
Messiaen. Daarnaast geeft hij regelmatig
masterclasses in Europa, Amerika en
Australië. Lonquich is bekend als excellent
Mozartvertolker, wat zich vertaalt in
meerdere cd-opnames en regelmatige
samenwerkingen met Camerata Salzburg.
In april 2020 verscheen bij Alpha records
het album Beethoven: Complete works for
Fortepiano and Violoncello in samenwerking
met cellist Nicolas Altstaedt.

Antwerp Symphony Orchestra: orkest
Philippe Herreweghe: dirigent
Alexander Lonquich: piano
—

Robert Schumann (1810-1856)
Pianoconcerto in a, opus 54 (1845)
• Allegro affetuoso
• Intermezzo: Andantino grazioso
• Finale: Allegro vivace
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symfonie nr.4 in Bes, opus 60 (1806)
• Adagio - Allegro vivace
• Adagio
• Allegro molto e vivace - Trio: allegro
vivace - Un poco meno allegro
• Allegro ma non troppo
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Het concert wordt voorafgegaan door een
korte inleiding door Jan Christiaens.
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden
door Klara. Bedankt voor het vermijden van
storende geluiden, ook tussen de delen.

Met de steun van Piano’s Maene

ORKESTRAAL
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KLAVIER

Geen noot te veel of te weinig

• Beethoven voerde vanaf zijn
Derde symfonie een aanzienlijke
schaalvergroting door.
• Uit de kleinste muzikale
bouwstenen leidt Beethoven
almaar nieuwe vormen
en varianten af.
• Schumann ontleende aan
de letters van Clara’s naam
het motief dat als een
glinsterende rode draad
door dit concerto loopt.

Een bijkomende gunstige factor vormde
het ontstaan van publieke concerten op
het einde van de 18e eeuw. Zo had het
Gewandhaus te Leipzig vanaf 1781 een eigen
concertreeks, zodat klassieke muziek niet
langer een voorrecht was van een select
publiek, maar in principe voor iedereen
toegankelijk was. Ook Beethoven trachtte
in Wenen concerten op te zetten met eigen
werk. Hij moest zich namelijk een publiek
zien te veroveren én in de kijker trachten
te komen van de muziekrecensenten van
dagbladen en tijdschriften. Ook al was hun
mening niet altijd onverdeeld positief, de
ruime aandacht die ze besteedden aan
het werk van Beethoven heeft ongetwijfeld
bijgedragen aan de bekendheid en de
verspreiding ervan.
Ludwig van Beethoven was ongeveer dertig
toen hij zijn eerste symfonie op papier
zette. Blijkbaar hadden Haydns en Mozarts
symfonieën hem tot strenge zelfkritiek
aangezet. Beethovens symfonisch werk
zou later overigens dezelfde uitwerking
hebben op Johannes Brahms, die pas als
veertiger met een eerste symfonie naar
buiten kwam. In de zomer en herfst van
1806 componeerde Beethoven zijn Vierde
symfonie, die in maart 1807 voor een select

publiek in het paleis van prins Lobkowitz in
première ging. Rond nieuwjaar 1808 volgde
de publieke première in de grote aula van de
universiteit van Wenen.
In de Vierde symfonie trekt Beethoven de
schaalvergroting door die met de Derde
symfonie, de Eroica, was ingezet. Dat is
vooral merkbaar in het eerste en laatste
deel van deze nieuwe symfonie, die beide
volgens het grondplan van de zogenaamde
sonatevorm zijn gecomponeerd. Dat is
een muzikale vorm die gestoeld is op
twee contrasterende muzikale thema’s,
en die vooral door Haydn en Mozart was
ontwikkeld. Zoals de protagonisten in een
toneelstuk voor het voetlicht treden, zo
presenteert Beethoven in deze delen van de
symfonie telkens twee muzikale karakters
die hij vervolgens met elkaar in interactie
laat treden. Dat proces neemt bij Beethoven
echter veel meer tijd en ruimte in dan bij
zijn voorgangers Haydn en Mozart. De
sonatevorm, zowat de ruggengraat van de
klassieke orkestmuziek, wordt bij Beethoven
opgerekt tot ongekende dimensies. Het
bouwwerk van de symfonie wordt in
Beethovens handen groter, steviger en
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Mozart, Beethoven en Schubert, die in
eerste instantie voor zichzelf schreven,
componeerde Schumann zijn pianowerk met
zijn ideale vertolkster Clara voor ogen.

imposanter dan ooit tevoren.
Die schaalvergroting betekent echter niet
dat Beethoven meer melodieën nodig
heeft om die grotere vormen mee te vullen.
Integendeel, hij is in zeker opzicht zuiniger
dan zijn voorgangers. Hij houdt de muzikale
bouwstenen waarmee hij aan de slag
gaat opmerkelijk beknopt en sober. Vaak
bestaan ze uit slechts enkele tonen of een
kort ritmisch patroon. En toch ontwikkelt
Beethoven daaruit een symfonische
beweging die gemakkelijk tien minuten kan
duren. De grootschaligheid ontstaat met
een groot naturel uit alle bewerkingen en
omvormingen die Beethoven de bouwstenen
van de symfonie laat ondergaan.
Robert Schumann zag zijn pianoconcerto
oorspronkelijk vrij kleinschalig. In 1841 had
hij een eendelige Fantaisie voor piano en
orkest (1841) gecomponeerd, op maat van
Clara Wieck, met wie hij in 1840 – na een
bitse juridische strijd met zijn schoonvader
én pianoleraar Friedrich Wieck – in het
huwelijk was getreden. Clara was toen al een
van de meest succesvolle concertpianisten
van haar tijd. Ongetwijfeld had haar
speelstijl een grote impact op Schumanns
composities voor klavier. Anders dan

Het bleek niet evident om een uitgever
te vinden voor de eendelige Fantaisie,
waardoor het werk in de lade belandde.
Enkele jaren later, in juli 1845, besliste
Schumann om nog twee bewegingen te
componeren, en de Fantaisie zo uit te
werken tot een volwaardig pianoconcerto
in drie bewegingen. In de eerste beweging
werkt Schumann met een muzikale
bouwsteen die afgeleid is van de naam
‘Clara’, die hij omzette in de Duitse
notennamen (c-h-a-a, ofwel do-si-la-la).
Dat levert een muzikaal motiefje op, dat
als een versleutelde liefdesverklaring door
heel de eerste beweging loopt. Over dit
openingsdeel schreef Schumann in een brief
dat het iets is ‘tussen symfonie, concerto
en pianosonate’. In diezelfde brief zegt hij
nog dat hij niet in staat is een concerto
voor virtuozen te schrijven. En dat is maar
goed ook! Want in de jaren 1840 dreigde
het nobele genre van het pianoconcerto
uitgehold te worden door oninteressante
showstukken voor toetsenruiters, waarin
het orkest gedegradeerd wordt tot muzikaal
behang voor de solist. Niets daarvan in
het pianoconcerto van Schumann, wel
integendeel! Op vele plaatsen promoveert
Schumann de klarinet, de hobo, de
cello’s en nog andere instrumenten tot
evenwaardige partners van de piano, in
een kamermuzikale dialoog. Ze wisselen
het Clara-motiefje uit of treden met elkaar
in dialoog, in een verrukkelijk muzikaal
spel van vraag en antwoord. Wedden dat
vader Wieck met dit concerto helemaal
bijgedraaid was?
— Jan Christiaens
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Nadat Beethoven zich in 1792 in Wenen
had gevestigd, trachtte hij als zelfstandig
kunstenaar rond te komen. Hij was niet
langer in dienst van aartsbisschoppen
(zoals Mozart) of prinsen (zoals Haydn),
maar moest zich als pianist en componist
een plaats zien te verwerven in het Weense
muziekleven. Een voordeel van dit nieuwe
statuut was dat het Beethoven toeliet
veel vrijer te componeren, aangezien hij
niet gebonden was aan de verwachtingen
van een broodheer. Alleen de innerlijke
wetmatigheden van de muziek waren voor
Beethoven van tel.

‘Het bouwwerk
van de symfonie
wordt in
Beethovens
handen groter,
steviger en
imposanter dan
ooit tevoren.’

Voor het leven in beeld

Antwerp Symphony Orchestra
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concertmeester
George-Claudiu
Tudorache

Tentoonstelling
Aline Héau
vr 11.09.2020 – zo 15.11.2020

Aline Héau is een Franse fotograaf
en seizoenskunstenaar van het
Concertgebouw in 2020-2021. Haar foto’s
zijn het resultaat van cyanotypie, een oud,
traditioneel procédé, dat ze toepast op
glas, van oudsher een fotograﬁsch medium.
De bescheiden onderwerpen die tegen de
plaat worden gedrukt, onthullen vervolgens
de schoonheid van hun vorm en laten een
afdruk na in Pruisisch blauw. Elke stap
van het proces, van het verzamelen van
specimens, de fotosensibilisatie van het
glas, tot de afdruk waar het licht doorheen
gaat, draagt bij tot de creatie van dit
subtiele portret van de natuur. Meer op
concertgebouw.be/seizoenskunstenaar

De fabelachtige
stad
vanaf vr 11 sep 2020

Wetenschappers trekken aan de alarmbel:
de biodiversiteit krimpt aan een steeds
sneller tempo. Onze leefomgeving dreigt de
komende jaren drastisch te veranderen. Hoe
ziet de relatie van de mens tot de natuurlijke
omgeving eruit, nu we steeds meer in een
stedelijke omgeving wonen? Hoe is de
relatie tussen mens en dier in de loop van
een eeuw veranderd? Voor De fabelachtige
stad trekken geluidskunstenaar Ruben
Nachtergaele en schrijver Eva De Groote
de stad in om uitzonderlijke verbindingen
tussen mens en dier vast te leggen in zes
audioportretten. Illustrator Randall Casaer
vangt de magie daarvan in een reeks
bijzondere beelden.
concertgebouw.be/fabels-podcasts
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eerste viool
Eric Baeten
Mimi Jung
Nana Hiraide
Arisa Kobayashi
Claire Lechien
Laie Lee
Sihong Liang
Natalia Tessak
Guido van Dooren
Herlinde Verjans
Isabelle Rowland
tweede viool
Miki Tsunoda
Camille Joubert
Lin Mu
Frederic Van Hille
Xu Han
Liesbeth Kindt
Ilse Pasmans
Lydia Seymortier
Marjolijn Van der Jeught
Maartje Van Eggelen
Filipe Costa Raposo
Floris Uytterhoeven

altviool
Sander Geerts
Rajmund Glowczynski
Natalia Buga
Wu Di
Dino Dragovic
Marija Krumes
Krzysztof Kubala
Bart Vanistendael
cello
Raphael Bell
Olivier Robe
Dieter Schützhoff
Birgit Barrea
Diego Liberati
Emma Kroon
contrabas
Ioan Baranga
Jaroslaw Mroz
Tadeusz Bohuszewicz
Jeremiusz Trzaska
fluit
Edith Van Dyck
Charlène Deschamps
hobo
Louis Baumann
Sébastien Vanlerberghe
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klarinet
Nele Delafonteyne
Benoît Viratelle
fagot
Oliver Engels
Simon Vandenbroecke
hoorn
Eliz Erkalp
Koen Cools
Jean-Baptiste Humbert
Koen Thijs
trompet
Alain De Rudder
Steven Verhaert
trombone
Daniel Quiles Cascant
Adrián Castro Capuz
Roel Avonds
tuba
Bernd van Echelpoel
pauken
Pieterjan Vranckx
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Het komende seizoen laten we je niet alleen
horen hoe de natuur klinkt of inspireert, maar
we laten je het ook graag zien in verschillende
expo’s en installaties.

In de kijker
WOENSDAG
14 OKT 2020

ZONDAG
25 OKT 2020
11.00 & 14.00 Concertzaal

Salon Libeer

Jos van Immerseel

Britten. Cellorepertoire

Beethovens klavieren #1 & #2

Julien Libeer en en Victor JulienLaferrière, twee sterkhouders van de
jongste generatie muzikanten, vinden
elkaar in de muziek van Benjamin Britten.
Met diens cellosonate en -suites zal
Julien-Laferrière, winnaar van de Koningin
Elisabethwedstrijd voor cello in 2017,
ongetwijfeld opnieuw weten te bekoren.

‘Het is mijn devies op een goed instrument
te spelen of helemaal niet,’ aldus
Beethoven in 1810. En dus wierp Jos van
Immerseel, die dit jaar zijn 75e verjaardag
viert, een kritisch oog op de klavierwerken:
welk werk ontstond wanneer op welk
klavier?

Laat weten wat je van de voorstelling 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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