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Iván Fischer inviteert
Alexandre Kantorow

Titanenstrijd in klank

VR 03 JUNI 2022

Budapest Festival Orchestra
Beethoven & Mahler

—
Budapest Festival Orchestra: orkest
Iván Fischer: dirigent
Alexandre Kantorow: piano

03 JUN 2022

—

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Pianoconcerto nr. 4 in G, opus 58 (1805-06)
• Allegro moderato
• Andante con moto
• Rondo. Vivace

lijken zelfs niet in dezelfde compositie thuis
te horen! Pas naar het einde toe vinden de
twee muzikale partners elkaar in een hemels
samenspel. In vergelijking met de intensiteit
van het tweede deel klinkt het thema van
de finale als een plotse opklaring. Door
bovendien de slotnoot van het tweede deel
over te nemen als begintoon van het laatste
deel, wordt de overgang nog sprekender. Het
rondo-thema lijkt eerst schuchter zijn weg
te zoeken, maar al snel zindert het volledige
orkest van vreugde om de herwonnen
harmonie tussen piano en orkest.

pauze
Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie nr. 1 ‘Titan’ (1888)
• Langsam, schleppend
• Scherzo. Kräftig bewegt, doch nicht
zu schnell
• Trauermarsch: Feierlich und gemessen,
ohne zu schleppen
• Stürmisch bewegt

Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Met de steun van Piano’s Maene

KLAVIER
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ORKESTRAAL

In de zes jaar die het Derde (1800) van het
Vierde pianoconcerto (1805-06) scheiden,
maakte Beethoven een belangrijke
evolutie door als componist. Terwijl hij
rond het jaar 1800 in zijn composities de
klassieke vormpatronen tot hun uiterste
grenzen dreef, gebruikt hij in het Vierde
pianoconcerto diezelfde patronen eerder
als een springplank voor zijn ontluikende
creatieve verbeelding. Die nieuwe aanpak
is al meteen in de openingsmaten te horen.
Het Vierde pianoconcerto begint namelijk
met een verrassing van formaat. Niet het
orkest, maar de piano neemt het voortouw,
en wel met een uiterst zacht en poëtisch
thema, dat haaks staat op de stoere
openingsgestes van het Derde concerto.
Ook in het middendeel springt Beethoven
heel vrij om met de conventies van het
klassieke concerto. Gewoonlijk klinkt in
de trage beweging van een concerto een
smachtende melodie in de pianopartij,
met zachte strijkersbegeleiding. Hier zet
Beethoven de piano en het orkest echter
lijnrecht tegenover elkaar. De hoekige
unisono-figuren van het orkest en het
streelzachte akkoordspel van de piano

Het duurde een hele tijd eer Mahlers
Eerste symfonie haar definitieve vorm
vond. Toen hij het werk in 1888 voltooide,
telde de symfonie vijf bewegingen met
programmatische titels. Na de première
in Boedapest (1889) voegde Mahler voor
de tweede uitvoering (Hamburg, 1893)
een titel toe voor het volledige werk: Titan.
Symfonisch gedicht in de vorm van een
symfonie. Daarmee verwijst Mahler naar
de gelijknamige roman van de Duitse
romantische schrijver Jean-Paul Richter
(1763-1825).

‘Mahler
transformeert
het vrolijke liedje
Broeder Jakob tot een
sombere dodenmars.’
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03 JUN 2022

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Jan Christiaens

• Beethovens Vierde
pianoconcerto opent met
een verrassing van formaat.
• De openingsmaten van
Mahlers Eerste symfonie
behoren tot de meest
betoverende bladzijden uit de
19e-eeuwse orkestmuziek.
• Van de hel naar het paradijs,
zo omschreef Mahler de
betekenis van het slotdeel
van zijn symfonie.

De openingsmaten van deze symfonie
behoren tot de meest betoverende
bladzijden uit de 19e-eeuwse orkestmuziek.
Er klinkt geen thema, geen melodie of ritme,
maar een zachte, glinsterende strijkerstoon
die over zeven octaven gespreid wordt.
Tegen de achtergrond van deze fonkelende
klank laat Mahler de klarinet natuurgeluiden
produceren. In de oorspronkelijke versie
luidde de programmatische titel van deze
beweging als volgt: ‘De natuur ontwaakt
na een lange winter’. Het is de koekoek
(klarinet) die de dageraad wekt, waarop de
celli het centrale thema van deze beweging
inzetten, het lied Ging heut’ morgen übers
Fel (uit Mahlers Lieder eines fahrenden
Gesellen, 1883-85).
Iedereen zal in het thema van de derde
beweging het liedje Broeder Jakob
herkennen (in het Duits: Bruder Martin).
Mahler transformeert het vrolijke deuntje
echter tot een sombere dodenmars.
Het stapritme van de rouwstoet wordt
aangegeven door de pauken, terwijl de
contrabas en de fagot het wijsje met hun
donkere kleuren aanzetten, nota bene in
mineur. Wanneer de macabere lijkstoet
op volle sterkte is gekomen, lanceren de
hobo en de kleine klarinet plots ongepast

vrolijke melodietjes. Verderop in dit deel
wordt het tempo nog opgedreven en
trekt de rouwstoet ook voorbij vrolijke
straatorkestjes, waar uitbundig vioolspel
uit opklinkt. Uiterste droefenis gaat hier
samen met bijtend sarcasme, tedere
rouwbetuigingen staan naast duivelse
uitbarstingen.
De finale van de symfonie opent met een
hartverscheurende schreeuw door heel
het orkest op volle sterkte. Vanuit dat
aangrijpende openingsgebaar probeert
Mahler geleidelijk een wereld van licht en
geloof te heroveren op het duister. ‘Van
de hel naar het paradijs’, zo omschreef
Mahler de betekenis van dit slotdeel. Dat
is de onmetelijke afstand die hij hier in
klank probeert te overbruggen. De eerste
twee pogingen om het inferno achter zich
te laten mislukken overigens. De muzikale
hemel klaart telkens wel eventjes op, maar
nadien zorgen donkere akkoorden en
een grimmige orkestratie opnieuw voor
onweer. De muziek lijkt wel opgesloten in de
dramatische mineur-toonaard waarmee de
finale opende. Maar wanneer het orkest zich
een derde keer lanceert, nu in de lumineuze
toonaard re groot, zijn alle wolken voorgoed
verdreven. In een groot verzoenend gebaar
neemt Mahler thema’s uit de vorige
bewegingen op, alvorens zijn eersteling naar
een indrukwekkende triomf te leiden. In de
grandioos opgebouwde climax bestormt het
voltallige orkest de muzikale hemel, om de
apotheose van een stralend re groot af te
dwingen.

VR 04 JUNI 2022

Budapest Festival Orchestra
Mahler & Liszt

20.00 Concertzaal
19.15 inleiding door Jan Christiaens

Franz Liszt (1811-1886)
Hongaarse rapsodie nr.2 in d / G, S.359/2
(1846-53)

—
Budapest Festival Orchestra: orkest
Iván Fischer: dirigent
Jenő Lisztes: cimbalom
Alexandre Kantorow: piano
Mirella Hagen: sopraan
—

Franz Liszt
Pianoconcerto nr. 2 in A, S125 (1856)
pauze
Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie nr. 4 in G (1899-1900)
• Bedächtig. Nicht eilen. Recht gemächlich
• In gemächlicher Bewegung
• Ruhevoll (poco adagio)
• Sehr behaglich

— Jan Christiaens
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Met Nederlandse boventiteling
Jouw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.
Met de steun van Pianos Maene
Concertgebouw Brugge
geniet van de steun van

KLAVIER
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04 JUN 2022

03 JUN 2022

Ongetwijfeld vond Mahler in de protagonist
van Richters roman zijn eigen artistieke
idealen weerspiegeld. Na de derde
uitvoering van de symfonie (Weimar, 1894)
schrapte Mahler het Andante, getiteld
Blumine (dat een plaats had tussen wat nu
de eerste en de tweede beweging is). Bij de
creatie van de definitieve, vierdelige versie
(Berlijn, 1896) sneuvelden ten slotte ook alle
programmatische titels en beschrijvingen.
Deze laatste wijziging is typerend voor
Mahler, die de meeste programmabeschrijvingen van zijn vroegere werken
uiteindelijk afwees. Kennelijk wilde hij
de zeggingskracht van zijn muziek niet
inperken tot wat bij de première in het
programmaboekje stond. Het spectrum van
betekenissen dat Mahlers Eerste aanraakt,
kan dan ook onmogelijk in enkele lijntjes
tekst gevat worden.

Visioenen van hemelse vreugde

De eerste schetsen voor het Tweede
pianoconcerto dateren van 1839. Daarna liet
Liszt het ongeveer tien jaar onaangeroerd
in zijn lade liggen, afgezien van enkele
kleinere herzieningen. Pas in 1856 werkte hij
het concerto af. Doch na de première op 7
januari 1857 bleef hij eraan schaven tot in
het jaar 1861. Toen droeg het concerto nog
de titel Concerto symphonique, zoals de
populaire concerti van zijn tijdgenoot Henry
Litollf, die het midden hielden tussen een
symfonie en een soloconcerto. Pas in 1863,
wanneer Liszts Tweede concerto in druk
verscheen, kreeg het zijn definitieve titel.
Het concerto is niet opgedeeld in drie of vier
afzonderlijke bewegingen, zoals de meeste
concerti van die tijd, maar ontrolt zich in
één enkele ononderbroken beweging die zes
verschillende segmenten bevat. Het cement
dat het geheel samenhoudt, is de techniek
van de thematische transformatie. Dat
betekent dat de componist met een beperkt
aantal basisthema’s aan de slag gaat, die
hij in de loop van de compositie omvormt
(transformatie). Zo keert het sensuele
openingsthema van het concerto – dat
overigens verdacht veel lijkt op de opening
van Webers Konzertstück! – in de loop

• Liszts Tweede pianoconcerto
ontrolt zich in één
ononderbroken beweging.
• Gustav Mahlers Vierde
symfonie (1899-1900) is de
laatste in de reeks van drie
Wunderhorn-symfonieën
• In de finale van de symfonie
komt alles tezamen: de
onaffe wereld waar Mahler
zo aan lijdt én de voltooiing
waar hij zo naar uitziet.

van het werk in verschillende gedaantes
terug. Op het einde klinkt het zelfs als een
gespierde mars (Marziale) voor het hele
orkest op volle klanksterkte, vooraleer de
piano het nog verder transformeert tot een
gepassioneerde nocturne.
Van Liszt verwachten we gewoonlijk
vuurwerk op de toetsen. Niet voor niets
was hij als jonge concertpianist vermaard
om zijn flamboyante optredens en zijn
spectaculaire pianotechniek. Met het
grootste gemak toverde hij oogverblindende
octaafpassages, ragfijn vingerwerk aan
topsnelheid en bulderende klankmassa’s
uit de toetsen. Zijn Tweede pianoconcerto
is echter wat meer beheerst wat betreft
de virtuositeit. Uiteraard blijven de
speeltechnische eisen torenhoog, maar toch
verraadt het concerto duidelijk de zoektocht
van Liszt om de pianopartij verregaand te
integreren in de symfonische textuur.
Gustav Mahlers Vierde symfonie (18991900) is de laatste in de reeks van drie
Wunderhorn-symfonieën (nrs. 2, 3 en 4).
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‘Mahlers symfonie
is een utopisch
tegenontwerp voor
een wereld getekend
door lijden, leugens
en intriges.’
In die orkestwerken greep hij gretig terug
naar zijn liedcyclus Des Knaben Wunderhorn,
twaalf orkestliederen uit de gelijknamige
collectie Duitse volksliedteksten.
Oorspronkelijk was Mahler van plan om in zijn
Vierde symfonie drie liederen te verwerken:
Das irdische Leben, Morgenglocken en
Das himmlische Leben. Naast deze drie
vocale delen voorzag Mahler nog drie
zuiver instrumentale delen. Het zesdelige
opzet werd echter teruggebracht naar het
klassieke vierdelige grondplan.
Aan het programma van de symfonie
veranderde Mahler echter niets: ze moest
een utopisch tegenontwerp worden voor de
huidige wereld, volgens Mahler getekend
door onnoemelijk lijden, door leugens
en intriges. Vanuit een perspectief van
kinderlijke onschuld een visioen van een
ander, hemels leven oproepen: dit is de
opgave die Mahler zichzelf stelde. In dit
plan speelt het lied Das himmlische Leben
uit 1892 natuurlijk een centrale rol. Het
kreeg een plaats in het vierde en laatste
deel van de symfonie, waarin de sopraan
de luisteraar stap voor stap inwijdt in het
hemelse visioen van voltooiing. Mahler
componeerde het vierde deel nog voor
hij ook maar één noot van de eerste drie
delen op papier had gezet. Dat heeft zo zijn
voordeel: op die manier kon hij de eerste drie
delen nog beter als wegbereiders van het
hemelse visioen vormgeven.

De openingsmaten van het eerste deel
geven al een voorsmaakje van de finale.
De houtblazers en de sleebellen bepalen
het tempo en de sfeer, tot de vioolsectie
een meeslepend thema inzet. Het doet in
al zijn eenvoud wat aan Schubert denken,
Mahlers grote voorbeeld. Voor iemand die
de symfonie zowel qua tijdsduur als qua
emotionele diepgang wou uitbreiden, is
Schubert met zijn zangerige thema’s van
een hemelse lengte, geen slechte gids. In
de tweede beweging voert Mahler ‘Freund
Hein’ ten tonele, een soort allegorische
voorstelling van de dood. De sinistere
dodendans – door de concertmeester te
spelen op een viool die een toon hoger
gestemd staat – roept een macabere sfeer
van dreiging op.
Het emotionele hart van deze symfonie is
ongetwijfeld de uitgestrekte trage beweging
(Ruhevoll. Poco adagio). Volgens de dirigent
Bruno Walter werd Mahler geïnspireerd
door het beeld van een kindergrafsteen
waarop het sereen glimlachende gelaat
van het gestorven kindje was gegraveerd.
De sfeer van rust en sereniteit die Mahler
met de eeuwige slaap associeerde, heeft
hij in dit deel in klank proberen vast te
leggen. Bijna ongemerkt vloeit dit derde
deel over in de finale, zo zacht en teder
zet Mahler het visioen van de hemelse
vreugde in. Daarin komt alles tezamen: de
onaffe wereld waar Mahler zo aan lijdt én
de voltooiing waar hij zo naar uitziet. Het
visioen lijkt af en toe verstoord te worden
door bruuske interventies van de blazers,
nog onderstreept door de schelle sleebellen.
Maar uiteindelijk maakt de muziek een
langzame bocht naar mi groot, de toonaard
waarmee Mahler het laatste woord geeft
aan het toekomstvisioen: ‘Daβ alles für
Freuden, für Freuden erwacht!’
— Jan Christiaens
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Franz Liszt componeerde slechts twee
volwaardige pianoconcerto’s, naast nog
een handvol andere stukken voor piano en
orkest. Vreemd genoeg componeerde hij
zijn concerto’s pas wanneer zijn carrière als
rondreizende pianovirtuoos al op een laag
pitje stond. En dat terwijl de meeste pianistcomponisten van zijn generatie, zoals
Frédéric Chopin en Sigismond Thalberg,
doorgaans met hun éigen muziek toerden.
Liszt daarentegen speelde op zijn tournees
vooral muziek van andere componisten,
met op kop Beethovens Keizersconcerto en
Webers Konzertstück.

03 & 04 JUN 2022

eerste viool
Guy Braunstein
Violetta Eckhardt
Ágnes Bíró
Csaba Czenke
Mária Gál-Tamási
Emese Gulyás
Radu Hrib
Erika Illési
Timea Iván
István Kádár
Péter Kostyál
Eszter Lesták Bedő
Gyöngyvér Oláh
Gábor Sipos
Rosa Hartley*
Balázs Bujtor*
Bence Asztalos*
tweede viool
János Pilz
Antónia Bodó
Györgyi Czirók
Tibor Gátay
Krisztina Haják
Pál Jász
Noémi Molnár
Anikó Mózes
Levente Szabó
Zsolt Szefcsik
Zsuzsanna Szlávik
Sophie Williams
Erika Kovács*
Gabriella Nagy*
Eszter Kökény*
altviool
Ferenc Gábor*
Csaba Gálfi
Ágnes Csoma
Cecília Bodolai
Zoltán Fekete
Barna Juhász
Nikoletta Reinhardt
Nao Yamamoto
László Bolyki
István Polónyi

Krisztina Haják*
Gábor Sipos
cello
Péter Szabó
Lajos Dvorák
Éva Eckhardt
György Kertész
Gabriella Liptai
Kousay Mahdi
Rita Sovány
Olívia Farkas
György Markó*
Alma Hernan*
contrabas
Zsolt Fejérvári
Attila Martos
Károly Kaszás
László Lévai
Csaba Sipos
Tibor Tabányi*
Andor Bóni*
Sasha Witteveen
fluit
Gabriella Pivon
Anett Jóföldi
Bernadett Nagy
Kata Scheuring
hobo
Victor Aviat
Eva Neuszerova
Marie Noelle Perreau
Camila Del Pozo*
klarinet
Ákos Ács
Roland Csalló
Rudolf Szitka
Daniel Roscia*
fagot
Andrea Bressan
Dániel Tallián
Péter Rapi
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hoorn
Zoltán Szőke
Dávid Bereczky
András Szabó
Zsombor Nagy
Balázs Tóth*
Péter Erdei*
Ferenc Farkas*
trompet
Gergely Csikota
Tamás Póti
Zsolt Czeglédi
Zoltán Tóth*
trombone
Balázs Szakszon
Attila Sztán
Yval Wolfson*
Barnabás Brindás°
tuba
József Bazsinka
pauken
Roland Dénes
Ulf Breuer*
percussie
László Herboly
István Kurcsák
Gábor Pusztai
Ulf Breuer
harp
Ágnes Polónyi
assistent-dirigent
Francesco Bossaglia

* enkel 3 juni
° enkel 4 juni

Biografieën
Alexandre Kantorow (FR) kreeg les
van Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko,
Franck Braley en Rena Shereshevskaya.
Op 22-jarige leeftijd wint hij als eerste
Franse pianist de gouden medaille op
het prestigieuze Tsjaikovski-concours
en de Grand Prix. Op 16-jarige leeftijd
werd hij uitgenodigd om te spelen voor
‘La Folle Journée’ in Nantes en Warschau
met de Sinfonia Varsovia en sindsdien
deelde hij het podium met veel orkesten.
Kantorow speelde in grote concertzalen
zoals het Koninklijk Concertgebouw van
Amsterdam, het Konzerthaus Berlijn,
de Philharmonie de Paris, en ook op
de meest prestigieuze festivals.

In 1983 beslisten dirigent Ivan Fischer
en pianist Zoltan Kocsis om een nieuw
symfonisch orkest op te richten: het
Budapest Festival Orchestra (HU).
Niemand had toen kunnen raden dat
dit het begin was van een van de meest
succesvolle en opwindende muzikale
avonturen in Hongarije en op de
internationale podia. In het begin gaf het
Budapest Festival Orchestra maximum
vier tot vijf concerten per jaar. Nadat het
in 1992 aangesteld werd als permanent
orkest van Boedapest, kreeg het steeds
meer de titel van ‘de ware erfgenaam
van de muzikale tradities van Hongarije
en Centraal-Europa’. Tegenwoordig
is het Budapest Festival Orchestra
een welkome gast op vooraanstaande
muziekfestivals en in de belangrijkste
concertzalen. Ook hun operaprojecten
oogsten succes en het orkest besteedt
ruime aandacht aan nieuwe muziek.

Iván Fischer (HU) studeerde aanvankelijk
piano en viool en schakelde later over op
cello, compositie en directie. Vervolgens
werkte hij gedurende twee seizoenen als
assistent van Nikolaus Harnoncourt. De
internationale carrière van Fischer ging
van start toen hij op 25-jarige leeftijd in
Londen de Rupert Foundation Conducting
Competition won. In 1983 keerde hij terug
naar Hongarije en richtte hij het Budapest
Festival Orchestra op. Als gastdirigent wordt
hij geregeld gevraagd door de Berliner
Philharmoniker, Concertgebouworkest
Amsterdam, New York Philharmonic en
Cleveland Orchestra. Als operadirigent werd
Ivan Fischer uitgenodigd door de opera’s
van Londen, Parijs, Zurich, Frankfurt,
Boedapest, Wenen en Stockholm.

Mirella Hagen (DE) studeerde bij Ulrike
Sonntag en Cornelis Witthoefft en volgde
masterclasses bij Edith Mathis, Helen
Donath en Helmut Deutsch. Na haar
studie werd ze aangenomen in de studio
van de Staatsoper Stuttgart en trad ze
op in het Regensburger Theater, bij Opera
Ballet Vlaanderen, de Dortmund Opera,
de Komische Oper Berlin, het Theater
an der Wien en andere. In de zomer van
2013 maakte ze haar internationaal
geprezen debuut op de Bayreuther
Festspiele onder Sir Simon Rattle. Met
René Jacobs ondernam zij verschillende
tournees met Monteverdi’s Il ritorno
d’Ulisse in patria en Le nozze di Figaro.

Jenő Lisztes (HU) startte met cimbalom
op 4-jarige leeftijd en studeerde later aan
de Franz Liszt Music Academy. Naast zijn
eigen jazztrio, het Jenő Lisztes Cimbalom
Project, is hij sinds 2006 lid van het Roby
Lakatos Ensemble. Daarnaast staat hij
regelmatig als solist in orkestproducties op
de podia. In 2012 vroeg Hans Zimmer hem
voor de soundtrack van Sherlock Holmes 2.
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Budapest Festival Orchestra

THE
KEYS

Draag je het
Concertgebouw
een warm hart
toe? Word
Vriend!

Het concert van 3 juni is een
Feestevent van The Keys
Een internationaal programma
op het Concertgebouwpodium, de
kwaliteitsgarantie van de uitstekende
piano’s en de ondersteuning van
jonge artiesten? Als lid van The
Keys maak je dit mee waar. En je
geniet mee vanop de eerste rij!
We danken onze leden van harte
voor hun engagement!

Je krijgt voorrang bij het boeken van
je tickets en wordt ook op andere
manieren in de watten gelegd. Lees
meer op concertgebouw.be/vrienden

03 & 04 JUN 2022

03 & 04 JUNI 2022

Interesse om lid te worden?
Lees meer op the-keys.be

KLAVIER
Ook in 2022-2023 is
Piano’s Maene partner
van de klavierreeks in het
Concertgebouw.

Benieuwd welke virtuozen tijdens
het volgende seizoen zullen
plaatsnemen aan het klavier?
Ontdek het volledige programma op
15 juni en boek de beste plaatsen
vanaf 21 juni 2022.
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Start voorverkoop Vrienden & Keys op 21 juni
Start algemene verkoop op 27 juni

© Bas Losekoot

© Yoshie Kuwayama

Spits je oren voor seizoen 22—23 vanaf 15 juni

concertgebouw.be

— 11 —

In de kijker
DONDERDAG

ZATERDAG

16 JUN 2022

25 JUN 2022
20.00 Concertzaal

© Alastair Bett

© Herre Vermeer

20.00 Concertzaal

Silbersee
Umva!

Laureatenconcert
Koningin
Elisabethwedstrijd
Belgian National Orchestra
Traditiegetrouw zorgen de laureaten van
de Elisabethwedstrijd voor de apotheose
van ons seizoen. Dit jaar staat voor de
tweede maal de cello centraal. Kiezen de
stercellisten van morgen voor virtuoos
vertoon of eerder voor een eigenzinnige
vertolking? Aan jou om het te ontdekken!

Laat weten wat je van de voorstelling vond met #concertgebouwbrugge
@ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr
@concertgebouwbrugge

info & tickets +32 (0)78 15 20 20 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

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

De 112-jarige Kanyoni Ladislas,
grootvader van seizoenscomponist
Aurélie Nyirabikali Lierman, is een
legende. Tijdens zijn lange leven als
traditionele dokter en jager zag hij
Rwanda transformeren tot het fragiele
land dat het vandaag is. Zijn levensloop
vormde de inspiratiebron voor Umva!,
dat zich op de grens beweegt tussen
radiokunst en storytelling.

