
Concerttoelichting

Yuja Wang: double bill
do 19 mei 2022 • 20.15 uur
vr 20 mei 2022 • 20.15 uur



PROGRAMMA
dirigent Tarmo Peltokoski
piano Yuja Wang

Sergej Rachmaninov 1873-1943
Pianoconcert nr. 1 in fis, op. 1
(1890-91; rev. 1917)
• Vivace
• Andante cantabile
• Allegro vivace

Sergej Rachmaninov 
Rapsodie op een thema van 
Paganini, op. 43 (1934) voor 
piano en orkest

Pauze

Jean Sibelius 1865-1957
Symfonie nr. 2 in D, op. 43 (1902)
• Allegretto
• Tempo andante, ma rubato
• Vivacissimo
• Finale. Allegro moderato

Einde concert circa 22.25 uur

Vorige uitvoeringen door ons 
orkest:
Rachmaninov Eerste 
pianoconcert: sep 2015, piano 
Alexei Volodin, dirigent Valery 
Gergiev
Rachmaninov Rapsodie: mrt 
2020, piano Denis Kozhukhin, 
dirigent Vasily Petrenko
Sibelius Tweede symfonie: nov 
2019, dirigent Jukka-Pekka 
Saraste

Een uur voor aanvang van het 
concert geeft Kees Wisse een 
inleiding op het programma, 
toegang € 5. Kaartjes zijn aan 
de zaal te verkrijgen tegen 
pinbetaling. Voor Vrienden is de 
inleiding gratis.

Cover: Sergej Rachmaninov en
zijn kleindochter Sophie, New York,
15 november 1927

Alpha en
omega in
de muziek

Begin en eind: we horen Rachmaninovs eerste 
werk voor piano en orkest en zijn laatste, 
tevens het laatste wat hij ooit voor piano 
componeerde. De zwaarmoedige Fin Sibelius 
– zwaarmoedig zoals ook Rachmaninov dat was 
– toont zich van een wat lichtere kant.

Twijfelen is toegestaan, om 
met onze Simon Carmiggelt te 
spreken. In het leven word je over 
het algemeen geacht zeker en 
vastberaden over te komen, toch 
zou het best kunnen dat juist aan 
de twijfel schonere zaken zijn 
ontsproten. Neem Rachmaninov. 
Een behoorlijke twijfelaar. Zo zat 
hij in 1917, 44 jaar oud, nog steeds 
in zijn maag met zijn opus 1, het 
Eerste pianoconcert. Had hij op 
z’n achttiende gecomponeerd 
en zelf in première gebracht 
(althans het eerste deel). Voor 
zo’n jonge jongen geen geringe 
prestatie. Fris, spontaan 
en met melodieën die het 
latere genie al aankondigden. 
Maar de orkestratie was wat 
ongeïnspireerd en vierkant, de 
pianistiek ‘dik’ en traditioneel, 
harmonisch was het hier en daar 
nogal statisch en de structuur 
kon beter. Toen Rachmaninov 
zich na 1901 de auteur mocht 

noemen van het succesvolle 
Tweede pianoconcert, beschouwde 
hij het Eerste als inferieur, 
‘verschrikkelijk’ vond hij het, 
het mocht in deze vorm niet 
meer worden gespeeld. Echter, 
het helemáál afdanken ging ook 
niet; er gloeide toch iets in die 
noten, iets erin wilde niet dood... 
Plannen voor revisies werden 
gemaakt, waarvan het steeds niet 
kwam. 
Tot het najaar van 1917. Inspiratie 
voor een nieuw werk had hij 
even niet, dus: nu dat Eerste 
pianoconcert maar eens op 
de helling. Aan de thema’s en 
muzikale ideeën zelf veranderde 
hij weinig. Maar in de nieuwe, 
briljante instrumentatie klonken 
ze wel veel overtuigender. Nogal 
wat sleutelde hij aan de structuur. 
De doorwerking van het eerste 
deel werd uitgebreid, de coda juist 
grappig beknot. Vooral de finale 
ging drastisch om. Een levenloze 



Rapallo - reclame-affiche voor de badplaats waar 
Sibelius inspiratie vond voor zijn Tweede symfonie



openingspassage verdween in de 
prullenbak, een vurig fortissimo 
kwam ervoor in de plaats. Het 
tweede thema, eerst in het aan 
de hoofdtoonsoort fis mineur 
verwante D majeur werd, wat 
veel frisser werkt, naar Es 
getransponeerd. Meest opvallend 
is dat Rachmaninov kort voor 
het slot 39 maten schrapte. Een 
als climax bedoelde maestoso-
terugkeer van het hoofdthema 
werkte vertragend en liet het 
leven; in de nieuwe versie 
behoudt de muziek zijn vaart 
om als een gelukkige jongeman 
die zijn geliefde ontwaart op de 
slotnoot af te stormen. 
Stappen we nu van een 18-, resp. 
44-jarige over op een 61-jarige.

Welkom
Als vluchteling kun je 
het slechter treffen. Toen 
Rachmaninov in 1917, het jaar 
dat hij zijn Eerste pianoconcert 
herschreef, om politieke redenen 
het oproerige Rusland verliet, 
was hij in Amerika onmiddellijk 
welkom. Voor New York had 
hij ooit zijn Derde pianoconcert 
gecomponeerd. Kom erin, en 
blijf. We verafgoden u. Hij zou 
er tot zijn dood in 1943 blijven, 
er zo’n 175 concerten per jaar 
geven. Maar – hij componeerde 
er jarenlang geen noot. Zoiets 
spreekt boekdelen. Hij had het 
gevoel in een isolement te leven, 
een ontwortelde te zijn, en 
daardoor ook van zichzelf te zijn 
afgesneden. Om te componeren 
moet je geheel jezelf zijn – en 
kennelijk ging dat deze serieuze 
Rus in het energieke, vitale, 
brutale Amerika moeilijk af. 
De eerste componeerpoging, 
het Vierde pianoconcert uit 1926, 
nog in Rusland geschetst, was 
van begin af een zorgenkind. 
Vervolgens: andermaal zwijgen. 
En toch. Misschien was het een 
stilte voor de storm, een zich 
voorbereiden op iets nieuws. Een 

modernere, meer beknopte stijl? 
Het wordt niet werkelijk van 
het ene op het andere moment 
stil in een componistenhoofd. 
De kentering komt pas in de 
jaren ’30, met onder meer de 
Corellivariaties. In 1933 laten de 
Rachmaninovs in Zwitserland 
een villa bouwen. Daar, aan het 
Vierwoudstedenmeer, brengen 
ze voortaan de zomermaanden 
door. Een schuilplaats, lieflijk 
oord in Europa, dichter bij het 
oude Rusland. De villa krijgt 
een grote studio, met een 
schitterende concertvleugel erin, 
cadeautje van Steinway & Sons. 
Op 1 juli 1934 zit Rachmaninov 
daar dan achter zijn schrijftafel 
en eenmaal begonnen gaat 
het snel: de Paganini-rapsodie, 
een reeks variaties voor piano 
en orkest over het thema van 
Paganini’s 24e Vioolcaprice, 
gegroepeerd in drie delen. Hij 
componeert als een bezetene, 
sluit zich voor iedereen af, werkt 
de klok rond. Bijna dagelijks 
wordt de pianist Vladimir 
Horowitz gebeld om hem 
enthousiast door de telefoon 
weer een nieuwe variatie voor 
te spelen. In zeven weken is de 
partituur klaar. 

Zonnig
Wat verandering van omgeving 
kan doen leerde ook Sibelius. 
Ga eens op reis. Naar Italië, voor 
wat opgewektheid en zon. Daar 
kun je in alle rust componeren. 
Laat Finland en die hele sores 
hier achter je, die geladen 
spanningen, die Russen die ons 
maar hardnekkig onderdrukken 
en willen verhinderen dat we 
een eigen, zelfstandige natie 
worden… Advies van Axel 
Carpelan aan zijn goede vriend 
Sibelius. In de herfst van 1900 
vertrok de componist inderdaad. 
Finland voor langere tijd verlaten 
was niet zo makkelijk voor hem; 
hij wortelde hier, zijn muziek 

verbeeldde ‘het land van de 
duizend meren’ zoals dat nooit 
eerder was gebeurd. Maar hij 
ging, samen met zijn jonge gezin. 
Iemand kon zijn taken aan het 
conservatorium overnemen en 
Carpelan had 5000 Finse mark 
bij elkaar gesprokkeld onder 
mensen die de onderneming van 
hun nationale held Sibelius best 
wilden financieren.
Februari 1901 vinden we 
Sibelius in de Ligurische 
badplaats Rapallo. Is Italië 
inderdaad het schone land 
waar je, zoals Carpelan hem 
had voorgespiegeld, leert wat 
‘cantabile, balans en harmonie, 
plasticiteit en symmetrische 
lijnen’ zijn? Sibelius maakt 
schetsen voor een Don Juan. 
Met Pasen zit hij in het 
prachtige Florence; dan is het 
Dante’s Divina Commedia die 
hem inspireert. Maar op de 
achtergrond loert eigenlijk een 
nieuwe symfonie. Zijn Tweede. 
Van de Divina Commedia en Don 
Juan komt uiteindelijk niets, 
wel van die nieuwe symfonie 
(overigens maakt in het thema 
van het tweede deel Don Juan 
even zijn opwachting). Wanneer 
Sibelius in Finland terug is, 
wordt het werk voltooid. Hoe 
zuidelijk is het geworden? 
Het is een van zijn zonnigste 
werken, dat wel, maar toch: deze 
zwaarmoedige, donkere Fin 
schudt zichzelf ook op ‘vakantie’ 
niet even van zich af. Niettemin 
hoorde zijn publiek een zeer 
positief werk: de grandioze 
finale werd beschouwd als een 
overwinning op de Russen, de 
hele symfonie kreeg officieus 
de bijnaam ‘Symfonie van de 
onafhankelijkheid’. Voor Sibelius 
zelf lag dat een beetje anders: 
‘Mijn tweede symfonie is de 
biecht van een ziel.’ 

Stephen Westra



Tarmo Peltokoski, dirigent

Geboren: Finland
Studie: Sibelius Academy bij Jorma Panula, Hannu 

Lintu, Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo voor 
orkestdirectie; bij Antti Hotti voor piano

Benoemd tot: Young Musician of the Year Pro 
Musica Foundation (2018)

Als pianist gesoleerd bij: Fins Radio Symfonieorkest, 
Philharmonisch Orkest Helsinki, Tampere, 

Symfonieokest van Oulu
Huidige positie: vaste gastdirigent Deutsche 

Kammerphilharmonie Bremen
Gastdirecties: Fins Radio Symfonieorkest, 

Philharmonisch Orkest Helsinki, Tapiola Sinfonietta, 
Sinfonia Lahti, Orkest Finse Nationale Opera

Bijzonderheden: belangstelling voor muzikale 
komedie en improvisatie

Festivals: Turku festival, Mikkeli festival, Festival 
Septembre Musical Montreux-Vevey, Eurajoki Bel 

Canto Festival, Rheingau Musik Festival, Schleswig-
Holstein Musik Festival

Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2022

Yuja Wang, Piano 

Born: Conservatorium van Beijing; Curtis Institute 
of Music in Philadelphia bij Gary Graffman
Prijzen: Musical America’s Artist of the Year 2017
Debuut: 2003 bij het Tonhalle-Orchester Zürich 
onder leiding van David Zinman
Doorbraak: 2007 met Tsjaikovski’s Eerste 
pianoconcert als invaller voor Martha Argerich bij 
het Boston Symphony Orchestra onder leiding van 
Charles Dutoit
Gesoleerd bij: de grote orkesten van Los Angeles, 
San Francisco, Philadelphia, Washington, 
New York, Staatskapelle Dresden, Berliner 
Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, 
Koninklijk Concertgebouworkest
Artist in residence: onder meer Carnegie Hall 
New York, Wiener Konzerthaus, Philharmonie 
Luxemburg; Rotterdams Philharmonisch Orkest in 
seizoen 2021/22
Kamermuziek: met cellist Gautier Capuçon en 
klarinettist Andreas Ottensamer
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2018
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OrkestledenAgenda
Chef-dirigent
Lahav Shani

Eredirigent
Yannick Nézet-Séguin

Eerste viool
Igor Gruppman,
concertmeester
Marieke Blankestijn,
concertmeester
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Arno Bons
Mireille van der Wart
Shelly Greenberg
Cor van der Linden
Rachel Browne
Maria Dingjan
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Hadewijch Hofland
Annerien Stuker
Alexandra van 
Beveren
Koen Stapert

Tweede viool
Charlotte Potgieter
Cecilia Ziano
Frank de Groot
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Elina Staphorsius
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Letizia Sciarone
Eefje Habraken
Maija Reinikainen
Sumire Hara
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers

Altviool
Anne Huser
Roman Spitzer
Maartje van Rheeden
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Rosalinde Kluck
León van den Berg

Cello
Emanuele Silvestri
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Mario Rio
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Carla Schrijner
Pepijn Meeuws
Yi-Ting Fang

Contrabas
Matthew Midgley
Ying Lai Green
Jonathan Focquaert
Robert Franenberg
Harke Wiersma
Arjen Leendertz
Ricardo Neto

Fluit
Juliette Hurel
Joséphine Olech
Désirée Woudenberg

Hobo
Remco de Vries
Karel Schoofs
Hans Cartigny
Anja van der Maten

Hobo/althobo
Ron Tijhuis

Klarinet
Julien Hervé
Bruno Bonansea
Jan Jansen

Klarinet/
basklarinet
Romke-Jan Wijmenga

Fagot
Pieter Nuytten
Lola Descours
Marianne Prommel

Fagot/
contrafagot
Hans Wisse

Hoorn
David Fernández 
Alonso
Wendy Leliveld
Richard Speetjens
Laurens Otto
Pierre Buizer

Trompet
Giuliano 
Sommerhalder
Alex Elia
Simon Wierenga
Jos Verspagen

Trombone
Pierre Volders
Alexander Verbeek
Remko de Jager

Tuba
Hendrik-Jan Renes

Pauken/slagwerk
Randy Max
Danny van de Wal
Ronald Ent
Martijn Boom
Adriaan Feyaerts

Harp
Charlotte Sprenkels

zo 29 mei 2022 • 10.30 uur
Jurriaanse Zaal
viool Eefje Habraken en Victor 
Andrey
altviool Rosalinde Kluck
cello Daniel Petrovitsch
presentator Milou Adjanga
Ravel Sonate voor viool en cello
Debussy Strijkkwartet

ICCR: Opera
wo 1 juni 2022 • 10.00 en 
19.00 uur
dirigenten Finalisten ICCR
sopraan Kelly Poukens
mezzosopraan Claire Barnett-
Jones
mezzosopraan Florieke Beelen
tenor Anton Kuzenok
bariton Raoul Steffani
koor Laurens Collegium 
Rotterdam
Bizet Carmen (delen)
 
ICCR: Symfonisch
vr 3 juni 2022 • 10.00 en 
19.00 uur
dirigenten Finalisten ICCR
Tsjaikovski Zesde symfonie 
‘Pathétique’ (deel III en IV)
Mahler Vierde symfonie (deel I)
Roukens Eerste symfonie 
‘Kaleidoscopische’ (deel III)
Sjostakovitsj Vijfde symfonie 
(deel I)

do 23 juni 2022 • 20.15 uur
dirigent en piano Lahav Shani
Mendelssohn Meeresstille und 
glückliche Fahrt
Mozart Pianoconcert nr. 23 
Mendelssohn Derde symfonie 
‘Schotse’

vr 2 september 2022 • 20.15 uur
dirigent Lahav Shani
Ligeti Atmosphères
Pijper Tweede symfonie
Mahler Eerste symfonie


