
Concerttoelichting

Fins vuurwerk
za 17 september 2022 • 20.30 uur



Tarmo Peltokoski - dirigent

Geboren: Vaasa, Finland
Huidige positie: chef-dirigent van het Lets 
Nationaal Symfonieorkest, vaste gastdirigent 
van de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Studie: piano aan het Kuula-college (Vaasa) en 
de Sibelius-Academie (Helsinki), orkestdirectie 
bij Jorma Panula, Sakari Oramo, Hannu Lintu en 
Jukka-Pekka Saraste 
Doorbraak: voorjaar 2022: benoemingen in 
Bremen en Riga
Daarvoor: concerten met Fins Radio-
symfonieorkest, Sinfonia Lahti, 
Kammerorchester Basel, hr-Sinfonieorchester, 
Orchester der Komischen Oper Berlin, 
Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Ring des Nibelungen (met orgelbegeleiding) in 
het Eurajoki Belcanto-festival
Binnenkort: debuten bij Konzerthaus Orchester 
Berlin, Rundfunk- Sinfonieorchester Berlin, 
Toronto Symphony Orchestra, Orchestre 
national du Capitole Toulouse
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2022

Lahav Shani - piano

Geboren: Tel Aviv, Israël
Studie: piano aan de Buchmann-Mehta 
School of Music Tel Aviv; piano en directie 
aan de Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’ 
Berlijn; mentor: Daniel Barenboim
Doorbraak: 2013, na het behalen van 
de eerste prijs van het Gustav Mahler 
Dirigentenconcours in Bamberg
Wapenfeiten als pianist: solo-optredens 
met dirigenten als Daniel Barenboim, 
Zubin Mehta, Gianandrea Noseda 
en Valery Gergiev, play-conduct met 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
Wiener Philharmoniker, Koninklijk 
Concertgebouworkest, Philharmonia 
Orchestra, Staatskapelle Berlin, 
solorecitals en kamermuziek in Verbier 
Festival, Aix-en-Provence Easter, 
Jerusalem Chamber Music Festival
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2016
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George Gershwin met de partituur van zijn Rhapsody in Blue, 1924. Foto Hulton Archive.

PROGRAMMA

dirigent Tarmo Peltokoski
piano Lahav Shani

George Gershwin 1898-1937
Rhapsody in Blue, voor piano en 
orkest [1924, orkestratie door Ferde 
Grofé 1926]

Richard Strauss 1864-1949 
Don Juan, symfonisch gedicht voor 
groot orkest (naar Nikolaus Lenau), 
op. 20 [1888]

Jean Sibelius 1865-1957
Symfonie nr. 7 in C, op. 105 [1924]

Einde concert circa 21.30 uur

Vorige uitvoeringen door ons orkest:
Gershwin Rhapsody in Blue: aug 
2017, piano en dirigent Lahav Shani
Strauss Don Juan: jan 2009, dirigent 
Yannick Nézet-Séguin
Sibelius Zevende symfonie: dec 2019, 
dirigent Jukka-Pekka Saraste

Cover: Noorderlicht. Foto Benjamin 
Suter.



Zo gaf Gershwin het startschot 
voor het gebruik van jazzy 
elementen in de ‘klassieke’ muziek 
en tilde Strauss het verhalende 
element in muziek naar een 
nieuw niveau en een nieuwe 
vormstructuur. Sibelius wist op 
zijn beurt de aloude symfonie een 
twintigste-eeuwse inhoud te geven 
waardoor zijn werk een voorbeeld 
werd voor vele componisten na 
hem.

Grootstedelijke gekte
Gershwin was aan het begin 
van de twintigste eeuw vooral 
die briljante musical- en 
liedjesschrijver van Broadway. 
Toch gingen zijn aspiraties verder 
dan dat. De concertzaal, het 
terrein van de ‘serieuze’ muziek 
lonkte. Hij had daarbij het geluk 
dat hij een compositieopdracht 
kreeg van een van de kopstukken 
van de Amerikaanse jazz – al 
moest hij dat uit de krant 
vernemen. Op 3 januari 1924 
kondigde bandleider Paul 
Whiteman in The New York 
Tribune een concert aan dat ‘de 

horizon van de concertbezoekers 
zou verbreden’. Hij vervolgde 
met de boodschap dat George 
Gershwin aan een jazzconcert 
werkte. Gershwin wist nog 
van niets, maar een telefoontje 
was genoeg om de opdracht te 
bezegelen voor wat de Rhapsody 
in Blue zou worden. Het werk 
ontstond uiteindelijk in de trein 
naar Boston, ‘waar de metalige 
ritmes en de rattlety-bang 
zo stimulerend is voor een 
componist,’ zo vertelde Gershwin 
later. ‘Daar zag ik plotseling de 
complete constructie van de 
rapsodie voor mij… Ik hoorde 
het als een soort muzikale 
caleidoscoop van Amerika – van 
onze onmetelijke smeltkroes, ons 
ongeëvenaarde nationale vuur, 
onze grootstedelijke gekte.’
Gershwin noteerde het werk 
voor twee piano’s, gaf wat 
instrumentatiesuggesties en liet 
de orkestratie aan de arrangeur 
van Whitemans band, Ferde 
Grofé. Toch was ook Grofé 
uiteindelijk niet verantwoordelijk 
voor de inmiddels iconische 

De kleuren
van de
caleidoscoop
George Gershwin, Richard Strauss en 
Jean Sibelius hebben de koers van 
de muziekgeschiedenis vanaf de late 
negentiende eeuw mede bepaald. Zij wisten 
allen op eigen wijze bij te dragen aan een 
nieuwe richting of aan oude waarden in een 
nieuw relevant jasje. 



klarinetopening. Ross Goran, 
de virtuoze klarinettist van 
Whiteman besloot tijdens een 
repetitie de lage triller en de 
razendsnelle toonladder te spelen 
als een enorm glissando, een 
techniek die tot dan toe voor 
onmogelijk werd gehouden. 
Gershwin was zo enthousiast 
dat het de opening bleef van 
een werk dat een bluesy thema 
combineert met een romantiek à 
la Rachmaninov en dat uitgroeide 
tot hèt voorbeeld van een 
evenwichtig gebruik van jazz en 
blues in de klassieke muziek.

Pracht, praal en opwinding
Rhapsody in Blue laat zich 
daarbij beluisteren als een 
soort symfonisch gedicht. Wat 
dat aangaat trad Gershwin in 
de voetsporen van Richard 
Strauss, die op 25-jarige leeftijd 
met Don Juan in 1889 zijn eerste 
echte symfonisch gedicht ten 
doop hield. Net als een van 
zijn voorbeelden Franz Liszt 
regelmatig deed, baseerde 
Strauss zich op een gegeven uit 
de literatuur: het gelijknamige, 
onvoltooide, drama in versvorm 
van Nikolaus Lenau uit 1844. 
Maar wat Strauss in Don Juan 
vooral weergeeft is een portret 
van een man die zijn zoektocht 
naar de ideale vrouw voortzet 
in de wetenschap haar nooit te 
vinden. 
Hoewel de invloed van Richard 
Wagner nog sterk aanwezig is, 
wist Strauss direct alles wat 
zijn symfonische gedichten 
tot een uniek oeuvre maakt te 
presenteren. De schitterende 
lange melodielijnen, de rijke 
harmonische taal, de ritmische 
vitaliteit en bovenal het gevoel 
voor muzikaal drama. Bovendien 
bevrijdde hij zich van het juk 
van de traditionele vormen 
door zijn werk te organiseren 
in verhalende episodes. Deze 
episodes worden in Don Juan 
bijeen gehouden door het direct 

aan het begin klinkende thema 
dat de titelheld zelf representeert. 
Na een tweetal liefdesscènes 
komt Don Juan op een gemaskerd 
bal terecht en speelt Strauss 
met de verschillende thema’s. 
Keerpunt is het moment waarop 
de legendarische rokkenjager 
zich op een begraafplaats bevindt 
en daar het beeld ziet van een 
edelman die hij ooit doodde. Als 
hij hem balorig uitnodigt voor 
een diner, verschijnt diens zoon; 
Don Juan sneuvelt in het duel dat 
daar onvermijdelijk op volgt. Een 
prachtig coda markeert het einde 
van een leven vol pracht, praal en 
opwinding.
Strauss concentreerde zich na 
het in 1898 voltooide symfonisch 
gedicht Ein Heldenleben verder 
vooral op de opera. Toch geldt 
hij als de componist die de 
romantische idealen meenam 
de twintigste eeuw in. In die 
hoedanigheid was, bleef en is hij 
een voorbeeld voor componisten 
die het negentiende-eeuwse 
symfonisch gedicht een 
twintigste- en eenentwintigste-
eeuws equivalent wilden en 
willen geven. 

Onverbrekelijke eenheid
Ook de Finse componist Jean 
Sibelius is van groot belang 
geweest voor een twintigste-
eeuwse voortzetting van muziek 
met romantische wortels. Want 
hoewel zijn Tweede symfonie zijn 
meest populaire is, zijn het vooral 
zijn laatste symfonieën met als 
kroon de Zevende die substantieel 
hebben bijgedragen aan een 
nieuw symfonisch model voor de 
twintigste eeuw. Zo is de Zevende 
symfonie een meesterlijk sluitstuk 
van Sibelius’ zoektocht naar een 
geheel eigen symfonische vorm 
en taal. De ontstaansgeschiedenis 
van deze symfonie gaat terug tot 
1914. Het oorspronkelijke idee was 
een groots symfonisch gedicht in 
vier delen. Dat kwam er nimmer 
van, al waagde Sibelius kort 

na het voltooien van de Zesde 
symfonie nog een poging. De 
eerste opzet van wat de Zevende 
symfonie zou worden was een 
meerdelig werk dat Sibelius 
omschreef als een Symfonische 
fantasie. Zo ging het ook in maart 
1924 in première, alleen was er 
van de meerdeligheid toen al 
niets meer over. Bij de publicatie 
in 1925 veranderde Sibelius de 
titel uiteindelijk toch in Symfonie 
nr. 7. 
En terecht, want met deze 
symfonie benaderde Sibelius 
ten slotte zijn symfonisch 
ideaal - een groots opgezet werk 
in één organische beweging 
dat ontspruit aan een enkel 
muzikaal motief - het dichtst. 
Het eerste thema, een van 
de thema’s die gereserveerd 
stonden voor het symfonisch 
gedicht, is de cel waaruit de hele 
symfonie groeit. En hoewel in 
het geheel vier gedeelten zijn te 
onderscheiden die een link leggen 
naar de traditionele symfonische 
structuur, ontleent deze Zevende 
symfonie zijn kracht juist aan 
die onverbrekelijke eenheid 
waarin het thematisch materiaal 
steeds van kleur verschiet en 
toch herkenbaar blijft als iets 
vertrouwds.
Na deze Zevende symfonie leek 
Sibelius alles gezegd te hebben 
en viel zijn compositiearbeid 
nagenoeg stil. ‘Als ik geen betere 
symfonie kan schrijven dan mijn 
Zevende, dan zal dat mijn laatste 
zijn’, bezwoer hij zijn naaste 
vrienden. In 1932 verbrandde 
hij de paar schetsen voor zijn 
Achtste symfonie; daarna waagde 
hij verder geen pogingen meer 
nog een symfonie aan zijn oeuvre 
toe te voegen. Sibelius had alles 
gezegd wat hij symfonisch te 
zeggen had en zou tot zijn dood 
in 1957 nauwelijks meer iets 
componeren.

Paul Janssen



OrkestledenAgenda
zo 18 september 2022 • 13.15
en 15.00 uur
dirigent Adam Hickox
regie Lise-Lott Kok
bewerking Lotte van Dijck
acteur Ayrton Fraenk
beeld Camille Scherrer
Stravinsky Vuurvogel-suite

do 29 september 2022 • 20.15 uur
vr 30 september 2022 • 20.15 uur
dirigent Lahav Shani
viool Hillary Hahn
Widmann Con brio
Dvořák Vioolconcert
Brahms Eerste symfonie

vr 30 september 2022 • 17.00 uur
piano Lahav Shani
viool Igor Gruppman en Hed Yaron 
Meyerson
cello Emanuele Silvestri
hoorn David Fernández Alonso
Dvořák Pianotrio ‘Dumky’
Brahms Hoorntrio

za 8 oktober 2022 • 20.30 uur
dirigent Bertie Baigent
Wagner Meistersinger-ouverture
Rachmaninov Vocalise
Dvořák Largo uit de Negende 
symfonie
Bizet Carmen: Eerste suite
Elgar Sospiri
Ravel Boléro

vr 14 oktober 2022 • 20.15 uur
dirigent André de Ridder
piano Daniil Trifonov
Barber  Adagio for Strings
Bates Pianoconcert
Roukens Eerste symfonie ‘De 
Kaleidoscopische’

zo 16 oktober 2022 • 10.30 uur
Music for Breakfast 1
kamermuziek van Pärt, Ter Veldhuis, 
Martinů en Ravel

Chef-dirigent
Lahav Shani

Eredirigent
Yannick Nézet-Séguin

Assistent-
dirigent
Bertie Baigent

Eerste viool
Igor Gruppman,
concertmeester
Marieke Blankestijn,
concertmeester
Quirine Scheffers
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Arno Bons
Mireille van der Wart
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
Olfje van der Klein

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

Fluit/piccolo
Beatriz Da Baião

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

Bastrombone
Rommert Groenhof

Tuba
Hendrik-Jan Renes

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

Harp
Charlotte Sprenkels


