
Concerttoelichting

Hilary Hahn speelt Dvořák
do 29 september 2022 • 20.15 uur
vr 30 september 2022 • 20.15 uur



Jörg Widmann. Foto Marco Borggreve.

PROGRAMMA

dirigent Lahav Shani
viool Hilary Hahn

Jörg Widmann 1973
Con brio [2008]

Antonín Dvořák  1840-1904
Vioolconcert in a, op. 53 [1879]
• Allegro ma non troppo
• Adagio ma non troppo
•  Finale: Allegro giocoso ma non 

troppo

pauze

Johannes Brahms 1833–1897 
Symfonie nr. 1 in c, op. 68 [1855–76]
• Un poco sostenuto - Allegro
• Andante sostenuto
• Un poco allegretto e grazioso
•  Adagio - Allegro non troppo ma 

con brio

Einde concert circa 22.20 uur

Vorige uitvoeringen door ons orkest:
Widmann Con brio: eerste uitvoering
Dvořák Vioolconcert: mrt 2016, viool 
Josef Špaček, dirigent Jiří Bělohlávek
Brahms Eerste symfonie: okt 2020, 
dirigent Lahav Shani

Cover: Foto Yoal Desurmont.



Schrijft u een werk voor ons dat 
aansluit bij Beethovens Zevende 
en Achtste. Zo luidde in 2008 op 
uiterst beleefde toon het verzoek 
van dirigent Mariss Jansons 
aan de Duitse componist Jörg 
Widmann. Die besloot direct 
dat zo’n stuk dan Con brio moest 
heten, ‘met vuur’, wat Beethoven 
zo vaak als karakteraanduiding 
boven zijn composities heeft 
gezet. Widmann koos dezelfde 
orkestbezetting als Beethoven: 
‘Beethoven maakt deze 
ongelooflijke “herrie” met alleen 
twee hoorns, twee trompetten 
en pauken.’ Ook de ‘motoriek’ 
keek Widmann van Beethoven 
af: ‘Mij interesseren nu de krasse 
montages en breuken veel meer 
dan naadloze overgangen.’ En hij 
luisterde goed naar Beethoven 
de bouwer. ‘Tot nu toe was ik 
eerder een componist die zich 
liet leiden,’ terwijl hij dit keer, 
zoals Beethoven, van te voren veel 
nadacht over de planning van het 
stuk. Aansluitend bij Beethoven: 
schreef Widmann met Con brio 
dan ook tonale muziek? Een 
beetje; Beethovens Zevende en 
Achtste staan in A- en F-majeur, 
en zijn 21ste-eeuwse collega speelt 
met de daarvan afgeleide grote 
terts f-a.

Volksmuziek
‘Een eenvoudig Tsjechisch 
musicus.’ Zo is Antonín Dvořák 
zich altijd blijven noemen. 
Boeiend, want hieruit klinkt 
zowel bescheidenheid als trots. 
Met dat ‘eenvoudig’ bedoelde hij 
dat hij niet naast zijn schoenen 
liep, niet toen hij doorbrak met 
zijn Slavische dansen, niet toen hij 
wereldberoemd was geworden; 
bovendien bleef hij altijd een heel 
gewone man, zijn afkomst als 
slagerszoon nooit verloochenend. 
Dvořáks fierheid spreekt dan weer 
uit dat ‘Tsjechisch’. Dat wilde 
hij graag benadrukt hebben. 
Bohemen, in de klem van het 
Oostenrijkse keizerrijk, was toen 
een gebied waarvoor met name 
de Duitssprekende landen hun 
neus ophaalden. Ondenkbaar dat 
daar mensen zouden rondlopen 
die wisten wat componeren was… 
Dvořák wilde erkenning voor zijn 
land en haar kunst.
En zo werd hij een van de grootste 
Tsjechische componisten ooit. 
Zich lavend aan de volksmuziek, 
fris, helder, meeslepend, 
warmbloedig: je hoort het in 
praktisch elke Dvořák-noot. 
Het Vioolconcert ontstond kort 
na zijn doorbraak, toen vriend 
Brahms hem had aanbevolen bij 
het grote Duitse uitgevershuis 

De geest van 
Beethoven
Dit is een spel met De Grote Afwezige. Zijn 
naam is Beethoven: Jörg Widmann werd door 
hem gestimuleerd, Brahms er juist hopeloos 
door afgeschrikt. 



Simrock. Dvořák componeerde 
het concert op het kasteel 
Sychrov in het district Liberec 
in het noorden van Tsjechië (hij 
kwam daar vaker, was bevriend 
met de administrateur) – vrij snel, 
tussen juli en september 1879. Hij 
droeg het op aan de beroemde 
violist Joseph Joachim. Van dat 
laatste had hij overigens weinig 
plezier. Joachim bedankte hem 
per brief, maar had nogal wat 
kritiek. Waarom breek je de tutti’s 
zo abrupt af? Waarom plak je 
de eerste twee delen aan elkaar? 
Waarom is er geen reprise in het 
eerste deel? En waarom komt het 
thema in de finale juist zo vaak 
terug? Dvořák herschreef zijn 
concert daarop drastisch, liet 
geen maat onaangeroerd hoewel 
hij bovenstaande kritiek van 
Joachim totaal negeerde. Toen 
hij het nieuwe resultaat naar 
de violist stuurde, liet deze pas 
twee jaar later van zich horen. 

Andermaal: kritiek – wat Dvořák 
erg speet. De première was toen 
met de violist František Ondříček. 
Joachim heeft het concert nooit 
gespeeld.
Dvořáks liefde voor volksmuziek 
hoor je vooral in de finale. 
Die lijkt wel een Slavische 
rapsodie op zich. De levendig 
bezielde furiant doorbloedt deze 
bruisende muziek, een enkele 
keer afgewisseld door meer 
peinzende dumka-gedachten, 
zoals hij die later in zijn Dumky-
trio uitvoeriger zou belichten. 
Tijdens het componeren moet 
Dvořák nog zijn Slavische dans 
nr. 8, een jaar eerder geschreven, 

in zijn oren hebben gehad; het 
finalethema lijkt er verrekte veel 
op.

Voetstap
Groot, groter, grootst: het genie 
Brahms heeft wel eens wat 
geleden onder het nóg grotere 
genie Beethoven. Die was een 
last op Brahms’ schouders. Krap 
21 jaar oud werd Brahms in 
muzikale kringen verwelkomd 
als een man ‘voorbestemd om 
op de meest verheven manier de 
geest van de tijd uit te drukken,’ 
waarmee werd bedoeld – de 
woorden zijn van Schumann – 
dat er eindelijk een componist 
was opgestaan die in Beethovens 
voetspoor kon treden. Sindsdien 
heette Brahms Beethovens 
opvolger te zijn. Dat was mooi, 
maar Brahms was eigenlijk verre 
van blij; hij hoorde als het ware 
steeds weer ‘de voetstappen van 
Beethoven achter zich’. Daarbij 

had hij, klein en gedrongen als 
hij was, de pech dat hij uiterlijk 
ook nog wat op zijn ‘voorganger’ 
leek. ‘Er zijn ezels in Wenen die 
me voor een tweede Beethoven 
aanzien,’ bromde hij.
Maar op zeker moment kon 
hij er niet meer onderuit: Volg 
Beethoven op. U moet een 
symfonie voor ons schrijven; 
Wenen, Europa’s muzikale 
centrum, dringt aan. Sinds 
Schumanns Vierde was er geen 
fatsoenlijke symfonie meer in 
première gegaan – in Wenen niet, 
in de Duitse landen niet, in heel 
Europa niet. Men speculeerde 
veel en luid hoe dat ‘vervolg’ op 

Beethoven er uit zou gaan zien... 
En wat deed Brahms? Niks. 
Tenminste, zo leek het. Jarenlang 
ontweek hij Die Symfonie 
behendig: met een pianoconcert 
van symfonische allure, met 
twee orkestserenades, met de 
Haydnvariaties. Intussen, op zijn 
achterkamer, zwoegde hij wel 
degelijk op een echte symfonie. 
Zo’n twintig jaar. Het moest er 
één worden Beethoven waardig, 
Schumanns vertrouwen waardig 
en bovenal: zijn eigen kwaliteiten 
waardig...
Op 4 november 1877 klonk dan 
eindelijk – voorzichtigheidshalve 
in de uithoek Karlsruhe – 
Brahms’ Symfonie nr 1. De 
componist was inmiddels 44. Men 
reageerde lauw. Maar, goddank, 
groot was het succes anderhalve 
maand later in Wenen, Brahms’ 
eigen stad. Dirigent Hans von 
Bülow sprak het verlossende 
woord dat geen enkele andere 
componist ‘het schitterende 
werk van Beethoven’ zo dicht had 
benaderd. Je vindt in Brahms’ 
Eerste inderdaad alle kwaliteiten 
van een Beethovensymfonie, en 
zeker niet alleen omdat hij in 
Beethovens favoriete toonsoort 
c klein is geschreven. Hij is als 
uit één blok marmer gehouwen, 
grandioos is het spel met thema’s 
en motieven, onontkoombaar 
streng de samenhang. Strateeg 
en gevoelsmens slaan de handen 
ineen. Het werk is een gigantisch 
avontuur: een lange, gevaarvolle 
weg van de Titanenstrijd aan 
het begin naar de overwinning 
van de finale, precies zoals in 
de Beethovensymfonieën bij 
uitstek, nr 5 en 9. Prompt noemde 
Von Bülow Brahms’ eersteling 
‘Beethovens Tiende’. Bedoeld als 
compliment maar Brahms was 
matig verheugd: nóg niet van die 
lastpak af?! 

Stephen Westra

Brahms’ Eerste symfonie is een gigantisch 
avontuur: een lange, gevaarvolle weg van 
de Titanenstrijd aan het begin naar de 
overwinning van de finale.



Lahav Shani - chef-dirigent

Geboren: Tel Aviv, Israël
Huidige positie: chef-dirigent Rotterdams 
Philharmonisch Orkest; music director Israel 
Philharmonic Orchestra
Eerder: vaste gastdirigent Wiener Symphoniker
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
Daarna: gastdirecties Berliner Staatskapelle, 
Berliner Staatsoper, Wiener Philharmoniker, 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Staatskapelle Dresden, Tonhalle 
Orchester Zürich, Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Philharmonia Orchestra, Philadelphia 
Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, 
Seoul Philharmonic Orchestra, Koninklijk 
Concertgebouworkest
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2016

Hilary Hahn - viool

Geboren: Lexington (Virginia)
Studie: eerste vioolles op driejarige leeftijd, 
lessen bij Klara Berkovich in Baltimore, studie 
aan Curtis Institute of Music (Philadelphia) bij 
Jascha Brodsky, gecoacht door Jaime Laredo
Doorbraak: 1996: debuut in Carnegie Hall en 
eerste cd-opname
Prijzen: America’s Best Young Classical 
Musician (Time, 2001), Glashütte Original 
Music Festival Prize 2014, drie Grammy 
Awards, eredoctoraten aan Middlebury 
College en Ball State University
Wereldpremières: vioolconcerten van Meyer 
en Higdon, Twee serenades van Rautavaara, 
werken van Abril, Del Tredici, Muhly, Richter, 
Silvestrov en anderen
Initiatieven: #100daysofpractice (Instagram), 
online miniserie met video-masterclasses 
over de partita’s van Bach, ouder- en 
kindvriendelijke Bring Your Own Baby 
concerten
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 1999

Foto: Dana van Leeuwen

Foto: Marco Borggreve



OrkestledenAgenda
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 

do 27 oktober 2022 • 20.15 uur
vr 28 oktober 2022 • 20.15 uur
zo 30 oktober 2022 • 14.15 uur
dirigent Han-Na Chang
cello Victor Julien-Laferrière
Prokofjev Eerste symfonie ‘Klassieke’
Sjostakovitsj Eerste celloconcert
Beethoven Derde symfonie ‘Eroica’

vr 18 november 2022 • 20.15 uur
zo 20 november 2022 • 14.15 uur
dirigent Adam Hickox
altviool Laurence Power
Ravel La valse
Schnittke Altvioolconcert
Elgar Enigma-variaties

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
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
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


