
Concerttoelichting

Eroica-symfonie
met Han-Na Chang

do 27 oktober 2022 • 20.15 uur
vr 28 oktober 2022 • 20.15 uur
zo 30 oktober 2022 • 14.15 uur



Han-Na Chang - dirigent

Geboren: Suwon, Zuid-Korea
Huidige positie: chef-dirigent Trondheim 
Symphony Orchestra, vaste gastdirigent Hamburg 
Laeiszhalle Orchester
Eerder: chef-dirigent Qatar Philharmonic Orchestra
Studie: eerste pianolessen op driejarige leeftijd, 
celloles vanaf haar zesde, Juilliard School of Music
(New York), privélessen bij Mischa Maisky en 
Mstislav Rostropovitsj, studie Filosofie aan 
Harvard University, lessen orkestdirectie bij James 
DePreist
Prijzen: Eerste en Hedendaagse Muziekprijs 
Rostropovich International Cello Competition 
(1994), Grammophone Classical Super-star of 
Tomorrow (2006)  
Doorbraak als dirigent: 2012, debuten bij 
Philharmonia Orchestra en Royal Liverpool 
Philharmonic, benoeming in Qatar
Daarna: gastdirecties Staatskapelle 
Dresden, Bamberger Symphoniker, Royal 
Stockholm Philharmonic Orchestra, Oslo 
Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, 
symfonieorkesten van Tokio, Toronto, Gotenburg, 
Cincinnati, Seattle
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2022

Victor Julien-Laferrière - cello

Geboren: Parijs
Studie: cellolessen vanaf zeven jaar, studie aan 
het Conservatoire national supérieur (Parijs) 
bij Roland Pidoux, in Wenen bij Heinrich 
Schiff, in Salzburg bij Clemens Hagen
Prijzen: Eerste prijs Prague Spring 
International Competition (2012), Eerste prijs 
Koningin Elisabethwedstrijd Brussel (2017), 
Victoire de la Musique Beste Instrumentale 
Solist (2018)
Solo-optredens: Koninklijk 
Concertgebouworkest, Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, Orchestre de Paris, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
Les Siècles met dirigenten als Stéphane 
Denève, Maxim Emelyanychev, Valery Gergiev, 
Françoix-Xavier Roth, Tugan Sokhiev en 
Nathalie Stutzmann
Kamermuziek: Concertgebouw Amsterdam, 
Konzerthaus Wien, Théâtre des Champs-
Elysées, Tonhalle Zürich, Sommets Musicaux 
de Gstaad, Rheingau Musik Festival
Instrument: cello van Domenico Montagnana, 
strijkstok van Dominique Peccatte
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2022

Foto: Jean-Baptiste Millot

Foto: Ole Wuttudal



Klassiek doch tegendraads
Sergej Prokofjev stak graag de 
draak met muziekcritici en 
genoot veel meer van negatieve 
recensies dan van een lofzang 
op zijn muziek. Hij had ook 
ongetwijfeld waardering voor 
de reactie van Louis Arntzenius 
op een Amsterdamse uitvoering 
van zijn Eerste symfonie. Die 
vond plaats in december 1925, 
tijdens een concerttournee van 
Prokofjev. In De Telegraaf vatte 
de journalist zijn indruk als volgt 
samen: ‘De Symphonie classique 
is een charmante partituur. Zij 
doet in heel ’t Concertgebouw niet 
één vlieg kwaad, laat staan een 
abonnee.’ Na de opsomming van 
allerlei muzikale gebreken kwam 
hij tot de conclusie dat zelfs Haydn 
moderner was, ‘en een heel stuk 
ook’. 

Arntzenius was niet alleen in 
zijn afkeuring van Prokofjevs 
uitstapje naar de wereld van de 
‘traditionele’ klassieke muziek. 
Met de première van zijn Eerste 
pianoconcert in 1912 had de toen 
21-jarige conservatoriumstudent 
zich in de voorhoede van de 

Russische muzikale avant-garde 
geplaatst. Net toen iedereen eraan 
gewend raakte dat Prokofjev 
weinig respect voor de klassieke 
vormprincipes kon opbrengen 
en zijn thema’s onherkenbare 
transformaties liet ondergaan, 
veranderde hij – ogenschijnlijk – 
van koers. Met zijn Eerste symfonie 
verraste hij vriend en vijand.

Prokofjev zelf zag het een beetje 
anders. Voor hem was het een 
muziekexperiment om de stijl 
van de Weense klassiekers 
uit te proberen. ‘Als Haydn in 
onze dagen leefde, zou hij zijn 
componeerstijl bewaren maar 
ook iets van de nieuwe muziek 
opsteken,’ was zijn overtuiging. 
Aangezien Haydn het niet meer 
kon doen, componeerde Sergej 
zelf een nieuwe symfonie voor 
hem: klassiek maar in een modern 
jasje, tonaal maar met genoeg 
dissonanten om het geheel toch 
als twintigste-eeuwse muziek te 
laten klinken. 

De vierdelige symfonie is zonder 
meer ‘charmant’ geworden, 
daar had Arntzenius wel gelijk 

Dmitri Sjostakovitsj (links) en Mstislav Rostropovitsj, circa 1960.

PROGRAMMA
dirigent Han-Na Chang
cello Victor Julien-Laferrière

Sergei Prokofjev 1891-1953
Symfonie nr. 1 in D, op. 25 ‘Klassieke’ 
[1916–17]
• Allegro
• Larghetto
• Gavotte: Non troppo allegro
• Finale: Molto vivace

Dmitri Sjostakovitsj 1906–1975
Celloconcert nr. 1 in Es, op. 107 [1959]
• Allegretto
• Moderato
• Cadenza –
• Allegro con moto

pauze

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’ 
[1803–04]
• Allegro con brio
• Marcia funebre: Adagio assai
• Scherzo: Allegro vivace
• Finale: Allegro molto

Einde concert circa 22.15 / 16.15 uur

Vorige uitvoeringen door ons 
orkest:
Prokofjev Symfonie nr. 1: dec 2018, 
dirigent Lahav Shani
Sjostakovitsj Celloconcert nr. 1: 
jan 2020, cello Gautier Capuçon, 
dirigent Valery Gergiev
Beethoven Symfonie nr. 3: okt 2017, 
dirigent Yannick Nézet-Séguin

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

Cover: Foto Alfred Kenneally.

Voor en na 
de revolutie
Veertig jaren van revolutie en stalinistisch 
schrikbewind liggen er tussen Prokofjevs 
quasi-onschuldige Klassieke symfonie en 
het veelzeggende Eerste celloconcert van 
Sjostakovitsj. Ook over Beethovens Eroica valt 
de schaduw van een alleenheerser: Napoleon 
Bonaparte, aan wie de symfonie nadrukkelijk 
niet is opgedragen.



in. Het vrolijke openingsdeel 
Allegro vliegt als een wervelwind 
voorbij. In het Larghetto volgt 
de componist de stijlregels van 
een menuet met zijn kleine 
pasjes en reverences. Een licht 
en gracieus thema benadrukt 
het effect van diepe buigingen 
van denkbeeldige dansers. De 
bekoorlijke en sprankelende 
Gavotte met zowel de Albertijnse 
bas als scherpe accenten, werd 
later door Prokofjev hergebruikt 
en uitgebreid in zijn ballet Romeo 
en Julia. Het slot van de symfonie 
is net zo opgewekt als haar begin, 
met een levendige en energieke 
finale in rondo-sonate vorm.

De eerste uitvoering vond plaats 
op 21 april 1918 in het koude 
en uitgehongerde Petrograd. 
De gewelddadigheden van de 
Oktoberrevolutie, in de maanden 
daarvoor,  hadden Prokofjev doen 
besluiten zijn land te verlaten 
zodra dat maar kon. De première 
van zijn Klassieke symfonie werd 
zijn officieuze afscheidsconcert: 
een paar dagen later, eindelijk 
in bezit van het felbegeerde 
uitreisvisum, stapte de componist 
op de trein om naar Amerika te 
reizen. 

Langverwachte opdracht
In een onherkenbaar veranderd 
Rusland ontstond ruim veertig 
jaar later – in juli 1959 – het 
Eerste celloconcert van Dmitri 
Sjostakovitsj. Decennia lang had 
de gevreesde Jozef Stalin het land 
in zijn greep gehad. Nu, zes jaar 
na zijn dood, was er een politieke 
en culturele dooi ingetreden. 
De politieke veranderingen 
brachten ook de muzikale 
rehabilitatie van de onder Stalin 
nog fel bekritiseerde Sjostakovitsj. 
De aanvallen in de pers en 
beschuldigingen van muzikale 
complexiteit, formalisme en 
subjectivisme verdwenen van 
voorpagina’s als sneeuw voor de 
zon. De componist werd steeds 
meer gezien als een officiële leider 

van de Sovjetmuziek, met een 
regen van onderscheidingen en 
benoemingen als gevolg.

In dat relatief milde klimaat 
schreef Sjostakovitsj een vierdelig 
celloconcert vol contrasten. 
Hij droeg het op aan Mstislav 
Rostropovitsj, die al jaren 
heimelijk op een nieuw werk 
voor cello van Sjostakovitsj 
hoopte. De vereerde cellist was 
zo gelukkig met de opdracht, 
dat hij de compositie in vier 
dagen uit zijn hoofd leerde. 
Rostropovitsj’ enthousiasme 
over dit celloconcert is goed te 
begrijpen. Het eerste deel is één 
en al uitdaging en gedurfdheid. 
Het dient als een muzikale 
proloog voor het lyrisch-
verheven Moderato en de zonder 
onderbreking geïntroduceerde 
Cadenza, een indrukwekkende 
solopassage van niet minder 
dan 148 maten. De aansluitende 
burleske en ironische finale is 
scherp en sarcastisch. Zij wordt 
nog pittiger en veelzeggender door 
het citeren van de melodie van 
Stalins favoriete Georgische lied 
Soeliko. 

Muzikale heldhaftigheid 
Beethoven was een componist van 
het grote gebaar. Hij had diepe 
bewondering voor inspirerende 
leiders en heldhaftige personages 
uit de oude en meer recente 
geschiedenis. Zijn Derde symfonie 
wilde hij aanvankelijk opdragen 
aan Napoleon, om de ‘bevrijder 
van Europe’ met de aan hem 
waardige heroïsche muziek te 
eren. Maar toen Napoleon zichzelf 
tot keizer kroonde, viel hij voor 
Beethoven van zijn voetstuk. 
Verbitterd kraste de componist 
Napoleons naam op het titelblad 
van de partituur door; de 
symfonie droeg hij vervolgens 
op aan zijn veel minder illustere 
maar wel betrouwbare mecenas 
prins Lobkowitz. Het enige 
wat nog aan de nieuwe keizer 
herinnerde, was Beethovens 

bijschrift: ‘een heroïsche 
symfonie, gecomponeerd om de 
herinnering aan een groot man 
te eren’. 

De eerste publieke uitvoering 
op 7 april 1805 in Wenen 
was geen succes. De muziek 
werd  bestempeld als saai, 
onsamenhangend en bovendien 
eindeloos. Over deze laatste 



opmerking valt inderdaad veel 
te zeggen. Met haar lengte van 
rond de vijftig minuten was de 
nieuwe symfonie de langste 
ooit geschreven. Pas veel later 
begon men de grootsheid van 
Beethovens muzikale ideeën 
waarderen. Dit overweldigende 
werk bleek veel meer in petto 
te hebben dan alleen daverende 
akkoorden en lang uitgesponnen 

thematische uitwerkingen. De 
energieke muziek bruist van 
enthousiasme en levenslust. 
Het Allegro con brio, complex en 
vol ritmische veranderingen, 
presenteert een indrukwekkend 
thema dat de componist maar 
liefst 246 maten lang weet 
uit te spinnen. De beroemde 
Marcia funebre is een treurmars 
waarin naast tragiek ook plaats 

is voor hoop en vreugde. Het 
daaropvolgende sprankelende 
scherzo sluit naadloos aan bij 
de krachtige en glorieuze finale. 
Zelfs zonder Napoleon in beeld 
blijft Beethovens symfonie een 
reusachtig spel van wisselende en 
contrasterende kleuren, timbres 
en klanken. 

Olga de Kort

Dmitri Sjostakovitsj (links) en Mstislav Rostropovitsj, circa 1960.



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

do 24 november 2022 • 20.15 uur
vr 25 november 2022 • 20.15 uur
dirigent Lahav Shani
piano Yefim Bronfman
Beethoven Derde pianoconcert
Bruckner Negende symfonie

vr 9 december 2022 • 20.15 uur
zo 11 december 2022 • 14.15 uur
dirigent Jukka-Pekka Saraste
klarinet Christoffer Sundqvist
Wennäkoski Flounce
Nielsen Klarinetconcert
Sjostakovitsj Achtste symfonie

vr 16 december 2022 • 20.15 uur
zo 18 december 2022 • 14.15 uur
dirigent Jan Willem de Vriend
sopraan Lucy Crowe 
tenor Mauro Peter
bariton Christopher Purves
koor Laurens Symfonisch
Haydn Die Schöpfung

do 22 december 2022 • 20.15 uur
vr 23 december 2022 • 20.15 uur
dirigent Yannick Nézet-Séguin
koor Nationaal Kinderkoor
Tsjaikovski De notenkraker

do 29 december 2022
13.15 en 15.00 uur
vr 30 december 2022
13.15 en 15.00 uur
De notenkraker (4+)
dirigent Bertie Baigent
kinderkoor Academy of Vocal Arts
acteurs Eric Jan Lens, Christiaan 
Koetsier, Sanne Franssen
regie Fons Merkies
Tsjaikovski De notenkraker (delen)

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


