
Concerttoelichting

De notenkraker
do 22 december 2022 • 20.15 uur
vr 23 december 2022 • 20.15 uur



PROGRAMMA
dirigent Vasily Petrenko
koor Kinderen uit het Nationaal 
Kinderkoor en Nationaal 
Jongenskoor
koordirigenten Wilma ten Wolde
en Irene Verburg

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840-1893
De notenkraker, sprookjesballet in 
twee bedrijven en drie taferelen 
met apotheose, op. 71 (1891-1892)

Er is een pauze na het eerste bedrijf

Einde concert circa 22.15 uur

Vorige uitvoeringen door ons 
orkest:
Dec 2010, dirigent Yannick Nézet-
Séguin

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

Cover: Foto Karine Germain

Illustratie: 
Clara en de notenkraker. Illustratie 
van Artuš Schneider voor een 
Tsjechische uitgave van het verhaal 
van Hoffmann, 1924.



Nachtreis 
naar
sprookjesland
Feestelijk, sprankelend, elegant en boordevol 
energie: de muziek van De notenkraker is het 
allemaal. Het lijkt wel alsof Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
gemaakt was voor het componeren van deze 
kerstklassieker. En dat terwijl hij in eerste 
instantie weinig geen zin had om dit ballet te 
componeren. 

Van Parijs naar 
Petersburg
Het klassiek ballet ontstond 
in Frankrijk, aan het hof van 
de dansende Zonnekoning 
Lodewijk XIV, die in 1661 de 
eerste balletacademie oprichtte. 
Lange tijd was het een Franse 
aangelegenheid. Maar terwijl 
het ballet aan het einde van de 
negentiende eeuw in Parijs tot 
een veredelde peepshow verwerd, 
vierde het in Rusland hoogtij. 
Onder de Franse choreograaf 
Marius Petipa werd het Keizerlijk 
Ballet in Sint-Petersburg 
het belangrijkste ballethuis 
ter wereld. Met de enorme 
bedragen die Tsaar Alexander III 
beschikbaar stelde, ontstonden 
de grootste producties met de 
mooiste decors en kostuums. 
Maar muzikaal gezien stelde 
het er allemaal nog niet zoveel 
voor: de muziek stond volledig 
in dienst van de dans. Totdat 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski in beeld 
kwam. Door de melodische 
rijkdom, de orkestrale kleuren 
en de natuurlijke elegantie van 
zijn muziek behoren Tsjaikovski’s 

drie balletten Het zwanenmeer 
(1876), De schone slaapster (1889) 
en De notenkraker (1892) tot de 
beste partituren die ooit voor 
ballet werden gecomponeerd.

Uitstel
Het schrijven van balletmuziek 
ging Tsjaikovski over het 
algemeen vrij gemakkelijk af. 
Ondanks de strenge beperkingen 
die een balletlibretto aan een 
componist oplegt - 32 maten in 
een langzame driekwartsmaat, 
dan twaalf maten wat sneller, 
gevolgd door een mars in matig 
tempo, enzovoort - leek hij de 
mooiste melodieën en sfeervolle 
passage zo uit zijn mouw te 
schudden. Maar het libretto voor 
De notenkraker van Petipa beviel 
hem totaal niet. Tsjaikovski 
had zoveel moeite met het 
componeren, dat hij een seizoen 
uitstel vroeg. Dat hoor je in de 
muziek niet terug. Met vloeiende 
elegantie en een enorme 
klankrijkdom trekt Tsjaikovski je 
direct een sprookjeswereld in.
De notenkraker wordt 
tegenwoordig gezien als een 



van de hoogtepunten van het 
klassiek ballet. Maar lange tijd 
was dat niet het geval. Er was 
allerlei kritiek: te veel kinderen 
op het podium (Onrust! Chaos!), 
de prima ballerina kwam te 
laat en te weinig in actie, het 
verhaal stond te ver van het 
origineel van E.T.A. Hoffmann. 
En doordat het wordt verteld 
vanuit kinderperspectief, voelde 
de bezoeker zich niet serieus 
genomen. 
Grappig genoeg is dat laatste - 
naast de briljante muziek van 
Tsjaikovski uiteraard - juist 
een belangrijke reden voor 
het tegenwoordige succes van 
De notenkraker als de perfecte 
familievoorstelling voor de 
kerstdagen. Want juist vanuit de 
blik van de kinderen, ontstaat 
een rijke wonderwereld, zonder 
dat zware thematiek wordt 
opgedrongen. Ondertussen 
ontbreekt volwassen thematiek 
niet: De notenkraker is óók een 
sprookje over de overgang van 
jeugd naar adolescentie, met 
alle bijbehorende verlangens en 
gevoelens. 

Sprookjesverhaal
De notenkraker is gebaseerd 
op Alexandre Dumas’ versie 
uit 1844 van het kerstsprookje 
Notenkraker en muizenkoning 
(1816) van E.T.A. Hoffmann en is 
een ode aan de fantasie. Het is 
niet moeilijk om er een voorloper 
van Lewis Carrolls Alice in 
Wonderland (1865) in te zien: ook 
hier komt een meisje van het 
ene op het andere moment in 
een fantastische droomwereld 
terecht. Dankzij Tsjaikovski’s 
uitbeeldingskracht kan de 
luisteraar in de concertzaal het 
verhaal op de voet volgen, zelfs 
zonder dansers en decors.
Na een miniatuurouverture 
waarin het doek nog even 
gesloten blijft, begint het ballet. 
Het is kerstavond bij de familie 
Stahlbaum, de kerstboom 

wordt versierd, familie en 
vrienden leggen hun cadeaus 
onder de boom. De kinderen, 
waaronder Clara en Fritz 
Stahlbaum vergapen zich aan 
alle pracht en praal. Dan begint 
het feest met de beroemde 
Mars van de tinnen soldaatjes 
en er worden cadeautjes 
uitgedeeld. Om klokslag halftien 
arriveert Drosselmeyer, Clara’s 
peetoom. Zonder klokgelui 
- dat is immers decor - kunt 
u deze scène herkennen aan 
de stijgende loopjes van de 
altviolen, ondersteund door 
trombones en gestopte hoorn. 
Drosselmeyer heeft vier grote 
poppen meegenomen die kunnen 
dansen. Tot groot verdriet van de 
kinderen laat hij ze op een veilig 
plekje opbergen. Hij heeft echter 
nog een pop meegenomen: een 
houten notenkraker, in de vorm 
van een mannetje. Clara is direct 
gecharmeerd van het ventje. 
Als Fritz hem kapotmaakt, is ze 
dan ook ontroostbaar. De gasten 
dansen nog een laatste dans 
voordat iedereen naar bed gaat.
’s Nachts gaat Clara haar bed uit 
om beneden naar de notenkraker 
te kijken. De klok slaat twaalf 
en dan begint de magie. Alles 
groeit tot reuzenformaat! De 
kerstboom, de notenkraker, 
maar ook een leger van muizen, 
die in gevecht raken met 
koekmannetjes. De notenkraker 
voert een speelgoedleger 
tegen de muizen aan. Als de 
muizenkoning het gemunt heeft 
op de notenkraker gooit Clara 
haar schoen naar het ondier, 
dat daardoor lang genoeg 
afgeleid is om neergestoken te 
worden door de notenkraker. 
De muizen trekken zich terug 
en de notenkraker verandert in 
een knappe prins, die Clara door 
het dennenbos de maneschijn in 
leidt, op avontuur. 
Het sneeuwt. In deze Dans 
van de sneeuwvlokjes horen we 
Tsjaikovski op zijn best. Hij 

wijst vooruit naar de muziek 
van de Suikerfee die later ten 
tonele zal verschijnen, maar in 
een andere gedaante. Ritmisch 
is de dans ambivalent, pas als 
het kinderkoor inzet, horen we 
dat het al die tijd al een wals in 
driekwartsmaat was. Op deze 
betoverende muziek, die het 
eerste bedrijf afsluit, verlaten 
Clara en de prins het bos en gaan 
een wondere sprookjeswereld 
tegemoet. 
In het tweede bedrijf neemt 
de prins Clara mee naar 
Snoepgoedland, dat wordt 
geregeerd door de Suikerfee. Om 
te vieren dat Clara de prins gered 
heeft, krijgt ze een hele stoet aan 
lekkers voorgeschoteld: Spaanse 
chocolade (te herkennen aan 
de trompetsolo en uiteraard de 
castagnetten), koffie uit Arabië 
(mysterieuze, langzame muziek, 
met Arabische klanken in de 
strijkers, klarinetten, althobo, 
fagot en tamboerijn), thee uit 
China (piccolo met pizzicati in 
de strijkers) en zuurstokken uit 
Rusland (de beroemde Trepak-
dans met het volle orkest en een 
glansrol voor de tamboerijn). 
Het riet danst (fluiten), de 
harlekijns hupsen en ook de 
bloemen dansen hun wals met 
de beroemde grote harpsolo. 
Daarna dansen de Suikerfee en 
haar ridder een pas de deux, 
ingeleid door wederom de 
harpen, met een prachtige solo 
voor de cello’s, die later door het 
hele orkest triomfantelijk wordt 
overgenomen. Dan is het tijd 
voor de dans van de Suikerfee, 
waarin Tsjaikovski voor het 
eerst de celesta, het betoverende 
klokjesinstrument ten tonele 
voert. Hierna wordt Clara weer 
terug naar haar huis getoverd, 
om zich af te vragen of het 
allemaal een droom was…

Alexander Klapwijk



Vasily Petrenko - dirigent

Geboren: St-Petersburg, Rusland
Huidige positie: music director Royal Philharmonic 
Orchestra London, chef-dirigent European Union 
Youth Orchestra, eredirigent Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, associate conductor 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Studie: Conservatorium St-Petersburg; masterclasses 
bij Ilya Musin, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov
Prijzen: Gramophone Artist of the Year 2017; 
Prokofiev Conducting Competition St-Petersburg 
(2003); Cadaqués Orchestra International 
Conducting Competition (2002)
Gastdirecties: Berliner Philharmoniker, London 
Symphony Orchestra, London Philharmonic 
Orchestra, Philharmonia, Russian National Orchestra, 
Orchestre National de France, NHK Symphony
Tokyo, Sydney Symphony Orchestra Opera: 
Metropolitan Opera of New York/Pique Dame, 
Glyndebourne Festival Opera/Macbeth, Mikhailovsky 
Theatre/Eugene Onegin, La Bohème, Carmen Opera 
Zürich/Carmen
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 2006

Nationaal Kinderkoor en 
Nationaal Jongenskoor

Opgericht: 1989 (kinderkoor) en 2006 
(jongenskoor), samen deel uitmakend van de 
Nationale Koren van stichting Vocaal Talent 
Nederland
Dirigent: Wilma ten Wolde (kinderkoor) en 
Irene Verburg (Jongenskoor)
Zangers: Enthousiaste kinderen uit heel 
Nederland met een bijzondere stem en 
muzikaliteit
Repertoire: meerstemmige klassieke 
koormuziek
Samenwerking: Berliner Philharmoniker, Los 
Angeles Philharmonic Orchestra, Koninklijk 
Concertgebouworkest, Radio Filharmonisch 
Orkest, De Nationale Opera, LUDWIG, 
Rotterdams Philharmonisch Orkest met 
dirigenten als Gustavo Dudamel, Sir John Eliot 
Gardiner, Valery Gergiev, Bernard Haitink, 
Nikolaus Harnoncourt, Sir Simon Rattle, 
Yannick Nézet-Séguin. In 2021–2022 waren 
de Nationale koren Ensemble in Residence bij 
TivoliVredenburg 
Debuut Rotterdams Philharmonisch: 1999Foto: Jan Hordijk

Foto: Svetlana Tarlova



OrkestledenAgenda
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)

zo 8 januari 2023 • 10.30 uur
Music for Breakfast 2
Met Ron Tijhuis (althobo), Carla 
Schrijner (cello) en collega’s uit het 
orkest
kamermuziek van Honegger, 
M. Haydn, Onslow, Broemel en 
Vaughan Williams 

do 12 januari 2023 • 20.15 uur
vr 13 januari 2023 • 20.15 uur
zo 15 januari 2023 • 14.15 uur
dirigent Lahav Shani
piano Daniil Trifonov
Beethoven Eerste pianoconcert
Strauss Ein Heldenleben

zo 12 februari 2023 • 10.30 uur
Music for Breakfast 3
Met Charlotte Sprenkels (harp), 
Veronika Lénártová (altviool) en 
collega’s uit het orkest
kamermuziek van Mozart, Takemitsu, 
Ibert en Debussy

vr 24 februari 2023 • 20.15 uur
zo 26 februari 2023 • 14.15 uur
dirigent Lahav Shani
mezzosopraan (Judith) Claudia 
Mahnke
bariton (Blauwbaard) Johannes 
Martin Kränzle
Ligeti Atmosphères
Bartók Hertog Blauwbaards burcht

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
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers

Altviool
Anne Huser
Roman Spitzer
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

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
Danny van de Wal

Slagwerk
Ronald Ent
Martijn Boom
Adriaan Feyaerts

Harp
Charlotte Sprenkels


