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Dinervouchers
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•  Kip Stroganoff met brood
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•  Russische huzarensalade van aardappel, erwten, zilverui, augurk, rode biet,  
 rundervlees, gevuld tomaatje geserveerd met mayonaise, gevuld eitje en asperge  
 met ham en stokbrood 
•  Shaslick met salade en brood
•  Broodje gezond 
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Programma

Theater aan het Vrijthof 
Papyruszaal

19.00 uur

Dinerpauze (dinervouchers à € 6,50 
zolang de voorraad strekt)
 

15.00-16.00 uur

philharmonie zuidnederland
Mark Wigglesworth (dirigent) 

•  Symfonie nr.2 in e opus 27
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20.30-21.30 uur

philharmonie zuidnederland
Mark Wigglesworth (dirigent) 
Alexander Gavrylyuk (piano)

•  Uit Veertien liederen opus 34: nr.14  
 Vocalise 
•  Het Dodeneiland opus 29
•  Pianoconcert nr.2 in c opus 18
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14.00-14.30 uur

Inleiding door Olga de Kort

16.30-17.40 uur

Marie Hallynck (cello)
Jan Michiels & Inge Spinette (piano)

•  Sonate in g opus 19 voor   
 cello en piano 
•  Symfonische dansen opus 45 
 voor 2 piano’s
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18.15-19.00 uur

Olga Pasichnyk (sopraan)
Natalya Pasichnyk (piano)

•  Liedrecital
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Liedteksten
 
 pagina 17  
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Sergej Rachmaninov

•  Voor zijn tijdgenoten was Sergej 
Rachmaninov een beroemde Russische 
pianist, een gevierde componist en een 
gerespecteerde dirigent. Zijn concerten 
in Europa en Amerika haalden de voor-
pagina’s en waren maanden van te voren 
uitverkocht, tot ergernis van Sergej  
Prokofjev die zijn Amerikaanse droom 
maar niet uit zag komen met een con-
current als Rachmaninov in de buurt. 
Met het verstrijken van de tijd werd het 
accent echter steeds meer naar ‘de com-
ponist’ verschoven. ‘Pianist en dirigent’ 
kwamen meer op de achtergrond. Voor 
de hedendaagse muziekliefhebbers is 
Sergej Rachmaninov een beroemde  
Russische componist, die ook piano 
speelde en dirigeerde. 
 Zelf vond Rachmaninov het heel 
moeilijk om de keuze tussen het compo-
neren, dirigeren en spelen te maken. Hij 
kon nooit met zekerheid zeggen wat zijn 
‘echte bestemming’ was, wat hij was en 
hoe hij zich het liefst zag. Zelfs aan het 
eind van zijn leven had hij twijfels of hij 
de juiste keuzes had gemaakt. Hij werd, 
volgens eigen woorden, ‘gekweld door 
vermoedens’ dat hij ‘door op te veel  
terreinen actief te zijn, niet op de beste 
manier zijn leven had geleefd’. 

•  Aanvankelijk leek het dat de toekomst 
van Sergej Rachmaninov in de pianomu-
ziek lag. Geboren op 1 april 1873 in een 
vermogend aristocratisch gezin, begon 
Sergej al op zijn vierde met pianospelen. 
De plannen om zijn zoon naar een mili-
taire school te sturen, liet de vader van 
Rachmaninov snel varen, aangezien hij 
de erfenis van zijn kinderen er snel door-
heen joeg. Het familiekapitaal was op,  
en Sergej mocht zich naar hartelust met 

muziek bezig houden. Op zijn 9e begon 
hij met zijn opleiding op het conserva-
torium van Sint-Petersburg. Alles ging 
hem met het grootste gemak af en  
binnen een jaar verloor hij zijn belang-
stelling voor de studie. De verhuizing 
naar Moskou en de lessen bij de 
beroemde pianodocent Nikolaj Zverev 
kwamen net op tijd om van een getalen-
teerde kwajongen een serieuze pianist  
te maken. 

•  De eerste composities werden spe-
lenderwijs geschreven. Rachmaninov 
componeerde heel snel en, vooral in de 
beginjaren, zonder enige moeite. Het 
componeren was voor hem net zo 
gewoon als praten. Het enige probleem 
was dat zijn pen ‘het verloop van een 
muziekgedachte vaak amper kon bijhou-
den’. Voor zijn afstudeerwerk, de opera 
Aleko, had de 19-jarige conservatorium-
student slechts 17 dagen nodig. De opera 
kreeg het hoogste cijfer en zijn auteur – 
de gouden medaille. Een jaar later infor-
meerde Pjotr Tsjaikovski zeer beleefd  
bij zijn inmiddels 20-jarige collega of hij 
geen bezwaar had tegen de uitvoering 
van Aleko in één avondvoorstelling met 
zijn eigen opera Iolantha in het Bolsjoj 
Theater. De sprakeloze Rachmaninov 
kon alleen maar ja knikken. 
 Binnen een jaar na zijn afstuderen had 
Rachmaninov al een eigen muziekuitge-
ver. Tot de eerste publicaties behoorden 
het Eerste pianoconcert, romances en vijf 
Morceaux de fantasie die door iedereen 
onmiddellijk als meesterwerken werden 
bejubeld. Rachmaninov had genoeg  
werken om zijn pianorecitals uitsluitend 
uit eigen composities samen te stellen  
en voelde niet eens de behoefte om de 

<
Tekening: Hilda Wiener
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anderen te spelen. Hij was immers niet 
van plan om een concertpianist te wor-
den, zijn levensdoel was het compone-
ren. Hij had het gevoel dat ‘er niets was 
dat hem niet zou lukken’.
 En dan gebeurde het, de eerste grote 
teleurstelling. In augustus 1895 was de 
Eerste symfonie klaar. Rachmaninov was 
enthousiast over het eindresultaat, trots 
op zijn werk en zelfverzekerd. Maar nog 
tijdens de repetities begon hij de gebre-
ken van zijn Eerste ‘in alle afschuwelijke 
naaktheid’ in te zien. De première op 15 
maart 1897 was een marteling, de kritie-
ken waren genadeloos. Vooral de giftige 
recensie van de door iedereen gevreesde 
Cesar Cui bezorgde Rachmaninov bijna 
een zenuwinzinking: ‘als de hel een  
conservatorium zou hebben, en als één 
van zijn begaafde leerlingen een opdracht 
voor een programma symfonie zou  
krijgen… en als hij een symfonie zou 
schrijven zoals de heer Rachmaninov  
het deed, dan zou hij met lof geslaagd 
zijn en de helbewoners in verrukking 
gebracht hebben…’.
 Na afloop van het concert was hij  
op slag veranderd. Later vergeleek Rach-
maninov zich met ‘iemand die een insult 
kreeg en bij wie voor een lange tijd  
én het hoofd, én de handen uitvielen’. 
Hij stopte met componeren, en als zijn 
bezorgde vrienden en de familie niet  
het gelukkige idee hadden gekregen om 
hypnoseseances bij de Moskouse arts 
Nikolaj Dalh te regelen, zouden we 
Rachmaninov nu waarschijnlijk alleen 
als dirigent en pianist kennen. 

•  Tijdens zijn crisismaanden gaf Rach-
maninov muzieklessen en dirigeerde – 
zonder enige ervaring – de voorstellin-

gen van het operagezelschap van Savva 
Mamontov. De eerste repetities verlie-
pen alles behalve soepel, want de begin-
nende dirigent had zo veel vertrouwen in 
de zangers (die de opera waarschijnlijk 
toch al goed kenden) dat hij verzuimde 
ze hun inzetten aan te geven. 
 Maar Rachmaninov leerde snel en 
had het geluk weer aan zijn zijde. In 
1904 debuteerde hij als chef-dirigent van 
het Bolsjoj Theater. In twee operaseizoe-
nen bereikten de voorstellingen het 
niveau van La Scala en Metropolitan 
Opera. De Russische opera dankt aan 
Rachmaninov het introduceren van de 
‘Wagneriaanse nieuwigheid’: hij plaatste 
de dirigenten bok vóór het orkest, en 
niet zoals gebruikelijk was bij zangers, 
met de rug naar de orkestleden. 
 Hoewel het verlengen van het con-
tract materiële zekerheid bood, besloot 
Rachmaninov zich weer volledig aan  
het componeren te wijden. Tijdens zijn 
tournee in Amerika in 1909 sloeg hij 
weer een voorstel af, dit keer van het 
Boston Symphony Orchestra. Alleen het  
Moskouse Philharmonische gezelschap 
kon nog voor het leiden van symfonische 
concerten op hem rekenen.

•  Binnen enkele jaren schreef Rachma-
ninov zijn Tweede, deze keer heel succes-
volle, symfonie, twee pianoconcerten, 
nieuwe romances, pianostukken en het 
symfonische gedicht Het Dodeneiland. 
Deze werken zorgden ook voor het 
opleven van zijn eigen concertpraktijk. 
In de laatste vijf jaren voor de Eerste 
Wereldoorlog gaf Rachmaninov meer 
dan 150 recitals. De tijdgenoten vergele-
ken hem met Liszt, ‘alleen met de  
Russische ziel’. 

• 
Zelf vond Rachmaninov het heel moeilijk om 
de keuze tussen het componeren, dirigeren en 
spelen te maken.
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Sergej Rachmaninov
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Sergej Rachmaninov in 1897

Rachmaninov aan de vleugel
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Het laatste concert in Moskou vond 
plaats op 25 maart 1917. Hij speelde een 
programma met drie pianoconcerten: 
van Liszt, Tsjaikovski en zijn eigen 
Tweede. Acht maanden later verliet 
Rachmaninov Rusland. Aanvankelijk 
voor een tournee in Scandinavië, maar 
iedereen wist dat hij niet terug zou 
komen. Het vertrek leek op een vlucht, 
alles wat hij had, inclusief het archief, 
bleef achter. Hij vertrok met zijn gezin, 
voor altijd. 

•  Rachmaninov verliet Rusland op  
de top van zijn roem. Hij was 44 jaar,  
de grootste musicus van zijn land, een 
wereldberoemde componist, pianist en 
dirigent. Voor buitenstaanders verliep 
zijn leven, buiten de crisis van 1897,  
succesvol, welgesteld en comfortabel.  
Hij had alles: de liefde van zijn gezin, 
vrienden, het publiek, en respect van col-
legae. Een jaar later was hij in Amerika. 
Ook daar wachtte op hem een enthousi-
ast publiek, het succes en de financiële 
zekerheid. Maar er helemaal aan wen-
nen, lukte Rachmaninov nooit. Hij  
miste Rusland, las Russische kranten  
en boeken, had Russen in zijn staf, hielp 
Russische emigranten en regelde via 
Amerikaanse humanitaire organisaties 
materiële hulp voor de in Sovjet-Rus-
land achtergebleven kennissen en vol-
komen onbekenden. Zelfs een van zijn 
laatste concerten in maart 1942 speelde 
hij ten bate van de Sovjetsoldaten. 

•  In de eerste jaren van zijn Ameri-
kaanse leven was het componeren onder-
geschikt aan het spelen. Rachmaninov 
gaf recitals in heel Europa en Amerika, 
en had veel last van de vermoeiende 

tournees. Maar zijn concertreizen waren 
niet slechts noodzakelijke ‘financiële 
arrangementen’. Hij hield van het publiek 
en van het pianospelen. Het idee om 
alleen concerten te spelen om geld te 
verdienen, vond hij onverdraaglijk. 
 Special voor zijn nieuwe program-
ma’s maakte Rachmaninov pianotrans-
cripties van Bach, Schubert, Bizet,  
Mendelssohn en Kreisler. Pas in 1926 
voltooide hij zijn Vierde pianoconcert, dat 
hij twaalf jaar daarvoor in Rusland was 
begonnen. Na dit concert volgden nog 
Drie Russische liederen voor koor en 
orkest, de Corelli-variaties, de Paganini-
rapsodie, de Derde symfonie en als laatste 
de Symfonische dansen. Rachmaninov 
overleed op 28 maart 1943 in Beverly 
Hills slechts enkele dagen voor zijn 70e 
verjaardag.

•  De componist, de dirigent, de pianist, 
in welke hoedanigheid ook, Rachma-
ninov zag zichzelf vooral als musicus. In 
1932 kreeg hij een vragenlijst met als één 
van de vragen ‘wat is muziek?’ Zijn idee 
van muziek was vrij simpel, vond hij: 
‘Het is een zachte maannacht;
Het is een geruis van levende bladeren;
Het is het geluid van verre avondklokken;
Het is wat in het hart wordt geboren en 
naar het hart gaat;
Het is de liefde!
De zuster van de muziek is de poëzie, en 
haar moeder is de droefenis!’

•  Dat alles hoorde Rachmaninov in  
de muziek, en dat alles horen wij in zijn 
muziek terug. De weemoed van een 
trieste nacht, de verre avondklok, de 
liefde, de poëzie, de warmte. Als begin-
nend componist vond hij al vrij snel  

zijn eigen intonatie die tegenwoordig  
in één woord als ‘Russische’ wordt 
genoemd. Zonder citaten uit de Russi-
sche volksmuziek, zonder speciale  
thema’s en teksten wordt zijn muziek  
als Russisch herkend, en hijzelf staat te 
boek als de meest Russische componist 
van de 20e eeuw. Deze herkenbare into-
natie vindt men vooral in de melodieën, 
lang als eindeloze Russische dalen, zan-
gerig en droevig als volksliederen en 
ontroerend als kerkgezangen. Zijn melo-
dische talent was zijn kracht en, in de 
ogen van zijn critici, zijn zwakte. In de 
tijd van muzikale avant-garde, radicale 
vernieuwingen en experimenten met 
klankkleur en harmonieën, klonk Rach-
maninov vaak te romantisch en te 
‘ouderwets’. Ondanks alle verwijten over 
het te melodieuze karakter en het te 
hoge ‘salongehalte’ van zijn muziek, bleef 
hij zichzelf altijd trouw. Hij wilde sim-
pelweg niet ‘ten wille van de mode’ zijn 
eigen ‘muziektoon verraden’, die constant 
in zijn hoofd klonk en door welke hij  
‘de wereld hoorde’. 

 

• 
Rachmaninov wilde simpelweg 
niet ten wille van de mode zijn 
eigen muziektoon verraden.
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15.00-16.00 uur

philharmonie  
zuidnederland
Mark  
Wigglesworth
(dirigent)

•  
Symfonie nr.2 in e opus 
27

Largo – Allegro moderato
Allegro molto
Adagio
Allegro vivace

•  Ondanks de succesvolle voortzetting 
van zijn carrière als componist bleef het 
spook van de Eerste symfonie Rachma-
ninov nog jarenlang achtervolgen. Hij 
vernietigde de partituur, maakte noncha-
lante grapjes over zijn fiasco en beweerde 
zelfs schertsend dat hij in zijn testament 
een paragraaf over het verbod van alle 
uitvoeringen van, verwijzingen naar of 
herinneringen aan zijn Eerste zou opne-
men. En toch, de noodlottige symfonie 
kwam voordurend terug: in het indelen 
van zijn oeuvrelijst (vóór en na de sym-
fonie), in de recensies van nieuwe uit-
voeringen (weer vóór en na), zelfs in de 
muzikale motieven die nog hardnekkiger 
bleken dan noodlotthema’s van Beetho-
ven of Tsjaikovski. 

•  Pas na de uitvoering van de Tweede 
symfonie kon Rachmaninov de last van 
de mislukte Eerste enigszins van zijn 
schouders afschudden. Twaalf jaar na  
de rampzalige première werd de nieuwe 
symfonie toegejuicht door collegae,  
critici en het publiek. Niet verwonder-
lijk: de nieuwe symfonie was het werk 
van een gevestigde componist van het 
Tweede pianoconcert, Preludes voor piano 
en talloze liederen. Met de zekerheid 
van een meester, schreef Rachmaninov 
een symfonie zonder scherpe tegenstel-
lingen of contrasterende dramatische 
ontwikkelingen. Alle vier delen ademen 
rust en vrede uit. Zelfs het tweede deel, 
met zijn uitbundige Russische dansmo-
tieven verstoort de zachte, melancho-
lisch-contemplatieve stemming niet. Het 
daaropvolgende lyrische Adagio herin-
nert aan het middendeel van het Tweede 
pianoconcert. In het slotdeel laat Rach-
maninov alle motieven uit de vooraf-

gaande delen nog een keer voorbij 
komen. Mede door het ontbreken van 
het geschreven programma wordt de 
symfonie vanaf de eerste uitvoeringen  
al met beelden van de Russische natuur 
verbonden, haar eindeloze dalen en 
besneeuwde steppen. Rachmaninov 
sprak deze beeldende associaties nooit 
tegen. 
 

<
Willem Mengelberg, Sergej Rachmaninov
en Mischa Levitzki, ca1922
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16.30-17.40 uur

Marie Hallynck 
(cello)
Jan Michiels & 
Inge Spinette  
(piano) 

•  
Sonate voor cello en  
piano opus 19

Lento – Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso 

•  
Symfonische dansen opus 
45 voor 2 piano’s

Non allegro – Lento – Tempo I
Andante con moto (Tempo di valse)
Lento assai – Allegro vivace –   
Lento assai – Allegro vivace

•  Na het fiasco van de Eerste symfonie 
reageerde Rachmaninov niet meer zo 
heftig op een teleurstellende en koele 
ontvangst van zijn nieuwe werken. De 
reacties op de Sonate voor cello en piano 
waren niet geheel positief, maar ze lok-
ten geen depressie meer uit. De Sonate 
werd vrij snel als een ‘onbruikbaar con-
certstuk’ en zelfs als een ‘verkapt piano-
concert’ bestempeld, maar Rachmaninov 
was het in dit geval niet eens met de 
mening van zijn critici. De componist 
vond dat het hem goed gelukt was om 
de aandacht tussen de twee instrumen-
ten gelijkwaardig en evenwichtig te ver-
delen. Misschien kreeg de piano een iets 
belangrijker aandeel dan de cello, en de 
thema’s worden inderdaad niet door de 
cello maar door de piano geïntrodu-
ceerd… Maar om zijn Cellosonate tot een 
Sonate voor piano en cello te dopen, daar 
gingen critici, volgens hem, echt te ver. 
Een Cellosonate of niet, dit werk biedt 
voldoende mooie en gedenkwaardige 
melodische vondsten zoals de inzet  
in het eerste deel en de verrassende  
wendingen in Allegro scherzando en 
Andante. En … de verwijzingen naar  
het Tweede pianoconcert dat slechts een 
maand daarvoor in première ging.
 De Sonate is opgedragen aan de cel-
list Anatoli Brandoekov (1859-1930), die 
in 1892 de net afgestudeerde Rachma-
ninov met de organisatie van zijn eerste 
‘echte’ concert hielp. Behalve deze 
Sonate, speelde Brandoekov de premières 
van Trio élégiaque en cellotranscripties 
van Preludes. De succesvolle muzikale 
samenwerking groeide uit tot een  
persoonlijke vriendschap, en een jaar  
na de première van de Sonate vroeg 
Rachamninov Brandoekov als zijn 

getuige bij zijn huwelijk met Natalia 
Satina.

•  De laatste compositie van Rachma-
ninov heeft de meest misleidende titel 
van al zijn werken: Symfonische dansen. 
En dat terwijl geen van de bijbehorende 
drie delen een uitgesproken dansvorm 
heeft. En behalve de enigszins walsende 
ritmes in het tweede deel zijn zelfs geen 
dansmotieven te bespeuren. 
 Als Rachmaninov zich aan zijn oor-
spronkelijke plan gehouden had, zouden 
deze meesterlijk georkestreerde Dansen 
nog meer titels hebben. Tijdens het wer-
ken aan de symfonie zag Rachmaninov 
echter van zijn idee af om elk deel van 
een titel te voorzien. De bedachte titels 
zouden te symbolisch zijn: Ochtend, 
Middag en Avond. De drie fases van een 
mensenleven, ook van Rachmaninovs 
leven. Maar ook zonder titels is het Rach- 
maninov gelukt om een caleidoscopisch 
verloop van een mensenleven in drie sym- 
fonische dansbedrijven te componeren. 
 In het eerste deel treden de herinne-
ringen aan zijn jeugd op met verwijzin-
gen naar de inmiddels spreekwoordelijk 
geworden Eerste symfonie. De bruisende 
energie van het tweede deel herinnert 
aan de gebeurtenisvolle maar veel te snel 
voorbijgevlogen jaren. Het naderende 
einde is aangekondigd door het Dies 
Irae-motief in het slotdeel. Dit motief 
komt voor in alle orkestwerken die 
Rachmaninov na zijn vertrek uit Rus-
land componeerde, en toch klinkt het 
onverwachts. Onverwachts en symbo-
lisch. Met zijn laatste werk tekende  
Sergej Rachmaninov niet alleen zijn 
muzikale herinneringen op, hij nam 
hiermee voorgoed muzikaal afscheid.
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18.15-19.00 uur

Olga Pasichnyk 
(sopraan)
Natalya Pasichnyk 
(piano) 

•  
Liedrecital

1. Здесь хорошо (Het is hier goed)  
op. 21, nr. 7

2. Я жду тебя (Ik wacht op jou),  
op. 14, nr. 1

3. Сон (Droom), op. 8, nr. 5
4. У моего окна (Bij mijn raam),  

op. 26, nr. 10
5. Оне отвечали (Zij antwoordden), 

op. 21, nr. 4
6. Ночь печальна (De nacht is triest), 

op. 26, nr. 12
7. Не может быть! (Dat kan niet waar 

zijn!) op. 34, nr. 7 
8. Полюбила я (Ik werd verliefd tot 

mijn verdriet), op. 8, nr. 4

Uit opus 32: 3 preludes voor piano solo
nr. 8 in a klein
nr. 5 in G groot 
nr. 12 in gis klein 

Вокализ (Vocalise), op. 34, nr. 14
9. Сирень (Sering), op. 21, nr. 5
10. Как мне больно (Mijn pijn is zo 

groot), op. 21, nr. 12
11. Ночью в саду у меня (In mijn tuin in 

de nacht), op. 38, nr. 1
12. Маргаритки (Margrieten), op. 38, 

nr. 3
13. Не пой, красавица (Zing niet, de 

schoonheid, in mijn bijzijn), op. 4, 
nr. 4

•  Toevallig of niet, maar alle 85 liederen 
van Sergej Rachmaninov zijn geschreven 
vóór de Oktoberrevolutie van 1917 en 
vóór het vertrek van de componist uit 
Rusland. Zelf liet Rachmaninov zich 
nooit over deze plotselinge beëindiging 
van zijn carrière als liedcomponist uit, 
maar zijn algemeen bekende heimwee 
naar het verdwenen Rusland van weleer, 
gaf de critici reden om het ontbreken 
van nieuwe liederen aan het gemis van 
Russische sfeer toe te schrijven. Het  
vermeende uitdrogen van de muzikale 
inspiratie van Rachmaninov kwam goed 
van pas bij de al te graag mythologise-
rende Sovjetmuziekwetenschappers die 
vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw 
een beeld van een totaal ontwortelde 
componist creëerden. Een componist die 
zijn inspiratie uitsluitend aan Russische 
landschappen, Russische poëzie en de 
traditionele Russische levenswijze had  
te danken.
 Hoewel de liederen uit 1890-1916 
inderdaad een muzikale bloemlezing uit 
de Russische poëzie van de 19e en begin 
20e eeuw vormen, lenen ze zich niet 
gemakkelijk voor het doortrekken van 
een rode lijn in gekozen teksten, melodi-
sche wendingen of stijlelementen. Alle 
compositorische of geestelijke ontwikke-
ling ten spijt, bundelde Rachmaninov 
romances geheel volgens chronologisch 
principe in cycli van zes, twaalf, veertien 
of zestien liederen. 

•  De zeldzame melodische gave van 
Rachmaninov maakt van zijn beste lie-
deren een schat aan ontroerende, diep 
emotionele miniaturen waar de muzikale 
uitwerking in ideale overeenstemming 
met de tekst verloopt. Deze perfectie in 

het afstemmen van de muziek en tekst  
is even opmerkelijk als de perfecte balans 
in de verhouding tussen zanger en pia-
nist. De liederen, geschreven in de tradi-
ties van vocale muziek van Tsjaikovski, 
Rimski-Korsakov en Moessorgski, geven 
de pianobegeleider de kans om zijn 
gebruikelijke ‘achtergrondpositie’ te ont-
stijgen. Rachmaninov, zelf een pianist, 
voorziet een pianopartij van de moge-
lijkheden om een muzikaal beeld steeds 
verder uit te diepen en niet zelden af te 
ronden.
 De literaire kwaliteiten van de geko-
zen teksten zijn heel verschillend, als 
gevolg van eclectische keuze van dich-
ters: van grootmeesters als Poeskjin en 
Lermontov, via de romantici Tjoetsjev  
en Fet naar de symbolisten-tijdgenoten 
Balmont, Blok en Severjanin. Alle nuan-
ces van het menselijke zielsleven komen 
er voorbij: van liefdesverklaring tot de 
éénwording met de natuur, van verwach-
tingen en geluksdromen tot trieste over-
peinzingen over de verloren illusies. Dat 
zijn (en blijven) de meest voorkomende 
psychologische, existentialistische en 
filosofische thema’s van de Russische 
poëzie, licht gekruid met een vleugje 
pessimisme van de fin de siècle. 

•  Elke liedbundel kent zijn eigen 
hoogtepunten en publieksfavorieten. Het 
enorm populaire Zing niet, de schoonheid 
in mijn bijzijn komt uit Zes Romances 
op.4 (1890). De weemoedige en melan-
cholische sfeer van dit gedicht van 
Aleksandr Poesjkin wordt door Rach-
maninov vertaald in een oriëntaals  
aandoende melodie, aanvankelijk  
geïntroduceerd door de piano. In de  
volgende Zes Romances uit 1893 richt 
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Rachmaninov zich op gedichten van  
de Duitse en Oekraïense dichters. De 
Droom van Heine is een korte miniatuur 
over de vergankelijkheid en het verleden 
dat na verloop van tijd steeds meer op 
een droom begint te lijken. Ook het 
geluk van de soldatenvrouw uit de volks-
ballade Ik werd verliefd van Taras Sjevt-
sjenko ligt in het verleden. De klaaglijke, 
geharmoniseerde melodie groeit uit tot 
een ontroerende vocalise met een con-
trapuntische pianopartij.

•  De Twaalf Romances op.14 uit 1896 
worden geopend met Ik wacht op jou! 
Deze vier (in het Russisch drie) woorden 
komen steeds terug en zijn bepalend 
voor de stemming van de nachtelijke, 
gepassioneerde serenade. 
 Zijn nieuwe cyclus met Twaalf 
Romances op.21 componeerde Rachma-
ninov in 1902, aansluitend aan de Sonate 
voor cello en piano en afwisselend met 
de Preludes op.23 en het Tweede piano-
concert. Het honorarium voor deze 
romances was bestemd voor de huwe-
lijksreis van Sergej en Natalia in april 
van dat jaar.
 Naast het tegenstrijdige Ik heb zo veel 
pijn waar het verlangen naar de rustige 
ouderdom niet tegen een jeugdig joie de 
vivre kan, en het mysterieuze, beweeg-
lijke Ze beantwoordden, bevat deze bun-
del twee inmiddels klassieke sfeerminia-
turen. De Sering tekent de eenvoudige 
en pure beelden van de zonsopgang en 
de frisse ochtend. De melodie en piano-
begeleiding in doorzichtige pastelkleu-
ren roepen de associaties met lichte wind 
en de bewegingen van geurige seringen-
takken op. Het gevoel van volkomen rust 
en vrede dat van dit lied uitstraalt, is 

alleen te vergelijken met de romance  
Het is hier goed. De innige verbonden-
heid van de natuur en de ziel in de tekst 
is afgestemd op de verbondenheid van 
de vocale en pianopartijen. De melodie 
in de pianobegeleiding klinkt als een 
natuurlijk vervolg van het vocale thema. 

•  De Vijftien Romances op.26 (1906)  
op gedichten van de Russische klassieke 
dichters en enkele tijdgenoten schreef 
Rachmaninov in de tussenpauzen van 
zijn werk aan de Tweede symfonie en  
het symfonisch gedicht Het Dodeneiland. 
De stemming van deze laatste composi-
tie klinkt na in De nacht is triest, een 
ware Russische elegie over de eenzaam-
heid, met herkenbare zuchtintonaties in 
de melodie. Dit enigszins pessimistische 
lied vormt een groot contrast met het 
tedere Bij mijn raam dat verweven is met 
delicate en lieflijke motieven. 

•  De pessimistische intonaties komen 
terug in Dat kan niet waar zijn! Dit ‘ont-
kenningslied’, vol twijfels en verdriet, is 
een muzikale reactie op het plotselinge 
overlijden van de legendarische actrice, 
een idool van de jonge generatie van de 
Russische intelligentie, Vera Komissar-
zjevskaja (1864-1910). Het lied maakt 
deel uit van de Veertien romances op.34, 
geschreven in 1912 tussen de Etudes-
Tableaux op.33 en de cantate De klokken 
op.35. Deze liedbundel liet het publiek 
tevens kennismaken met de Vocalise. 
De populariteit van dit ontroerende lied 
zonder woorden, opgedragen aan de 
sopraan Antonina Nezjdanova, werd 
vergroot door vele instrumentale en 
orkestbewerkingen. Uit alle enthousiaste 
reacties die Vocalise in de loop der tijd 

mocht ontvangen, valt die van de Neder-
landse componist Marius Monnikendam 
op door zijn nuchterheid: ‘De man die 
zoiets kon schrijven was bij tijd en wijle 
toch werkelijk wel een begenadigde 
muziek-vinder’. 

•  De laatste Zes Romances dateren uit 
september 1916. Deze keer kiest Rach-
maninov uitsluitend voor de teksten van 
zijn tijdgenoten, de dichters-symbolisten 
zoals Aleksandr Blok, Valeri Brjoessov, 
Igor Severjanin en Konstantin Balmont. 
Net als de taal van de gedichten zijn de 
melodieën geraffineerd en vol symboliek. 
Nog nooit van te voren paste Rachma-
ninov de impressionistische middelen 
toe als kenmerkend verbindingselement 
voor de gehele liedcyclus, vanaf het  
verfijnde openingslied In mijn tuin in  
de nacht tot de afsluitende gevoelige  
Margrieten. Keer op keer bewijst Rach-
maninov dat hij volledig op de hoogte is 
van de nieuwste muzikale ontwikkelin-
gen van zijn tijd, maar dat hij zelf kiest 
voor zijn eigen weg. Temidden van 
modulaties, dissonanten en ritmische 
grilligheid blijft zijn muziek delicaat, 
beschouwelijk, lyrisch, technisch veelei-
send, vol dromerig verlangen en ontroe-
rende schoonheid. En melodieus, want 
de melodie is volgens Rachmaninov, ‘de 
muziek zelf, de voornaamste grondslag 
van alle toonkunst’. 

• 
Elke liedbundel kent zijn eigen hoogtepunten  
en publieksfavorieten.
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Lied-
teksten



1 •  Het is hier goed
 Het is hier goed…

Kijk, in de verte
als brandend vuur glanst de rivier;
Een tapijt van kleuren op de velden,
Alleen de wolken zijn wit hier.

Geen mens te zien…
Eeuwige stilte…
Er zijn slechts God en ik.
En bloemen, en de oude naaldboom,
En ook jij bent hier, mijn droom!

2 •  Ik wacht op jou
Ik wacht op jou! Het daglicht is gedoofd,
De nacht haalt zijn donkere deken 
En spreidt het om de aarde, warm en soft,
En laat het licht verbleken.

Ik wacht op jou! De wereld slaapt,
Uit een geurig waas gedronken,
De dag trekt weg en, stap voor stap,
Wordt de wereld in slaap verzonken.

Ik wacht op jou! Gekweld, verliefd,
Ik tel elk ogenblik,
Met passie, ongeduld, gegriefd. 
Op jou wacht ik!

3 •  Droom
Een eigen streek, dat had ik ook;
Wat is hij fraai en mooi!
Een dennenboom boven mijn hoofd…
Het was een droom!

Omringd door vrienden en vol moed,
Geliefd steeds wederom,
Ik werd door iedereen begroet…
Het was en bleef een droom!

1 •  Здесь хорошо
Здесь хорошо…
Взгляни, вдали огнем
Горит река;
Цветным ковром луга легли,
Белеют облака.

Здесь нет людей…
Здесь тишина…
Здесь только Бог да я.
Цветы, да старая сосна,
Да ты, мечта моя!

2 •  Я жду тебя!
Я жду тебя! Закат угас,
И ночи темные покровы
Спуститься на землю готовы
И спрятать нас.

Я жду тебя! Душистой мглой
Ночь напоила мир уснувший,
И разлучился день минувший
Навек с землей.

Я жду тебя, терзаясь и любя,
Считаю каждые мгновенья!
Полна тоски и нетерпенья,
Я жду тебя!

3 •  Сон
И у меня был край родной -
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
Но то был сон!
 
Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова...
Но то был сон!
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4 •  Bij mijn raam
Bij mijn raam, in gedachten verzonken,
Staat de vogelkers, nu vol in bloei…
Met haar geurige takken steeds lonkend,
In kazuifel omhuld, stil in groei… 

Van haar trillende, luchtige bloesem
Vang ik kruidig aroma, verblijd,
En omringd door de geuren, verlossend
Hoor ik liederen het zoete geluid…

5 •  Zij antwoordden 
Ze vroegen: “Hoe zweef je in een vliegende boot
Als een zeemeeuw, zo wit, op de golven,
Uit het zicht van bewakers, geheel onverstoord?”
“Ga roeien!”, beantwoordden ze.

Ze vroegen: “Vergeten, - hoe doe je het alweer,
Omringd door onheil en armoede?
Hoe merk je geen werelds verdriet en onweer?”
“Ga slapen!”, beantwoordden ze.
 
Ze vroegen: “Hoe trek je de schoonheden aan,
Bedwelm ze met lieflijke praatjes?
Hoe word je omarmd, met welke toverij?”
“Ga liefhebben!”, beantwoordden ze. 

6 •  De nacht is triest
De nacht is triest, mijn dromen zijn verdrietig…
In het verre, brede, lege dal
Het lichtje brandt, zo eenzaam en zo schichtig
En het hart dwaalt in de liefdeswaan…

Maar aan wie en hoe kun je vertellen,
Jouw wens, wat ligt er aan je hart?
Een lange weg, zwijgzame brede steppen, 
De trieste nacht en niemand die op je wacht.

 

4 •  У моего окна
У моего окна черемуха цветет,
Цветет задумчиво под ризой серебристой…
И веткой свежей и душистой склонилось и 
зовет…

Ее трепещущих воздушных лепестков
Я радостно ловлю веселое дыханье,
Их сладкий аромат туманит мне сознанье,
И песни о любви они поют без слов…

5 •  Оне отвечали
Спросили они: "Как в летучих челнах
Нам белою чайкой скользить на волнах,
Чтоб нас сторожа не догнали?"
"Гребите!" - оне отвечали.

Спросили они: "Как забыть навсегда,
Что в мире юдольном есть бедность, беда,
Что есть в нём гроза и печали?"
"Засните!" - оне отвечали.

Спросили они: "Как красавиц привлечь
Без чары: чтоб сами на страстную речь
Они нам в объятия пали?"
"Любите!" - оне отвечали.

6 •  Ночь печальна
Ночь печальна, как мечты мои…
Далеко, в глухой степи широкой,
Огонек мерцает одинокий…
В сердце много грусти и любви.

Но кому и как расскажешь ты,
Что зовет тебя, чем сердце полно?
Путь далек, глухая степь безмолвна,
Ночь печальна, как мои мечты.



7 •  Dat kan niet waar zijn!
Dat kan niet waar zijn! is niet waar!
Ze leeft!... zal nu ontwaken…
U ziet het, dat ze praten wil, 
Haar ogen weer eens open doen,

En mij gezien, de tranenstroom zal ze meteen begrijpen.
Glimlachend, zal ze fluisteren: “toe! 
Wat huilt hij toch! Terwijl ik leef !”
Maar nee! Ze zwijgt, ze ligt daar… stil, 
Ze ligt daar …  
onbeweeglijk…

 

8 •  Ik werd verliefd tot mijn verdriet
Ik werd verliefd, 
Tot mijn verdriet,
Op een weesje, 
een misdeelde. 
Dat is het lot
en dát trof mij.

Wij werden uit elkaar gehaald,
Men kwam met macht; 
Weg is hij nou, weggevoerd
Als een rekruut…

Eenzaam, bij vreemden in het huis
Zal ik mijn dagen slijten,
Een soldatenvrouw, nergens thuis,
Tot ik de ogen mag sluiten.
Dat is het lot
en dát trof mij.

 

7 •  Не может быть!
Не может быть! Не может быть! 
Она жива!.. сейчас проснется... 
Смотрите: хочет говорить, 
Откроет глазки, улыбнется, 

Меня увидит, обоймет 
И вдруг, поняв, что плач мой значит,
Ласкаясь, нежно мне шепнет: 
"Какой смешной! о чем он плачет!.." 
Но нет!.. лежит... тиха, нема, 
Недвижна... 

8 •  Полюбила я на печаль свою 
Полюбила я 
на печаль свою 
Сиротинушку 
бесталанного. 
Уж такая мне 
доля выпала! 

Разлучили нас 
люди сильные; 
Увезли его, 
сдали в рекруты... 

И солдаткой я, 
одинокой я, 
Знать, в чужой избе 
и состареюсь... 
Уж такая мне 
доля выпала.
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9 •  Сирень
Поутру на заре
По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать,
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать.

В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
Это счастье в сирени живет.
На зеленых ветвях,
На душистых кистях
Мое бедное счастье цветет.

10 •  Как мне больно
Как мне больно, Как хочется жить…
Как свежа и душиста весна!
Нет! не в силах я сердце убить
В эту ночь голубую без сна.

Хоть бы старость пришла поскорей,
Хоть бы иней в кудрях заблестел,
Чтоб не пел для меня соловей,
Чтобы лес для меня не шумел,

Чтобы песнь не рвалась из души
Сквозь сирени в широкую даль,
Чтобы не было в этой тиши
Мне чего-то мучительно жаль!

11 •  Ночью в саду у меня
Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива,
И безутешна она,
Ивушка, грустная ива.

9 •  Sering
Bij de opkomende zon, 
Door het gras nat van dauw 
Zal ik de ochtend al lopend begroeten;
Bij de seringenboom,
In zijn geurige schaduw,
Zal ik naar mijn geluk weer eens roepen…

Ja, ik weet: het geluk
Vindt men niet overal
En niet vaker dan eenmaal in het leven.
Dat van mij – in de hoek,
Geurt in het seringendal,
Op een tak, in een struik, allerwegen.

10 •  Mijn pijn is zo groot
Mijn pijn is zo groot, het leven is zo goed…
Het voorjaar is vers en geurig!
Mijn hart kan niet doodgaan, nog niet voorgoed,
In de nacht zo donkerblauw en dromerig.

Haast U zich, ouderdom, kom snel,
De rijp, bedek mijn lokken,
De nachtegaal, zing niet zo fel,
Het bos, stop me te lokken.

Dan komt geen lied meer uit de ziel, 
Het breekt niet door naar buiten.
En ik blijf moedeloos en stil, 
En hoef me niet te spijten!

 

11 •  In mijn tuin in de nacht
In mijn tuin in de nacht
Huilt de treurwilg heel zacht…
Mijn ontroostbare, droevige
Treurwilgje, wacht.
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Komt de ochtend met een flits, 
Drogen tranen in het niets,
En vol troost krult de dag 
Al je blaadjes weer vrolijk en spits!

12 •  Margrieten
Oh, kijk, margrieten staan in bloei!
Kijk, hier, kijk, daar, een wilde groei!
Een overschot, een overvloed, 
Een zomerkracht, een zomergloed.

Bloemblaadjes zijn zo keurig wit,
Triangels, vleugels in het verschiet,
Zo teder zijn ze en zo puur.
Zo zijdezacht, een met de natuur.

In elke bloem schuilt de zomerkracht!
De blijdschap, vreugde, licht en macht,
Ze bloeien allen tegelijk,
Het witte leger, geen ontwijk. 

De aarde, brouw je dauwdrank,
Les dorst van bloemen, licht en slank,
Voed stengels met je krachtig sap.
Margrieten, sterren, meisjes-lief ! Ik houd zo van jullie!

  

 13 •  Zing niet, de schoonheid, in mijn bijzijn
Zing niet, de schoonheid, de gezangen
Van het bedroefde Georgië in mijn bijzijn.
Ze laten me alweer verlangen
Naar de verre kust en het andere bestaan.

Helaas! Jouw liederen vol smart 
Herinneren aan andere beelden:
De nacht, de steppe, het door de maan verlicht gelaat 
Van ene verre, arme deerne.
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Раннее утро блеснет,
Нежная девушка зорька
Ивушке, плачущей горько
Слезы кудрями сотрет.

12 •  Mаргаритки
О, посмотри, как много маргариток — 
И там, и тут, 
Они цветут, их много, их избыток. 
Они цветут. 

Их лепестки трехгранные, 
как крылья, 
Как белый шелк. 
В них лета мощь! 
В них радость изобилья, 
В них светлый полк! 

Готовь, земля, цветам из рос напиток, 
Дай сок стеблю... 
О, девушки,
O, звезды маргариток,
Я вас люблю!

13 •  Не пой, красавица, при мне... 
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы!..



Dit lieve en fatale wezen
Vergeet ik bij ons wederzien.
Maar dan zing jij - en ze is weer aanwezig 
Als geest, verbeelding, fantasie.

Zing niet, de schoonheid, de gezangen
Van het bedroefde Georgië in mijn bijzijn.
Ze laten me alweer verlangen
Naar de verre kust en het andere bestaan.

 

Tekst: 
1 • G. Galina 

2 • M. Davidova
3 • H. Heine/A. Plesjtsjejev

4 • G. Galina
5 • V. Hugo/L. Mej

6 • I. Boenin
7 • A. Majkov

8 • T. Sjevtsjenko/A. Plesjtsjejev
9 • E. Beketova
10 • G. Galina

11 • I. Isaalsian/A. Blok
12 • I. Severjanin
13 • A. Poesjkin

Vertaling:  
O. de Kort
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Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь – и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.



Arnold Boecklin, Het Dodeneiland (III), 1883
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Sergej Rachmaninov  
met dochter Irina op het  
landgoed Ivanovka, 1912
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20.30-21.30 uur

philharmonie  
zuidnederland
Mark  
Wigglesworth  
(dirigent)
Alexander  
Gavrylyuk (piano)

•  
Uit Veertien liederen opus 
34: nr.14 Vocalise (1912)

Orkestversie Rachmaninov 1929 

•  
Het Dodeneiland opus 29 
(1908)

•  
Pianoconcert nr.2 in c 
opus 18 (1900-1901) 

Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando 

•  Elke luisteraar of muzikant die de 
muziek van Sergej Rachmaninov kent, 
heeft ongetwijfeld zijn favoriete compo-
sitie, maar bij de vraag naar het meest 
beroemde, meest gespeelde, meest karak-
teristieke, meest tot verbeelding spre-
kende werk laten het Tweede pianoconcert 
bij de pianomuziek, Vocalise bij de 
liederen en het symfonische gedicht 
Het Dodeneiland bij de orkestwerken  
de andere werken ver achter zich. 

•  De oorspronkelijke versie van de  
Vocalise was bedoeld voor zang met  
pianobegeleiding en opgedragen aan  
de sopraan Antonina Nezjdanova  
(1873-1950). Als lied zonder woorden 
verscheen het in 1912 in de liedbundel  
met Veertien Romances op.34. Een pure, 
romantische cantilene, die niet alleen 
aan de verhevenheid van Russische 
kerkliederen en de lange uitgesponnen 
melodieën van volksliederen herinnert, 
maar ook aan het heldere verloop van  
de Aria‘s van J.S. Bach. De weemoedige 
ondertoon van het afscheidsmotief paste 
als de beste bij het heersende pessimisme 
in Rusland en de donkere sfeer van het 
tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog. 
Het jaar waarin vele Russen met steeds 
groeiende nostalgie van het ongrijpbare 
en het onomkeerbare geluk ‘van toen‘ 
droomden.
 De groeiende populariteit van de 
Vocalise zorgde voor talloze transcripties 
en bewerkingen. Het preciese jaar van 
het ontstaan van de eerste orkestbewer-
king is niet te achterhalen, maar uit de 
brief van Rachmaninov aan de dirigent 
en cellist Modest Altschuler (26 maart 
1918) wordt duidelijk dat hij goed op de 
hoogte was van het concert in Kopenha-

gen waar zijn Vocalise door het ensemble 
van 22 strijkers werd gespeeld. Zelf nam 
Rachmaninov de Vocalise in 1929 op, als 
dirigent van het Philadelphia Orchestra.

•  Ondanks de slecht gespeelde Mos-
kouse première in mei 1909 maakte het 
symfonisch gedicht Het Dodeneiland  
een blijvende indruk op alle aanwezigen. 
Door de stille kracht en de onverstoor-
bare kalmte van de muziek, en door de 
gave van Rachmaninov om de stilte 
paradoxaal genoeg met de muziekklan-
ken uit te beelden. 
 Het nieuwe orkestwerk van Rachma-
ninov werd geïnspireerd door Die Toten-
insel van de Zwitserse Arnold Böcklin. 
Deze veel besproken symbolist was op 
dat moment op de top van zijn roem. In 
Rusland behoorde een reproductie van 
zijn Dodeneiland tot een vast attribuut in 
de studeerkamer van elke student. Rach-
maninov kende het schilderij van de 
exposities in Leipzig en Dresden. Hij 
kwam steeds terug om Böcklins werk te 
bestuderen en vond het een uitdaging 
om de donkere, altijd onveranderlijke 
‘zee der eeuwigheid’ met muziekmiddelen 
uit te beelden. En niet alleen de onbe-
weeglijke watervlakte, maar ook de boot 
van Charon die de zielen van gestorve-
nen naar de andere wereld vaart. Naast 
een geconcentreerde stilte kent het sym-
fonische gedicht van Rachmaninov de 
laatste afscheidsgroet, de blije en trieste 
herinneringen, het noodlottige Dies Irae 
dat in tremolo van altviolen het onont-
koombare einde verkondigt...Alles klinkt 
en leeft, en alles verdwijnt abrupt in de 
dichttrekkende mist rondom het 
Dodeneiland…
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•  Het Tweede pianoconcert behoort tot 
één van de meest legendarische werken 
uit het 20e-eeuwse pianorepertoire en  
is er zeker één met de meest bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. Na de rampzalig 
verlopen première van zijn Eerste symfo-
nie viel Rachmaninov in een diepe 
depressie en stopte met componeren.  
Na een halfjaar naar het lege muziekpa-
pier gestaard te hebben, begon hij zich 
zorgen te maken. Zijn concertreis naar 
Londen was al in zicht maar hij had nog 
geen noot van het aan de Engelse impre-
sario beloofde nieuwe Tweede pianocon-
cert op papier gezet. Uit pure wanhoop 
en op aandringen van bezorgde vrienden 
en familieleden richtte de componist 
zich tot de Moskouse arts Nikolaj Dahl. 
Dag in dag uit herhaalde Dahl zijn 
steeds dezelfde hypnotiserende formule: 
‘U gaat aan Uw concert beginnen. U zult 
met gemak werken. Het zal een prachtig 
concert worden’. De behandeling sloeg 
goed aan, en het Tweede pianoconcert 
werd geschreven. 
 De ‘hypnotische’ uitwerking van dit 
pianoconcert op zijn luisteraars is echter 
geheel aan het meesterschap van Rach-
maninov te danken en zijn vermogen  
om de overvloed aan melodieën met de 
meeste precisie uit te werken en te struc-
tureren. Het concert staat bekend om de 
evenwichtige doorwerking, ingenieuze 
combinaties van thema’s, afwisseling van 
diverse melodie-instrumenten en het 
uitbundige slot. Vanaf de eerste uitvoe-
ringen roept deze muziek steeds de 
meest poëtische beelden en vergelijkingen 
op. De beroemde plechtige akkoorden 
van de opening bereiden als luidende 

klokken de introductie van het hoofd-
thema voor. De componist Nikolaj 
Medtner vergeleek deze openingsak-
koorden met Rusland zelf: ‘Vanaf de 
eerste klokslag voel je hoe Rusland  
zich in zijn gehele lengte opricht’.
 Opvallend genoeg waren het tweede 
en derde deel als eersten gereed. De 
componist speelde ze in 1900 als voor-
proefje van zijn nieuw pianoconcert. Pas 
later voegde hij er het eerste deel aan toe. 
De wereldpremière van zijn concert ver-
trouwde hij toe aan Vassili Sapjelnikov 
en het London Philharmonic Orchestra.
Het concert is het meest geprogram-
meerde pianoconcert van alle Russische 
componisten en kan in het aantal opna-
men en uitvoeringen wedijveren met  
het pianoconcert van Tsjaikovski. De 
opname van Rachmaninov zelf met het 
Philadelphia Orchestra onder leiding 
van Leopold Stokowski in 1929 behoort 
tot de standaardvertolking, die duidelijk 
de bedoelingen van de componist laat 
horen en zijn verbluffende pianistische 
techniek demonstreert.

boven
K.Somov, Portret van Rachmaninov
onder
B.Chaliapin, Portret van Rachmaninov
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Biografieën uitvoerders componistendag  
Rachmaninov 2014

philharmonie zuidnederland
•  De philharmonie zuidnederland is in april 
2013 ontstaan uit een fusie van Het Brabants 
Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest. 
Door de fusie is het orkest een van de groot-
ste Nederlandse orkesten geworden. Groots 
bezette meesterwerken van Strauss, Mahler, 
Wagner en Stravinsky zijn partituren die het 
orkest gemakkelijk aankan. Daarnaast kan 
het orkest waar nodig opgesplitst worden in 
meerdere kleinere kamerorkesten, niet alleen 
voor vele klassieke en andere kleiner bezette 
partituren, maar ook voor educatieve doel-
einden.
 In het eerste seizoen bepalen vertrouwde 
(gast)dirigenten van de samenstellende 
orkesten zoals Kees Bakels, Jan-Willem  
de Vriend, Ed Spanjaard, Otto Tausk en 
Andrew Grams niet alleen de continuïteit, 
maar ook de koers van de philharmonie 
zuidnederland. Door de omvang heeft het 
orkest vele mogelijkheden om zich uitgebreid 
in de regio Brabant, Limburg en Zeeland te 
manifesteren. De banden die de samenstel-
lende orkesten hadden met belangrijke en 
feestelijke gebeurtenissen in de regio blijven 
bestaan.  
 Ook de samenwerking met Opera Zuid 
wordt gecontinueerd. Door de grote omvang 
van het orkest zijn er uitgebreide mogelijk-
heden ontstaan om zich breed op educatief 
gebied in te zetten, zowel in samenwerking 
met het onderwijs als door middel van inno-
verende concertprogramma’s. De philharmo-
nie zuidnederland kan immers alles spelen en 
brengt de pracht van de complete muziekge-
schiedenis binnen handbereik.
www.philharmoniezuidnederland.nl

Mark Wigglesworth
•  Mark Wigglesworth, geboren in Sussex, 
Engeland won in 1989 na zijn studie aan het 

Royal Academy of Music in London de 
Kondrashin International Conducting Com-
petition. In 1992 startte hij zijn assistent-
schap bij het BBC Symphony Orchestra. Hij 
is chef van het Swedish Radio Symphony 
Orchestra en het BBC National Orchestra of 
Wales. Gastdirigentschappen vervulde hij bij 
de meeste grote Britse orkesten. Daarnaast 
werkte Wigglesworth met de beste orkesten 
in Europa, zoals de Berliner Philharmoniker, 
het Concertgebouworkest en het Budapest 
Festival Orchestra. Hij dirigeerde ook vrijwel 
alle grote orkesten in Amerika.
 Al evenzeer maakte Mark Wigglesworth 
naam als operadirigent. Hij dirigeerde o.a. in 
Glyndebourne (Peter Grimes, La Bohème, Le 
Nozze di Figaro), bij de English National 
Opera (Lady Macbeth van Mtsensk, Così fan 
tutte, Falstaff, Katja Kabanova), De Neder-
landse Opera (Peter Grimes), de Metropoli-
tan Opera (Le Nozze di Figaro) en Covent 
Garden (Die Meistersinger von Nürnberg).
 Voor het label BIS maakte Wigglesworth 
een nu bijna voltooide opname van de com-
plete symfonieën van Sjostakovitsj, die 
wereldwijd lof ontving. In 2013 startte hij 
zijn samenwerking met het Nederlands  
Philharmonisch Orkest. Op 8 januari ver-
zorgde hij samen met pianist Ronald Brauti-
gam en sopraan Eva-Maria het openings-
concert in het Concertgebouw t.g.v. het 
125-jarig bestaan van dit gebouw.
www.markwigglesworth.com

Alexander Gavrylyuk
•  Alexander Gavrylyuk werd in 1984 in 
Charkov, Oekraïne geboren. Zijn eerste con-
cert gaf hij op zijn negende. Dertien jaar oud 
won hij de tweede prijs tijdens de Horowitz 
International Piano Competition in Kiev, een 
prestatie die hij nog verbeterde toen hij er 
twee jaar later terugkeerde en zowel de eerste 

prijs als de Gouden Medaille veroverde. In 
2005 won hij eveneens de eerste prijs en de 
Gouden Medaille, naast de prijs voor Beste 
Uitvoering van een pianoconcert, van de  
11e Artur Rubinstein Mastercompetition,  
Tel Aviv.
 Sindsdien gaf Gavrylyuk recitals in o.a. 
Tokyo de Opera City Hall, het Sydney 
Opera House en de Grote Zaal van het 
Moskous Conservatorium. In 2008-2009 
debuteerde Alexandre Gavrylyuk in de serie 
Meesterpianisten in de Grote Zaal van het 
Concertgebouw in Amsterdam. Hij speelde 
met de grote orkesten ter wereld, zoals de 
New York Philharmonic, het Russisch  
Nationaal Orkest, het Tokyo Symphony 
Orchestra en het Warsaw Philharmonic. Mei 
2008 maakte hij een uitzonderlijk debuut bij 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest met 
de Paganini-rhapsodie van Rachmaninov, 
waarna hij direct werd uitgenodigd bij het 
Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v.  
Mikhail Pletnev (Prokofjev Tweede piano-
concert).
 In seizoen 2012/2013 heeft Alexander 
gespeeld met onder andere het Stuttgarter 
Philharmoniker, het Seoul Philharmonisch 
Orkest, het Bournamouth Symphony 
Orchestra, het Radio Filharmonisch Orkest 
(tijdens de ZaterdagMatinee in het Concert-
gebouw), Amsterdam Sinfonietta, het Pools 
Nationaal Radio Orkest, het Brabants Orkest 
en met het Residentie Orkest. In maart 2013 
heeft hij voor de tweede keer gesoleerd  
bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest  
en onder leiding van Vladimir Jurowksi het 
derde pianoconcert van Rachmaninoff 
gespeeld. 
 Verder heeft hij concerten gegeven in 
Nieuw Zeeland en Australië, maakte hij een 
tournee door Mexico en Rusland en gaf hij 
recitals in Nederland, Taiwan, Polen en de 
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Verenigde Staten. In mei 2013 heeft Alexan-
der zijn debuut gemaakt bij het Orchestre  
de la Suisse Romande, waar hij onder leiding 
van Neeme Järvi alle piano concerten van 
Rachmaninov en diens Rapsodie heeft 
gespeeld. Alexandre Gavrylyuk maakte 
DVD- en CD opnames van onder meer 
Rachmaninov, Skrjabin en Prokofjev. 
www.alexandergavrylyuk.com

Marie Hallynck
•	 Marie Hallynck (1973, België), kan wor-
den beschouwd als één van de beste cellisten 
van haar generatie en heeft opgetreden in 
prestigieuze zalen zoals het Concertgebouw 
te Amsterdam, Musikverein te Wenen, de  
Wigmore Hall in Londen, het Théâtre de La 
Ville en de Cité de la Musique in Parijs, het 
Palais des Beaux-Arts in Brussel, Birming-
ham Symphony Hall en de Kölner Philhar-
monie. In 2000 speelde ze haar debuut in 
Carnegie Hall New York en ook in de Ber-
lijnse Philharmonie, waar ze onmiddellijk 
werd uitgenodigd voor het daaropvolgende 
seizoen.
 Ze speelde als soliste met een 50-tal 
orkesten in Europa, Turkije, de VS en Korea, 
waaronder het Sint-Petersburg Philharmo-
nisch Orkest, het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest en het Concertgebouw Kamer-
orkest.
 Ook in kamermuziekverband treedt zij 
regelmatig op, onder andere met haar eigen 
kamermuziekensemble Kheops. Marie Hal-
lynck ontving talrijke nationale en internati-
onale onderscheidingen. Ze is prijswinnaar 
van het beroemde Eurovisie-Concours van 
de Klassieke Muziek in 1992 en de Juventus 
Association in 1996. In 2000 werd ze verko-
zen tot ‘Rising Star’ door het ECHO Net-
work en in 2002 werd ze door de Belgische 
muziekpers verkozen tot ‘Solist van het jaar’. 

 Zij maakte CD opnames van onder andere 
Vieuxtemps, Jongen, Schumann, Grieg, 
Debussy, Britten & Bacri. Ook maakte ze 
twee CD’s met het Kheops ensemble.
Naast haar optredens geeft ze les aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel. 
Ze speelt op een instrument van Matteo 
Goffriller uit 1717.
www.mariehallynck.com

Jan Michiels
•  Jan Michiels studeerde bij Abel Matthys 
aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. 
Daarna werkte hij aan de Hochschule der 
Künste Berlin onder leiding van Hans Ley-
graf. Hij is prijswinnaar van vele prestigieuze 
internationale wedstrijden, waaronder de 
Koningin Elisabethwedstrijd (1991).
 Momenteel is hij docent piano aan het 
Koninklijk Conservatorium Brussel, waar hij 
tevens gedurende acht jaar de klas Heden-
daagse Muziek leidde. Hij gaf masterclasses 
in London, Murcia, Hamburg, Oslo, Monte-
pulciano, Szombathely (Bartokfestival). In 
2011 behaalde hij een doctoraat in de kun-
sten (met grootste onderscheiding) na de 
presentatie van een ‘teatro dell’ascolto’, geïn-
spireerd door de ‘nieuwe Prometheus’ van 
Luigi Nono. 
 Jan Michiels treedt regelmatig op als solist 
of in kamermuziekverband (met onder 
andere het pianokwartet ‘Tetra Lyre’ en in 
piano duo ‘YIN-YANG’ met Inge Spinette) 
in diverse muziekcentra in Europa en Azië. 
Zijn repertoire reikt van Bach tot vandaag. 
Naast vele radio-opnames realiseerde hij 
CD's met werk van onder andere Bach, Bar-
tók, Beethoven, Brahms, Busoni, Debussy, 
Dvorák, Janácek, Liszt, Rachmaninov, Ligeti, 
Kurtág en Goeyvaerts. De CD ‘Via Crucis’ – 
een Lisztportret (Eufoda) – werd bekroond 
in 2002 met een Caeciliaprijs. Op het con-

certpodium heeft hij diverse integrales op 
zijn naam staan: de volledige cyclus Beetho-
vensonates, het integrale pianowerk van 
Schoenberg, Webern en Berg, het volledige 
piano-oeuvre van Ligeti en al de kamermu-
ziek met piano van Johannes Brahms.
www.michielsjan.be

Inge Spinette
•  Inge Spinette studeerde eerst piano in 
Brussel waar ze het Hoger Diploma met 
grote onderscheiding behaalde en speciali-
seerde zich vervolgens in Liedbegeleiding  
in de Guildhall School of Music and Drama 
in London-Barbican. 
 Sinds 1992 is ze verbonden aan de 
Koninklijke Muntschouwburg in Brussel 
waar ze werkt met veel internationaal gere-
nommeerde zangers en dirigenten. Als lied-
begeleidster was ze te horen op talrijke grote 
podia in België: de Munt, Bozar, Flagey, de 
Singel, Concertgebouw Brugge, evenals in 
het Concertgebouw in Amsterdam, Musik-
verein Wien, O.M.M.A-Athene, Châtelet-
Parijs, Opéra de Lille.
 Met pianist Jan Michiels vormt ze een  
pianoduo sinds 1990 en hun samenwerking 
werd vastgelegd in vele cd opnames met wer-
ken van Bach tot Kurtàg. Ze treden regelma-
tig op in binnen- en buitenland. Bovendien 
doceert ze Liedbegeleiding aan het Konink-
lijk Conservatorium Brussel. Inge Spinette  
is een graag geziene gast bij de componisten-
dag. Zij was ook betrokken bij voorgaande 
edities rond Bartók (2011) en Dvořák 
(2012).
www.ingespinette.be

Olga Pasichnyk
•  De sopraan Olga Pasichnyk is thuis in 
opera, oratorium, concert en lied, beschikt 
over een groot stijlgevoel en beheerst diverse 
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uitvoeringspraktijken. Haar repertoire reikt 
van Monteverdi tot de hedendaagse compo-
nisten. Haar uitgebreide discografie van 
ongeveer 45 CD’s illustreert ten volle de 
omvang van haar repertoire. Hoogtepunten 
vormen onder meer haar vele Händel vertol-
kingen.
 Haar carrière bouwde ze succesvol op in 
gevestigde concertzalen als le Châtelet, Salle 
Pleyel, Théâtre des Champs Elysées (Parijs), 
het Concertgebouw Amsterdam, De Doelen, 
de Singel, het Paleis voor Schone Kunsten, 
het Concertgebouw Brugge, het Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, de Philharmo-
nie in Luxemburg en meerdere zalen in 
Engeland, Duitsland, Rusland, Polen, Japan 
en Australië.
 Ze werkte samen met o.a. Das Neue 
Orchester (Keulen), The English Concert, 
het European Union Baroque Orchestra, het 
Freiburger Barockorchester, het Nationaal 
Orkest van Rusland, die Akademie für Alte 
Musik Berlin, Concerto Köln, l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg, l'Orchestre 
philharmonique royal de Liège, l’Orchestre 
de Radio France, die Rheinische Philharmo-
nie Koblenz.
 Olga Pasichnyk studeerde piano en 
muziekpedagogie in Rivne (Oekraïne) en 
zang aan de conservatoria van Kiev en  
Warschau. In 1992 werd ze benoemd tot 
soliste bij de kameropera van Warschau, waar 
ze de titelrol zong in opera’s van Monteverdi, 
Händel, Mozart, Rossini en Verdi. Haar 
talent werd bekroond in het Vocalisten  
Concours van ’s-Hertogenbosch, de Mirjam 
Helin International Singing Competition in 
Helsinki en de Internationale Muziekwed-
strijd Koningin Elisabeth. Met haar al even 
getalenteerde zuster, de pianiste Natalya 
Pasichnyk, geeft ze regelmatig liedrecitals.
www.olgapasichnyk.com

Natalya Pasichnyk
•  Natalya Pasichnyk begon haar muzikale 
opleiding al op 3-jarige leeftijd, ging stude-
ren aan een speciaal internaat voor muzikaal 
getalenteerde kinderen in Lviv en vervolgde 
haar muzikale opleiding aan het Conservato-
rium van Lviv. Ze volgde postdoctorale  
studies aan zowel de Chopin Academy of 
Music in Warschau als aan het Royal College 
of Music in Stockholm. 
 Ze heeft opgetreden in geheel Europa,  
de Verenigde Staten, Japan, Argentinië en in 
beroemde concertzalen zoals Santory Hall 
(Tokio), Berwald Hall (Stockholm), Kon-
serthuset (Stockholm), de Singel (Antwer-
pen), Auditori Winterthur (Barcelona), 
Musikhalle (Hamburg), Teatro Colón (Buenos- 
Aires), in alle belangrijke Poolse concertzalen, 
op festivals zoals het Beethoven-festival en 
het Mozart-festival, La Folle Journee, Gdansk 
Piano Autumn, Schubertiada (Spanje) en in 
de paleizen van St. Petersburg. Ze werkte 
samen met het Swedish Radio Symphony 
Orchestra, Mozarteum (Duitsland), Orchestre 
d'Auvergne (Frankrijk), Filharmonisch 
Orkest van Krakau, Wroclaw, Gdansk en 
Poznan (Polen), Norrlandsoperan (Zweden) 
en met dirigenten zoals Christopher 
Hogwood, Evgeniy Svetlanov, Arie van Beek, 
Jacek Kaspszyk, Marek Mos, B Tommy 
Andersson en Robert Stehli. Natalya maakte 
talrijke opnames voor radio en televisie en 
CD opnames van o.a. Chopin en Bach.
 Ze is prijswinnaar van de vijfde Nordic 
Piano Competition in Nyborg (Denemarken, 
1998), de World Piano Competition in  
Cincinatti (USA, 1999) en in 2001 werd ze 
bekroond met een speciale prijs op het Inter-
nationale Piano Concours Umberto Micheli 
in Milaan, Italië. Tevens gaf ze les aan het 
Royal College of Music in Stockholm. 
www.natalyapasichnyk.com
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De componistendag 2015 vindt plaats op 
17 januari 2015 en staat in het teken van 
Sjostakovitsj.
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Muzieksuggesties 
voor dit theater-
seizoen
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30 januari, 20:30 uur, Onze Lieve Vrouwebasiliek

Vocale parels: De Nederlandse  
Bachvereniging
Lars Ulrik Mortensen, dirigent
Maarten Engeltjes, contratenor

Jan Kobow, tenor
Thomas Bauer, bas

Muziek van Bruhns, Schein, Kuhnau en J.S. Bach
 

Bach gebruikt de tekst De Lofzang van Simeon niet letterlijk, maar de totale  
overgave van de oude priester is overduidelijk: ‘Ik verheug me op mijn dood’. De  

andere twee cantates werken toe naar deze volledige acceptatie.

31 januari, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof 

philharmonie zuidnederland
Orkest op volle sterkte

Otto Tausk, dirigent  
Kristóf Baráti, viool 

Debussy, Prélude à l ’après-midi d’un faune     
Korngold Vioolconcert    

R. Strauss, Ein Heldenleben  

In 1898 schreef Richard Strauss Ein Heldenleben voor Willem Mengelberg en het Con-
certgebouworkest, een groots bezette partituur vol overdonderende muziek. De philhar-

monie zuidnederland op volle sterkte is nodig om dit meesterwerk tot klinken te brengen.

6 februari, 20:30 uur, Sint Janskerk

Internationale solisten: Severin von  
Eckardstein (piano)

 
Franziska Holscher, viool

Nils Monkemeyer, altviool
Danjulo Ishizaka, cello

Pianokwartetten van Mozart, Dvořák en Brahms
 

‘Hij is eigenlijk alles in een: lyrisch en virtuoos, poëtisch en koelbloedig’, aldus de pers 
over de geniale pianist Severin von Eckardstein, wiens carrière de allerhoogste toppen 

scheert na zijn eerste prijs op het Koningin Elisabethconcours in 2003. Vele malen was  
hij reeds in Maastricht te beluisteren, maar nog nooit in puur kamermuziekverband. 

Ongetwijfeld wordt ook dit opnieuw een uitzonderlijke avond.
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14 februari, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof

philharmonie zuidnederland
Verrassend en vertrouwd 
Michel Tabachnik, dirigent 
Mikhail Rudy, piano
Mahler uit Symfonie nr. 10: Adagio  
Bartók Pianoconcert nr. 3  
Stravinsky Le sacre du printemps

In juni 1913 ging er een schokgolf door Parijs. Stravinsky’s Sacre du printemps veroor-
zaakte een rel. De muziek was ongehoord nieuw, het bijbehorende ballet even voor-
uitstrevend als brutaal. Inmiddels is de storm geluwd en is Stravinsky’s Sacre net als 
Mahlers Adagio en Bartóks Pianoconcert een even verrassend als vertrouwd werk. 

20 februari, 20:30 uur, Sint Janskerk

Internationale solisten: Quirine Viersen 
(cello)
Silke Avenhaus, piano
Antje Weithaas, viool
Pianotrio’s van Beethoven, Keuris en Schumann
 
Quirine Viersen behoort internationaal tot de vooraanstaande muzikale persoonlijk-
heden. Met haar intense, expressieve en virtuoze spel geeft ze telkens weer blijk van 
haar grote muzikaliteit en meester-kracht. In Maastricht is ze te gast met haar vaste 
partners Silke Avenhaus (piano) en Antje Weithaas (viool): een trojka schitterende 
ambassadeurs voor de klassieke muziek. 

9 mei, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof

philharmonie zuidnederland
Spectaculair en overdonderend
Ed Spanjaard , dirigent
Andrey Baranow, viool 
Sibelius Vioolconcert    
Sjostakovitsj Symfonie nr 4  

Een spectaculaire symfonische seizoensafsluiting in stijl. Een orkest met 109 musici 
op volle sterkte. Een overdonderende Symfonie nr. 4 van Sjostakovitsj en het Viool-
concert van Sibelius dat met veel warmte zingt over Noordse fjorden en ijskoude 
vlakten. 

3131

www.philharmoniezuidnederland.nl
www.theateraanhetvrijthof.nl
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