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Dinervouchers
Aan de UITbalie in het Theater aan het Vrijthof zijn dinervouchers  
verkrijgbaar à € 6,50 per stuk (zolang de voorraad strekt).  

Per gerecht, één dinervoucher.
• Kip Stroganoff met brood
• 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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Biografieën uitvoerders > 24 
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14.30 – 15.00 uur

philharmonie zuidnederland o.l.v. 
Dmitri Liss; Alexander Kniazev, cello

•  Celloconcert nr. 1 in Es opus 107  
 Allegretto
 Moderato
 Cadenza 
 Allegro con moto
 

Theater aan het Vrijthof 
Papyruszaal

13.30 – 14.00 uur

Inleiding door Olga de Kort-Koulikova

15.30 – 16.30 uur

Quatuor Danel

•  Strijkkwartet nr. 2 in A opus 68  
 Ouverture (Moderato con moto)
 Recitative & Romance (Adagio)
 Wals (Allegro)
 Thema met Variaties (Adagio)

•  Strijkkwartet nr. 6 in G opus 101  
 Allegretto
 Moderato con moto
 Lento 
 Lento – Allegretto 
 

17.35 – 18.05 uur

Van Baerle Trio & Olga Kindler 
(sopraan)

•  7 liederen op gedichten van  
 Alexander Blok opus 127
 Lied van Ophelia
 Gamajoen, de profeetvogel
 Wij waren samen
 De stad slaapt
 Storm
 Geheime tekens
 Muziek  

Programma

16.50 – 17.20 uur

Van Baerle Trio: Hannes Minnaar  
(piano), Maria Milstein (viool) &  
Gideon den Herder (cello)

•  Pianotrio nr. 2 in e opus 67
 Andante 
 Allegro con brio
 Largo
 Allegretto

18.30 – 19.10 uur

Quatuor Danel

•  Strijkkwartet nr. 15 in es opus 144  
 Elegie: Adagio –
 Serenade: Adagio – 
 Intermezzo: Adagio – 
 Nocturne: Adagio – 
 Treurmars: Adagio molto – 
 Epiloog: Adagio

20.30 – 21.50 uur

philharmonie zuidnederland  
o.l.v. Dmitri Liss

•  Symfonie nr. 7 in C opus 60   
 ‘Leningrad’   
 Allegretto
 Moderato (poco allegretto)
 Adagio 
 Allegro non troppo  

19.10 uur

Dinerpauze  
(Dinervouchers zijn op voorhand  
te koop bij de UITbalie à €6,50)
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Dmitri Sjostakovitsj

•  De Russische dirigent Evgeni  
Mravinsky vergeleek Dmitri Sjostakovitsj 
met een kroniekschrijver van zijn tijd.  
In werken van Sjostakovitsj hoort de 
aandachtige luisteraar inderdaad het 
enthousiasme van de jaren 20, de tragi-
sche echo’s van politieke repressies en 
oorlogsgebeurtenissen van de jaren 30  
en 40, de nieuwe hoop van de ‘dooi’ en 
ontgoocheling van de jaren 60 en 70.  
De muzikale ‘oorgetuigenissen’ van 
Sjostakovitsj vormen een omvangrijke 
kroniek van meer dan zestig jaar Sovjet-
geschiedenis zoals de componist die  
zag en beleefde.
•  Deze muzikale nalatenschap en de 
persoonlijke keuzes en beslissingen van 
Dmitri Sjostakovitsj vormen al jarenlang 
het onderwerp van verhitte discussies. 
Zijn relatie met de staat en de compo-
nistenbond, zijn officiële optredens, de 
rol van buitenmuzikale invloeden in zijn 
werken, zelfs de artistieke en culturele 
waarde van zijn oeuvre, alles wordt ter 
discussie gesteld. De muziekwetenschap-
pers, schrijvers, critici en luisteraars gaan 
op zoek naar de verborgen betekenissen 
van muzikale citaten, geheime codes  
en diepe boodschappen die mogelijk 
verborgen zijn in Sjostakovitsj’ werken.  
Alle pogingen om definitieve puntjes  
op de i te plaatsen leiden voorlopig tot 
niets want de ‘meerstemmigheid’ van de  
composities vormt een schril contrast 
met de zeldzame uitlatingen die hij zich 
permitteerde. 
•  Hoewel de eerste jaren van zijn 
muzikale loopbaan vrijwel onverstoord 
verliepen, bevond Sjostakovitsj zich 
altijd in het centrum van de polemiek. 
Als student van het conservatorium  
in Sint Petersburg bezorgde hij zijn  

klassiek georiënteerde compositieleraar 
Maximilian Steinberg slapeloze nachten. 
De bejaarde docent noteerde in zijn dag-
boek hoe jammer hij het vond dat zijn 
leerling in ‘uiterst linkse stijl’ begon te 
componeren. Ook de professor piano 
Leonid Nikolajev verbaasde zich erover 
hoe zijn verlegen student tijdens het 
spelen van zijn eigen composities in ‘een 
brutale muzikant’ kon transformeren. De 
eerste werken van de beginnende com-
ponist kregen veel bijval. In de jaren 
1920-30 werd hij beroemd door de Eerste 
Symfonie (1925), Eerste Pianosonate (1926), 
Aforismen voor piano (1927), de Tweede 
Symfonie (1927) en muziek voor baan-
brekende theatervoorstellingen. De  
eerste discussies kwamen op gang met 
de première van de opera De Neus (1930), 
waar de absurditeit van Nikolaj Gogols 
verhaal versterkt werd door de excentri-
citeit van de muziek. 
•  De catastrofe kwam in 1936 met  
de publicatie van een redactioneel stuk  
in de partijkrant Pravda (Waarheid).  
De titel luidde: ‘Chaos in plaats van 
muziek’. Deze chaos was de muziek van  
Sjostakovitsj. Een week later volgde een 
nieuw redactioneel – ‘Valsheid in ballet’. 
Het eerste artikel brak de opera Lady 
Macbeth uit het district Mtsensk af, het 
tweede vernietigde het ballet De klare 
stroom. De onlangs nog zo bejubelde 
componist moest bewijzen dat hij spijt 
van zijn afdwalingen had. Heel vaak 
voelde hij zich als een in de val gelokt 
dier. Zijn vrienden verdwenen, collega’s 
werden terechtgesteld. In de loop der 
tijd ontwikkelde Sjostakovitsj een zelf-
verdedigingsmechanisme: ogenschijnlijk 
onverstoord voerde hij de officiële ritue-
len van het Sovjetleven uit om in ruil 
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daarvoor met rust gelaten te worden. Hij 
bleef componeren, schreef achtereenvol-
gens de goed ontvangen Vijfde, Zesde en 
de wereldberoemde Zevende Symfonie. 
•  Nog niet bijgekomen van de partij-
kritiek in 1936 kreeg Sjostakovitsj een 
tweede klap in 1948, tijdens de aanvallen 
van de communistische partij op zoge-
naamde componisten-formalisten.  
‘Formalist’ stond in die jaren gelijk aan 
vijand van de Sovjetmuziek. Formalisten 
voelden zich namelijk ‘verheven boven 
het volk’ en stonden onder de verderfe-
lijke invloed van het Westen. De nieuw-
bakken formalist Sjostakovitsj kwam 
deze klap nooit meer te boven. In zijn 
sterk vereenvoudigde composities uit de 
jaren 1940-50 probeerde hij de gevolgen 
van de aanvallen enigszins te beperken. 
In deze jaren worden de meest bepa-
lende en steeds terugkerende motieven 
in zijn werken geboren: de voorkeur  
voor tragische en filosofische concepten,  
lyrische zelfbiecht in combinatie met 
officieel pathos en sociaal engagement. 
•  Talloze vernederingen en onvermij-
delijke morele compromissen vormden 
een heel speciale, verbitterde kijk van 
Sjostakovitsj op zichzelf. Steeds vaker 
probeerde hij motieven van berouw en 
zelfkastijding in zijn muziek te verklan-
ken. Voor het eerst komen deze motie-
ven in de Tiende Symfonie (1953) voor,  
die gevuld is met tragische onderteksten, 
agressieve klanken en donkere overpein-
zing. 
•  De politieke dooi na de dood van 
Stalin in 1953 en de daaropvolgende ont-
hullingen van het 20e partijcongres in 
1956 leidden tot de ogenschijnlijke ‘reha-
bilitatie’ van de componist. Sjostakovitsj 
krijgt de status van officieel leider van de 

Sovjetmuziek, wordt overladen met 
onderscheidingen en benoemingen. 
Maar het wantrouwen van de partijleiders 
tegenover de opstandige componist blijft 
onveranderd. De pijnlijke noodzaak  
om zijn muziek aan de officiële eisen  
te conformeren liet Sjostakovitsj tot zijn 
dood niet los. Om zichzelf te beschermen 
en voor al de waardering te bedanken 
schrijft hij vanaf 1948 een reeks ideolo-
gisch correcte werken zoals oratoria Het 
lied van de bossen (1949) en De zon schijnt 
boven ons Moederland (1952), feestelijke 
ouvertures, muziek bij propagandafilms 
zoals Het onvergetelijke jaar 1919 (1952)  
en laagdrempelige liederen op gedichten 
van Sovjetdichters. Deze ‘democratise-
ring’ en ‘nivellering’ brachten hem waar-
dering, populariteit en staatspremies. 
•  Gedurende vele jaren lijkt de artis-
tieke wereld van de componist uit twee 
delen te bestaan: een deel bestemd voor 
vrij, creatief werk en een gedeelte met 
officiële muziek volgens de laatste partij-
richtlijnen. Maar betekent deze twee-
voudigheid ook een tweevoudigheid in 
de persoonlijkheid van de componist? 
Waren er twee verschillende Sjostakovit-
sjen, en zo ja, wie van deze twee was de 
echte? Na lange discussies en boeiende 
artikelen over ‘dialectiek van twee- 
voudigheid en heelheid in de artistieke 
loopbaan van Sjostakovitsj’ kwamen  
de onderzoekers uiteindelijk tot de  
conclusie dat Sjostakovitsj was zoals hij 
was. Een mens die in de onvoorstelbaar 
moeilijke omstandigheden van een  
totalitair regime probeerde te leven en 
werken. Ondanks deze voorwaarden en 
omstandigheden en dankzij artistieke 
compromissen met machthebbers, lukte 
het hem om zijn talent levend te houden. 

• 
De pijnlijke noodzaak om zijn muziek aan  
de officiële eisen te conformeren liet 
Sjostakovitsj tot zijn dood niet los.
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 Jemal Gokieli en Dmitri Sjostakovitsj
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Dmitri Sjostakovitsj als brandweerman  

op het dak van het Conservatorium  

van Moskou, 1941

© Harenberg Verlag Dortmund

Sjostakovitsj tijdens een voetbalwedstrijd 

eind jaren veertig



9

Wat betreft zijn geweten was Sjostakovitsj 
voor zichzelf de meest compromisloze 
en meedogenloze rechter.
•  De laatste zeven jaar van zijn leven 
brachten veel blije en traumatische 
gebeurtenissen met zich mee. Tot de  
eerste behoren het huwelijk met Irina 
Soepinskaja, de wereldpremière van de 
Vierde Symfonie uit 1936 en de eerste  
uitvoering van de opera Lady Macbeth 
uit het district Mtsensk die in zijn nieuwe 
redactie de naam Katerina Izmajlova 
kreeg. Maar ook in deze jaren bleven de 
officiële partijbonzen proberen om van 
de componist een tamme Sovjetmusicus 
te maken. Het beroemde Achtste Kwartet 
(1960) is officieel opgedragen aan de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log, maar pas later werd bekend dat 
Sjostakovitsj het als eigen ‘auto-epitafie’ 
en muzikale biecht bedoelde. Juist op  
dat moment had hij zijn strijd tegen de 
druk van de partijbeambten verloren en 
ging hij tegen eigen wil en geweten in 
akkoord met toetreding tot de commu-
nistische partij. Een jaar later schreef hij 
zijn Sovjetmythologiserende Twaalfde 
Symfonie ‘Het jaar 1917’, om het jaar 
daarna vriend en vijand met een vocale 
‘dooi’-symfonie te verbazen. Dankzij  
de teksten van de jonge dichter Jevgeni 
Jevtoesjenko ging deze Dertiende Symfo-
nie de muziekgeschiedenis in als een  
van de meest compromisloze werken  
uit die tijd.
•  Een politieke kameleon? Een a-poli-
tieke meeloper? Een opportunist zonder 
ruggengraat die slechts af en toe zijn 
ware gevoelens liet kennen? Opnieuw 
vragen die onderzoekers en luisteraars 
hoofdbrekens bezorgen. 

•  De muziek van de jaren 1960-70 
geeft de luisteraar steeds vaker een kijkje 
in een heel speciale, ascetische, gesloten 
en introverte geestelijke wereld. De  
teksten van Fjodor Dostojevski, Marina 
Tsvetajeva, Michelangelo bij vocale  
cycli van de laatste jaren verklanken de 
persoonlijke gedachten en associaties  
van de componist en zeggen wellicht 
veel beter wat hij zichzelf in eigen woor-
den niet toestond. 
•  De laatste werken van Sjostakovitsj, 
het Veertiende en Vijftiende Strijkkwartet 
opus 142 en 144 en de Sonate voor altviool 
en piano opus 147, sluiten niet alleen  
de moeilijke en tegenstrijdige muzikale 
loopbaan van de componist af. Ze  
markeren tevens het einde van de hele  
epoche van de Sovjet klassieke muziek. 
Sjostakovitsj opende deze als jonge beju-
belde muziekprofeet van de proletarische 
revolutie, werd hier het grootste symbool 
van, werd gestenigd en gekruisigd bij 
elke stap die hij buiten de officiële paden 
zette en gaf in zijn laatste werken de 
nieuwe wegen aan die hij zelf al niet 
meer kon inslaan.

• 
De muziek van de jaren 1960-70 geeft de 
luisteraar steeds vaker een kijkje in een heel 
speciale, ascetische, gesloten en introverte 
geestelijke wereld.
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14.30 – 15.00 uur

philharmonie  
zuidnederland 
o.l.v. Dmitri Liss; 
Alexander  
Kniazev, cello

•  
Celloconcert nr. 1 in Es 
opus 107 (1959) 

Allegretto
Moderato
Cadenza 
Allegro con moto

•  Het Eerste Celloconcert ontstond  
in juli 1959 in het relatief milde klimaat 
van de beginnende ‘dooi’. De gevreesde 
dictator Stalin was inmiddels al zes jaar 
dood, en de daaropvolgende politieke 
veranderingen brachten de muzikale 
‘rehabilitatie’ van de in de jaren veertig 
onophoudelijk bekritiseerde Sjostakovitsj 
met zich mee. De kritische aanvallen in 
de pers en beschuldigingen van muzikale 
complexiteit, ‘formalisme’ en ‘subjecti-
visme’ verdwenen van voorpagina’s als 
sneeuw voor de zon. De componist werd 
steeds meer gezien als een officiële leider 
van de Sovjet muziek, met een regen van 
onderscheidingen en benoemingen als 
gevolg. 
•  Het vierdelige Celloconcert bezit alle 
voor Sjostakovitsj belangrijke thema’s en 
is daarom alleen al vol contrasten. Het 
eerste deel is één en al uitdaging en 
gedurfdheid. Het verheven lyrisme van 
het tweede deel wordt uitgewerkt in  
de zich spontaan ontvouwende lyrisch-
filosofische overpeinzingen van het  
zonder onderbreking geïntroduceerde 
derde deel. De aansluitende burleske, 
ironische finale is scherp en sarcastisch. 
Zij wordt nog extra pittiger en veelzeg-
gender door het citeren van de melodie 
van Stalins favoriete lied Soeliko. 
•  Het Celloconcert is opgedragen aan de 
cellist Mstislav Rostropovitsj (1927-2007), 
die al jaren heimelijk op een eigen cello-
compositie van Sjostakovitsj hoopte.  
De vereerde Rostropovitsj reageerde  
zo enthousiast op deze langverwachte 
opdracht dat hij het nieuwe werk in  
vier dagen uit zijn hoofd leerde. Als 
solist kon hij niet klagen: naast talloze  
virtuoze passages kreeg hij er ook een 
indrukkwekende solo-Cadenza van  

niet minder dan 148 maten bij. 55 jaar na 
de première is dit concert uitgegroeid  
tot één van de meest gespeelde en opge-
nomen composities voor cello en orkest. 

<

Dmitri Sjostakovitsj en het Borodin  

Kwartet dat in 1970 in Leningrad de 

wereldcreatie speelde van het Dertiende 

Strijkkwartet

© Lebrecht Collection London
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15.30 – 16.30 uur

Quatuor Danel

•  
Strijkkwartet nr. 2 in A 
opus 68 (1944)

Ouverture (Moderato con moto)
Recitative & Romance (Adagio)
Wals (Allegro)
Thema met Variaties (Adagio)

• 
Strijkkwartet nr. 6 in G 
opus 101 (1956) 

Allegretto
Moderato con moto
Lento 
Lento – Allegretto

•  Met uitzondering van zijn Eerste  
en laatste, Vijftiende, Kwartet uit res-
pectievelijk 1938 en 1974, werden alle 
Sjostakovitsj’ kwartetten door het in  
1923 opgerichte Beethoven Kwartet  
uitgevoerd. In het voorwoord bij de  
eerste uitgave van Sjostakovitsj’ strijk-
kwartetten in 1964 noemde de tweede 
violist Vassili Sjirinski (1923-1965) deze 
werken ‘symfonieën voor vier strijkers’. 
Elk nieuw kwartet betekende de uit-
breiding van artistieke en technische 
mogelijkheden van de kwartetinstru-
menten. Steeds opnieuw verbaasde 
Sjostakovitsj zijn luisteraars en collega’s 
met nieuwe klankcombinaties. Hij  
creëerde dramatische contrasten door 
het mengen van timbres en ongebrui-
kelijke registers, zoals de hoogste regio’s 
van een altviool, het instrument dat  
een grote rol speelt in het Tweede  
Strijkkwartet. 
•  Sjostakovitsj droeg het Tweede  
Strijkkwartet op aan de componist  
Vissarion Sjebalin (1902-1963) die hij  
in 1944 precies 20 jaar kende. In de brief 
aan Sjebalin grapte hij dat ‘men neen 
gegeven paard niet in de bek moest  
kijken’ en hoopte dat Sjebalin zijn hom-
mage enigszins leuk zou vinden. Het 
kwartet werd gecomponeerd in septem-
ber 1944 en op 14 november van dat jaar 
uitgevoerd in het inmiddels bevrijde 
Leningrad. Ook het Tweede Pianotrio 
dat Sjostakovitsj tegelijkertijd met het 
kwartet componeerde, beleefde deze 
avond zijn première. Sjostakovitsj schreef 
de werken binnen zeer korte tijd, iets 
waarover hij zich in een brief aan Sjebalin 
zonder enige koketterie beklaagde. Hij 
maakte zich zorgen dat hij zo bliksem-
snel werkte en zich ‘niet kon afremmen’. 

Dat zou ‘ongetwijfeld slecht’ zijn aange-
zien componeren toch wel ‘een serieus 
proces’ is. Maar de muziek vloeide als 
vanzelf uit zijn pen.
•  Twaalf jaar later was Dmitri 
Sjostakovitsj weer bezorgd over het 
tempo van zijn componeerproces. Maar 
in dit geval omdat het hem niet lukte 
om zelfs één noot op papier te zetten. 
Aan het ontstaan van het Zesde Kwartet 
gingen tragische persoonlijke gebeurte-
nissen vooraf. In 1954 overleed plotseling, 
op vijfenveertigjarige leeftijd, zijn vrouw 
Nina, en een jaar later - zijn moeder 
Sofja Vassiljevna. Na deze twee verliezen 
stopte Sjostakovitsj met componeren. 
Hij stortte zich op het schrijven van  
artikelen en op zijn maatschappelijke 
werk. Hij heeft geprobeerd om zijn leven 
weer op de rails te krijgen door in 1956 
opnieuw te trouwen. Het driejarige 
huwelijk met de veel jongere en weinig 
begripvolle Margarita Krajnova bracht 
hem helaas niet het verwachte geluk  
en hielp hem ook niet om zijn verdriet  
te vergeten. Ondanks deze zware tegen-
slagen werd het langverwachte Zesde  
Kwartet een licht, zorgeloos en zelfs  
verheven werk. Sjostakovitsj begon weer 
te componeren. 
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16.50 – 17.20 uur

Van Baerle Trio: 
Hannes Minnaar 
(piano), Maria  
Milstein (viool)  
& Gideon den  
Herder (cello) 

•  
Pianotrio nr.2 in e opus 
67 (1944) 

Andante 
Allegro con brio
Largo
Allegretto

•  De 17-jarige Dmitri Sjostakovitsj 
componeerde zijn Eerste Pianotrio in 
1923 voor Tatjana Glivenko, een vrolijk 
en knap meisje op wie hij verliefd  
was geworden in de Krim, tijdens zijn 
herstelkuur na tuberculose. De thema’s 
uit dit opus 8 in C groot gebruikte hij 
later in de Eerste Symfonie. 
•  Het Tweede Pianotrio dateert van  
21 jaar later en is opgedragen ter nage-
dachtenis aan de musicoloog, muziek-
historicus, muziekcriticus en Sjostakovitsj’ 
beste vriend Ivan Sollertinski. Sollertinski 
stierf op 11 februari 1944 op 41-jarige 
leeftijd aan een hartaanval. Ze kenden 
elkaar sinds 1926 en gedurende al deze 
jaren van hun vriendschap speelde  
Sollertinski een grote rol in de vorming 
en artistieke ontwikkeling van de com-
ponist. Volgens Sjostakovitsj was het 
Ivan Sollertinski die hem de muziek ‘van 
Bach tot Offenbach’ leerde kennen en 
waarderen. Dankzij Sollertinski begon 
Sjostakovitsj de muziek van Brahms, 
Mahler en Bruckner ‘te begrijpen en 
ervan te houden’ en kwam hij van zijn 
aanvankelijk sterk ‘snobistische kijk op 
de kunst’ af. Met zijn encyclopedische 
kennis en brede artistieke belangstelling 
zorgde Sollertinski voor het ‘verbreden 
van de muziekwereld’ van zijn vriend. 
•  Het tragische centrum en tegelijker-
tijd de catharsis en culminatie van het 
Trio wordt gevormd door de passacaglia. 
Hier huilt de componist om zijn ‘beste 
en meest waardevolle vriend’ aan wie hij 
zijn ‘hele ontwikkeling te danken had’. 
Maar de betekenis van de muziek is veel 
breder dan alleen de uitdrukking van een 
persoonlijk verdriet. Heel verrassend en 
veelzeggend zijn de intonaties en klank-
kleuren van de finale. Hier gebruikt 

Sjostakovitsj de melodische wendingen 
van joodse liederen. Deze kunnen in  
verband gebracht worden met de tragi-
sche symboliek van de fantasmagorieën 
van Marc Chagall, een van de favoriete 
schilders van Sollertinski die net als 
Chagall in Vitebsk werd geboren. Het 
thema voor de finale werd bovendien 
aanbevolen door Solomon Gershov, een 
leerling van Chagall en jeugdvriend van 
Sjostakovitsj, die de componist kennis 
liet maken met de joodse folklore. 
•  Sjostakovitsj was diep geraakt door 
het overlijden van Sollertinski, die hij tot 
het eind van zijn leven als ‘rijk begaafd 
mens’ en getalenteerde musicoloog bleef 
herinneren. Tien dagen na het bericht 
over Sollertinski’s dood begon hij al aan 
het Tweede Pianotrio. De première op  
14 november 1944 werd gespeeld door de 
violist Dmitri Tsyganov en cellist Sergej 
Sjirinski van het Beethoven Kwartet. 
Ter nagedachtenis aan zijn vriend 
speelde Dmitri Sjostakovitsj zelf de  
pianopartij. 
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Dmitri Sjostakovitsj tijdens een pianoconcert, 1951 

© Harenberg Kommunikation 1997
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17.35 – 18.05 uur

Van Baerle Trio  
& Olga Kindler  
(sopraan) 

•  
7 liederen op gedichten 
van Alexander Blok opus 
127 (1967)

Lied van Ophelia
Gamajoen, de profeetvogel
Wij waren samen
De stad slaapt
Storm
Geheime tekens
Muziek

•  Het jaar 1966 was een bijzonder jaar 
voor Dmitri Sjostakovitsj: op 25 septem-
ber vierde het hele land zijn zestigste 
jubileum. De Sovjetautoriteiten en de 
componistenbond organiseerden fees-
telijke concerten en festivals, en zelfs de 
eerste documentaire over het leven en 
werken van de voornaamste componist 
van de Sovjet-Unie was op tijd gereed. 
Maar Sjostakovitsj nam nauwelijks deel 
aan de officiële vieringen en bijeenkom-
sten. Hij was aan het herstellen van een 
hartinfarct en bleef liever thuis, omringd 
door vrienden en boeken. Hij las altijd 
heel veel, was geïnteresseerd in nieuwe 
poëzie en kon lange gedichten uit het 
hoofd voordragen. In deze lijdzame 
maanden van zijn jubileumjaar ontdekte 
hij voor zichzelf de vroege poëzie van 
Alexander Blok (1880-1921). De gedich-
ten van Alexander Blok werden in de 
Sovjettijd vaak uitgelegd als de weer-
spiegeling van de pessimistische, zelfdes-
tructieve stemmingen van de decadente 
jeugd van voor de Eerste Wereldoorlog 
die zich vooral met dood, lijden en  
zelfmedelijden bezighield.
•  Uit deze weinig Sovjet aandoende 
gedichten koos Sjostakovitsj er zeven. 
Hij voelde zich aangetrokken door de 
muzikaliteit, emotionaliteit en de filoso-
fische geladenheid van Bloks teksten.  
Bij het componeren van de muziek was 
hij niet zozeer bezig met het uitbeelden 
van de tekst, maar ging hij op zoek naar 
een diepere ondertoon, stemmingsfeer 
en iets ‘onuitgesproken’ in elk gedicht. 
Verenigd in een cyclus zijn ze een en  
al tegenstelling: het treurige Lied van 
Ophelia, het bloedstollende Gamajoen,  
de profeetvogel, een bedachtzame  
Wij waren samen. De stad slaapt roept  

herinneringen op aan Sint-Petersburg, 
de stad van de jonge Sjostakovitsj. Het 
scherzo Storm is bruusk en bruisend, ter-
wijl het mysterieuze Geheime tekens nog 
cryptischer wordt door het toepassen van 
de twaalftoonstechniek. De afsluitende 
romance Muziek is een eerbetoon van 
zowel Blok als Sjostakovitsj aan het 
artistieke leven en de scheppingskracht. 
•  Sjostakovitsj koos heel zorgvuldig  
de instrumentatie van alle zeven liederen 
die tijdens de uitvoering elkaar zonder 
onderbreking opvolgen. De solist wordt 
door diverse, elkaar niet herhalende 
instrumentencombinaties ondersteund, 
zoals een duo met een cello, piano of 
viool, een trio met cello en piano, viool 
en cello of een afsluitende kwartet van 
alle musici.
•  Tijdens het componeren dacht 
Sjostakovitsj aan de sopraan Galina 
Visjnevskaja (1926-2012) als de meest 
geschikte vertolkster voor deze liederen. 
De zangeres voelde zich vereerd met  
de opdracht en ging met veel passie de  
uitdaging aan. Al tijdens de repetities 
bleek dat de pianopartij in deze cyclus 
het minst gecompliceerd was, wellicht 
omdat de sterk verzwakte Sjostakovitsj 
het liefst zelf de première wilde spelen. 
Hij paste de pianopartij aan zijn moge-
lijkheden aan, maar zelfs hij kon niet 
alles voorzien: vlak voor het concert op 
28 oktober 1967 brak Sjostakovitsj zijn 
been. Zijn plaats achter de vleugel werd 
ingenomen door de componist Mieczys-
law Weinberg (1919-1996). De overige 
solisten waren de violist David Oistrach 
en de cellist Mstislav Rostropovitsj. Voor 
Sjostakovitsj bleef niets anders over  
dan thuis naar de live radio-uitzending 
van zijn Zeven Liederen te luisteren. 



Lied-
teksten



 1 •  Песня Офелии
Разлучаясь с девой милой,
Друг, ты клялся мне любить!...
Уезжая в край постылый,
Клятву данную хранить!...

Там, за Данией счастливой,
Берега твои во мгле...
Вал сердитый, говорливый
Моет слёзы на скале...

Милый воин не вернётся,
Весь одетый в серебро...
В гробе тяжко всколыхнётся
Бант и чёрное перо...

 8 февраля 1899

2 •  Гамаюн, птица вещая
На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!.

 23 февраля 1899

18

1 •  Het lied van Ophelia
Afscheid nemend van de lieve meiden, 
Vriend, jij zwoer mij lief te hebben!..
Eens vertrokken, in gehate landen,
De eed gegeven niet verbreken!..

Achter het gelukkige Denemarken
Zijn de verre oevers mistig…
De boze wal spreekt met zijn waterkanten, 
Wast de tranen op rotsen, listig…

De lieve krijger zal niet keren, 
Nooit terug, gehuld in zilver…
Zwaar geschud de kist zal beven, 
En de strik en de zwarte veer…

 8 februari 1899

2 •  Gamajoen, de profeetvogel
Op watervlakken zonder einde,
In purper door zonsondergang gehuld,
Voorspelt zij en zij zingt,
Niet in staat haar radeloze vleugels op te lichten…
Zij voorspelt het wrede juk van de Tataren,
Een reeks van bloedige executies,
Een lafaard, honger en een brand,
De kracht van schurken, te gronde gaan van de goeden…
Door het eeuwige afgrijzen opgevangen,
Brandt haar gelaat, zo schoon, met liefde,
Maar haar profetische waarheden klinken
Van lippen met het opgedroogde bloed.

 23 februari 1899



3 •  Мы были вместе
Мы были вместе, помню я...
Ночь волновалась, скрипка пела...
Ты в эти дни была - моя,
Ты с каждым часом хорошела...

Сквозь тихое журчанье струй,
Сквозь тайну женственной улыбки
К устам просился поцелуй,
Просились в сердце звуки скрипки...

 9 марта 1898 
 
4 •  Город спит 

Город спит, окутан мглою,
Чуть мерцают фонари...
Там далёко, за Невою,
Вижу отблески зари.

В этом дальнем отраженьи,
В этих отблесках огня
Притаилось пробужденье
Дней тоскливых для меня...

 23 августа 1899

5 •  Буря 
О, как безумно за окном
Ревёт, бушует буря злая,
Несутся тучи, льют дождём,
И ветер воет, замирая!

Ужасна ночь! В такую ночь
Мне жаль людей, лишённых крова,
Сожаленье гонит прочь -
В объятья холода сырого!

Бороться с мраком и дождём,
Страдалцев участь разделяя...
О, как безумно за окном
Бушует ветер, изнывая!

 24 августа 1899
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3 •  Wij waren samen
Wij waren samen, weet ik nog…
Een zingende viool, een zorgelijke nacht, 
In deze dagen was je nog van mij 
En mooi, je schoonheid won aan kracht…

Door zacht geruis van waterstralen,
Door het geheim van een vrouwelijke lach
Een kus zocht haar weg naar de lippen, dwalend, 
De klanken stroomden naar het hart, gestaag.  
9 maart 1898

4 •  De stad is in slaap
De stad is in slaap, omhuld door het waas,
Slechts lichtjes flikkeren de straatlantaren…
Daar in de verte, achter de Neva,
Zie ik de dageraad in lichte glans.

In deze verre glinsterende bogen,
In deze flitsende vuurgloed 
Houdt de ontwaking zich verborgen 
Van dagen droevig, vol weemoed…

 23 augustus 1899

5 •  Storm
O, hoe onstuimig ijlend achter het raam,
Brult, woedt de wrede storm,
De wolken razen en met regen gieten,
En de wind huilt, zo ademloos en lam!

De nacht is vreselijk! In dergelijke nacht
Mijn medelijden is voor mensen zonder dak,
Het mededogen drijft ze weg –
In de omhelzing van een natte kou!

Te vechten met de duisternis en regen,
Het lot van lijdenden te delen…
O, hoe onstuimig ijlend achter het raam,
Woedt deze wind, wegkwijnend, lam! 

 24 augustus 1899



6 •  Тайные знаки
Разгораются тайные знаки
На глухой, непробудной стене.
Золотые и красные маки
Надо мной тяготеют во сне.

Укрываюсь в ночные пещеры
И не помню суровых чудес.
На заре голубые химеры
Смотрят в зеркале ярких небес.

Убегаю в прошедшие миги,
Закрываю от страха глаза,
На листах холодеющей книги -
Золотая девичья коса.

Надо мной небосвод уже низок,
Чёрный сон тяготеет в груди.
Мой конец предначертанный близок,
И война, и пожар - впереди...

 октябрь 1902 

7 •  Музыка
В ночь, когда уснёт тревога
И город скроется во мгле,
О, сколько музыки у бога,
Какие звуки на земле!

Что буря жизни, eсли розы
твои цветут мне и горят!
Что человеческие слёзы,
Когда румянится закат!

Прими, Владычица вселенной,
Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба
Последней страсти кубок пенный
От недостойного раба.

 сентябрь 1898 

20

6 •  Geheime tekens
Geheime tekens beginnen te ontvlammen
Op een dichte, vast slapende muur.
Klaprozen in mijn droom, rode en gouden, 
Zweven rond in het wurgende vuur.

Ik schuil in nachtelijke grotten
En onthoud geen strenge mirakelen,
Met de dageraad kijken de blauwe chimaera’s, verstoten, 
In de spiegels van de heldere hemelen. 

Ik vlucht naar voorbijgegane momenten,
Angstig doe ik mijn ogen dicht,
Op de pagina’s van een bevriezend boek 
Ligt een gouden meisjesvlecht.

Boven mij is het uitspansel al laag,
De zwarte slaap drukt zwaar op mijn borst.
Mijn voorgeschreven einde is nabij,
In het verschiet liggen oorlog en brand…

 Oktober 1902

7 •  Muziek
‘s Nachts, wanneer de onrust in diepe slaap is
En de stad is in het waas verdwenen,
O, wat heeft de God toch veel muziek, 
Wat voor klanken dan op aarde zweven! 

Een levensstorm, – wat nou – als jouw rozen
In brand staan en voor mij nu bloeien! 
De menselijke tranen, – nou en – 
Als de zonsondergang is rood en gloeiend!

Ontvang, de Meesteres van het heelal,
Door kwelling, doodskisten en bloed 
Met laatste passie opgevulde Graal, 
Door de onwaardige slaaf tot schuim geschud.

 September 1898

 Vertaling: Olga de Kort
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Sjostakovitsj in de jaren veertig
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18.30 – 19.10 uur

Quatuor Danel

•  
Strijkkwartet nr. 15 in es 
opus 144 (1974) 

Elegie: Adagio –
Serenade: Adagio – 
Intermezzo: Adagio – 
Nocturne: Adagio – 
Treurmars: Adagio molto – 
Epiloog: Adagio

•  Na de première van zijn Zevende 
Strijkkwartet (1960) besloot Sjostakovitsj 
om een cyclus van vierentwintig kwar-
tetten in alle toonsoorten te schrijven. 
Voor elk nieuw kwartet zocht hij naar 
nieuwe vormen en structuren en hij 
zorgde ervoor dat de kwartetten ook 
onderling van elkaar verschilden. Hij 
combineerde een diatonische schrijfwijze 
met dodecafonie en aleatoriek om de 
dramatische uitstraling van zijn kwartet-
ten te versterken. Vanaf het Negende 
kwartet experimenteerde Sjostakovitsj 
met het aantal delen: van een vijfdelige 
Negende tot het vierdelige Tiende, van 
zeven delen in het Elfde tot twee in het 
Twaalfde en zelfs één in het Dertiende. 
Ook de instrumentatie werd steeds 
anders doordat hij steeds een van de 
instrumenten als ‘hoofdrolspeler’ in het 
ensemble aanwees. 
•  Het oorspronkelijke idee van een 
24-delige kwartetcyclus bleef onuitge-
voerd. Het Vijftiende Kwartet, droevig  
en weinig opgewekt, werd zijn laatste.  
In zes delen verenigt Sjostakovitsj alle 
mogelijke genres en contrasten: een  
donkere en strenge Elegie, grillige en 
scherpe Serenade, een recitatief-decla-
matorisch Intermezzo, lyrische Nocturne, 
tragische Treurmars en een afsluitende 
Epiloog. Alle delen worden gespeeld 
zonder onderbreking, in steeds aanhou-
dende langzame tempi. 
•  Het kwartet wordt geopend met een 
strikt diatonische contemplatieve Elegie, 
waarin de hoofdpartij geen enkel toe-
vallig voorteken bevat. Heel anders is  
het begin van het tweede deel. De com-
ponist Boris Tisjtsjenko vergeleek deze 
scherpe klanken met doeltreffende, 
razendsnelle pijlen. De onophoudelijk  

in sterkte groeiende en elkaar snel afwis-
selende korte muzikale zinnen worden 
langzamerhand steeds chromatischer. 
Vanaf de Serenade gebruikt Sjostakovitsj 
de twaalftoonstechniek in combinatie 
met diatonische elementen. Een kort 
Intermezzo wordt aangevoerd door de 
‘klagende’ viool. In de laatste maten  
van de Nocturne hoort men al het ritme  
van de daaropvolgende Treurmars, een 
van de favoriete genres van Sjostakovitsj. 
Hier klinkt het als symbool van een 
onafwendbare wet, die het einde van  
een menselijk leven markeert. 
•  De aanloop naar de eerste uitvoering 
verliep tragisch. De zieke componist  
kon dit werk niet meer zelf voorspelen. 
De violist van het Beethoven Kwartet 
Dmitri Tsyganov moest alle concert-
voorbereiding op zich nemen. Maar de 
repetities werden steeds uitgesteld omdat 
de cellist Sergej Sjirinski een hartinfarct 
kreeg. De overige leden wilden geen  
vervanger zoeken en wachtten totdat 
Sjirinski weer beter werd. Hij overleed 
echter na een van de eerste repetities. 
Sjostakovitsj wilde zo graag de première 
van een van zijn laatste werken nog bele-
ven dat hij besloot de partituur aan het 
Tanejev Kwartet in Leningrad te geven. 
De première vond plaats op 14 november 
1974, precies 30 jaar na de eerste uitvoe-
ring van het Tweede kwartet. Iedereen  
in de zaal begreep dat dit concert tevens 
het afscheid was van de doodzieke com-
ponist, die geen krachten meer had om 
zelf het podium te beklimmen. Na een 
lange eerbiedige stilte kreeg Sjostakovitsj 
misschien de langste ovatie in zijn muzi-
kale carrière. Hij overleed op 9 augustus 
1975.
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20.30 – 21.50 uur

philharmonie  
zuidnederland  
o.l.v. Dmitri Liss

•  
Symfonie nr. 7 in C opus 
60 ‘Leningrad’ (1941)

Allegretto
Moderato (poco allegretto)
Adagio 
Allegro non troppo
 

•  Sjostakovitsj’ Zevende Symfonie wordt 
gezien als een directe reactie op de 
gebeurtenissen van de eerste maanden 
van de Grote Vaderlandse Oorlog. Het 
nieuws over het begin van de oorlog 
bereikte Sjostakovitsj in de drukte van 
de examendagen op het conservatorium 
van Leningrad waar hij voorzitter van  
de eindexamencommissie was. Na enkele 
mislukte pogingen om als vrijwilliger  
het leger in te gaan, sloot hij zich aan  
bij de volksmilitie en de brandweer van 
het conservatorium. Hij werkte mee aan 
het samenstellen van concertprogram-
ma’s voor het leger en werd aangesteld 
als hoofd van de muziekafdeling van  
het Theater van volksmilitie. Op 14 juli 
richtte Dmitri Sjostakovitsj zich in een 
emotionele radio-oproep voor gezamen-
lijke strijd tegen het fascisme tot zijn 
vrienden en kennissen in de Verenigde 
Staten en Engeland. 
•  Sjostakovitsj werkte aan de Zevende 
Symfonie van juli tot december 1941 en 
droeg haar op aan het vanaf 8 september 
1941 omsingelde Leningrad. Het derde 
deel was gereed op 29 september, een 
dag voor het vertrek van Sjostakovitsj  
en zijn gezin vanuit Leningrad naar 
Moskou en vervolgens Koejbysjev. Drie 
maanden later was de partituur klaar.  
Na een korte repetitieperiode werd de 
symfonie op 5 maart 1942 gespeeld door 
het eveneens naar Koejbysjev geëvacu-
eerde orkest van het Bolsjoj theater. De 
première werd live via radio uitgezonden 
door het hele land. Drie weken later 
volgde een concert in Moskou. Hoewel 
er luchtsirenes tijdens de uitvoering 
afgingen, verliet niemand de zaal. De 
legendarische Leningradse première 
vond plaats op de 355e dag van het beleg 

en leidde tot een golf van patriottisch 
enthousiasme in het hele land. De  
Sovjetautoriteiten beseften heel goed  
dat de nieuwe symfonie niet alleen artis-
tieke kwaliteiten maar ook grote poli-
tieke betekenis had. Vanaf de eerste  
uitvoering staat de Zevende Symfonie te 
boek als symbool van het vertrouwen  
in de kracht van het land en het volk, 
van de strijd tussen leven en dood, en 
tussen vrede en oorlog. 
•  Het openingsdeel is, zoals vaker  
bij Sjostakovitsj, rijk aan melodische 
thema’s en thematische ontwikkelingen. 
Maar ook qua omvang is dit deel het 
meest gewichtig en groots van opzet. 
Hier verenigt de componist vredige 
‘vooroorlogse’ klankbeelden met de 
beroemde ‘invasie’-mars. Na deze  
dramatische, allesoverheersende mars 
klinkt het tweede deel als een verade-
ming. Het lyrische intermezzo krijgt  
zijn vervolg in het orkestrale koraal van 
het derde deel. Het gevoel van vrede en 
schoonheid van het leven dat zo wreed 
afgebroken werd in het eerste deel, keert 
terug. De finale is somber, tragisch en 
streng, maar de optimistische noten 
geven hoop en energie. Tijdens de uit-
voering in het belegerde Leningrad rees 
het voltallige publiek, naarmate de finale 
aan kracht en optimisme won, overeind. 
De uitgehongerde mensen steunden  
op elkaar en putten hun nieuwe kracht 
uit de muziek van Sjostakovitsj, die met 
zijn symfonie de kroniek van zijn tijd  
en geschiedenis schreef.



•  
Biografieën uitvoerders componistendag  
Sjostakovitsj 2015

philharmonie zuidnederland
•  De philharmonie zuidnederland is in  
april 2013 ontstaan uit een fusie tussen Het 
Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie 
Orkest. Het orkest is een van de grootste 
Nederlandse orkesten. Groots bezette mees-
terwerken van Strauss, Mahler, Wagner  
en Stravinsky kan het orkest makkelijk aan. 
Daarnaast kan het orkest waar nodig opge-
splitst worden in meerdere kleinere kamer-
orkesten. 
•  Dat het orkest daarmee iets toevoegt aan 
het Nederlandse orkestbestel bleek direct in 
het eerste seizoen. Van meet af aan versche-
nen er lovende recensies in de kranten. Zo 
sprak de Telegraaf al na de eerste concerten 
over een ‘volwassen smoel’ en schreef Trouw 
over een ‘resultaat dat er wezen mag’. 
•  Die diversiteit in programmering blijft 
ook in de toekomst gehandhaafd nu inten-
dant Stefan Rosu en artistiek programmeur 
Jos Roeden de fakkel hebben overgenomen 
van Fons Bruins en Jan Zekveld, respectieve-
lijk directeur en artistiek manager ad interim.
•  Door de omvang heeft het orkest vele 
mogelijkheden om zich uitgebreid in de  
regio Brabant, Limburg en Zeeland te mani-
festeren. De banden die de samenstellende 
orkesten hadden met belangrijke en feeste-
lijke gebeurtenissen in de regio blijven 
bestaan. Ook de voortgaande samenwerking 
met Opera Zuid is al beklonken met een 
spetterende uitvoering van diverse producties.
•  Door de grote omvang van het orkest zijn 
er uitgebreide mogelijkheden ontstaan om 
zich breed op educatief gebied in te zetten, 
zowel in samenwerking met het onderwijs  
als door middel van innoverende concertpro-
gramma’s. De philharmonie zuidnederland 
kan immers alles spelen en brengt de pracht 
van de complete muziekgeschiedenis binnen 
handbereik.

Dmitri Liss
•  Dmitri Liss werd geboren in 1960. Hij 
studeerde af aan het conservatorium van 
Moskou, waar professor Dmitri Kitajenko,  
de muziekdirecteur van het Moskou’s  
Filharmonisch Orkest, zijn docent was. Hij 
begon als assistent van Kitajenko bij dit 
orkest te dirigeren. Hij won het Internatio-
nale Concours voor jonge Dirigenten Lovro 
Matacic in Zagreb (1995).
•  Sinds 1995 is Dmitri Liss artistiek  
directeur en chef-dirigent van het Oeral  
Filharmonisch Orkest. Hiervoor was hij van 
1991 tot 1995 eerste dirigent van het Kuz-
bass Symfonieorkest. Van 1997 tot 1999  
was Liss eerste dirigent van het American 
Russian Youth Orchestra. Van 1999 tot  
2003 was hij mededirigent van het Russisch 
Nationaal Orkest.
•  Dmitri Liss was gastdirigent in Korea, 
Roemenië, Noorwegen, Nederland, Frank-
rijk, Zwitserland, Japan, de Verenigde Staten, 
Canada, Zweden, Spanje, Duitsland, Italië, 
Tsjechië, Polen, Kroatië, Hongarije, Estland 
en Litouwen. Hij werkte samen met musici 
als Mstislav Rostropovitsj, Gidon Kremer, 
Joeri Bashmet, Vadim Repin en Schlomo 
Mintz. Liss dirigeerde op festivals als La 
Folle Journée de Nantes, het Festival Radio 
France de Montpellier en het Festival de 
Piano de La Roque d’Anthéron.
•   Liss maakte cd-opnames van de Zesde 
Symfonie en Tiende Symfonie van  
Miaskovski, het Eerste Pianoconcert van 
Tsjaikovski, het Pianoconcert van Katsjatoe-
rian, de pianoconcerten van Rachmaninov,  
de Zesde Symfonie en Francesca da Rimini 
van Tsjaikovski, Scheherazade en Russisch 
Paasfeest van Rimski-Korsakov en het 
Tweede Pianoconcert van Brahms.

Alexander Kniazev
•  Alexander Kniazev studeerde cello aan het 
conservatorium van Moskou bij Alexander 
Fedortsjenko, waar hij in 1986 afstudeerde. 
Hierna studeerde hij orgel bij Galina  
Kozlova aan het conservatorium van Nizjni-
Novgorod. Kniazev won het internationale 
celloconcours Gaspar Cassado, het internati-
onale kamermuziekconcours in Trapani  
(Italië) en het internationale concours van  
de University of South Africa in Pretoria.
Alexander Kniazev heeft gespeeld onder 
dirigenten als Jevgeni Svetlanov, Mstislav 
Rostropovitsj, Joeri Bashmet en Maxim 
Sjostakovitsj, met orkesten als de Wiener 
Symphoniker, het Royal Philharmonic 
Orchestra, het Residentie Orkest en het 
Orchestre National de France.
•  Tot de kamermuziekpartners van Kniazev 
behoren Jevgeni Kissin, Vadim Repin, Boris 
Berezovski, Plamena Mangova en Nikolaj 
Lugansky. In 2012 nodigde Martha Argerich 
hem uit om te spelen op het festival in 
Lugano. Met pianist Boris Berezovski en 
violist Dmitri Makhtin vormt Kniazev een 
pianotrio. Van het trio bestaat een dvd met 
de werken voor viool, cello en piano van 
Tsjaikovski en het Trio élégiaque van  
Rachmaninov.
•  Voor cd nam Kniazev composities op van 
Bloch, Reger, Bach, Tsjakovski, Mendelssohn 
en Dvořák. De cd met het Tweede Pianotrio 
van Sjostakovitsj en het Trio élégiaque van 
Rachmaninov behaalde de Gramophone 
Prize, de Diapason d’Or en de Echo Award.
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Quatuor Danel
Marc Danel, eerste viool 

Gilles Millet, tweede viool

Vlad Bogdanas, altviool 

Guy Danel, cello

•  Het Quatuor Danel [Danel Kwartet] werd 
in 1991 te Brussel opgericht. Gedurende de 
eerste jaren van zijn bestaan legde het Quatuor 
Danel zich erop toe de groten onder de 
strijkkwartetten te ontmoeten: het Amadeus 
Kwartet ligt aan de basis van hun oprichting; 
met het Borodin Kwartet hebben ze de inte-
grale Kwartetten van Sjostakovitsj voorbe-
reid; dankzij Walter Levin kregen ze de uit-
gepuurde lectuur van het repertoire onder  
de knie en met Pierre Penassou ontdekten ze 
de wortels van de grote Franse traditie. Met 
deze bagage kon het kwartet op korte tijd 
een mooie plaats veroveren: met meer dan  
80 concerten per jaar, talrijke cd-opnames en 
samenwerkingen met componisten werpt het 
Quatuor Danel zich ondertussen op als een 
gevestigde formatie binnen de internationale 
muziekscène.
•  Het ensemble werd uitgenodigd op de 
belangrijkste muziekfestivals, in de voor-
naamste radiostudio’s en concertzalen en 
werd ook laureaat van verschillende interna-
tionale muziekwedstrijden. Het Quatuor 
Danel is blij deze bijzondere ervaringen met 
de jongere generatie te kunnen delen.

Van Baerle Trio
Hannes Minnaar, piano

Maria Milstein, viool

Gideon den Herder, cello

•  Het Van Baerle Trio is in 2004 opgericht 
door pianist Hannes Minnaar, violiste Maria 
Milstein en cellist Gideon den Herder. De 
naam van het trio ontlenen ze aan de straat 
waar hun muzikale wortels liggen: de Van 
Baerlestraat in Amsterdam. Hier ontmoeten 

de drie musici elkaar tijdens hun studie aan 
het Conservatorium van Amsterdam, op een 
steenworp afstand van het Concertgebouw, 
dat het trio als zijn muzikale thuis 
beschouwt.
•  Na het winnen van het Vriendenkrans 
Concours in het Concertgebouw in 2011 
treedt het trio veelvuldig in deze zaal op en 
wordt het door het Concertgebouw genomi-
neerd voor de ‘ECHO Rising Stars 2013/14’, 
een tour die het trio naar belangrijke zalen  
in heel Europa brengt, waaronder de Musik-
verein in Wenen, de Barbican in Londen, de 
Cité de la Musique in Parijs, L'Auditori in 
Barcelona en de Philharmonie in Keulen.
 •  Al voor het begin van deze Europese tour 
heeft het Van Baerle Trio zijn internationale 
reputatie gevestigd met het winnen van het 
ARD concours in München in 2013 en het 
internationale kamermuziekconcours van 
Lyon in 2011. Bij beide concoursen wint het 
trio ook de publieksprijs. In Nederland ont-
vangen ze in 2012 de Kersjesprijs, een beurs 
die ieder jaar aan een jong veelbelovend 
ensemble wordt toegekend.
•  Het Van Baerle Trio werd gevormd onder 
de hoede van Dmitri Ferschtman en volgde 
daarna lessen bij onder meer Ferenc Rados 
en Claus-Christian Schuster. De ontmoeting 
met Menahem Pressler in 2008 was een 
grote bron van inspiratie voor de drie musici, 
die sindsdien meerdere keren voor hem 
speelden. Nu staan ze op het punt hun  
ervaring door te geven aan een volgende 
generatie musici op uitnodiging van het 
Conservatorium van Amsterdam.
 •  De eerste cd van het Van Baerle Trio  
met werken van Saint-Saëns, Loevendie en 
Ravel verscheen in 2012 bij Etcetera Records 
(KTC 1438). Deze debuut-cd ontving een 
Edison Klassiek 2013 en werd lovend ont-
vangen door de nationale en internationale 

pers: ‘extreem getalenteerd trio’ (NRC  
Handelsblad), ‘highly expressive unit, worth 
discovering’ (The Observer), ‘formation  
précise et équilibrée’ (Classica).
 
Olga Kindler
•  Olga Kindler, geboren in Odessa (Oekra-
ine), studeerde viool, kookkunst en Engels 
alvorens ze zich specialiseerde in zang. Dat 
deed ze in 2000 met docente Antonina 
Kulieva aan de Odessa Muziek Academie.
•  In 2002 immigreerde ze naar Zwitserland 
en studeerde daar met Jane Thorner-Menge-
doth aan Zürcher Hochschule der Kunsten 
(ZHdK) en de Operastudio Biel. Momenteel 
studeert ze aan de Chapelle Musicale Reine-
Élisabeth in België.
•  Olga volgde masterclasses bij onder meer  
Izabella Klosinka, Adam Kruszewski en José 
van Dam. Ze won meerdere prijzen waaron-
der de Margrit Meister studiebeurs, de  
Chapelle Musicale Reine-Élisabeth studie-
beurs en de Migros-Kulturprozent studie-
beurs. Ze vertolkte rollen aan de ZHdK 
waaronder Miss Jessel in The Turn of the 
Screw. Onlangs vertolkte ze Anna Nabucco 
in Verdi’s Nabucco onder leiding van Julian 
Reynolds in De Munt te Brussel en Judith  
in Hertog Blauwbaards Burcht met Stefan 
Asbury in de Tonhalle te Zürich. 
•  Verder zong ze in Beethovens negende 
symfonie met het Brussels Philharmonic 
onder leiding van Michel Tabachnick en de 
aria Infelice op. 94 van Felix Mendelssohn-
Bartholdy onder leiding van Philippe  
Herreweghe. Ze werkte met dirigenten als 
Lawrence Foster, Stefan Asbury, Marcus 
Bosch en vele anderen.

• 
De componistendag 2016 vindt plaats op 
16 januari en staat in het teken van 
Richard Strauss.
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23 januari, 20.00 uur, Sint Janskerk 

Baiba Skride (viool) &  
 Lauma Skride (piano)

PROKOFJEV Sonate voor viool en piano nr.2 in d op.14
CATOIRE Sonate voor viool en piano nr.2 in D op.20 ‘Poème’

FRANCK Sonate voor viool en piano in A

Als de Letse violiste Baiba Skride speelt, klinkt vaak de naam Gidon Kremer ter vergelijking. Net als 
haar zuster, de pianiste Lauma Skride, heeft ze eigenzinnige muzikale opvattingen die uiteindelijk 

altijd de muziek dienen. Baiba Skride werd 1e laureate van de Koningin Elisabeth Wedstrijd in 2001. 

19.30 uur voorprogramma door studenten Conservatorium 
10% korting voor abonnement houders

30 januari, 20.30 uur, Theresiakerk

Concerto Copenhagen: Hohe Messe

Het gerenommeerde Concerto Copenhagen o.l.v. Lars Ulrik Mortensen komt naar Maastricht voor 
een unieke uitvoering van de Hohe Messe, wellicht de ultieme demonstratie van Bachs kunnen. 

Concerto Copenhagen is niet alleen een van de belangrijkste oudemuziekensembles van Scandinavië, 
internationaal wordt het ensemble beschouwd als een van de meest interessante en vernieuwende 

barokorkesten. Tot zijn handelsmerken behoren vitaliteit van musiceren, een groot stijlgevoel en een 
bijzonder talent voor de communicatie met het publiek.

 
i.s.m. Organisatie Oude Muziek

28 februari, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof, gratis inleiding 19.00 uur 

philharmonie zuidnederland: De raadsels van 
de contrabas

DIRIGENT David Danzmayr / CONTRABAS Rick Stotijn

DE FALLA El sombrero de tres picos
ROTA Divertimento concertante

ELGAR Enigma Variaties

Klassieke Zaken noemde het al eens een ‘voldongen feit: geen mooier solo-instrument dan de contrabas 
van Rick Stotijn’. Deze keer betreedt Stotijn met de philharmonie zuidnederland de filmische  

wereld van Rota. Hij wordt geflankeerd door even sprankelende partituren van De Falla en Elgar.
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15 maart, 14.30 uur, Theater aan het Vrijthof, gratis inleiding 13.30 uur

philharmonie zuidnederland: Bruckners hemel
DIRIGENT Mario Venzago / VIOOL Adelina Hasani

BEETHOVEN Ouverture Egmont
STRAVINSKY Vioolconcert
BRUCKNER Symfonie nr 9

De Negende Symfonie van Anton Bruckner heeft de grandeur van een groots koraal van Bach, een 
van Bruckners favoriete componisten. Ook Stravinsky ging graag bij Bach te rade. En dat is te 
horen in zijn opzwepende Vioolconcert.

24 april, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof, gratis inleiding 19.00 uur

philharmonie zuidnederland: De klank van de 
natuur
DIRIGENT Kees Bakels / KOOR Studium Chorale

DEBUSSY Trois Nocturnes
MAHLER Symfonie nr 1

Claude Debussy wist met zijn Trois Nocturnes glansrijk de natuur in kleur te vangen. Ook Mahler 
zocht het in zijn Eerste Symfonie, die een eerste versie kende als symfonisch gedicht ‘Der Titan’, in 
de klanken van de natuur. Zo schetst hij in het eerste deel op onnavolgbare wijze het ontwaken 
der natuur.

13 mei, 20.00 uur, Theater aan het Vrijthof 

Grigory Sokolov
 
Grigory Sokolov wordt beschouwd als een van de grootste levende pianisten ter wereld. Hij  
blijft zowel publiek als pers verbazen. 

Door gebruik van weinig pedaal en dankzij een superieure vingertechniek, weet hij tijdens  
het concert een immense variëteit aan klanken uit de concertvleugel te toveren. Hij heeft een 
ongelimiteerd kleurenpalet, een spontane fantasie en weet op een magische wijze grote lijnen  
en spanningsbogen op te bouwen.
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Op watervlakken zonder einde,
In purper door zonsondergang gehuld,
Voorspelt zij en zij zingt,
Niet in staat haar radeloze vleugels    
 op te lichten…
Zij voorspelt het wrede juk van de     
 Tataren,
Een reeks van bloedige executies,
Een lafaard, honger en een brand,
De kracht van schurken, te gronde     
 gaan van de goeden…
Door het eeuwige afgrijzen opgevangen,
Brandt haar gelaat, zo schoon, met    
 liefde,
Maar haar profetische waarheden 
 klinken
Van lippen met het opgedroogde bloed.

Gamajoen, de profeetvogel


