
Dinsdag 16 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Nationaal Jeugdorkest
Alexander Shelley, dirigent
Annemarie Kremer, sopraan
Laetitia Gerards, sopraan

Richard Strauss 1864-1949
Don Juan, op. 20 (1888-89)

Richard Strauss
Vier letzte Lieder, op. 150 (1948)
Frühling
September
Beim Schlafengehen
Im Abendrot

PAUZE

Gustav Mahler 1860-1911
Symfonie nr. 4 in G (1899-1900)
Bedächtig. Nicht eilen
In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
Ruhevoll
Sehr behaglich (‘Das himmlische Leben’)

Veel van onze bezoekers willen optimaal van de muziek genieten door geconcen-
treerd en in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom hinderlijke geluiden, zoals  
hoesten, zoveel mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op ‘stil’ en houd er rekening 
mee dat ook oplichtende schermen de concentratie kunnen verstoren.

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

Het Nationaal Jeugdorkest (NJO), opgericht 
in 1957, biedt een podium aan jong toptalent 
tussen de 18 en 26 jaar. Daarmee is het een 
springplank voor conservatoriumstudenten 
naar een professionele carrière. Het NJO 
organiseert jaarlijks enkele grote projecten 
– waarin jong muzikaal toptalent de hoofdrol 
speelt – en werkt samen met internationaal 
vermaarde dirigenten en -solisten. 
Voor hij dirigent werd, studeerde Alexander 
Shelley cello. Zijn doorbraak kwam in 2005 
toen hij winnaar werd van de Leeds 
Conductors Competition. Hij was onder  
meer chef-dirigent van de Nürnberger 
Symphoniker, en werd in 2015 benoemd tot 
‘Principal Associate Conductor’ van het Royal 
Philharmonic Orchestra. Sinds 2013 is hij 
bovendien chef van het National Arts Centre 
Orchestra in Ottawa. 
Annemarie Kremer ging na haar opleiding 
aan het conservatorium in Maastricht aan de 
slag bij De Nationale Opera Studio. Na haar 
studie, en stemtraining van Carlo Bergonzi 
en Cristina Deutekom, kreeg zij een contract 
bij het Stadttheater Aachen, waar ze debu-
teerde als Ilia in Idomeneo. Mét succes: de 
sopraan kreeg sindsdien wereldwijd tal van 
rollen aangeboden.   
Laetitia Gerards begon op vijfjarige leeftijd 
met cello spelen en werd vanaf haar der-
tiende opgeleid aan de Young Musicians 
Academy van het conservatorium in Tilburg. 
Ze ontwikkelde een grote liefde voor zang en 
toneel. Na haar studie in Amsterdam kreeg 
ze in 2014 de Concertgebouw Young Talent 
Award. Wie haar nog niet kent van de inter-
nationale operapodia, heeft haar wellicht 
gezien in het tv-programma Wie is de mol?

At the beginning of his career, Richard 
Strauss was famous for his symphonic 
poems, including Don Juan, op. 20, written in 
1888-89. The work’s characters are sketched 
with brightly coloured instrumental flair and 
outspoken harmonies. Later, Strauss would 
exchange these revolutionary sonorities for a 
more gracious, late romantic idiom. Near the 
end of his life – when he was 84 – he left a 
remarkable example in his Vier letzte Lieder 
(Four Last Songs), op. 150. Supported by a 
deliciously rich orchestration, the soprano in 
these romantic soundscapes sings about 
spring, autumn, sleep and the sunset,  
producing a wondrously lovely farewell to 
life. After Mahler’s first three symphonies –
which he once called the ‘Trilogy of Passion’ –
he composed his Symphony no. 4 in G Major 
with seemingly fewer pretensions. The work 
is more concise, uses a smaller and lighter 
selection of orchestral instruments, and 
represents – in Mahler’s words – ‘nothing but 
the uniform blue of the sky.’ The relatively 
simple opening movement is followed by a 
ghostlier scherzo in which death plays a 
macabre dance. In the tranquil slow move-
ment, we hear, according to the composer,  
a melody that is both divinely happy and 
deeply sad. Finally, a soprano sings with 
childlike innocence about heavenly joy.  

Translation: Eileen Stevens

In de tijd dat Richard Strauss dirigent was 
aan het Hoftheater te Meiningen schijnt hij 
ooit gedanst te hebben met een dame die 
hem vroeg of hij familie was van de grote 
Johann Strauss. ‘Nee, lieve juffrouw’, moet 
de componist zelfbewust hebben geant-
woord, ‘maar ik hoop dat men eens zal 
vragen of Johann Strauss familie was van 
mij.’ Richard kon toen niet bevroeden dat hij 
in de twintigste eeuw zou uitgroeien tot een 
van de bekendste Duitse componisten. Aan 
het begin van zijn carrière speelde hij zich 
vooral in de kijker met zijn symfonische 
gedichten, waarvan Don Juan, op. 20 uit 
1888-89 er een is. De hartstochtelijke hoofd-
persoon in dit werk horen we eerst in de 
strijkers, op zoek naar ‘stormen van genot’, 
en later in het heroïsche thema dat vier 
hoorns aanheffen. De lyrische thema’s 
verklanken ‘reizend schöne Weiblichkeiten’. 
Strauss schilderde zijn personages hier in 
felle instrumentale kleuren en brutale 
harmonieën. Deze revolutionaire klanken 
zou hij later in zijn loopbaan voor een welda-
dig laatromantisch idioom inruilen. Aan het 
einde van zijn leven – hij was inmiddels  
84 jaar – liet hij daarvan een ongeëvenaard 
staaltje horen in zijn Vier letzte Lieder,  
op. 150. Ondersteund door een bijzonder 
rijke orkestratie zingt de sopraan in deze 
romantische klankbeelden over de lente, de 
herfst, de slaap en het avondrood. De won-
dermooie, rijpe liederen zijn Strauss’ afscheid 
van het leven én een vaarwel aan de romanti-
sche negentiende eeuw. 

Hemelse vreugde
‘Eigenlijk wilde ik alleen een symfonische 
humoreske schrijven, maar die is uitgegroeid 
tot een symfonie van normale lengte.’ Na de 
eerste drie symfonieën – die hij de ‘Trilogie 
der Leidenschaft’ noemde – leek Gustav 
Mahler met zijn Vierde symfonie in G heel wat 
minder pretenties te hebben. Het werk is 
beknopter, heeft een kleinere en lichtere 
orkestbezetting en – om Mahlers karakteri-
sering te gebruiken – ‘de basisstemming is 
blauw, hemelsblauw’. Het overzichtelijke 
openingsdeel – dat oorspronkelijk ‘Het 
eeuwige hier en nu’ heette – begint eenvou-
dig, met de opvallende schellen. De naïeve 
toon lijkt gezet. Volgens filosoof Adorno 
husselt Mahler in dit deel ‘niet bestaande 
kinderliederen’ door elkaar en is achter het 
masker van de naïviteit een spel van werke-
lijkheid en schijn aan de gang. Het scherzo 
wordt spookachtiger: ‘Freund Hein’, de dood, 
speelt een wat macabere dans op een omge-
stemde viool. In het verstilde langzame deel 
horen we volgens de componist een ‘melodie 
die zowel goddelijk vrolijk als diep treurig is; 
jullie zullen daarbij afwisselend lachen en 
wenen’. Uiteindelijk bezingt de sopraan in de 
finale de hemelse vreugde met woorden uit 
Mahlers geliefde volksliederenbundel Des 
Knaben Wunderhorn. De belletjes van het 
begin komen terug en de symfonie eindigt 
ver verwijderd van het ‘weltlich Getümmel’, 
in de droomwereld van het kind.

Dirk Luijmes

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify- 
playlist en neem een kijkje achter de scher-
men via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

ZOMERCONCERTEN LIVE!
Geniet nog even na van het concert tijdens 
ZomerConcerten Live! Met vanavond een 
ontmoeting in de Spiegelzaal met dirigent 
Alexander Shelley en solisten Laetitia Gerards 
en Annemarie Kremer. U bent van harte 
welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Herbert Blomstedt en Gustav Mahler 
Jugendorchester: Bruckner 7
Herbert Blomstedt leidt het Gustav Mahler 
Jugendorchester in Bruckners Zevende symfonie. 
Blomstedt vergelijkt het werk met de Oostenrijkse 
bergketens: ‘Lange bewegingen, op en neer, met 
dramatische kloven.’

di 30/08 
20.00 uur 

Grote Zaal

De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. 
Het Concertgebouw en de VriendenLoterij 
wensen u een geweldig ZomerConcert!


