
Dinsdag 2 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

National Youth Orchestra of the United States of America
Daniel Harding, dirigent
Alisa Weilerstein, cello

Edward Elgar 1857-1934
Celloconcert in e, op. 85 (1918-19)
Adagio - Moderato
Lento - Allegro molto
Adagio
Allegro - Moderato - Allegro ma non troppo

PAUZE

Gustav Mahler 1860-1911
Symfonie nr. 5 in cis (1901-02)
Trauermarsch: In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
Stürmisch bewegt: Mit grösster Vehemenz
Scherzo: Kräftig, nicht zu schnell
Adagietto
Rondo - Finale: Allegro - Allegro giocoso. Frisch

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 National Youth Orchestra of the USA 
werd in 2012 opgericht door het Weill Music 
Institute, de educatieve tak van Carnegie 
Hall. Het bestaat uit zo’n 120 musici van 16 
t/m 19 jaar. In de zomermaanden wordt twee 
weken intensief gerepeteerd. Daarbij worden 
de musici zowel gecoacht door professionele 
musici uit diverse orkesten als door de 
dirigent, waarna een nationale of internatio-
nale tournee volgt. Elk seizoen treedt een 
andere dirigent aan; dit keer is dat Daniel 
Harding. De Brit is sinds 2007 chef-dirigent 
van het Swedish Radio Symphony Orchestra, 
waar hij in 2018 tevens de functie van artis-
tiek leider kreeg. Daarnaast is hij eredirigent 
van het Mahler Chamber Orchestra en geniet 
hij faam als uitstekend operadirigent. Hij 
treedt regelmatig op met de belangrijkste 
orkesten van Europa, waaronder de Berliner 
Philharmoniker, het Royal Symphony 
Orchestra en het Concertgebouworkest. 
Behalve dirigent is hij een enthousiast piloot.
Het mooiste compliment dat de Amerikaanse 
celliste Alisa Weilerstein tot nu toe kreeg 
kwam van de Financial Times: ‘Ze speelt alsof 
ze de muziek ter plekke bedenkt, met een 
passie waarvan je kippenvel krijgt.’ Cello 
speelt ze vanaf haar vierde. Tijdens haar 
jeugdopleiding aan het Cleveland Institute of 
Music kreeg ze les van Richard Weiss. Op 
haar dertiende debuteerde ze bij het 
Cleveland Orchestra. Sindsdien maakt ze een 
komeetachtige carrière in de VS en Europa, 
waarbij ze opvallend veel aandacht besteedt 
aan modern repertoire. Tot haar vaste 
muziekpartners behoort het kamermuziek-
ensemble Trondheim Soloists.

Both Edward Elgar and Gustav Mahler liked 
to find inspiration in nature. But while Mahler 
expressed his emotions in music as openly as 
he could, the ‘very British’ Elgar kept a stiff 
upper lip. Elgar’s music is always elegant, and 
the emotion behind it is that of a provincial 
composer who could never be accustomed  
to the busy London music scene. He was  
terribly shocked by the First World War and 
became even more withdrawn afterwards. 
The war coloured all his late works, which he 
composed in his sixties in his remote country 
cottage. The intense Cello Concerto in E 
Minor, op. 85 sounds like a drawn-out lament, 
interrupted by only a few lively passages.
With Mahler, a symphony is a mirror of the 
human spirit. They are outpourings that 
come directly from his heart, but they are 
invitations too; Mahler’s vivid emotions are 
recognisable to anyone who is feeling  
lonesome, rejected or cheery – usually in that 
order. The Symphony no. 5 in C-sharp Minor 
also starts off darkly. The first movement is a 
funeral march, the second a battle without a 
winner, but the sun finally breaks through the 
clouds in the Adagietto (a declaration of love 
to his future wife), and in the finale the 
happiness occasionally becomes almost 
hysterical. Mahler may not have been the 
picture of emotional stability, but it made his 
music all the better.

Translation: Anne Hodgkinson

Edward Elgar zocht graag inspiratie in de 
natuur. Als kind probeerde hij al het geruis 
van riet op notenschrift te zetten en jaren 
later kon hij niet wennen aan het Londense 
concertleven waar hij moeizaam een reputa-
tie had opgebouwd. Zijn muziek klinkt dan 
ook vaak landelijk en nostalgisch. Het 
Celloconcert in e, op. 85 schreef hij toen hij 
zich als zestiger weer had teruggetrokken in 
de provincie. De Eerste Wereldoorlog had 
hem diep geschokt en hij waande zich 
uitgecomponeerd. Maar in zijn rustige 
landhuisje ontstonden toch weer nieuwe 
stukken: muziek van een man die ‘sadder and 
wiser’ was geworden.
Het Celloconcert ontkiemde uit een melo-
dietje waarmee Elgar al een tijdje rondliep; 
dat werd het hoofdthema van deel één. 
Eigenlijk bestaat het gehele werk uit lang-
zaam voortkronkelende melodieën. Het 
effect is dat van een klaagzang, slechts 
enkele keren onderbroken door levendige 
passages.
De première flopte – het orkest was slecht 
voorbereid – maar recensenten hoorden dat 
het om prachtige, diepdoorvoelde muziek 
ging. Ook volgens Elgar zelf had het stuk 
eeuwigheidswaarde. Het melancholieke 
beginthema werd zelfs een persoonlijk 
motto. ‘Schrik niet als je na mijn dood  
iemand deze melodie hoort fluiten op 
Malvern Hills’, zei hij tegen een vriend. ‘Ik 
ben het maar.’

Symfonie als spiegel van de ziel
Na de voltooiing van zijn Vijfde symfonie in cis 
riep Gustav Mahler uit: ‘Ach, kon ik dit stuk 
maar vijftig jaar na mijn dood dirigeren!’ Hij 
was doodsbang dat zijn muziek niet begre-
pen zou worden. Geen gekke gedachte, want 

geen componist had zulke extreme orkest-
muziek geschreven. Meer nog dan zijn 
romantische voorgangers maakte hij van de 
symfonie een spiegel van de ziel. Je hoort 
volksdeuntjes die naar zijn jeugd verwijzen, 
impressies van zijn bergwandelingen, uitin-
gen van woede, frustratie en vertedering. 
Vrolijkheid en wanhoop kunnen bij hem 
naadloos in elkaar overgaan. Het is dus 
hoogstpersoonlijke muziek, maar de emoties 
zijn voor iedereen herkenbaar.
De Vijfde symfonie toont, zoals Mahler zelf 
zei, ‘de mens in het volle daglicht, op het 
hoogtepunt van zijn leven’. Hij had alle reden 
om de balans op te maken: toen hij het werk 
componeerde had hij eindelijk geld, was hij 
een gewaardeerd dirigent en stond hij op het 
punt vader te worden. Maar je hoort onder-
tussen wel dat hij geen pretvogel was: 
duisternis heerst voordat uiteindelijk de zon 
doorbreekt. Het eerste deel is een treurmars, 
deel twee klinkt als een gevecht zonder 
winnaar. Pas in deel drie – de spil van de hele 
symfonie – lijkt Mahler zijn demonen te 
overmeesteren. Dit lieflijke Adagietto was 
een muzikale liefdesbrief voor zijn toekom-
stige vrouw. En wanneer de bijna hyste-
risch-vrolijke Finale losbarst heb je een 
enorme reis afgelegd – door de geest van de 
componist, en die van jezelf. 

Michiel Cleij

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 
Daniel Harding en celliste Alisa Weilerstein. 
U bent van harte welkom.
 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Nationaal Jeugdorkest in Strauss en Mahler
Maar liefst zes jonge hoornisten zijn nodig voor  
Richard Strauss’ klankgedicht Don Juan, gespeeld door 
het Nationaal Jeugdorkest. Dirigent Alexander Shelley 
leidt ook de Vier letzte Lieder, met sopraan  
Annemarie Kremer, en Mahlers geliefde zomerse  
Vierde symfonie. Laetitia Gerards soleert in  
het slotdeel, dat het ‘hemelse leven’ bezingt.

di 16/08 
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!


