
Dinsdag 23 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Radio Filharmonisch Orkest
Kazuki Yamada, dirigent
Noa Wildschut, viool

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Ouverture uit ‘Die Zauberflöte’, KV 620 (1791)

Max Bruch 1838-1920
Schotse fantasie, op. 46 (1879-80)
Inleiding - Adagio cantabile
Allegro
Andante sostenuto
Finale: Allegro guerriero

PAUZE

Nikolaj Rimski-Korsakov 1844-1908
Sheherazade, op. 35 ‘Symfonische suite naar Duizend-en-één-nacht’ (1888)
De zee en het schip van Sindbad
Het verhaal van prins Kalender
De jonge prins en de jonge prinses
Feest in Bagdad - De zee - Het schip slaat te pletter tegen een rots - Besluit

Dit concert wordt opgenomen voor rechtstreekse uitzending in het 
Zomeravondconcert op NPO Radio 4.  

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.

Informatiebeveiliging in de ambulancezorg

Zo mooi is klassiek

w   

Zo mooi is klassiek

Genoten van 
het concert?
Op NPO Radio 4 hoor je de hele zomer 
de mooiste optredens van internationale 
muziekfestivals, gewoon bij jou thuis.

nporadio4.nl/zomeravondconcert

Meer weten? 
Scan de QR-code
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY

ZOMERCONCERTEN.NL

EN VERDER...

Het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), 
opgericht in 1945, speelt het grote symfoni-
sche repertoire en muziek van dit moment, 
en brengt premières van opdrachtwerken in 
de omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert 
en NTR ZaterdagMatinee. Vrijwel alle con-
certen worden rechtstreeks uitgezonden op 
NPO Radio 4. Het RFO wordt sinds septem-
ber 2019 geleid door de Amerikaanse Karina 
Canellakis, de eerste vrouwelijke chef-diri-
gent van een Nederlands symfonieorkest.
Kazuki Yamada is de aanstaande chef-diri-
gent van het City of Birmingham Symphony 
Orchestra (voorjaar 2023), waarvan hij sinds 
2018 eerste gastdirigent is. Daarnaast is hij 
chef van het Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo. Geboren in Kanagawa, Japan, 
werkt en treedt hij nog steeds op in Japan als 
vaste dirigent van het Japans Filharmonisch 
Orkest en eerste gastdirigent van het 
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. 
Verder dirigeert hij geregeld orkesten en 
koren in Europa en Australië. 
Noa Wildschut (2001) kreeg vanaf haar 
vierde vioolles van Coosje Wijzenbeek, 
soleerde op haar zesde op het Kinder- 
prinsengrachtconcert 2007, debuteerde op 
haar zevende in de Grote Zaal van  
Het Concertgebouw en studeerde vanaf  
haar twaalfde bij Vera Beths aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Momenteel heeft 
ze les van Antje Weithaas in Berlijn. Ze won 
eerste prijzen op concoursen in Weimar en 
Den Haag, en ontving de Concertgebouw 
Young Talent Award 2013 en de Anton 
Kersjes Vioolbeurs 2017. Haar debuut-cd 
Mozart werd genomineerd voor de Edison 
Klassiek Publieksprijs 2018. Wildschut treedt 
wereldwijd op als solist met orkest.

The pieces in this concert are all based on 
legends and fairy tales. The programme 
opens with the Overture from ‘Die 
Zauberflöte’ (the Magic Flute) by Wolfgang 
Amadeus Mozart, a magical fairy tale in the 
vernacular for young and old. The story 
revolves around a magical pan flute and its 
player, Papageno, a clownish, down-to-earth 
bird catcher. Papageno is a perennial  
audience favourite.  
Next comes music by German composer  
Max Bruch. He fell under the spell of the 
rugged beauty of Scotland, and he interwove 
that country’s legends, folk music, and songs 
in his Scottish Fantasy. The demanding solo 
violin part is in the capable hands of the 
young virtuoso violinist, Noa Wildschut. 
Bruch was especially inspired by the books of 
Sir Walter Scott, and Scottish Fantasy’s 
moody and foreboding introduction recalls 
an old bard grumbling about the good old 
days beside the ruins of a castle. In this work, 
the violin is regularly answered by the harp, 
and Bruch incorporated a Scottish love song 
into the slow movement. The melody of The 
Dusty Miller resonates through the Scherzo 
that follows. The Andante quotes the song, 
I’m a’down for lack o’ Johnnie. And in the last 
movement, Bruch uses the Scottish battle 
song, Scots wha hae. 
In Nikolai Rimsky-Korsakov’s Sheherazade,  
the composer uses exotic orchestral colours 
to depict the adventures of young 
Sheherazade. She is a character from One 
Thousand and One Nights, an Arabic collec-
tion of Middle Eastern folk tales.  

Translation: Eileen Stevens

In dit concert klinkt muziek die gebaseerd is 
op sprookjes en verhalen. Zo opent het 
programma met de Ouverture uit ‘Die 
Zauberflöte’ van Mozart, een magisch 
sprookje voor jong en oud in de volkstaal. De 
Duitse componist Max Bruch was in de ban 
van het ruige Schotland en verwerkte verha-
len, volksmuziek en liederen uit dat land in 
zijn Schotse fantasie. De zeer virtuoze viool-
partij is vandaag in handen van de jonge 
violiste Noa Wildschut. En Nikolaj Rimski-
Korsakov schildert in exotische kleuren de 
avonturen van Sheherazade uit de Arabische 
sprookjes van Duizend-en-één-nacht.  

Toverfluit 
Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus 
Mozart ging amper tien weken voor zijn dood 
in première in Wenen. Het publiek kreeg een 
voorstelling voorgeschoteld die tegelijk 
komisch en ernstig is. Een vertelling rond een 
magisch muziekinstrument: de panfluit. De 
bespeler is een clowneske figuur, de vogel-
vanger Papageno, om zijn ongecompliceerde 
aard vaak de lieveling van het publiek. 
Daarnaast treden klassieke goeden en 
kwaden op, een boosaardige koningin en een 
milde en rechtvaardige hogepriester. Zijn 
beste vangst doet de vogelvanger met zijn 
Papagena, met wie hij probleemloos huiselijk 
geluk wil beleven. De ouverture geeft al een 
voorproefje van wat komen gaat. 

Schots liefdeslied
Max Bruch is vooral de componist van het 
wereldberoemde Eerste vioolconcert. Maar hij 
schreef een stuk voor viool en orkest dat 
misschien nog wel bijzonderder en virtuozer 
is: zijn Schotse fantasie, muziek van een 
halfuur met contrasterende sferen. Inspiratie 
vond Bruch in de boeken van Sir Walter Scott. 

De duistere, dreigende inleiding schildert 
een oude bard die bij een kasteelruïne 
sombert over de goede tijden van weleer. De 
viool krijgt regelmatig antwoord van de harp. 
Voor het langzame gedeelte gebruikte Bruch 
een Schots liefdeslied, en in het daaropvol-
gende Scherzo klinkt de melodie door van 
The Dusty Miller (‘De stoffige molenaar’). Het 
Andante citeert het lied I’m a’down for lack o’ 
Johnnie (‘Ik heb zo met Johnny te doen’). In 
het laatste deel verwerkte Bruch het oorlogs- 
lied Scots wha hae.  

Leven gered door sprookjes
Dan een mooi voorbeeld van ‘het exotische’ 
in de westerse muziek: Nikolaj Rimski-
Korsakovs Sheherazade, op. 35 (1888), 
gebaseerd op de sprookjes van Duizend-en-
één-nacht. Centrale figuur is het meisje 
Sheherazade dat haar leven redt door haar 
moorddadige sultan nachtenlang te boeien 
met fantastische sprookjes. In de inleiding 
worden beiden voorgesteld, de sultan door 
dreigend koper en Sheherazade door een 
betoverende vioolsolo, die als een refrein in 
alle vier delen terugkeert. Heel aanschouwe-
lijk heeft Rimski-Korsakov, die als marine- 
luitenant om de wereld voer, de zee in noten 
weten te vangen, van een sereen golvend 
oppervlak (deel 1) tot een allesvernietigende 
watermassa die een schip op de rotsen 
verplettert (deel 4). Het werk eindigt met 
een kalmerende epiloog waarin voor het 
laatst Sheherazade’s betoverende vioolfrase. 
Ze heeft haar leven gered. Met sprookjes.

Clemens Romijn

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 
Kazuki Yamada en violiste Noa Wildschut. 
U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Neojiba en Maria João Pires met Beethoven en  
Zuid-Amerikaanse klassiekers
Bruggen tussen generaties vallen weg in dit concert  
van het Braziliaanse jeugdorkest Neojiba en de  
legendarische pianiste Maria João Pires. Samen vieren 
ze tweehonderd jaar Brazilië met werken van Carlos 
Gomes, Villa-Lobos, Cerqueira en Beethoven.

ma 19/09
20.15 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!


