
Dinsdag 30 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Gustav Mahler Jugendorchester
Jukka-Pekka Saraste, dirigent

Anton Bruckner 1824-1896
Symfonie nr. 7 in E (1881-83)
Allegro moderato
Adagio: Sehr feierlich und sehr langsam - Moderato - Tempo primo
Scherzo: Sehr schnell - Trio: Etwas langsamer
Finale: Bewegt, doch nicht schnell

Dit concert heeft geen pauze.

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

Het Gustav Mahler Jugendorchester werd 
in 1986 in Wenen opgericht op initiatief van 
Claudio Abbado. Aanvankelijk bestond het 
orkest uit musici uit Oostenrijk, Tsjecho-
Slowakije en Hongarije. Sinds 1992 kunnen 
jonge musici tot 26 jaar uit heel Europa 
deelnemen aan de audities om een orkest-
plek te bemachtigen. Het orkest geldt als 
springplank voor een carrière in de geves-
tigde Europese orkesten en wordt gezien als 
’s werelds beste jeugdorkest. Het repertoire 
varieert van klassiek tot hedendaagse 
muziek, met de nadruk op de grote (laat)- 
romantische symfonische werken. Het 
Gustav Mahler Jugendorchester werd geleid 
door vooraanstaande dirigenten als  Herbert 
Blomstedt, Bernard Haitink, Sir Antonio 
Pappano en Franz Welser-Möst. Sinds enkele 
jaren werkt het orkest nauw samen met de 
Sächsische Staatskapelle Dresden.
De Fin Jukka-Pekka Saraste begon zijn 
carrière als violist. Hij volgde daarnaast lessen 
orkestdirectie bij Jorma Panula aan de Sibelius 
Academie in Helsinki. Per het seizoen 2023-
2024 is hij benoemd tot de nieuwe chef-diri-
gent van het Helsinki Philharmonic Orchestra. 
Van 2010 tot 2019 was hij in diezelfde functie 
werkzaam bij het WDR Sinfonieorchester 
Köln. Eerder leidde hij als chef-dirigent de 
Oslo Philharmonic, het Scottish Chamber 
Orchestra, het Finnish Radio Symphony 
Orchestra en het Toronto Symphony 
Orchestra. Gastdirecties vervulde hij bij onder 
meer het Koninklijk Concertgebouworkest, de 
New York Philharmonic en het London 
Philharmonic Orchestra. Saraste is ook actief 
op het operapodium. Zijn discografie omvat 
onder andere de complete symfonieën van de 
Scandinaviërs Sibelius en Nielsen.  

Many of Anton Bruckner’s symphonies were 
scarcely appreciated in his time, but in 1884, 
his Symphony no. 7 in E major was 
received with an ovation that lasted fifteen 
minutes. The work begins with gentle 
murmurings, typical of Bruckner, and the 
‘unending’ main theme bubbles up as if by 
itself. In the development, the composer 
uses two additional themes to create 
something monumental. The funereal 
Adagio was written after the death of 
Wagner, Bruckner’s idol. The fanfare motif 
in the fiery Scherzo was borrowed from the 
crowing of a rooster. When the composer 
wanted to thank the animal for its 
contribution, it had already been put into the 
frying pan. The main statement of the Finale 
harks back to the first movement’s first 
theme, and is joined by a sacred chorale from 
the Adagio.

Translation: Eileen Stevens

Het moet een ongelooflijke ervaring zijn 
geweest voor Anton Bruckner, de ontvangst 
van zijn Zevende symfonie in E. De 
Oostenrijkse componist was er al helemaal 
aan gewend geraakt dat zijn werken door 
publiek en pers werden neergesabeld. Bij de 
première op 30 december 1884, in het 
Gewandhaus te Leipzig, mocht de inmiddels 
zestigjarige meester echter een applaus van 
een kwartier in ontvangst nemen. ‘Eerst 
bevreemding, toen geboeidheid, toen 
bewondering en ten slotte verrukking’, 
jubelde de pers na deze uitvoering. Die zou 
het begin worden van een ware zegetocht. 

Treurmuziek
Het werk begint op een voor Bruckner 
karakteristieke wijze met een zacht gemur-
mel waaruit als vanzelf het hoofdthema, een 
‘unendliche’ melodie, opborrelt. In het 
vervolg bouwt de componist met behulp van 
twee andere thema’s een monumentaal 
openingsdeel. Het Adagio vormt het hart van 
de symfonie. Bruckner schreef dit deel in de 
tijd dat zijn grote idool Richard Wagner 
overleed. Bruckner, ontroostbaar: ‘Ik heb zo 
gehuild – toen schreef ik de eigenlijke treur-
muziek.’ Ook in de instrumentatie van het 
Adagio verwijst hij naar Wagner, door voor 
het eerst in een symfonie de zogenaamde 
Wagnertuba’s voor te schrijven.

Gekraai van een haan
De aangrijpende ‘Todesklage’ wordt gevolgd 
door een vurig Scherzo. Het verhaal gaat dat 
Bruckner het fanfaremotief in de trompet 
ontleende aan het gekraai van een haan. 
Toen hij achteraf het dier wilde bedanken 
voor diens bijdrage, bleek het al in de pan te 

zijn verdwenen... Het hoofdgegeven van de 
Finale verwijst naar het eerste thema uit het 
eerste deel, dat tot slot nog in zijn volle glorie 
zal klinken. Dit thema krijgt onder meer 
gezelschap van een gewijd koraal dat is 
afgeleid van het Adagio. 

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.

OPTIMAAL GENIETEN
Veel van onze bezoekers willen optimaal van 
de muziek genieten door geconcentreerd 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 oplich-
tende schermen de concentratie kunnen 
verstoren. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
The Cleveland Orchestra en Franz Welzer-Möst in 
Bruckner
Het beste orkest van Amerika, volgens The New York 
Times, speelt Bruckner. The Cleveland Orchestra en 
Franz Welzer-Möst in diens Negende symfonie, een 
afscheid van de wereld.

di 06/09
20.15 uur 
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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!


