
Dinsdag 5 juli 2022
Kleine Zaal 20.00 uur

Fatma Said, sopraan
Joseph Middleton, piano

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Als Luise die Briefe, KV 520 (1787)
Das Veilchen, KV 476 (1785)
Abendempfindung, KV 523 (1787)
Warnung, KV 433/416c (1783)
Der Zauberer, KV 472 (1785)

Maurice Ravel 1875-1937 - Cinq mélodies populaires grecques (1904-06)
Le réveil de la mariée / Là-bas, vers l’église / Quel galant m’est comparable
Chanson des cueilleuses de lentisques / Tout gai!

Maurice Ravel - Shéhérazade (1903)
Asie / La flûte enchantée / L’indifférent

PAUZE

Manuel de Falla 1876-1946 - Tus ojillos negros (1902-03)

Fernando J. Obradors 1897-1945 - Del cabello más sutil (1920)

José Serrano 1873-1941 - Marinela, Marinela, uit ‘La canción del olvido, scène 1’ (1916)

Federico García Lorca 1898-1936 - uit ‘Canciones antiguas’ (publ. 1961)
Anda, jaleo / Nana de Sevilla / Sevillanas del siglo 18

Gamal Abdel-Rahim 1924-1988 - Bent el sultan (1981)

Georges Bizet 1838-1875 - Adieux de l’hôtesse arabe (1867)

Najib Hankash 1904-1977 - Aatini al nay wa ghanni

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

Fatma Saids eerste zanglessen bij Neveen 
Allouba waren het begin van een muzikale 
reis van Caïro naar de grote Europese podia. 
In 2013 studeerde ze af aan de Hochschule 
für Musik Hanns Eisler in Berlijn, in 2016 was 
ze BBC Radio 3 New Generation Artist en 
voor haar debuut-cd El Nour (2020) won ze 
twee BBC Music Magazine Awards en een 
Opus Klassik. De sopraan ontving een beurs 
voor de Accademia del Teatro alla Scala in 
Milaan. Fatma Said soleerde bij het Boston 
Symphony Orchestra onder Andris Nelsons 
en debuteerde op de BBC Proms in Mozarts 
Requiem. Ze zong liedrepertoire tijdens 
festivals in Dresden en Caïro, op de 
Schubertiade in Hohenems en in Wigmore 
Hall in Londen, en deelde het podium  met 
Rolando Villazón en Juan Diego Flórez. 
Fatma Said maakt vandaag haar uitgestelde 
debuut in de Kleine Zaal.
Joseph Middleton studeerde filosofie aan de 
University of Birmingham en specialiseerde 
zich aan de Royal Academy of Music in 
Londen – waar hij inmiddels zelf lesgeeft – in 
kamermuziek en liedbegeleiding. In 2016 
kreeg hij de Young Artists Award van de 
Royal Philharmonic Society. De pianist was 
te beluisteren in zalen als het Wiener 
Konzerthaus, de Tonhalle in Zürich, Wigmore 
Hall in Londen, de Alice Tully Hall in New 
York, tijdens de BBC Proms en op de festivals 
van Edinburgh, Aldeburgh, Hohenems, 
Schwarzenberg en Aix-en-Provence. Daarbij 
had hij vaak bekende zangers aan zijn zijde, 
onder wie Ian Bostridge, Sarah Connolly, 
Iestyn Davies, Felicity Lott, Mark Padmore, 
Sophie Rennert, Fatma Said en Roderick 
Williams. Hij was winnaar van onder meer 
een Kathleen Ferrier Award en een Edison.

The songs of Wolfgang Amadeus Mozart 
take Fatma Said back to her youth in Cairo, 
when she was studying singing with Neveen 
Allouba, soprano soloist with the Cairo 
Opera. 
Maurice Ravel’s Cinq mélodies populaires 
grecques are arrangements of songs from 
Greek islands recorded on wax cylinder. And 
he chose three poems to set to music out of 
the hundred that Tristan Klingsor wrote 
about the tales of the Thousand and One 
Nights. 
In the same period, three Spanish friends, 
Federico García Lorca, Fernando Obradors 
and Manuel de Falla also shared a keen 
interest in folk music. Tus ojillos negros is a 
very early composition by De Falla, an 
aubade (a song for the early morning) to a 
pair of dark eyes. Obrador’s Del cabello más 
sutil is a love poem. García Lorca, known 
primarily as a poet, recorded his arrange-
ments of his Canciones españolas antiguas 
himself, with singer and flamenco dancer  
La Argentinita. José Serrano’s La canción del 
olvido is a contemporary romantic comedy. 
The song Marinela, Marinela is the musical 
penny dropping as true love is recognised. 
Bent el sultan (‘I am the sultan’s daughter’) 
by Egyptian composer Gamal Abdel-Rahim 
comes from a children’s musical. Najib 
Hankash wrote a song to a text by Lebanese-
American writer Khalil Gibran that was made 
immortal by one of Arab music’s greatest 
names, the Lebanese singer Fairuz. And that 
brings us back to Fatma Said’s youth in Cairo. 
Bizet’s Adieux de l’hôtesse arabe is a tribute 
to her teachers in Germany.

Translation: Anne Hodgkinson

De liederen van Wolfgang Amadeus Mozart 
waar dit recital mee opent brengen Fatma 
Said terug naar haar jeugd in Caïro. Ze 
koestert dierbare herinneringen aan de 
muzieklessen op de Duitse school. Het zijn 
liederen die ze bovendien als jong meisje al 
zong bij haar lerares Neveen Allouba, eerste 
sopraan van de Opera in Caïro. 

De combinatie van kosmopolitisme en 
nationale trots die Said uitdraagt – ze 
spreekt vier talen vloeiend – kenmerkt ook 
het begin van de twintigste eeuw. 
Wereldtentoonstellingen brachten exotische 
kunstmuziek naar Europa, componisten 
reisden met een fonograaf het land door om 
volksliederen vast te leggen. Zo werd het 
grootste deel van het materiaal voor Maurice 
Ravels Cinq mélodies populaires grecques op 
Griekse eilanden op een wasrol vastgelegd 
door een Franse linguïst en vertaald naar 
notenschrift door collega-componist Paul Le 
Flem. Ravel arrangeerde de liedjes op ver-
zoek, ter illustratie bij een lezing. De bemid-
delaar in dit project was muziekjournalist 
Michel Dimitri Calvocoressi, die net als Ravel 
lid was van Les Apaches, een groep kunste-
naars die elke zaterdag bijeenkwam. Ook de 
dichter Tristan Klingsor (Léon Leclère) 
bewoog zich in deze kring. Met Ravel deelde 
hij een enorme bewondering voor Rimski-
Korsakovs Sheherazade. Klingsor schreef 
honderd gedichten over de vertellingen van 
Duizend-en-een-nacht. Ravel koos er drie uit 
om op muziek te zetten.

In dezelfde periode hadden ook de Spaanse 
vrienden Federico García Lorca, Fernando 
Obradors en Manuel de Falla grote interesse 
in volksmuziek. Tus ojillos negros is een heel 
vroege compositie van Falla, een aubade  
aan donkere ogen waarin al het goede weer- 

spiegelt, maar waarin ook een duistere kant 
schuilt. Obradors schreef tussen 1921 en 
1941 vier boeken vol met volksliederen uit 
verschillende regio’s in Spanje. Del cabello 
más sutil, uit het eerste boek, is een liefdes-
verklaring. Hoewel García Lorca vooral als 
dichter bekend is geworden, studeerde hij 
ook compositie, met volksmuziek als zijn 
inspiratiebron. Hij nam in 1931 zijn bewerkin-
gen van de Canciones españolas antiguas zelf 
op met zangeres en flamencodanseres La 
Argentinita. José Serrano werd vooral 
beroemd om zijn zarzuela’s. La canción del 
olvido is zijn bekendste werk, een eigentijdse 
romantische komedie met onnavolgbare 
liefdesverwikkelingen, waarin het lied 
Marinela, Marinela het muzikale kwartje is 
dat valt als de ware liefde herkend wordt. 

Ook de twintigste-eeuwse Egyptische 
componist Gamal Abdel-Rahim liet zich 
inspireren door volksmuziek. Bent el sultan 
(‘Ik ben de dochter van de sultan’) is afkom-
stig uit een kindermusical. Najib Hankash, 
een immens populaire Libanese zanger, 
schreef een lied op de tekst Aatini al naya wa 
ghanni (‘Geef me een fluit en zing’) van de 
Libanees-Amerikaanse schrijver Gibran 
Khalil Gibran. Het lied werd onsterfelijk 
gemaakt door de Libanese zangeres Fairuz, 
een van de grootste namen in de Arabische 
muziek. En daarmee zijn we terug bij de 
jeugd van Fatma Said in Caïro. Bizets Adieux 
de l’hôtesse arabe is een ode aan de Duitse 
leraren uit haar jeugd. Ze werden verliefd op 
het land, trouwden soms, maar gingen 
meestal na een paar jaar met pijn in het hart 
weer terug naar Duitsland. Het lied doet Said 
denken aan de tranen in hun ogen bij het 
afscheid.

Carine Alders

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  
oplichtende schermen de concentratie  
kunnen verstoren. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Isabelle van Keulen en Aleksandar Madžar: 
Mozart, Pärt, Strauss en Turina
Topvioliste Isabelle van Keulen in een nieuw recitalduo, 
met de Servische pianist Aleksandar Madžar. Ze spelen 
sonates van Mozart, Richard Strauss en Turina. Én het 
geliefde Fratres van Arvo Pärt.

zo 31/07 
20.00 uur 

Kleine 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!


