
Donderdag 11 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Ukrainian Freedom Orchestra
Keri-Lynn Wilson, dirigent
Liudmyla Monastyrska, sopraan
Anna Fedorova, piano

Valentin Silvestrov 1937
Symfonie nr. 7 (2002-03)

Frédéric Chopin 1810-1849
Pianoconcert nr. 2 in f, op. 21 (1829)
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace 

PAUZE

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Abscheulicher! Wo eilst du hin?... Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern
uit ‘Fidelio’, op. 72 (1805)

Antonín Dvořák 1841-1904
Symfonie nr. 9 in e, op. 95 ‘Uit de Nieuwe Wereld’ (1893)
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace
Allegro con fuoco

Dit concert is geproduceerd door The Metropolitan Opera en de Polish National Opera met  
genereuze steun van hun sponsors: Ford Foundation, Bloomberg Philanthropies, United Airlines 
en Ann Ziff, Chairman of the Metropolitan Opera. De tournee is georganiseerd door Askonas Holt.

De tournee is tot stand gekomen in samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken  
en Cultuur van Oekraïne. De opbrengst van de tournee gaat naar Oekraïense artiesten. Donaties 
kunnen worden gedaan aan het Ministerie van Cultuur: donate.arts.gov.ua/en

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

Om solidariteit te betonen met de door de 
oorlog bedreigde bevolking van Oekraïne is 
het Ukrainian Freedom Orchestra opge-
richt. Naast Oekraïense musici uit Europese 
en Amerikaanse orkesten spelen daarin 
vluchtelingen en van dienstplicht vrijgestelde 
Oekraïners. Het orkest treedt deze zomer  
op in Europa, het Verenigd Koninkrijk en 
Amerika. 
Het orkest is tot stand gekomen op initiatief 
van dirigente Keri-Lynn Wilson. Ze wilde 
topmusici uit heel Oekraïne samenbrengen, 
om zo de artistieke eenheid van het land te 
laten zien. Wilson groeide op in Winnipeg, 
waar de grootste Oekraïense gemeenschap 
van Noord-Amerika woont. Haar carrière 
bracht haar bij een aantal van de meest 
prestigieuze orkesten ter wereld. Ze dirigeert 
zowel symfonisch repertoire als opera.
Liudmyla Monastyrska studeerde aan de 
Kyiv Tchaikovsky Music Academy. Bij de 
Nationale Opera van Oekraïne zong ze rollen 
als Aida in Verdi’s gelijknamige opera en 
Santuzza in Cavalleria rusticana van 
Mascagni. Monastyrska trad op in onder 
andere de Metropolitan in New York, de 
Scala in Milaan en de Wiener Staatsoper. De 
sopraan is een hartstochtelijk promotor van 
Oekraïense muziek. 
De Oekraïense pianiste Anna Fedorova 
treedt wereldwijd op met vooraanstaande 
orkesten, waaronder het Dallas Symphony 
Orchestra, de Hong Kong Philharmonic en de 
Philharmonia. Op vele concoursen liet ze 
haar kwaliteiten horen, en ook haar cd- 
opnames getuigen van een actieve carrière. 
Fedorova organiseerde op 6 maart van dit 
jaar samen met celliste Maya Fridman een 
(uitverkocht) benefietconcert voor Oekraïne 
in Het Concertgebouw. 

This concert by the Ukrainian Freedom 
Orchestra is a tribute to the Ukrainians 
resisting aggression and violence. The 
musicians will open the evening with Valentin 
Silvestrov’s Symphony no. 7, in which there is 
a clear nostalgia for happier times. The first 
few notes of the piece are harsh and  
aggressive, but immediately afterwards, 
Silvestrov’s tone becomes calmer and 
introspective.
Running through Frédéric Chopin’s Piano 
Concerto no. 2 in F Minor, op. 21 is an  
expression of the composer’s love for a 
female singing student at the conservatoire. 
The nineteen-year-old Chopin composed its 
lovely middle movement with her in mind, as 
an aria for the piano.
In Ludwig van Beethoven’s opera Fidelio, 
Leonore hears that her husband Florestan is 
in danger of being murdered. The aria 
Abscheulicher! Wo eilst du hin? reflects both 
her despair and her faith that all will end well.
In 1891, Antonín Dvořák was invited to be 
director of the New York Conservatory. 
There, consumed by homesickness for his 
native country, he wrote his Symphony no. 9 
in E Minor, op. 95 ‘From the New World’. 
Although the composer was clearly influen-
ced by the American folk music that he had 
heard, his Bohemian soul – listen to the cor 
anglais solo in the slow movement – shines 
through in this masterpiece. 

Translation: Anne Hodgkinson

Oekraïense musici uit West-Europese en 
Amerikaanse orkesten getuigen van de 
veerkracht van hun volk. Als leden van het 
Ukrainian Freedom Orchestra eren zij hun 
landgenoten die zich verzetten tegen agres-
sie en geweld. 
 
Silvestrovs heimwee naar gelukkiger tijden
Valentin Silvestrov wordt gezien als de 
belangrijkste levende Oekraïense componist. 
In 2014 werden door het pro-Russische 
bewind de protesten op het Maidanplein in 
Kyiv bloedig onderdrukt. Silvestrov drukte 
zijn afschuw uit in zijn Gebed voor de 
Oekraïne. Na de inval heeft de 84-jarige 
componist huis en haard moeten verlaten, hij 
woont nu als vluchteling in Duitsland. 
Evenals zijn generatiegenoot Arvo Pärt heeft 
Silvestrov zich afgewend van het avant-gar-
distische componeren. Silvestrov voelt zich 
thuis in een laatromantische stijl, maar toch 
voegt hij een eigen geluid toe. In de eende-
lige Zevende symfonie klinkt een gedempt 
heimwee door naar gelukkiger tijden. De 
eerste noten van dit stuk zijn hard en agres-
sief, maar direct daarna wordt Silvestrovs 
toon rustig en beschouwend. Vanaf het 
midden speelt de piano een belangrijke rol, 
en de symfonie eindigt met wegstervend 
slagwerk. 

Een verliefde Chopin
Frédéric Chopins Tweede pianoconcert in f, 
op. 21 is eigenlijke zijn eerste, het werk werd 
later uitgegeven, vandaar de nummering. De 
negentienjarige componist schreef het 
concert toen hij verliefd was op een zang- 
studente van het conservatorium. Het 
prachtige middendeel, een aria voor de 
piano, componeerde hij met haar in 

gedachten. Chopin ging in 1832 naar Parijs, 
en speelde daar zijn eigen concert. Het 
succes heeft hem flink geholpen om in die 
stad zijn plaats te vinden. 

Emotionele muziek van Beethoven
In Ludwig van Beethovens opera Fidelio 
hoort Leonore dat haar man Florestan 
vermoord dreigt te worden. De aria 
Abscheulicher! Wo eilst du hin? geeft haar 
vertwijfeling weer, maar ook haar vertrou-
wen in een goede afloop. De première van 
Beethovens enige opera was geen succes. 
Een week eerder marcheerden de troepen 
van Napoleon Wenen binnen, de vele Franse 
soldaten in het publiek hadden weinig oor 
voor Beethovens emotionele muziek. 

Amerikaanse volksmuziek van Dvořák
Antonín Dvořák was geen vluchteling in New 
York: hij kreeg in 1891 de eervolle uitnodi-
ging om daar conservatoriumdirecteur te 
worden en ging er uit vrije wil heen. Toch 
werd hij, ver van zijn vaderland, verteerd 
door heimwee. Zijn Negende symfonie in e, 
op. 95 ‘Uit de Nieuwe Wereld’ is op vele 
plaatsen beïnvloed door de Amerikaanse 
volksmuziek die Dvořák hoorde. Maar toch is 
de Boheemse geest – luister naar de althobo-
solo in het langzame deel – prominent 
aanwezig in dit meesterwerk. 

Frederike Berntsen

LEESTIP
Lees ook het verslag van de repetitieperiode 
van het Ukrainian Freedom Orchestra in 
Warschau, inclusief interview met  
Keri Lynn Wilson op concertgebouw.nl/ufo

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.

CD-VERKOOP
In de pauze zal Anna Fedorova haar nieuwste 
cd signeren bij de Vriendenbalie. Zij speelt 
daarop Rachmaninoffs Eerste en Tweede 
pianoconcert, begeleid door het Sinfonie-
orchester St. Gallen onder leiding van 
Modestas Pitrenas.

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Rimski-Korsakovs Sheherazade, Noa Wildschut speelt 
Bruch
Stervioliste Noa Wildschut ‘kan de wereld aan’, aldus de 
Volkskrant. Dat laat ze horen in Bruchs Schotse fantasie. 
Kazuki Yamada leidt het Radio Filharmonisch Orkest in 
Rimski-Korsakovs kleurrijke Sheherazade.

di 23/08 
20.00 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!


