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Concertgebouworkest Young
Gustavo Gimeno, dirigent
Isabelle Faust, viool

Francisco Coll 1985
Hímnica (2020)

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Vioolconcert in D, op. 61 (1806)
Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo: Allegro

PAUZE

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

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
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EN VERDER...

Concertgebouworkest Young is het interna-
tionale jeugdorkest van het Concertgebouw-
orkest. Muzikale talenten van 14 tot en met 
17 jaar uit heel Europa vormen dit unieke 
symfonieorkest; zij weerspiegelen de diversi-
teit van de Europese samenleving. 
Gustavo Gimeno is chef-dirigent van het 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
sinds 2015. Sinds het seizoen 2020-2021 
staat hij ook aan het roer van het Toronto 
Symphony Orchestra. Tussen 2001 en  
2013 was hij soloslagwerker van het 
Concertgebouworkest; na zijn directiestudie 
kwam zijn carrière in een stroomversnelling 
toen hij in 2014 bij het orkest inviel voor 
Mariss Jansons. Sindsdien leidde hij tal van 
beroemde orkesten, waaronder het 
Gewandhausorchester Leipzig en de Wiener 
Symphoniker. Bij het Concertgebouworkest 
wordt Gustavo Gimeno sinds zijn debuut 
jaarlijks teruggevraagd. 
Isabelle Faust won op jonge leeftijd het 
Leopold Mozart Concours in Augsburg en 
het Italiaanse Paganini Concours. Zij werd al 
snel een graag geziene gast bij gezelschap-
pen als het Concertgebouworkest, de 
Berliner Philharmoniker, het Boston 
Symphony Orchestra, het NHK Symphony 
Orchestra Tokyo, het Chamber Orchestra of 
Europe en het Freiburger Barockorchester. 
Onder leiding van wijlen Claudio Abbado 
maakte Isabelle Faust prijswinnende opna-
mes van de vioolconcerten van Berg en 
Beethoven, en sinds 2016 is ze een vaste 
partner van het door hem opgerichte Mahler 
Chamber Orchestra. Met haar vaste pianist 
Alexander Melnikov, cellist Jean-Guihen 
Queyras en klavecinist Kristian Bezuidenhout 
speelt ze veelvuldig kamermuziek. 

Hímnica, the 2020 work by Spanish composer 
Francisco Coll, follows the form of a   
passacaglia or chaconne. According to Coll, 
the piece contains elements of grotesque 
humour – as in the dreamy waltz, for exam-
ple. ‘Hímnica begins and ends in the distance, 
as if it’s a fragment of a larger work, possibly 
something eternal.’   
In 1794, when Ludwig van Beethoven heard 
the fourteen-year-old violinist Franz Clement 
play, he was deeply impressed. That  
wunderkind went on to become a great violin 
virtuoso, and, in 1806, he asked Beethoven 
to write him a violin concerto. The length of 
the first movement may have raised some 
eyebrows in its day: the movement was 
longer than an entire Mozart violin concerto!  
Beethoven begins this lyrical first movement 
with a timpani beat, and that structural motif 
returns repeatedly.    
Around 1890, Antonín Dvořák’s fame had 
grown to such an extent that a wealthy 
American patron invited him to New York to 
become the head of a conservatory of music 
there. The Czech composer was a shining 
example to the Americans because he was so 
adept at weaving his nation’s folk music into 
his works. Dvořák accepted the position and 
crossed the ocean. Once there, his study of 
American folklore bore fruit in his Symphony 
no. 9 in E minor, ‘From the New World’, which 
includes themes derived from the music of 
native Americans. 

Translation: Eileen Stevens

Een ‘tovenaar met klank’ is hij al genoemd, 
de Spaanse componist Francisco Coll. Zijn 
orkestwerk Hímnica uit 2020 is opgebouwd 
als een passacaglia of chaconne, een muzi-
kale vorm waarin hetzelfde thema steeds 
wordt herhaald. ‘Het werk bevat elementen 
van groteske humor – bijvoorbeeld sporen 
van een dromerige wals’, aldus Coll zelf, 
‘maar ik wilde geen pessimistisch werk 
schrijven. Ik hoop juist dat het hoop en 
schoonheid bevat. Hímnica begint en eindigt 
in de verte alsof het een fragment is van een 
groter werk, misschien wel van iets eeuwigs.’

Beethovens ‘barmhartige’ Vioolconcert
Toen Ludwig van Beethoven in 1794 de 
veertienjarige violist Franz Clement hoorde 
spelen, was hij diep onder de indruk. Het 
wonderkind groeide uit tot een groot  
virtuoos die Beethoven in 1806 vroeg een 
vioolconcert voor hem te schrijven. Zo 
geschiedde; naar verluidt was Beethovens 
Vioolconcert in D, op. 61 – het ‘Concerto par 
Clemenza pour Clement’ ofwel het ‘Concert 
uit barmhartigheid voor Clement’ – pas twee 
dagen voor de première klaar. Hoewel het 
publiek nog wel was ingenomen met dit 
nieuwe werk, lieten de recensenten aanvan-
kelijk kritische geluiden horen. Opvallend 
moet destijds de lengte van het eerste deel 
geweest zijn, dat al langer was dan een 
compleet vioolconcert van Mozart. 
Beethoven begint dit lyrische deel met 
paukenslagen, die als structurele motieven 
steeds weer terugkeren. De inzet van de 
solopartij laat in dit deel betrekkelijk lang op 
zich wachten. ‘Het gehele stuk door worden 
eenvoudige middelen, in een overgeleverd 
vormschema, tot ondoorgrondelijke dragers 

van hoogste en zuiverste schoonheid, wier 
geheim wel nooit ontraadseld zal worden’, 
jubelde musicoloog Casper Höweler. 

Dvořáks ‘Amerikaanse’ symfonie
Het ging Antonín Dvořák voor de wind, rond 
1890. In Duitsland, Engeland en Rusland 
werden zijn werken met open armen ontvan-
gen en een rijke Amerikaanse dame wilde 
hem graag als conservatoriumdirecteur naar 
New York halen. Omdat de Tsjech in zijn 
oeuvre zo goed de volksmuziek van zijn 
moederland wist te integreren, moest hij een 
lichtend voorbeeld worden voor de 
Amerikanen. Dvořák ging de uitdaging aan. 
Eenmaal in de Verenigde Staten oriënteerde 
hij zich inderdaad op de volksmuziek van het 
land en verdiepte hij zich in het muzikale 
erfgoed van de zwarte bewoners en de 
indianen. In die melodieën, stelde de compo-
nist in een interview, ‘ontdek ik alles wat 
nodig is voor een grootse en edele muzikale 
school’. De bestudering van de Amerikaanse 
folklore wierp ook zijn vruchten af in de 
Negende symfonie in e, op. 95, die Dvořák in 
het najaar van 1893 voltooide. In het werk, 
dat hij de ondertitel ‘Uit de Nieuwe Wereld’ 
gaf, citeerde de meester naar eigen zeggen 
de volksmelodieën niet letterlijk, maar 
bedacht hij eigen thema’s met de ‘eigenaar-
digheden van de indianenmuziek’. De 
‘Amerikaanse symfonie’ zou een van Dvořáks 
meest populaire werken worden. 

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.

ZOMERCONCERTEN LIVE!
 Geniet nog even na van het concert tijdens 
ZomerConcerten Live! Met vanavond een 
ontmoeting in de Spiegelzaal met dirigent 
Gustavo Gimeno en violiste Isabelle Faust. 
U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Zomer SlotConcert: Crime and Passion from Carmen 
to The Godfather
Deze muziekzomer wordt meeslepend afgesloten door 
de Bochumer Symphoniker. De energieke, jonge dirigent 
Tung-Chieh Chuang kiest gepassioneerde werken van 
Tsjaikovski tot Nino Rota. Filmisch en warmbloedig, met 
hoofdrollen voor fagottist Bram van Sambeek en contra-
bassist Rick Stotijn. De presentatie is in handen van 
Gregor Bak.

wo 31/08 
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!


