
Donderdag 25 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Koninklijk Concertgebouworkest
Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe, dirigent
Robin Johanssen, sopraan
Werner Güra, tenor
Florian Boesch, bas-bariton

Joseph Haydn 1732-1809
Die Schöpfung, Hob. XXI: 2 (1796-98)
oratorium in drie delen

Altsolo in het slotdeel: Anna Molnár

Dit concert heeft een pauze.

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

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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PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY

ZOMERCONCERTEN.NL

EN VERDER...

Het Concertgebouworkest behoort tot de 
absolute wereldtop. Sinds de oprichting in 
1888 werkt het met de meest vooraan-
staande dirigenten en solisten. Bij de ge-
roemde klank speelt de bijzondere akoestiek 
van Het Concertgebouw een belangrijke rol. 
Bepalend is ook de invloed van de orkestmu-
sici en de tot nu toe zeven chef-dirigenten. 
Collegium Vocale Gent, opgericht in 1970, 
behoorde tot de eerste koren die musiceer-
den volgens de nieuw verworven inzichten 
van de historisch geïnformeerde uitvoerings-
praktijk. Het befaamde koor is uitgegroeid 
tot een flexibel ensemble, met een ruim 
repertoire uit verschillende stijlperiodes. De 
tekstgerichte aanpak zorgt voor een transpa-
rant klankidioom. Oprichter en artistiek 
leider is Philippe Herreweghe. Hij is tevens 
eredirigent van het Antwerp Symphony 
Orchestra, oprichter van La Chapelle Royale, 
Vocal Européen en het Orchestre des 
Champs-Elysées. Als gastdirigent treedt hij 
regelmatig op bij gerenommeerde orkesten.
De Amerikaanse sopraan Robin Johannsen 
begon haar carrière bij de Deutsche Oper 
Berlin en Oper Leipzig. Inmiddels heeft ze 
internationaal carrière gemaakt, zowel in 
opera- als in concertrepertoire. Ze heeft  
al verschillende keren opgetreden in  
Het Concertgebouw en maakt nu haar 
debuut bij het Concertgebouworkest.
Werner Güra, geboren in München, begon 
zijn muzikale opleiding aan het Mozarteum 
Salzburg en voltooide zijn zangstudie bij Kurt 
Widmer in Bazel. Tegenwoordig legt hij zich 
toe op vocaal-symfonische werken, oratoria 
en liederen. De tenor debuteerde in 2003 bij 
het Concertgebouworkest.

Florian Boesch kreeg zijn eerste zanglessen 
van zijn grootmoeder, de Oostenrijkse 
sopraan Ruthilde Boesch, en specialiseerde 
zich later in het lied- en oratoriumrepertoire 
bij Robert Holl in Wenen. Recentelijk treedt 
de bas-bariton ook steeds vaker op met 
operagezelschappen. In 2007 maakte hij zijn 
debuut bij het Concertgebouworkest.

***
When Joseph Haydn asked his friend, the 
violinist François Barthélemon, for advice 
about the subject for a new composition, 
Barthélemon didn’t miss a beat. With a Bible 
in his hand,  he advised Haydn to write a 
work about the creation of the earth,  
resulting in Die Schöpfung (The Creation). 
This impressive and famous composition for 
chorus, orchestra and three vocal soloists is 
based on Bible texts and John Milton’s poem, 
Paradise Lost. Gottfried van Swieten made 
the German translation. In the first two 
parts, the archangels Raphael (bass), Uriel 
(tenor) and Gabriel  (sopran0) tell the story of 
the creation of the earth. Then, the third part 
sketches Adam and Eve’s life in paradise 
before there was any talk of sinfulness. 
Haydn’s musical storytelling is brilliant: 
jubilant choral sections are interspersed with 
beguiling arias by the vocal soloists. There 
are imaginative instrumental passages in 
which the creation of nature and various 
animals are clearly recognizable. It’s pheno-
menal how Haydn creates light using the 
words of God. The dark, dissonant sounds of 
chaos are followed by the quiet, muted 
strings, until suddenly, light emerges, radiant 
and glorious. Translation: Eileen Stevens

‘Hier is het begin der boeken, begin in het 
begin.’ Zo luidde het advies van violist 
François Barthélemon met de bijbel in de 
hand, toen Joseph Haydn zijn vriend om 
advies vroeg voor een groots en meeslepend 
werk. Een aansporing om een compositie 
over de schepping te schrijven, wat uiteinde-
lijk zou resulteren in Haydns Die Schöpfung. 
Een indrukwekkend en succesvol werk voor 
koor, orkest en drie solisten, gebaseerd op 
bijbelteksten en het gedicht Paradise Lost 
van John Milton.

Interessant manuscript
De Oostenrijkse componist was bijna zestig 
en werd geroemd als ‘Papa Haydn’. Niet 
alleen omdat hij altijd een warme, vaderlijke 
belangstelling had voor de musici van zijn 
orkest aan het hof van de familie Esterházy, 
maar ook omdat hij werd gezien als oervader 
van de symfonie en het strijkkwartet. Sinds 
1761 was hij in dienst van het vorstenhuis 
Esterházy. Zijn baan was zeer intensief, hij 
mocht lange tijd geen compositieopdrachten 
aannemen van andere opdrachtgevers en hij 
had nauwelijks tijd om te reizen. Daar kwam 
verandering in toen prins Nikolaus Esterházy 
in 1790 overleed en Haydn opeens vrij man 
was. Prompt werd hij door de impresario 
Johann Peter Salomon overgehaald om zijn 
werken in Londen te dirigeren. Van Salomon 
kreeg Haydn een interessant manuscript over 
het scheppingsverhaal, dat eigenlijk voor één 
van zijn voorgangers was bedoeld: de popu-
laire Duits-Engelse componist Georg 
Friedrich Händel, die in 1759 was overleden. 
Händel was er echter nooit aan toe gekomen 
om deze Engelse tekst over de schepping te 
gebruiken voor een nieuwe compositie. 

Haydns geniale vertelling
Eenmaal terug in Wenen zou Haydn een paar 
jaar nodig hebben om Die Schöpfung te 
voltooien. ‘Het duurde zo lang, omdat ik 
verwacht dat het werk lang mee zal gaan’, 
zou hij zelf gekscherend hebben gezegd (en 
hij zou gelijk krijgen!). De Duitse vertaling en 
bewerking was van Gottfried van Swieten, 
een invloedrijke persoon in de Weense 
muziekscene die ook verantwoordelijk was 
voor de financiering en de organisatie van de 
eerste uitvoeringen in 1798. In de eerste 
twee delen vertellen de drie aartsengelen 
Raphaël, Uriël en Gabriël het scheppingsver-
haal. Het derde deel schetst het leven van 
Adam en Eva in het paradijs, nog voordat er 
sprake is van de zondeval. De muzikale 
vertelling van Haydn is geniaal: jubelende 
koordelen worden afgewisseld met prachtige 
solo’s van de solisten en tot de verbeelding 
sprekende instrumentale passages, waarin 
de schepping van de natuur en de verschil-
lende dieren goed herkenbaar zijn. De wijze 
waarop Haydn het licht uit de woorden van 
God liet ontstaan, is fenomenaal. Na de 
donkere, dissonante klanken van de chaos, 
volgt vanuit de zachte, gedempte klanken 
van de strijkers plotseling het licht, stralend 
en groots, in de toonsoort C-majeur.

Noortje Zanen

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
Remy van Kesteren en Groot Omroepkoor: Brahms, 
Schumann en Poulenc
Het Groot Omroepkoor in Brahms’ herfstige Vier 
Quartette, op. 92 met een bijzondere bijdrage van 
harpist Remy van Kesteren. Benjamin Goodson dirigeert 
het dubbelkoor in werken van Schumann en Poulenc.

zo 9/10
11.00 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!


