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Nightcaps

Thomas Beijer, piano
Christiaan Kuyvenhoven, piano

Serge Rachmaninoff 1873-1943
uit  ‘Suite nr. 1 in g’, op. 5 ‘Fantaisie-tableaux’ (1893)
Les larmes. Largo di molto 

Franz Liszt 1811-1886
Faribolo Pastour, S. 236 nr. 1 (1844)

Domenico Scarlatti 1685-1757
Sonate in F, K. 296

Frédéric Chopin 1810-1849
Barcarolle in Fis, op. 60 (1845-46)

Claude Debussy 1862-1918
uit ‘Nocturnes’ (1892-99) (arr. M. Ravel)
Nuages
Fêtes

Domenico Scarlatti
Sonate in Bes, K. 266

Frédéric Chopin
Mazurka in bes, op. 24 nr. 4 (1834-35)

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Danse macabre (1874)

Dit concert heeft geen pauze. 
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EN VERDER...

De veelzijdige musicus Thomas Beijer won 
eerder dit jaar de prestigieuze Nederlandse 
Muziekprijs. Hij treedt op als solist en is 
tevens een gepassioneerd kamermusicus. Zo 
speelt hij samen met celliste Quirine Viersen, 
violiste Simone Lamsma en de zangeressen 
Judith van Wanroij en Barbara Kozelj. Ook is 
hij vaste gast bij Camerata RCO. Beijer is 
tevens actief als componist. Voor Laetitia 
Gerards schreef hij de liederencyclus A Lock 
Without a Key, geïnspireerd door de lock-
down. Onlangs speelde jazzvioliste Julia 
Philippens de première van zijn Concerto in 
Technicolor. Als schrijver debuteerde Beijer in 
2017 bij Prometheus met de novelle Geen 
Jalapeños. Beijer is sinds 2019 artistiek 
directeur van de Young Pianist Foundation.
Christiaan Kuyvenhoven is pianist en 
presentator. Zijn motto: ‘Great music, great 
stories!’ In de voorstelling Cosima – de 
liefdesgeschiedenis van Liszts dochter, 
Wagners vrouw – waarmee hij van 2013 tot 
2015 toerde in Nederland, Engeland en de 
Verenigde Staten, combineerde hij voor het 
eerst klassieke muziek met theatermonolo-
gen. In 2016 volgde De koperen tuin: een 
muziektheatersolo naar de roman van Simon 
Vestdijk, met muziek van Bizet, Chopin en 
Horowitz. Om zijn passie voor muziek met 
een breed publiek te kunnen delen, ontwik-
kelde Kuyvenhoven zich ook als presentator. 
Hij was te zien in verschillende televisiepro-
gramma’s van de NTR en presenteerde in 
2014 zowel de opening van TivoliVredenburg 
in Utrecht als de Gala Finale van het Franz 
Liszt Pianoconcours – waarvan hij zelf in 
2005 de derde prijs won. Op NPO Radio 4 
was Kuyvenhoven vaste presentator van  
4 de Middag en het Avondconcert. 

Thomas Beijer and Christiaan Kuyvenhoven 
play Nightcaps: nocturnal musings on love, 
life, the cosmos and death are common 
themes running through this programme. 
Serge Rachmaninoff based the third move-
ment of his Suite no. 1 in G Minor on a poem 
by Tyutchev, in which tears flow like torren-
tial rains. Franz Liszt was in love with 
Caroline de Saint-Cricq but was not allowed 
to marry her. Sixteen years later, he expres-
sed his love in Faribolo Pastour, based on a 
folk song from the Pyrenees. 
Frédéric Chopin and Johannes Brahms were 
wild about Domenico Scarlatti’s 555 piano 
sonatas, which contained changes of har-
mony that were unprecedented at the time. 
Scarlatti’s Sonata in F Major, K. 296 and the 
Sonata in B-flat Major, K. 266 both emanate a 
melancholy atmosphere. Maurice Ravel 
characterised Chopin’s Barcarolle in F-sharp 
Major as ‘poetry of despair’. Chopin’s 
Mazurka in B-flat Minor, a lyrical dance-like 
poem, is steeped in the nostalgia of autumn. 
In ‘Nuages’ and ‘Fêtes’ from Nocturnes by 
Claude Debussy, ‘special light effects’ and 
‘luminous dust participating in the cosmic 
rhythm’ are what predominate. In Danse 
Macabre by Camille Saint-Saëns, the dead 
rise from their graves to dance with each 
other until sunrise. Death himself stands on a 
tombstone playing a farewell song on his 
fiddle, and is the last to leave. 

Translation: Anne Hodgkinson

Thomas Beijer en Christiaan Kuyvenhoven 
spelen Nightcaps: nachtelijke overpeinzingen 
over de liefde, het leven, de kosmos en de 
dood lopen als een rode draad door dit 
programma.

‘Tranen, menselijke tranen/Jullie vloeien zowel 
vroeg als laat -/Jullie stromen onbekend, jullie 
stromen ongezien/Onuitputtelijk, ontelbaar -/
Jullie stromen als stortregens/ In de diepte van 
een herfstnacht’… 

Op dit gedicht van Fjodor Tjoettsjev ba-
seerde Serge Rachmaninoff het derde deel 
uit zijn Eerste suite in g, op. 5 voor twee 
piano’s, die hij opdroeg aan Tsjaikovski. Het 
moge duidelijk zijn dat het een droevig 
‘nachtstuk’ geworden is, waarin je de tranen 
hoort druppelen en stromen. 
Tedere liefdesgevoelens zetten de toon in 
Faribolo Pastour, S. 236 nr. 1, de bewerking 
die Franz Liszt in 1844 maakte van een 
Pyrenees volksliedje. Het was het jaar waarin 
hij in Pau aan de voet van de Pyreneeën 
geheel onverwachts Caroline de Saint-Cricq 
opnieuw ontmoette, het meisje waar hij in 
1828 verliefd op was geworden. Maar het 
klassenverschil tussen de dochter van een 
graaf en de nog onbekende pianist was 
volgens Carolines vader te groot. Daarop 
kreeg Liszt een zenuwinzinking die twee jaar 
zou duren. 
Melancholie typeert de sfeer in Domenico 
Scarlatti’s Sonate in F, K. 296 en Sonate in 
Bes, K. 266. De modulaties waren voor een 
componist uit de achttiende eeuw vaak zo 
bijzonder dat het niet verwonderlijk is dat 
Chopin en Brahms dol waren op Scarlatti’s 
555 pianosonates. 

Betoverende harmonieën
‘Chopin was niet slechts tevreden met een 
revolutie in de pianotechniek. Zijn figuraties 
zijn geïnspireerd. Door zijn briljante passages 
die men als diep kan ervaren, de betoverende 
harmonieën. Er is immer de verborgen 
betekenis die vertaald wordt in de poëzie van 
de wanhoop. (...) De Barcarolle is de synthese 
van de expressieve en weelderige, rijke kunst 
van deze grote Slavische man.’ Dat schreef 
Maurice Ravel naar aanleiding van Frédéric 
Chopins Barcarolle in Fis, op. 60, een van de 
stukken die hij in 1848 op zijn laatste recital 
in Parijs speelde. De intens romantische 
Mazurka in bes, op. 24 nr. 4, een lyrisch 
dansgedicht, ademt de sfeer van herfstige 
nostalgie. 

Plotselinge lichtflitsen
In Nuages, het eerste deel uit zijn door Ravel 
voor twee piano’s bewerkte orkestwerk 
Nocturnes, ontstaan tussen 1892 en 1899, 
probeerde Claude Debussy de ‘speciale 
lichteffecten’ te vangen die het woord 
‘nocturne’ suggereert. In het tweede deel 
Fêtes wilde hij ‘het vibrerende dansende 
ritme van de kosmos met plotselinge licht-
flitsen’ verklanken. 
In de Danse macabre van Camille Saint- Saëns 
komen de doden uit hun graven om met 
elkaar te dansen tot de zon opkomt. Als 
laatste achterblijvend op een grafzerk speelt 
de dood een afscheidslied op zijn viool.  

Wenneke Savenije

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. Lees bijvoorbeeld alles over 
de Spotlight voor Thomas Beijer op 
concertgebouw.nl/spotlight-thomas-beijer.

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
Abel Selaocoe & Bantu Ensemble: Where is Home?
Cellist Abel Selaocoe gaat van Bach tot beatboxing. Met 
het Bantu Ensemble speelt hij werk van westerse en 
Afrikaanse componisten, en eigen stukken.
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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!


