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Jonathan Fournel, piano

Frédéric Chopin 1810-1849
Nocturne in B, op. 62 nr. 1 (1846)

Frédéric Chopin
Sonate in b, op. 58 (1844)
Allegro maestoso
Scherzo, molto vivace
Largo
Finale: Presto non tanto

PAUZE

Johannes Brahms 1833-1897
Sonate nr. 3 in f, op. 5 (1853)
Allegro maestoso
Andante espressivo
Scherzo: Allegro energico
Intermezzo: Andante molto
Finale: Allegro moderato ma rubato

Dit concert wordt rechtstreeks  
uitgezonden 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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EN VERDER...

Jonathan Fournel, geboren in het Franse 
Sarrebourg in 1993, studeerde onder meer 
aan de Hochschule für Musik Saar in 
Saarbrücken en het Conservatoire national 
supérieur de musique in Parijs onder de 
hoede van Jean Micault, Claire Désert, 
Jean-Frédéric Neuburger en anderen. Hij 
nam deel aan masterclasses en werd als 
artist in residence aan de Koningin Elisabeth 
Muziekkapel gecoacht door Louis Lortie. 
Fournel behaalde prijzen op verschillende 
concoursen, waaronder de Scottish 
International Piano Competition en de Gian 
Battista Viotti International Music 
Competition, maar kwam vooral in de inter-
nationale belangstelling na het winnen van 
de Koningin Elisabethwedstrijd in 2021. Het 
juryrapport prees de ‘majestic purity and 
lyricism’ en ‘an unquestionable sense of 
story-telling’ in zijn uitvoeringen. De jonge 
Franse pianist soleerde bij orkesten als het 
Royal Scottish National Orchestra, Brussels 
Philharmonic en Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, en werkte met dirigenten 
als Stéphane Denève, Peter Oundjian en 
Simon Rigaudeau. Hij is een fervent kamer-
musicus en trad op met onder anderen 
Gauthier Capuçon, Augustin Dumay, Victor 
Julien-Laferrière en het Quatuor Modigliani. 
Ook gaf hij recitals in diverse Europese concert- 
zalen en tijdens festivals als La Roque d’An-
théron, het Rheingau Musik Festival en het 
Verbier Festival.

Jonathan Fournel opens his recital with 
Frédéric Chopin’s Nocturne in B Major, op. 62 
nr. 1, which he played to acclaim at the 
Queen Elisabeth Competition in 2021. 
Chopin’s contemporaries felt the nocturnes 
– intimate, melancholy ‘night music’ – to be 
his most characteristic and important works. 
The late Deux nocturnes, op. 62 are so ex-
pressive and narrative that they could also be 
called short ballades. Chopin’s enormous 
piano oeuvre contains only three sonatas. 
The Sonata in B Minor, op. 58 consists of a 
tempestuous first movement, a mercurial 
Scherzo with a dark, mysterious middle 
movement, a dreamy Largo and a whirlwind 
Finale.
After the interval you’ll hear Johannes 
Brahms’ Sonata no. 3 in F Minor, op. 5, which 
was also the central piece on Fournel’s first 
CD, dedicated to Brahms. The sonata is 
grand in scope, tone and expression. Its 
majestic first movement has the intense 
contrasts typical of Brahms’ music. 
Unusually, above the Andante espressivo, 
the composer wrote a line of poetry by 
Sternau: ‘Evening falls, moonlight shines, 
and two hearts blissfully embrace each 
other.’ This musical love poem is followed by 
a stormy Scherzo. The Intermezzo looks 
back to the Andante, and in the Rondo-
Finale Brahms combines an airy main theme, 
compelling lyrical melodies, stately marches 
and pianistic bravura.

Translation: Anne Hogkinson

Frédéric Chopin was een pianowonder. In 
1830 verliet hij zijn woonplaats Warschau 
voor een Europese tournee en keerde er 
vanwege de Russische overheersing nooit 
meer terug. Chopin vestigde zich in Parijs, 
waar hij in de artistieke elite werd opgeno-
men en een gestage stroom pianomuziek 
produceerde. De Pools-Franse componist 
werd vooral bekend door zijn pianominiatu-
ren: betrekkelijk korte werken als walsen, 
nocturnes, preludes, mazurka’s en polonai-
ses, waarin hij poëtische melodieën, experi-
mentele harmonieën, vrije vormen en een 
veeleisende pianotechniek verenigde.

‘Nachtmuziek’ van Chopin...
Jonathan Fournel opent zijn recital met 
Chopins Nocturne in B, op. 62 nr. 1, waarmee 
hij in 2021 grote indruk maakte tijdens de 
Koningin Elisabethwedstrijd. Voor Chopins 
tijdgenoten (en voor vele liefhebbers nog 
steeds) waren de nocturnes – intieme, 
melancholieke ‘nachtmuziek’ – zijn meest 
karakteristieke en belangrijke werken. 
Chopin erfde het genre van zijn Ierse collega 
John Field, maar oversteeg diens werken al 
snel. De late Deux nocturnes, op. 62, opge-
dragen aan Chopins leerlinge Mademoiselle 
Rosa von Könneritz, zou je ook kleine balla-
des kunnen noemen, zo expressief en verha-
lend zijn ze.

...en een onstuimige sonate
Chopin componeerde de Sonate in b, op. 58 
in 1844 in het landhuis van zijn geliefde, 
schrijfster George Sand, in Nohant. Die tijd 
vormde de laatste stabiele periode in 
Chopins leven; daarna raakte zijn relatie in 
zwaar weer en begon hij de strijd tegen 
tuberculose te verliezen. Hij droeg de sonate 
op aan zijn leerlinge Madame la Comtesse 
Émilie de Perthuis. Het werk bestaat uit een 

onstuimig, rapsodisch eerste deel, een 
kwikzilverachtig Scherzo met een donker, 
mysterieus middendeeltje, een dromerig 
Largo en een wervelwind-Finale.

Een expressieve Brahms
Na de pauze klinkt Brahms’ meesterlijke 
Derde sonate in f, op. 5, die tevens een hoofd-
rol speelt op Fournels eerste, aan Brahms 
gewijde cd. De sonate stamt uit 1853, het 
jaar dat een omslagpunt vormde voor pia-
nist/componist Johannes Brahms. Tijdens 
zijn tournee met de Hongaarse violist Eduard 
Reményi ontmoette hij de beroemde violist 
Joseph Joachim, die hem later dat jaar 
introduceerde bij Robert en Clara Schumann. 
Schumann was zo onder de indruk van het 
jonge talent dat hij een bijzonder lovend 
artikel in de Neue Zeitschrift für Musik  
publiceerde, dat Brahms in één klap bekend-
heid gaf.
De Derde sonate is groots van opzet, toon en 
expressie; Brahms had zelfs een extra deel 
nodig om al zijn ideeën kwijt te kunnen. Het 
majestueuze eerste deel is contrastrijk – 
typerend voor Brahms’ muziek. Opmerkelijk 
is dat de componist boven het Andante 
espressivo een dichtregel van Sternau 
neerpende: ‘De avond valt, het maanlicht 
schijnt, daar zijn twee harten in liefde omslo-
ten.’ Na dit gepassioneerde muzikale liefdes-
gedicht volgt een stormachtig Scherzo. Het 
extra deel Intermezzo blikt terug op het 
Andante, en in de rondo-Finale combineert 
Brahms een luchtig hoofdthema, meesle-
pende lyrische melodieën, statige marsen en 
pianistische bravoure.

Anneloes Brand

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  
schermen 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
Nai Barghouti en Khalil Khoury: muzikale melting pot
Zangeres Nai Barghouti won de Concertgebouw Young 
Talent Award 2020 en vormt een duo met kanunspeler 
Khalil Khoury. Muziek vol hoop en liefde: Arabische 
stijlen met invloeden uit jazz, Turkse muziek,  
klassiek en meer.
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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!


