
Maandag 22 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Nordwestdeutsche Philharmonie
Jonathon Heyward, dirigent
Simone Lamsma, viool

Carl Maria von Weber 1786-1826
Ouverture uit ‘Oberon’, J 306 ( 1825-26)

Max Bruch 1838-1920
Vioolconcert nr. 1 in g, op. 26 (1868)
Vorspiel - Allegro moderato
Adagio
Finale - Allegro energico

PAUZE

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’ (1803)
Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto - Poco andante - Presto

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.

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

De Nordwestdeutsche Philharmonie, 
opgericht in 1950, is een van de drie regio-
nale orkesten in de deelstaat Nordrhein-
Westfalen. Naast concerten in heel 
Duitsland, profileert het orkest zich ver over 
de landsgrenzen – van diverse Europese 
landen tot in Japan en de Verenigde Staten 
– als cultureel ambassadeur van de regio. Van 
de voormalige chef-dirigenten verdient 
vooral Andris Nelsons een speciale vermel-
ding vanwege zijn vele nieuwe impulsen voor 
het orkest. Sinds 2021 is Jonathon Heyward 
chef-dirigent. Hij kwam in de internationale 
belangstelling toen hij in 2015 het Concours 
international de jeunes chefs d’orchestre in 
Besançon won. Een jaar later studeerde de 
Amerikaanse dirigent af aan de Royal 
Academy of Music in Londen. Hij maakte 
deel uit van het Dudamel Fellowship-
programma van de Los Angeles Philharmonic 
en was drie jaar assistent-dirigent bij het 
Hallé Orchestra in Manchester. Als gastdiri-
gent stond hij voor onder meer het London 
Symphony Orchestra, het Seattle Symphony 
Orchestra en het orkest van The Royal Opera 
House.  
Simone Lamsma voltooide haar viooloplei-
ding aan de Royal Academy of Music in 
Londen, waar zij in 2019 eervol werd be-
noemd tot ‘Fellow’. Recente hoogtepunten 
waren onder andere haar succesvolle debuut 
met de New York Philharmonic en het 
Chicago Symphony Orchestra onder leiding 
van Jaap van Zweden, haar terugkeer bij het 
Concertgebouworkest en tournees met het 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
en het Orchestre Symphonique de Montréal. 
De Nederlandse violiste heeft de ‘Mlynarksi’-
Stradivarius uit 1718 in bruikleen.

Carl Maria von Weber’s opera, Oberon, is 
based on Christoph Martin Wieland’s epic 
poem of the same name. This typically 
romantic tale combines courtly love, Middle 
Eastern exoticism and a magical fantasy 
world. The overture presents a taste of 
what’s to come: the opening horn solo, 
played on King Oberon’s magical horn, 
invites listeners into an enchanted land of 
fairy tales.
Max Bruch’s most famous composition is his 
Violin Concerto no. 1 in G minor, op. 26. As 
Simone Lamsma says, ‘As an artist, this work 
allows you to give one hundred per cent of 
yourself, to lay bare your soul.’ But compo-
sing this compelling masterpiece did not 
come easy to Bruch. He began work on the 
concerto in 1857 but only completed it 
– after much revision – in 1868. Nevertheless, 
it was an immediate success.
Beethoven’s Symphony no. 3 in E flat major, 
op. 55, the ‘Eroica’, was revolutionary, if only 
because of the first movement’s enormous 
length. But also thanks to the slow second 
movement’s range of emotions, spanning 
from deep sorrow to a ray of hope. And then 
there’s the hunting theme in the midst of a 
raw and restless Scherzo. Finally, the work 
closes with an inventive, full-bodied Finale, 
combining a theme and variations with the 
unexpected addition of a fugue. 

Translation: Eileen Stevens

Carl Maria von Webers opera Oberon is 
gebaseerd op het gelijknamige epische 
gedicht van Christoph Martin Wieland, een 
typisch romantisch verhaal dat hoofse liefde, 
Arabisch exotisme en een magische fantasie- 
wereld combineert. Helaas voegde librettist 
James Robinson Planché er zoveel neven- 
karakters en theatrale effecten aan toe, dat 
het gedrochtelijke verhaal het succes van de 
opera in de weg stond – ondanks Webers 
verrukkelijke muziek. De ouverture geeft er 
een voorproefje van: vanaf de opening door 
de magische hoorn van elfenkoning Oberon 
word je meegevoerd in een betoverende 
sprookjeswereld.

Bruchs meeslepende Vioolconcert
Het Eerste vioolconcert in g, op. 26 is een van 
Max Bruchs bekendste composities. ‘Dit 
werk geeft je als artiest de mogelijkheid om 
je honderd procent te geven, je ziel erin te 
leggen’, zei Simone Lamsma er ooit over. Het 
meeslepende meesterwerk kwam Bruch 
echter niet zomaar aanwaaien. Hij begon er 
al aan te werken in 1857, maar legde het werk 
terzijde en pakte het pas in 1865 weer op. 
Omdat hij zich onzeker voelde over dit eerste 
grote werk voor orkest, vroeg hij eerst advies 
aan een concertmeester en na de première in 
april 1866 ook aan de beroemde violist 
Joseph Joachim. De uiteindelijke versie werd 
in januari 1868 door Joachim uitgevoerd en 
ook aan hem opgedragen. Het was een groot 
succes – zo’n succes, dat Bruch jaren later 
verzuchtte: ‘Wat zijn veel Duitse violisten 
toch lui en dom. Ze komen steeds naar me 
toe omdat ze mijn Eerste vioolconcert willen 
spelen. Inmiddels zeg ik ze gewoon botweg: 
“Ik kan dat concert niet meer horen... Ga weg 
en speel mijn andere twee vioolconcerten, 
die net zo goed zijn, of zelfs beter.”’

Revolutionaire muziek van Beethoven
Het is een smeuïg verhaal: Ludwig van 
Beethoven zou zijn Derde symfonie in Es,  
op. 55 ‘Eroica’ aanvankelijk opdragen aan 
Napoleon. Maar toen deze zichzelf in 1804 
tot keizer kroonde, was de componist furieus 
en kraste hij Napoleons naam zo hard door, 
dat er een gat in het blad ontstond. Hij droeg 
zijn ‘Sinfonia grande’ vervolgens op aan een 
van zijn trouwe mecenassen, prins 
Lobkowitz. Toen de partituur in 1806 werd 
gepubliceerd, stond er ‘Sinfonia eroica’ 
gedrukt, met de raadselachtige toevoeging 
‘gecomponeerd om de herinnering aan een 
groot man te vieren’. De muziek zelf was 
revolutionair: de enorme lengte van het 
eerste deel alleen al, maar ook het scala aan 
emoties in het langzame tweede deel – van 
diepe droefenis tot troost en bemoediging 
– en jachtmuziek te midden van een onrustig, 
soms zelfs ruw Scherzo. Tot slot een inven-
tieve, kruidige Finale, bestaande uit een 
thema met variaties en verrassend genoeg 
ook een fuga. 
The Guardian typeerde Jonathon Heywards 
uitvoering van Beethovens ‘Eroica’ tijdens 
zijn BBC Proms-debuut in 2021 als ‘exube-
rant’ en ‘exhilarating’ – dat belooft dus wat!

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 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 
Jonathon Heyward en violiste Simone 
Lamsma. U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Neojiba en Maria João Pires met Beethoven en  
Zuid-Amerikaanse klassiekers
Bruggen tussen generaties vallen weg in dit concert  
van het Braziliaanse jeugdorkest Neojiba en de  
legendarische pianiste Maria João Pires. Samen vieren 
ze tweehonderd jaar Brazilië met werken van Carlos 
Gomes, Villa-Lobos, Cerqueira en Beethoven.

ma 19/09 
20.15 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!


