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Koninklijk Concertgebouworkest
Klaus Mäkelä, dirigent

Kaija Saariaho 1952
Orion (2002)
Memento mori
Winter Sky
The Hunter

PAUZE

Gustav Mahler 1860-1911
Symfonie nr. 6 in a ‘Tragische’ (1903-04/06)
Allegro energico, ma non troppo
Andante moderato
Scherzo: Wuchtig
Finale: Allegro moderato
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EN VERDER...

Afgelopen juni maakte het Concertgebouw-
orkest bekend een langdurige verbintenis 
aan te gaan met Klaus Mäkelä. De Finse 
dirigent is per het komende seizoen artistiek 
partner van het orkest en zal in 2027 de 
achtste chef-dirigent worden. 
Het Concertgebouworkest behoort tot de 
absolute wereldtop. Sinds de oprichting in 
1888 werkt het met de meest vooraan-
staande dirigenten en solisten. Ruim 120 
orkestleden, afkomstig uit zo’n 25 landen, 
spelen samen als unieke artistieke eenheid. 
Bij de geroemde klank speelt de bijzondere 
akoestiek van Het Concertgebouw een 
belangrijke rol. 
Muziekliefhebbers kenden Klaus Mäkelä een 
paar jaar geleden vooral als chef-dirigent van 
het Oslo Filharmonisch Orkest – waarmee hij 
alle symfonieën van Sibelius voor Decca 
opnam – als muziekdirecteur van het 
Orchestre de Paris en als artistiek leider van 
het Turku Music Festival. Totdat hij in sep-
tember 2020 een bijzonder overtuigend 
debuut maakte bij het Concertgebouworkest, 
waarna hij nog binnen hetzelfde seizoen 
tweemaal werd teruggevraagd. Mäkelä 
studeerde orkestdirectie aan de Sibelius-
Academie in Helsinki bij Jorma Panula en 
cello bij Marko Ylönen, Timo Hanhinen en 
Hannu Kiiski. Als gastdirigent keert hij in het 
seizoen 2022-2023 terug bij het Chicago 
Symphony Orchestra, The Cleveland 
Orchestra en de London Philharmonic en 
maakt hij zijn debuut bij de Berliner 
Philharmoniker, de New York Philharmonic, 
de Wiener Symphoniker en het Gewandhaus-
orchester Leipzig. Bij het Concertgebouw-
orkest leidt hij komend seizoen vijf verschil- 
lende programma’s.

Orion, by the Finnish composer Kaija 
Saariaho, is named after the constellation of 
the same name. Orion was a mythological 
hunter. The work is divided into three parts. 
In the first movement, Memento mori 
(‘remember that you die’), the composer was 
also inspired by a medieval painting  
depicting a cheerful bridal couple on the 
front and, on the reverse, the same pair as 
skeletons. In the second movement, Winter 
Sky, the composer creates a meditative 
mood: the orchestra forms an ethereal 
backdrop for various solo instruments. 
Finally, in the energetic closing movement, 
Orion the hunter’s lively character comes  
to the fore. 
According to Mahler’s wife, Alma, Gustav 
introduces a hero in his Symphony no. 6 in  
A minor who receives three blows from fate: 
the third blow crushes him. The first move-
ment is characterized by a heroic rhythm and 
a poignant theme. The Scherzo sounds like 
an eerie dance. In the Andante, Mahler turns 
to his love of nature. The Finale forms a 
dramatic conclusion. In 1904, Gustav Mahler 
played this symphony – known as the ‘Tragic’  
– for Alma. The piece left them both in tears. 
According to Alma, none of his other compo-
sitions came as directly from the heart. She 
thought the Sixth was his most personal 
work. 

Translation: Eileen Stevens

Wanneer je in een winternacht naar de hemel 
kijkt, heb je grote kans dat je de zandloper-
vorm van het sterrenbeeld Orion herkent. De 
sterrenconstellatie ontleent haar naam aan 
een jager uit de Griekse mythologie die na 
zijn dood door Zeus aan het firmament werd 
geplaatst. Orion werd ook de titel van het 
orkeststuk dat de Finse componiste Kaija 
Saariaho in 2002 schreef. Wie naar het 
kleurrijke werk luistert, waant zich soms in 
een andere wereld, wellicht die van de 
sterren, droomnachten of de mythologie. 
Orion is opgesplitst in drie delen. In het 
eerste deel, Memento mori ( ‘Gedenk te 
sterven’), liet Saariaho zich tevens inspireren 
door een middeleeuws schilderij met op de 
ene kant een opgewekt bruidspaar en op de 
andere kant hetzelfde duo als skeletten. In 
deel twee, Winterhemel, roept de compo-
niste een speciale sfeer op waarbij het orkest 
de zweverige achtergrond vormt van ver-
schillende solo-instrumenten (waaronder de 
piccolo, viool en gedempte trompet). De 
actieve kant van de jager Orion komt aan 
bod in het energieke slotdeel, met felle 
uitbarstingen, maar ook meditatievere 
passages. 

Mahlers Zesde: uit het hart gegrepen
Gustav Mahler begon met zijn Zesde symfo-
nie in a in 1903, het tweede jaar van zijn 
huwelijk met Alma, en voltooide het werk in 
de zomermaanden van 1904, vlak na de 
geboorte van hun tweede dochter. Toch 
werd de symfonie geen optimistisch werk. In 
haar memoires vertelt Alma Mahler hoe haar 
man (in de Finale) een held ten tonele voert, 
die uiteindelijk drie slagen krijgt van het 
noodlot ‘waarvan de derde hem velt als een 
boom’. Had Mahler destijds een profetische 

blik? In 1907, een jaar nadat de ‘Tragische’ 
ten doop was gehouden, werd de componist 
door drie slagen getroffen: hij moest als 
dirigent de Weense Opera verlaten, zijn 
vierjarig dochtertje stierf en het werd duide-
lijk dat hij een hartafwijking had, die hem 
uiteindelijk fataal zou worden. Het eerste 
deel van de symfonie wordt bepaald door 
een heroïsch marsritme; met het gepassio-
neerde tweede thema zou Mahler Alma 
hebben uitgebeeld. In het Scherzo wordt het 
hoofdthema van het eerste deel in een 
groteske en ‘unheimische’ dans omgetoverd. 
Alma hoorde er later ‘het aritmische spel’ in 
van kinderen, ‘die wankel door het zand 
lopen’. In het Andante worden we met 
klokken en een volksmuziekachtige melodiek 
meegenomen naar de door Mahler zo ge-
liefde natuur. Een paradijs, waar wiegeliede-
ren worden gezongen. Dit is een verstilde 
opmaat voor de dramatische ontknoping van 
de symfonie, die ongeveer een halfuur in 
beslag neemt. Ingrediënten uit eerdere delen 
culmineren in de drie hamerslagen, waarvan 
de bijgelovige Mahler de laatste uiteindelijk 
zou schrappen. Toen Mahler de symfonie in 
1904 voorspeelde aan Alma, moesten de 
beide echtelieden huilen. ‘Geen van zijn 
werken is zo direct uit het hart gegrepen als 
dit’, meende Alma. ‘De Zesde is zijn meest 
persoonlijke werk.’  

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.

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
Jukka-Pekka Saraste en het Gustav Mahler 
Jugendorchester: Bruckners Zevende
De Finse dirigent Jukka-Pekka Saraste leidt het Gustav 
Mahler Jugendorchester in Bruckners Zevende symfonie. 
Een werk dat onlosmakelijk is verbonden met Wagner. 
Bruckner bewonderde deze collega zeer, en schreef  
het Adagio uit de symfonie op een dag dat hij diens dood 
voorvoelde.
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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!


