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European Union Youth Orchestra
Gianandrea Noseda, dirigent
Francesco Piemontesi, piano

Hannah Kendall 1984
Nexus (2020)
Nederlandse première, in opdracht van de European Broadcasting Union

Serge Rachmaninoff 1873-1943
Rapsodie op een thema van Paganini, op. 43 (1934)
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace - Poco sostenuto
Allegro con fuoco

PAUZE

Igor Stravinsky 1882-1971
Le sacre du printemps, tableaux de la Russie païenne en deux parties (1911-13)
Première partie: L’adoration de la terre
Introduction
Danses des adolescentes
Jeu du rapt
Rondes printanières
Jeux des cités rivales
Cortège du sage
Adoration de la terre (Le sage)
Danse de la terre
Seconde partie: Le sacrifice
Introduction
Cercles mysterieux des adolescentes
Glorification de l’élue
Evocation des ancêtres
Action rituelle des ancêtres
Danse sacrale (L’élue)PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

Het European Union Youth Orchestra 
(EUYO) behoort tot de beste jeugdorkesten 
ter wereld. Het verenigt zeer getalenteerde 
musici uit de Europese Unie met internatio-
naal befaamde docenten en vormt een 
springplank naar de professionele orkesten. 
Het EUYO wordt mede gefinancierd vanuit 
het programma Creative Europe.
Gianandrea Noseda is sinds 2017 chef-diri-
gent van het National Symphony Orchestra 
in Washington D.C. en sinds vorig jaar artis-
tiek leider van het Opernhaus Zürich. 
Daarnaast is hij eerste gastdirigent van het 
London Symphony Orchestra en het 
Israëlisch Filharmonisch Orkest. Voorheen 
stond de Italiaan aan het hoofd van het BBC 
Philharmonic Orchestra (2002-2011) en het 
Teatro Regio Torino (2007-2018), en was hij 
eerste gastdirigent bij het Mariinski Theater, 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 
het Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. 
Daarnaast was hij te gast bij vele andere 
orkesten. In 2015 benoemde Musical America 
hem tot Conductor of the Year. Dezelfde titel 
werd hem het jaar daarop toegekend bij de 
uitreiking van de International Opera Awards.
De Zwitser Francesco Piemontesi studeerde 
bij Arie Vardie en volgde lessen bij onder 
anderen Murray Perahia en Alfred Brendel. In 
2007 was hij prijswinnaar van de Koningin 
Elisabethwedstrijd en van 2009 tot 2011 was 
hij BBC New Generation Artist. Hij gaf 
solorecitals op de bekende podia van bijvoor-
beeld New York, Berlijn, Londen, Wenen en 
Zürich. Als kamermusicus speelt hij graag 
met collega’s als Jörg Widmann, Antoine 
Tamestit en het Emerson String Quartet. 
Sinds 2012 is hij bovendien artistiek directeur 
van het festival Settimane Musicali di Ascona.

In 1808, Beethoven’s Symphony no. 5 was 
performed for the first time. In that same 
year, on the other side of the ocean, a law 
came into effect banning the import of 
enslaved people to America. The British 
composer Hannah Kendall unites those 
events in her composition, Nexus, linking 
harmonic elements and motifs from 
Beethoven with songs from the African 
diaspora, including Adam in the Garden and 
Deep River. 
In 1934, Serge Rachmaninoff composed a 
rhapsody based on a theme from one of 
Paganini’s flamboyant Caprices for violin 
solo. The twenty-four variations that the 
Russian composer strung together in this 
‘quasi-piano concerto’ can be subdivided into 
three parts. The rapid first section consists of 
ten variations, the slower middle section has 
eight, and the final part is rounded off by 
variations nineteen to twenty-four. 
Paganini’s theme is often joined by the 
historic Dies Irae from Gregorian Chant.  
May 29, 1913, is one of twentieth-century 
music history’s most legendary dates. On 
that day, Igor Stravinsky’s ballet Le sacre du 
printemps (The Rite of Spring) was perfor-
med for the first time in Paris. The audience 
was so shocked by the work’s barbaric 
cacophony, rhythms and non-conventional 
choreography that they came close to 
demolishing the theatre. Yet this ever- 
popular ballet is brimming with vivid colours, 
revolutionary sonority, savage rhythms, 
clashing dissonances, unprecedented  
harmonies and folk-like melodies. 

Translation: Eileen Stevens

Het woord ‘nexus’ laat zich vertalen als ‘een 
gecompliceerde serie van connecties tussen 
verschillende dingen’. Dat is precies wat de 
Britse componiste Hannah Kendall in haar 
gelijknamige orkestwerk doet. Ze schreef 
Nexus in opdracht van de European 
Broadcasting Union – een samenwerkings-
verband van voornamelijk publieke omroe-
pen uit de meeste Europese landen en enkele 
landen in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika – die hiermee zijn zeventigjarig  
bestaan markeerde. Het werk gedenkt 
tevens de tweehonderdvijftigste geboorte-
dag van Ludwig van Beethoven. Daarnaast is 
er een link met de Act Prohibiting 
Importation of Slaves. Deze wet, die de 
invoer van slaven in de Verenigde Staten 
verbood, stamt uit 1808, hetzelfde jaar 
waarin Beethovens beroemde Vijfde symfo-
nie voor het eerst klonk. Kendall brengt beide 
gebeurtenissen samen in haar werk: harmo-
nische en motivische elementen van 
Beethoven verbindt ze met liederen uit de 
Afrikaanse diaspora, waaronder Adam in the 
Garden en Deep River. 

Virtuoze variaties van Rachmaninoff
Nadat Serge Rachmaninoff in 1917 Rusland 
voorgoed had verlaten, settelde hij zich in 
Amerika. Hij trad op als pianist en compo-
neerde nog maar weinig. In 1934 zette hij 
nog wel de Rapsodie op een thema van 
Paganini, op. 43 op papier. Uitgangspunt was 
de laatste van de 24 Capricci die de Italiaanse 
violist Niccolò Paganini rond 1817 schreef om 
zijn waanzinnige virtuositeit te kunnen 
demonstreren. Franz Liszt en Johannes 
Brahms hadden dit capriccio ook al uitgeko-
zen voor een variatiewerk, maar anders dan 
zij maakte Rachmaninoff er een soort piano-
concert van. De 24 verschillende variaties die 

hij aaneenrijgt, kun je samenbrengen in drie 
delen: het snelle eerste deel bestaat uit tien 
variaties, het langzame middendeel uit acht 
en de finale uit de variaties 19 tot en met 24. 
Soms krijgt Paganini’s thema gezelschap van 
het dies irae-thema uit de gregoriaanse mis.
 
‘Barbaarse’ klanken van Stravinsky
Het werd een van de meest legendarische 
data uit de twintigste-eeuwse muziek- 
geschiedenis: 29 mei 1913. Toen ging in het 
Parijs Igor Stravinsky’s ballet Le sacre du 
printemps (‘De lentewijding’) in première. Bij 
vele luisteraars stuitte de ‘barbaarse’ klan-
ken, ritmes en vooral ook de onconventio-
nele choreografie op weerstand. ‘Dit is geen 
lenteoffer’, schreef de pers, ‘maar een 
slachting van het trommelvlies.’ Die recen-
senten hadden kennelijk nog wel iets van de 
muziek gehoord, ondanks het tumult en de 
gevechten in het publiek. Wat er precies waar 
is van de verhalen over die gebeurtenis, 
weten we niet. Wél dat Stravinsky’s naam 
voorgoed was gevestigd. In de Introduction 
verklankt de componist de angst van de 
mens voor de kracht van de elementen. In 
het eerste deel, L’adoration de la terre (‘De 
verering van de aarde’), doen jongeren een 
voorjaarsdans. De Wijze komt aanschrijden 
en zegent de aarde, waarna een een nieuwe, 
koortsachtige dans volgt. Het ritueel concen-
treert zich rond het uitverkoren meisje dat 
geofferd moet worden. Ouderen treden aan 
en het meisje danst zich dood. Het ballet 
staat boordevol bonte kleuren, revolutio-
naire klanken, ‘wilde’ ritmes, ruige dissonan-
ten, ongehoorde harmonieën en een 
volksliedachtige melodiek. 

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
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 legendari-
sche pianiste Maria João Pires. Samen vieren ze twee-
honderd jaar Brazilië met werken van Carlos Gomes, 
Villa-Lobos, Cerqueira en Beethoven.
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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!


