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Jeugdorkest Nederland
Jurjen Hempel, dirigent
Victor Julien-Laferrière, cello

Xavier van de Poll 1995
The Redcrosse Knight (2022), 
gecomponeerd voor Jeugdorkest Nederland

Antonín Dvořák 1841-1904
Celloconcert in b, op. 104 (1894-95)
Allegro
Adagio ma non troppo
Finale: Allegro moderato

PAUZE

Serge Rachmaninoff 1873-1943
Symfonie nr. 3 in a, op. 44 (1934)
Lento - Allegro moderato
Adagio ma non troppo - Alla breve - Adagio
Allegro - Allegro vivace

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 hoes-
ten, 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...

In het Jeugdorkest Nederland (JON) spelen 
ruim 85 getalenteerde jongeren van  
14 tot 21 jaar, afkomstig uit het gehele land. 
Sommigen van hen volgen een vooropleiding 
aan het conservatorium, maar het belang-
rijkste is muziekliefde en een passie voor hun 
instrument. Vanaf de oprichting in 1959 door 
dirigent Ru Sevenhuysen staat bij het JON 
het samen muziek maken op een hoog 
niveau voorop. Sinds 2019 vormen het JON 
en het Nationaal Jeugdorkest samen de 
Nationale Jeugdorkesten Nederland. 
Jurjen Hempel is vaste dirigent van het JON. 
Hij heeft samengewerkt met internationale 
grote symfonieorkesten en dirigeert regel-
matig op belangrijke festivals in binnen- en 
buitenland. Op het gebied van hedendaagse 
muziek heeft hij een uitstekende reputatie. 
Daarnaast dirigeert hij operaproducties. 
Hempel werd opgeleid aan het Utrechts 
Conservatorium bij David Porcelijn en 
Kenneth Montgomery en kreeg in 
Tanglewood lessen van Seiji Ozawa, Bernard 
Haitink en Lorin Maazel. Hij was finalist en 
prijswinnaar van het Internationale Sibelius 
Dirigenten Concours in 1995.
Cellist Victor Julien-Laferrière was leerling 
van Roland Pidoux in zijn geboortestad 
Parijs, Heinrich Schiff in Wenen en Clemens 
Hagen in Salzburg. Tevens nam hij deel aan 
de Seji Ozawa International Academy in 
Zwitserland. Hij won de eerste prijs van de 
Prague Spring International Competition in 
2012 en de Brusselse Koningin Elisabeth-
wedstrijd in 2017, het jaar waarin hij ook een 
Diapason d’or kreeg voor zijn cd-opname 
met werken van Brahms. Sindsdien treedt hij 
op met diverse Europese orkesten en 
kamermuziekensembles.  

A knight is travelling through a mythical 
world full of wondrous creatures… and that is 
just the beginning of Edmund Spenser’s 
poem The Faerie Queene from 1590. It is 
great material for a composer, especially for 
a romantic spirit like Xavier van de Poll. The 
Redcrosse Knight was composed especially 
for the National Youth Orchestra of the 
Netherlands, where Van de Poll spent years 
as a violinist. His experience there taught 
him how to draw the most moods and 
timbres out of an orchestra.
The cello concerto had barely come into in 
existence at the time Antonín Dvořák dared 
to take on writing one, and his was an instant 
hit. Dvořák beautifully balanced the sounds 
of a solo cello with those of a full orchestra. 
But the piece’s strongest asset is its luxuriant 
lyricality. Some of Dvořák’s best melodies 
are played by the cello, as well as by the 
French horns and violins.
Although the Symphony no. 3 in A Minor,  
op. 44 by Serge Rachmaninoff sounds both 
very Russian and very romantic, it was 
written in the modern-day America of the 
1930s. Rachmaninoff had emigrated to the 
US years before, and could neither forget his 
native Russia nor abandon his ‘old-fashioned’ 
compositional style. ‘I wander about like a 
ghost in an alien world’, he wrote. And yet, 
along with its typically Slavic, melancholy 
melodies, you can also hear echoes of 
American big-band music. Jazz concerts 
enabled Rachmaninoff to shake off his 
homesickness, if only for a while.

Translation: Anne Hodgkinson

Zeven jaar lang speelde Xavier van de Poll 
viool in het Jeugdorkest Nederland. 
Inmiddels ontpopt hij zich als een fantasievol 
componist. Hij leerde het nodige van zijn 
docenten Joël Bons en Anthony Fiumara, 
maar minstens evenveel van zijn orkest- 
ervaring: zijn muziek zit vol rake kleur- en 
sfeereffecten. En die heb je nodig als je de 
sprookjesachtige wereld van Edmund 
Spensers The Faerie Queene wilt oproepen. 
Dit gedicht uit 1590 begint met de avonturen 
van de mythische ridder St. George, op reis 
door een fantasieland vol wonderlijke 
wezens.
In de hedendaagse muziek wordt vaak 
beweerd dat romantisch componeren niet 
meer van deze tijd zou zijn, maar Van de Poll 
bewijst in The Redcrosse Knight het tegen-
deel. De ridder symboliseert daarnaast de 
jeugdige energie van het orkest: hij moet 
zich bewijzen in een wereld waarin alles 
nieuw en uitdagend is.

Dvořáks melodieuze Celloconcert
Anders dan een viool heeft een cello een 
‘brommerige’ toon die gauw wegvalt tegen 
een orkestpartij. Antonín Dvořák was dan 
ook een van de eerste componisten die zich 
aan een celloconcert waagden – met over-
weldigend succes. Hoewel hij zelf geen cellist 
was, zit de solopartij van het Celloconcert in 
b, op. 104 vol fijne spelnuances en de verhou-
ding tussen cello en orkest is nergens uit 
balans. Maar vooral bewijst Dvořák hier zijn 
melodiegevoel, en niet alleen in de cellopar-
tij. De hoornsolo aan het begin van het werk 
is een van de fraaiste melodieën die hij ooit 
componeerde. In deel twee citeert hij een 

lied dat hij ooit geschreven had voor een 
dierbare vriendin die nu op sterven lag. In het 
slotdeel keert dat lied nog éénmaal terug, nu 
als een bewogen vioolsolo. Over dit werk zei 
Dvořáks oudere collega Brahms: ‘Als ik had 
geweten dat je zó’n mooi celloconcert kunt 
schrijven, had ik het allang gedaan!’

Rachmaninoff: heimwee naar Rusland
Serge Rachmaninoff werd ‘de laatste roman-
ticus’ genoemd; Xavier van de Poll bestond 
nog niet. Tot zijn dood in 1943 componeerde 
hij in een stijl die uit de negentiende eeuw 
stamde en die niet paste bij de moderne tijd. 
Daarbij was hij ook nog naar Amerika geëmi-
greerd zonder zijn Russische wortels los te 
kunnen laten. ‘Ik dool rond als een geest in 
een totaal wezensvreemde wereld’, schreef 
Rachmaninoff dan ook in 1939. Een paar jaar 
eerder had hij zijn Derde symfonie in a, op. 44 
voltooid. Zijn heimwee naar Rusland is 
duidelijk hoorbaar: de eerste noten klinken 
naar Russische kerkmuziek, het slotdeel is 
een Slavische dans. Maar af en toe sluipt 
Rachmaninoffs fascinatie voor jazz de  
muziek binnen – logisch, na jarenlange 
blootstelling aan het Amerikaanse muziek- 
leven. De combinatie van Russische melan-
cholie en bigband-geschetter lijkt absurd, 
maar Rachmaninoff komt er wonderwel mee 
weg – een bewijs van zijn enorme muzikale 
ervaring en trefzekerheid.

Michiel Cleij

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 
Jurjen Hempel en cellist Victor-Julien 
Laferrière. U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Chineke! Junior Orchestra & Glass Marcano in 
spannend en meeslepend concert
Het Britse Chineke! Junior Orchestra staat garant voor 
feestelijke en spannende concerten. Vandaag staat Glass 
Marcano op de bok in werken van Coleridge-Taylor, 
Tsjaikovski en Goodyear.
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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!


