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ardeTrio
Omar Massa, bandoneon
Markus Däunert, viool
Danusha Waskiewicz, altviool

Omar Massa 1981
Caminos y desvíos

Astor Piazzolla 1921-1992
Bordel 1900 / Café 1930 / Nightclub 1960 uit ‘L’histoire du tango’

Omar Massa
Tango lullaby / Negro liso / Tango legacy

Astor Piazzolla
Tango etude nr. 3

Omar Massa
The light from Andalusia

Astor Piazzolla
Bruno y Sarah / Calambre / Oblivion

Omar Massa
Tango etude nr. 1 ‘Marcato’ / Tango etude nr. 2 ‘Nocturne’ / Tango etude nr. 3 ‘Finale’

Astor Piazzolla
Ave Maria / Libertango

Dit concert heeft geen pauze.
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EN VERDER...

Bandoneonist Omar Massa schrijft een 
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de 
tango. Hij wordt beschouwd als kroonprins 
van de legendarische Astor Piazzolla. 
Massa’s eigen composities knopen aan bij 
Piazzolla´s tango nuevo en zijn tegelijkertijd 
hoogst origineel. ‘Massa katapulteert de 
muziek van Buenos Aires naar de eenentwin-
tigste eeuw’, schreef Presto Music. Geboren 
in Buenos Aires concerteerde hij al op zesja-
rige leeftijd met werken van Piazzolla. Diens 
nabestaanden waren zó enthousiast over 
Massa’s talent dat hij op Piazzolla´s eigen 
instrument mocht spelen – als eerste en 
enige. Sinds zijn conservatoriumstudie 
formeerde Massa verschillende ensembles 
waarmee hij wereldtournees maakte. 
Daarnaast treedt hij op met symfonieorkes-
ten en grote vocale solisten, onder wie 
stertenor Placido Domingo. Hij woont in 
Duitsland, waar hij tevens winnaar werd van 
de muziekprijs Opus Klassik.  
Het ardeTrio ontstond uit Massa’s ontmoe-
ting met strijkers uit het Mahler Jugend 
Orchester die grote belangstelling voor 
tango toonden. Naast violist Markus Däunert 
was dat aanvankelijk cellist Bruno 
Delepelaire, die vanwege een overvolle 
agenda werd vervangen door altvioliste 
Danusha Waskiewicz. Die bijzondere bezet-
ting bleek enorm inspirerend: Massa zorgde 
voor verrassende, nieuwe arrangementen 
van het bestaande repertoire en compo-
neerde nieuwe werken zonder precedent. 
Daarbij legt het trio een onverwachte link 
met barokmuziek, waarin alle drie musici 
evenzeer thuis zijn. De naam van het trio 
ontstond uit een afkorting van Argentina-
Deutschland, de bakermatten van de musici.

In this programme, Omar Massa and the 
ardeTrio will follow in the footsteps of the 
legendary Astor Piazzolla.
Piazzolla broke through the clichés of 
Argentina’s national musical style, tango, in 
about 1960. A bandoneonist and composer, 
his influences included modern-classical 
composers like Stravinsky and Bartók, as 
well as jazz. The modern tango music he 
wrote earned him international acclaim, but 
from within his own country there came 
criticism from detractors who felt that 
traditions were not to be toyed with. But 
Piazzolla felt that tango was too interesting 
to be confined to mouldy old dance halls. 
This evening’s pieces will highlight the 
contemporary sounds he gave to the tango, 
with jazzy twists and turns and orchestral 
effects. However, its essence remained 
intact: it was still passionate music,  
occasionally brutal in places.
Massa, who many feel is really Piazzolla´s 
musical heir, is continuing the latter’s mis-
sion. Massa’s compositions use an even more 
elastic concept of tango. They sound even 
more modern and ‘daring’, and they also 
employ a remarkable mix of styles. In the 
same way Piazzolla flirted with jazz, Massa 
mixes tango with elements from baroque 
music. The baroque element is further 
reinforced by the instrumentation, as violin 
and viola put the bandoneon sound into an 
‘antique’ setting.

Translation: Anne Hodgkinson

De legendarische bandoneonist/componist 
Astor Piazzolla schiep in de late jaren vijftig 
de tango nuevo. Hij ontdeed de tango, 
Argentiniës nationale dans, van alle clichés 
en gaf er een eigentijdse draai aan. Dat 
leverde hem wereldfaam én vele vijanden op. 
Maar inmiddels is tango nuevo een begrip, en 
geldt Omar Massa als zijn troonopvolger. 
Massa’s composities gaan als het ware verder 
waar Piazzolla bij zijn dood in 1992 gestopt 
was: ze klinken weer net wat moderner en 
experimenteler. Daarnaast is Massa een 
groot kenner van barokmuziek, die hij op 
wonderlijke wijze met zijn tango´s 
combineert.

Flirts met jazz en klassieke muziek
Net als blues, flamenco en hiphop is tango 
van oorsprong muziek van een arme bevol-
kingslaag. De dans ontstond in de haven- 
cafés van Buenos Aires, de Argentijnse 
hoofdstad. De vele nationaliteiten die hier 
samenkwamen – Argentinië was na de 
Verenigde Staten het belangrijkste immigra-
tieland ter wereld – drukten er elk hun eigen 
stempel op. Piazzolla was een geboren 
Argentijn, maar groeide opmerkelijk genoeg 
op in New York; tango kende hij aanvankelijk 
enkel via grammofoonplaten van zijn vader. 
Vanaf zijn eerste bandoneonlessen zocht hij 
de muzikale breedte: behalve tango´s 
speelde hij jazznummers na – en werken van 
Bach en Chopin die hij een bevriende pianiste 
hoorde spelen. Eenmaal teruggekeerd in 
Argentinië trad hij toe tot het tango-orkest 
van de legendarische Aníbal Troilo, die 
geïmponeerd was door Piazzolla’s veelzijdig-
heid, maar spoedig kregel werd van diens 
flirts met jazz en klassieke muziek. 

Tango nuevo
De experimentele tangocomposities die 
Piazzolla in die periode schreef, waren 
slechts het begin: hij wilde geen cafémuzi-
kant blijven maar een ‘serieus’ componist 
worden. Hij werd compositieleerling van de 
modernist Alberto Ginastera en later, in 
Parijs, van Nadia Boulanger. Dankzij haar 
maakte hij zijn missie van wat hij eerder al 
intuïtief had gedaan: het ontwikkelen van de 
tango tot respectabele concertmuziek. 
Piazzolla’s tango nuevo was meer luister- dan 
dansmuziek. De uitgewerkte solopartijen 
waren nieuw voor die tijd, evenals de vaak 
scherpe dissonanten en de complexe ritmes 
die verder gingen dan de rechttoe-recht-
aan-puls van de klassieke tango. De collage-
achtige manier waarop hij verschillende 
thema’s aan elkaar plakte is Stravinsky-
achtig; de soms rauwe samenklanken en 
hamerende accenten herinneren aan Bartók; 
en overal hoor je echo’s van de jazz en de 
klezmermuziek die hij in New York hoorde 
– een stad waar hij steeds weer naar terug 
bleef keren om nieuwe indrukken op te doen.

Erkenning voor verguisde grootmeester
Zijn landgenoten volgden Piazzolla gefasci-
neerd, maar vaak ook met afschuw. Velen 
vonden zijn composities onbegrijpelijk en 
sommigen noemden hem zelfs een ‘verra-
der’. Toen hij een elektrische-gitaarspeler in 
zijn ensemble toeliet kreeg die zelfs doods-
bedreigingen. Uiteindelijk kreeg hij een 
enorme schare fans – eerst in het buitenland, 
en later uiteindelijk ook in Argentinië. Het 
huidige succes van Omar Massa betekent 
óók erkenning van de ooit zo verguisde 
grootmeester Piazzolla.

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.

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
Feestelijk ZomerConcert met violiste Mari Samuelsen
Het Noord Nederlands Orkest roept met delen uit 
Mendelssohns Een midzomernachtsdroom een maan- 
verlichte liefdesnacht tot leven. De Noorse violiste  
Mari Samuelsen vlamt in Vivaldi, Pärt en Vittorio  
Monti’s wervelende Csárdás.
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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!


