
Woensdag 17 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Antwerp Symphony Orchestra
Elim Chan, dirigent
Randall Goosby, viool

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Ouverture uit ‘Idomeneo, re di Creta’, KV 366 (1780-81)

Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges 1745-1799
Vioolconcert in G, op. 8 nr. 2 (ca. 1777)
Allegro
Largo
Rondeau

PAUZE

Antonín Dvořák 1841-1904
Symfonie nr. 8 in G, op. 88 (1889)
Allegro con brio
Adagio
Allegretto grazioso
Allegro, ma non troppo

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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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

Het Antwerp Symphony Orchestra (voor-
heen deFilharmonie) is het symfonieorkest 
van Vlaanderen en heeft de Koningin 
Elisabethzaal als thuisbasis. Het orkest heeft 
concertreeksen in Antwerpen, Brugge, Gent, 
Brussel en Hasselt en maakt concertreizen 
door Europa en Azië. Het Antwerp 
Symphony Orchestra maakt onder meer 
opnamen voor het eigen cd-label, waarin het 
focust op het grote orkestrepertoire, 
Belgische muziek en hedendaags klassiek. 
Elim Chan is sinds het seizoen 2019-2020 
chef-dirigente van het orkest; Philippe 
Herreweghe is eredirigent. Chan, geboren in 
Hong Kong, studeerde in de VS aan het 
Smith College en de University of Michigan. 
Zij werd in 2014 de eerste vrouwelijke  
winnaar van de Donatella Flick Conducting 
Competition. Vervolgens was zij als assis-
tent-dirigent verbonden aan het London 
Symphony Orchestra en maakte zij deel uit 
van het Dudamel Fellowship-programma bij 
de Los Angeles Philharmonic. Zij is eerste 
gastdirigent van het Royal Scottish National 
Orchestra en leidde onder meer het 
Mariinsky Orchestra, Concertgebouworkest 
en het Chicago Symphony Orchestra.
Randall Goosby studeerde aan de Juilliard 
School in New York. Hij vervolmaakt er zijn 
opleiding bij Itzhak Perlman en Catherine 
Cho. De jonge violist soleerde in zijn thuis-
land bij orkesten als de New York en Los 
Angeles Philharmonic. Hij gaf recitals in 
onder meer het Kennedy Center in 
Washington en Wigmore Hall in Londen, en 
nam deel aan festivals als de Verbier Festival 
Academy en de Mozarteum Summer 
Academy. Goosby is een fervent pleit- 
bezorger voor Afro-Amerikaanse muziek.

Wolfgang Amadeus Mozart’s opera, 
Idomeneo, re di Creta, K 366 tells the story of 
King Idomeneus of Crete, who, upon his 
return from the Trojan War, was forced to 
sacrifice his son. The overture opens with a 
heroic theme and subsequently adopts a 
tragic tone. It ends with a lyric passage, 
which, during performances of the complete 
opera, connects seamlessly with the mourn-
ful opening aria. 
Violinist Randall Goosby often plays the 
works of African American composers but is 
turning his attention here to the work of the 
Frenchman Joseph Bologne, Chevalier de 
Saint-Georges, who was known as the ‘Black 
Mozart.’ As was often the case at that time, 
Chevalier de Saint-Georges wrote this 
concerto intending to perform the solo part 
himself. Listeners are sure to enjoy the Violin 
Concerto in G major, op. 8 no. 2, with its 
powerful first movement, lyrical second 
movement and sun-drenched third 
movement.
In 1889, Antonín Dvořák left his busy  
schedule behind to spend time at his sum-
merhouse on the Czech estate, Vysoká. 
Country life suited him to a tee, and, filled 
with fresh inspiration, he began work on his 
Symphony no. 8 in G major, op. 88. Dvořák’s 
Eighth is his most bucolic and idyllic symp-
hony, inspired by Slavic folk music and dance.

Translation: Eileen Stevens

Wolfgang Amadeus Mozart schreef 
Idomeneo, re di Creta, KV 366 in opdracht van 
de nieuwe keurvorst van Beieren, Karel 
Theodoor, die met zijn beroemde grote 
orkest vanuit Mannheim naar München was 
verhuisd. Opvallend aan de operamuziek is 
dan ook de uitgebreide orkestbezetting, 
waarin de blazers een belangrijke rol spelen. 
De opera verhaalt over koning Idomeneus 
van Kreta, die na terugkomst uit de Trojaanse 
oorlog wordt gedwongen zijn zoon op te 
offeren. De ouverture opent met een  
heroïsch thema, is dan weer tragisch van 
toon en eindigt met een lyrische passage die 
– bij een opvoering van de opera – naadloos 
aansluit bij de treurige openingsaria.

‘De zwarte Mozart’
Violist Randall Goosby speelt geregeld 
muziek van onderbelichte componisten, vaak 
van Afro-Amerikaanse afkomst. Vandaag zet 
hij Chevalier de Saint-Georges in de schijn-
werpers, bijgenaamd ‘De zwarte Mozart’. De 
componist werd in Guadeloupe geboren als 
Joseph Bologne de Saint-Georges, zoon van 
een Franse plantage-eigenaar en een 
Afrikaanse slavin. Op zijn tiende nam zijn 
vader hem mee naar Parijs, waar hij een 
gedegen opleiding kreeg. Joseph bleek een 
multi-talent: zijn eerste faam genoot hij als 
kampioen schermen, als officier van de 
Koninklijke Garde kreeg hij de titel ‘chevalier’ 
(ridder) en hij werd bekend als virtuoze 
violist, dirigent en componist. Zoals in die 
tijd vaak het geval was, componeerde 
Chevalier de Saint-Georges werken om zelf 
in te soleren. Hij voerde zijn vioolconcerten 
uit samen met zijn orkest, Le Concert des 

Amateurs, en liet ze per twee onder één 
opusnummer uitgeven; zo is het Vioolconcert 
in G van vanavond het tweede werk van opus 
8. Het werd bekend als Chevalier de Saint-
Georges’ Negende vioolconcert, vandaar dat 
het werk per abuis ook wel werd aangeduid 
als  ‘op. 8 nr. 9’. We horen invloeden van 
Mozart en Vivaldi, en een barokorkest 
(strijkers, geen blazers). Luistergenot verze-
kerd, met een krachtig eerste deel, lyrisch 
tweede deel en zonnig derde deel.

Dvořáks ‘Pastorale’
In de zomer van 1889 trok Antonín Dvořák 
zich terug uit zijn drukke bestaan in zijn 
zomerhuis op het Tsjechische landgoed 
Vysoká. Het platteland deed hem zo goed 
dat hij vol inspiratie aan zijn Achtste symfonie 
in G, op. 88 begon. ‘De melodieën vloeien als 
vanzelf uit mijn pen’, zei de componist. Hij 
voltooide zijn melodieuze, klankrijke werk 
binnen drie maanden. De Achtste symfonie 
werd op 2 februari 1890 voor het eerst 
uitgevoerd in Praag onder leiding van de 
componist zelf. Toen Dvořák in 1892 zijn 
symfonie door de Britse uitgeverij Novello 
liet publiceren en ter gelegenheid van zijn 
inauguratie als Doctor of Music aan 
Cambridge University tot klinken bracht, 
kreeg deze prompt de bijnaam ‘Engelse’ 
– ondanks haar overduidelijk Boheemse 
karakter. De Achtste is feitelijk Dvořáks 
meest rustieke, idyllische symfonie, bezield 
door Slavische volksmuziek en dans.

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 dirigente 
Elim Chan en violist Randall Goosby. U bent 
van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Zomer SlotConcert: Crime and Passion from Carmen 
to The Godfather
Deze muziekzomer wordt meeslepend afgesloten door 
de Bochumer Symphoniker. De energieke, jonge dirigent 
Tung-Chieh Chuang kiest gepassioneerde werken van 
Tsjaikovski tot Nino Rota. Filmisch en warmbloedig, met 
hoofdrollen voor fagottist Bram van Sambeek en contra-
bassist Rick Stotijn. De presentatie is in handen van 
Gregor Bak.

wo 31/08 
20.00 uur 

Grote Zaal

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!


