
Woensdag 24 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

WDR Sinfonieorchester Köln
Cristian Măcelaru, dirigent
Augustin Hadelich, viool

Antonín Dvořák 1841-1904
Vioolconcert in a, op. 53 (1879)
Allegro ma non troppo
Adagio ma non troppo
Finale: Allegro giocoso ma non troppo

PAUZE

Serge Rachmaninoff 1873-1943
Symfonie nr. 2 in e, op. 27 (1906-07)
Largo-Allegro moderato
Allegro molto
Adagio
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  
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

ZOMERCONCERTEN.NL

EN VERDER...

Het WDR Sinfonieorchester Köln is bekend 
van concertseries in de Kölner Philharmonie, 
en door concertuitzendingen via televisie, 
radio en livestream. De musici toerden door 
Azië, Europa en Amerika en bracht internati-
onaal bekroonde cd’s uit. Het orkest was en 
is een belangrijke opdrachtgever voor heden-
daagse orkestmuziek. Onder meer Igor 
Stravinsky, Luciano Berio, Hans Werner 
Henze, Karlheinz Stockhausen, Mauricio 
Kagel, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann en 
Krzysztof Penderecki dirigeerden er hun werk. 
De Roemeense dirigent Cristian Măcelaru is 
sinds het seizoen 2019-2020 chef-dirigent 
van het WDR Sinfonieorchester Köln. Bij 
Larry Rachleff aan de Rice University in 
Houston behaalde hij zijn directiediploma. In 
2014 won hij de Sir Georg Solti Conducting 
Award, en in 2012 viel hij met veel succes in 
voor Pierre Boulez bij het Chicago Symphony 
Orchestra. Inmiddels dirigeerde hij orkesten 
in de VS, Europa, Canada en Tokio. In 2017 
debuteerde hij bij het Concertgebouworkest. 
Sinds september 2021 is hij artistiek leider 
van het Orchestre National de France. In 
2020 ontving hij een Grammy Award voor de 
opname van Wynton Marsalis’ Vioolconcert.
Augustin Hadelich werd geboren in Italië als 
zoon van Duitse ouders, en is nu Amerikaan. 
Hij studeerde aan The Juilliard School bij  
Joel Smirnoff, won in 2006 de gouden me-
daille op de International Violin Competition 
of Indianapolis en treedt sindsdien wereld-
wijd op. Van Bach tot Brahms, van Bartók tot 
Adès, Hadelich beheerst een veelomvattend 
en avontuurlijk repertoire. Hij ontving een 
Avery Fisher Career Grant, een Borletti-
Buitoni Trust Fellowship, een Grammy Award  
en een eredoctoraat van de University of  
Exeter. 

Augustin Hadelich will be the soloist in the 
relatively unfamiliar Violin Concerto in A 
minor, op. 53, by Antonín Dvořák. The work 
has ranked among the great romantic violin 
concertos since its premiere in 1883 in 
Prague. However, the piece is overshadowed 
by Dvořák’s own Cello Concerto. After the 
brief first movement, the music leads liste-
ners to the second movement, in which an 
appealing and intensely lilting poem unfolds 
in F major. The playful last movement is the 
most characteristically Czech: it begins with 
a striking furiant, a lively Bohemian dance, 
interspersed with the slower, Ukrainian 
dumka.
Russia’s last romantic composer, Serge 
Rachmaninoff, died in 1943 in California, 
shortly before his seventieth birthday. He 
was a celebrity in the west, with an audience 
of millions. But in 1933, he had been banned 
in his homeland because of ‘decadence.’ 
Rachmaninoff’s Symphony no. 2 in E minor, 
op. 27, was premiered in Saint Petersburg, 
Russia, in 1908, to great acclaim. The piece 
begins with a theme reminiscent of  
Russian Orthodox choral music, which soon  
transforms into a heartrending melody. The 
second movement presents a lively scherzo, 
although the horns add an ominous subtext. 
The Adagio is the most well-known move-
ment, frequently showered with superlati-
ves. The last movement is tempestuous, and 
all the previous themes are revisited and 
newly combined, leading to a breathtaking 
conclusion.  

Translation: Eileen Stevens

Het WDR Sinfonieorchester Köln breekt 
vandaag een lans voor een werk van Antonín 
Dvořák dat in ons land veel te weinig te horen 
is, namelijk het Vioolconcert in a, op. 53. De 
muziek van Dvořák wortelt, net als die van 
Bedřich Smetana, in de volksmuziek van zijn 
vaderland Bohemen. Zo ook dit Vioolconcert.

Aanstekelijk ritme 
Sinds de eerste uitvoering in 1883 in Praag 
door de Tsjechische vioolvirtuoos František 
Ondriček behoort Dvořáks Vioolconcert tot 
de grote romantische vioolconcerten. Ook al 
staat het in de schaduw van de vioolconcer-
ten van Beethoven, Mendelssohn, Tsjaikovski 
en Brahms, en natuurlijk van Dvořáks eigen 
Celloconcert. Het idee voor het Vioolconcert 
kwam van de Hongaars-Duitse violist Joseph 
Joachim. Die voorzag Dvořáks concert van 
commentaar en correcties, maar voerde het 
nooit uit. Het werk vertoont zo’n fraaie 
mengeling van temperament, lyriek en 
aanstekelijk ritme dat het tot omstreeks 
1900 behoorde tot de meest gespeelde 
vioolconcerten. Opvallend is het tamelijk 
korte eerste deel, dat via een soort geheime 
tunnel opeens overgaat in het tweede deel. 
Geen onprettige verrassing, trouwens, want 
hier ontvouwt zich een prachtig en intens 
zangerig ‘gedicht’ in F-groot. Het meest 
Tsjechisch van aard is het laatste deel, een 
speels rondo, dat begint met de spitse 
furiant, een snelle Boheemse dans, en wordt 
afgewisseld door een middendeel met de 
langzamere, Oekraïense volkse dumka.

Rachmaninoffs laatromantiek
In 1943 overleed op Beverly Hills in Californië 
Serge Rachmaninoff, Ruslands laatste 
romanticus, enkele dagen voor zijn zeventig-
ste verjaardag. In het Westen had de compo-
nist vanaf het begin een miljoenenpubliek, 
maar in zijn vaderland Rusland werd zijn 
muziek in 1931 in de ban gedaan. Zij zou ‘de 
decadente houding van de lagere midden-
klasse’ vertegenwoordigen! Intussen woonde 
de componist, die Rusland tijdens de revolu-
tie van 1917 had verlaten, allang in Californië. 
Daar werd hij beroemd met werken die hij 
grotendeels nog in Rusland had geschreven. 
Zo ook een van zijn beste werken, de Tweede 
symfonie in e, op. 27, een prachtig voorbeeld 
van Rachmaninoffs laatromantiek.

Zoekend naar woorden van liefde
De Tweede symfonie beleefde haar bejubelde 
première in het Mariinski Theater in Sint- 
Petersburg in 1908. Het werk begint met een 
motto-achtig thema dat lijkt op een 
Russisch-orthodox kerkgezang. Van daaruit 
ontwikkelt zich een lang uitgesponnen en 
weemoedige melodie die als rode draad 
dient voor dit deel. Het tweede deel is een 
levendig scherzo, maar met een scheut 
dreiging in de hoorns. Het Adagio is het 
beroemdste deel en het meest overladen 
met superlatieven. De prachtige, haast 
oneindig lange klarinetmelodie lijkt in trance 
te zoeken naar woorden van liefde. De finale 
is stormachtig en voert nog eens alle voorbije 
thema’s ten tonele, maar in nieuwe combina-
ties en uitmondend in een effectvolle afloop. 

Clemens Romijn
 

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 
Cristian Măcelaru en violist Augustin 
Hadelich. U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Alice Sara Ott speelt Ravel, Duncan Ward leidt 
Debussy’s La mer
De Duits-Japanse pianiste Alice Sara Ott soleert bij de 
philharmonie zuidnederland in Ravels krachtige en 
originele Pianoconcert voor de linkerhand. Duncan Ward 
leidt drie portretten van de zee: van Britten en 
Mendelssohn tot Debussy’s La mer.
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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!


