
Woensdag 27 juli 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Orchestre National de Lille
Alexandre Bloch, dirigent
Liza Ferschtman, viool
Jennifer Stumm, altviool

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Ouverture uit ‘Don Giovanni’, KV 527 (1787)

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia concertante in Es, KV 364 (1779)
Allegro maestoso
Andante
Presto

PAUZE

Johannes Brahms 1833-1897
Symfonie nr. 2 in D, op. 73 (1877)
Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso
Allegro con spirito

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...

Het Orchestre National de Lille, in 1976 
opgericht door Jean-Claude Casadesus, staat 
sinds 2016 onder leiding van Alexandre 
Bloch. Thuisbasis is het Auditorium du 
Nouveau Siècle in Lille. Daarnaast treedt het 
orkest regelmatig op in de rest van Frankrijk 
en in het buitenland. Het orkest werkt samen 
met zowel topsolisten als jong talent en 
speelt naast het symfonische repertoire ook 
opera’s en hedendaagse muziek.
Alexandre Bloch studeerde cello in Orléans 
en compositie en orkestdirectie in Parijs. In 
2012 won hij de Donatella Flick Conducting 
Competition, waarna hij assistent-dirigent 
werd bij het London Symphony Orchestra. 
Hij was vijf jaar lang eerste gastdirigent van 
de Düsseldorfer Symphoniker, sinds 2016 is 
hij chef-dirigent van het Orchestre National 
de Lille. Hij treedt ook op als gastdirigent.
Liza Ferschtman soleerde bij vrijwel alle 
Nederlandse orkesten, en ook bij talloze 
belangrijke Europese, Amerikaanse en 
Japanse orkesten. Daarnaast speelt ze 
regelmatig kamermuziek en geeft ze solo- 
recitals. Van 2007 tot 2021 was ze artistiek 
leider van het Delft Chamber Music Festival. 
Ze had als kind les van Philipp Hirshhorn en 
later studeerde ze in Amsterdam bij Herman 
Krebbers, in Philadelphia bij Ida Kavafian en 
in Londen bij David Takeno. 
De Amerikaanse altvioliste Jennifer Stumm 
studeerde aan het Curtis Institute of Music in 
Philadelphia en de Juilliard School in New 
York. Ze treedt op als soliste met gerenom-
meerde orkesten over de hele wereld. In 2015 
richtte ze het Ilumina Festival op, dat inter-
nationale solisten verenigt met jong talent 
uit Latijns-Amerika. Ze doceert aan de 
universiteit van Wenen en het Royal College 
of Music in Londen.

The Orchestre National de Lille opens the 
programme with the overture to Mozart’s 
world-famous opera Don Giovanni. Next, 
Liza Ferschtman and Jennifer Stumm will be 
the soloists in Mozart’s Sinfonia Concertante, 
followed by Brahms’ Symphony no.2.
Wolfgang Amadeus Mozart’s musical  
interpretation of the tale of the notorious 
womaniser Don Juan is phenomenal. Both 
the ominous fate that awaits ‘Don Juan’ and 
his entertaining adventures are brilliantly 
expressed in his music. Mozart was known 
mainly as a virtuoso pianist and composer in 
Vienna, but before settling in the Austrian 
capital in 1781, he was a violinist at the court 
in in Salzburg, as his father had been. Mozart 
led the orchestra and frequently played the 
solo parts. In his Sinfonia Concertante in 
E-flat Major, K 364 from 1779, the violinist 
and violist carry on an elegant dialogue with 
the orchestra. 
Between Johannes Brahms’ admiration for 
his predecessors Haydn, Mozart and 
Beethoven and his merciless self-criticism, it 
took him about fifteen years to write his first 
symphony. It’s a great contrast to the speed 
with which he completed his second one: the 
Symphony no. 2 in D Major, op. 73 was written 
in a few months during a carefree summer 
holiday in 1877 in the sunny south of Austria. 
The result is idyllic and optimistic music, with 
the undertone of melancholy that characteri-
ses Brahms.

Translation: Anne Hodgkinson

Liza Ferschtman en Jennifer Stumm ont-
moetten elkaar in de jaren negentig toen ze 
beiden in Philadelphia studeerden. Inmiddels 
hebben ze samen opgetreden over de hele 
wereld. Vanavond gaan ze een dialoog aan 
met het Orchestre National de Lille in een 
onderhoudend meesterwerk van Mozart.

Beroemdste verleider uit de 
operageschiedenis
Het Orchestre National de Lille opent het 
programma met de Ouverture uit ‘Don 
Giovanni’, een van de drie opera’s die 
Wolfgang Amadeus Mozart samen met de 
succesvolle auteur Lorenzo Da Ponte schreef. 
Da Ponte baseerde zich op het beroemde 
verhaal van de meedogenloze Spaanse 
vrouwenverleider, die aan het eind van het 
stuk in de hel verdwijnt. Mozarts muzikale 
vertolking van de aanstootgevende Don 
Giovanni is fenomenaal. Zowel het onheil-
spellende lot als de vermakelijke avonturen 
zijn prachtig verklankt in deze ouverture uit 
misschien wel Mozarts meest indrukwek-
kende opera.

Elegante en rijke dialoog
Mozart stond in Wenen vooral bekend als 
virtuoos pianist en componist. Maar voordat 
hij zich in 1781 in de Oostenrijks hoofdstad 
vestigde, was hij net als zijn vader als violist 
verbonden aan het hof in Salzburg. Mozart 
voerde het orkest aan en speelde ook regel-
matig de solopartijen. Dat hij in plaats van 
viool wellicht liever altviool speelde, blijkt 
onder andere uit de meesterlijke altviool- 
partijen in zijn strijkkwartetten. Hetzelfde 
geldt ook voor de solopartij en de orkest- 
partijen voor altviool in de Sinfonia concer-
tante in Es, KV 364 uit 1779. De violist en 

altviolist voeren een elegante dialoog, 
waarbij ze elkaar imiteren of juist onderbre-
ken. Soms worden de solisten ondersteund 
door het orkest, maar nog vaker functioneert 
het orkest als derde solostem. De rijke 
orkestklank krijgt een extra diepe kleur 
omdat de altvioolgroep twee verschillende 
partijen speelt. In het eerste deel voeren de 
instrumentalisten een gracieus en zwierig 
gesprek, in het tweede deel overheerst de 
dramatiek en het laatste deel is vooral speels 
en energiek. 

Oostenrijks bergmeer als inspiratiebron
‘Ik zal nooit een symfonie schrijven’, zei de 
jonge Johannes Brahms ooit, omdat hij 
geïmponeerd was door het succes van zijn 
voorgangers Haydn, Mozart en Beethoven. 
Gelukkig heeft Brahms na zijn veertigste 
uiteindelijk toch vier symfonieën geschreven, 
de ene nog mooier dan de andere. Vanwege 
die bewondering voor zijn voorgangers én 
vanwege zijn genadeloze zelfkritiek zou 
Brahms zo’n vijftien jaar aan zijn Eerste 
symfonie werken. De snelheid waarmee hij 
zijn Tweede symfonie in D, op. 73 voltooide, 
staat daarmee in sterk contrast. Brahms 
schreef het werk in een paar maanden tijd, 
tijdens de zorgeloze werkvakantie van 1877 
in het zonnige zuiden van Oostenrijk. De 
omgeving werkte duidelijk als inspiratie. ‘De 
Wörthersee is een maagdelijke omgeving. 
De melodieën vliegen zodanig in het rond, 
dat men moet oppassen er op geen te trap-
pen’, schreef Brahms aan criticus Eduard 
Hanslick. Het resultaat klinkt idyllisch en 
optimistisch, met een voor Brahms kenmer-
kende melancholieke ondertoon.

Noortje Zanen

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 
Alexandre Bloch en solisten Liza Ferschtman 
en Jennifer Stumm. U bent van harte welkom.

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Simone Lamsma speelt Bruch, Jonathon Heyward 
leidt opwindende Derde van Beethoven
Sensationeel, intens, spontaan en vol vrijheid, zo klinkt 
Simone Lamsma’s uitvoering van Bruchs Eerste viool- 
concert. De jonge sterdirigent Jonathon Heyward leidt 
de Nordwestdeutsche Philharmonie in Beethovens 
Derde symfonie.
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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!


