
Woensdag 3 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Philharmonia Baroque Orchestra
John Butt, klavecimbel/dirigent
Rachel Podger, viool

Georg Friedrich Händel 1685-1759
Concerto grosso in G, op. 6 nr. 1 (1739)
A tempo giusto / Allegro / Adagio / Allegro / Allegro

Charles Avison 1709-1770
Concerto grosso nr. 3 in d (1769)
Largo andante / Allegro spiritoso / Vivace / Allegro

Arcangelo Corelli 1653-1713
Concerto grosso in D, op. 6 nr. 1 (1714)
Largo - Allegro - Adagio / Largo / Largo / Allegro / Allegro

PAUZE

Antonio Vivaldi 1678-1741
De vier jaargetijden, op. 8 (1723)
Concert nr. 1 in E ‘Lente’
Allegro / Largo /  Allegro
Concert nr. 2 in g ‘Zomer’
Allegro non molto / Adagio-Presto / Presto
Concert nr. 3 in F ‘Herfst’
Allegro / Adagio molto / Allegro
Concert nr. 4 in f ’Winter’
Allegro non molto / Largo /  Allegro

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 veelzijdige, op historische instrumenten 
spelende Philharmonia Baroque Orchestra 
werd in 1981 opgericht door Laurette 
Goldberg in San Francisco. Van 1985 tot 2020 
was de artistieke leiding in handen van 
oudemuziekspecialist Nicholas McGegan en 
sinds vorig jaar is Richard Egarr de artistiek 
leider. Het repertoire varieert van vroeg- 
barok tot laatromantiek en van speciaal 
gecomponeerde nieuwe composities tot 
grootschalige operaproducties. Naast 
concertseries in San Francisco maakt het 
orkest tournees, neemt het cd’s op en pre-
senteert het educatieve programma’s.
John Butt is sinds 2003 muzikaal leider van 
het Dunedin Consort in Edinburgh. Met het 
ensemble voert hij barokmuziek uit, naast af 
en toe een nieuw werk. Als gastdirigent 
werkte hij vaker samen met het Philharmonia 
Baroque Orchestra. Ook leidde hij orkesten 
als het Orchestra of the Age of Enlightenment 
en The English Consort. Als dirigent en 
organist heeft hij over de hele wereld opge-
treden. Op orgel, klavecimbel en clavichord 
maakte hij elf cd-opnamen voor Harmonia 
Mundi. Butt is tevens ‘Gardiner Professor of 
Music’ aan de University of Glasgow.
Rachel Podger treedt op over de hele we-
reld, in zowel solorecitals als met gerenom-
meerde barokorkesten. Sinds 2005 is ze 
artistiek leider van het Brecon Baroque 
Festival, en in 2007 richtte ze ook haar eigen 
gezelschap op: Brecon Baroque. Haar inter-
pretatie van Vivaldi’s De vier jaargetijden 
leverde haar een Edison-nominatie op. Ze 
geeft les aan de Royal Academy of Music in 
Londen, het Royal Welsh College of Music 
and Drama in Cardiff en de Juilliard School of 
Music in New York. 

In about 1700, the Italian composer, violinist 
and violin teacher Arcangelo Corelli was the 
first great composer to use the term ‘con-
certo grosso’ for a composition exploiting 
the contrast between a small group of 
soloists (concertino) and a full orchestra 
(concerto grosso). Like Corelli, the German 
composer Georg Friedrich Handel wrote two 
volumes of concerti grossi. Tonight you’ll 
hear the Concerto Grosso in G Major from his 
opus 6, in which the orchestra and soloists 
tell an entertaining story in five contrasting 
movements. The Concerto Grosso no. 3 in D 
Minor by Charles Avison, an English compo-
ser who is unjustly less well-known than 
Handel and Corelli, is every bit as attractive. 
Avison arranged Scarlatti’s inventive key-
board pieces as concerti grossi. The result is 
amazing, original and energetic, and whets 
the appetite for his other compositions. 
Corelli himself wrote the Concerto Grosso in D 
Major from opus 6, a festive adventure for 
soloists and orchestra in four movements. 
And Antonio Vivaldi’s The Four Seasons is not 
a concerto grosso, but a well-known solo 
concerto for violin and orchestra. Vivaldi 
takes us through the seasons of the year, 
realistically capturing the sounds of nature, 
like babbling streams, thunder, lightning and 
storms.

Translation: Anne Hodgkinson

Hoewel de Duitse componist Händel veel 
beroemder was, was het toch echt de Italiaan 
Corelli die ervoor heeft gezorgd dat het 
concerto grosso een van de populairste 
genres werd in de achttiende eeuw. 
Arcangelo Corelli was componist, violist en 
vioolpedagoog en zijn composities waren tot 
ver buiten Italië bekend en geliefd. Hij was 
rond 1700 de eerste grote componist die de 
term ‘concerto grosso’ gebruikte; een com-
positie waarin het contrast tussen een kleine 
groep solisten en een volledig orkest centraal 
staat. De solistengroep wordt concertino 
genoemd en de rest van het orkest concerto 
grosso (het grote orkest) of tutti (allen). De 
solopartijen zijn meestal voor twee violen en 
cello en ook het tutti-orkest bestaat vrijwel 
uitsluitend uit strijkinstrumenten, onder- 
verdeeld in een paar groepen: eerste en 
tweede viool, altviool, cello, contrabas en 
klavecimbel. 

Corelli als inspirator van Händel en Avison
Georg Friedrich Händel schreef net als Corelli 
twee bundels vol met concerti grossi. 
Vanavond klinkt het Concerto grosso in G uit 
opus 6. In vijf contrastrijke delen vertellen 
het orkest en de solisten samen een onder-
houdend verhaal. De muziek is overwegend 
vrolijk, uitbundig en trots, maar soms ook 
lieflijk, dromerig en treurig. Minstens even 
aantrekkelijk is het Concerto grosso nr. 3 in d 
van Charles Avison, een Engelse componist 
die ten onrechte veel onbekender is dan 
Händel en Corelli. Hij liet zich niet alleen 
inspireren door Corelli, maar ook door een 
andere Italiaanse tijdgenoot: Domenico 
Scarlatti. Avison bewerkte Scarlatti’s inven-
tieve klaviermuziek tot concerti grossi. Het 
resultaat is verrassend origineel en energiek 
en maakt nieuwsgierig naar zijn andere 

composities. Tot slot klinkt er ook een 
voorbeeld van de ‘oervader’ zelf. Corelli’s 
Concerto grosso in D uit opus 6 begint met 
een vorstelijk Largo voor het tutti-orkest en 
daarna volgt een feestelijk avontuur voor 
solisten en orkest in vier delen.

Vivaldi’s De vier jaargetijden
Van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi 
klinkt geen concerto grosso, maar een 
soloconcert voor viool en orkest: De vier 
jaargetijden. Deze wereldberoemde compo-
sitie is virtuoos en zeer meeslepend. Vivaldi 
neemt de luisteraar mee langs de vier seizoe-
nen van het jaar, waarbij natuurgeluiden 
zoals kabbelende beekjes, onweer, bliksem 
en storm heel precies worden verklankt in de 
muziek. Let bijvoorbeeld op het gezang van 
twee vogeltjes in de lente (uitgevoerd door 
de solist en de concertmeester met behulp 
van vrolijke trillers), de donder en de bliksem 
die de verzengende hitte van de zomer doen 
verdwijnen, de jagers die in de herfst op jacht 
gaan met hoorns, geweren en honden, en 
ten slotte het bibberen in de winterse kou en 
de langzame tred over het gladde ijs.

Noortje Zanen

Philharmonia Baroque Orchestra
Viool: Katherine Kyme (concertmeester), 
Maria Ionia Caswell, Aniela Eddy,  
Jolianne von Einem (aanvoerder tweede 
violen), Lisa Grodin, Isabelle Suela Lee,  
Tyler Lewis, Anthony Martin,  
Maxine Nemerovski, Shelby Yamin
Altviool: Stephen Goist, Ellie Nishi
Cello: William Skeen (basso continuo), 
Morgan Little
Contrabas: Wen Yang (basso continuo)
Theorbe: Kevin Payne (basso continuo)
Klavecimbel: John Butt (basso continuo)

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 
John Butt en violiste Rachel Podger. 
U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

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


