
Woensdag 31 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Bochumer Symphoniker
Tung-Chieh Chuang, dirigent
Bram van Sambeek, fagot
Rick Stotijn, contrabas
Gregor Bak, presentatie

Michaïl Glinka 1804-1857
Ouverture uit ‘Roeslan en Ljoedmila’

Nino Rota 1911-1979
Allegro maestoso uit ‘Divertimento concertante’
Tema con variazioni uit ‘Concert voor fagot en orkest’

Georges Bizet 1838-1875
Suite nr. 1 uit ‘Carmen’
Prélude / Aragonaise / Intermezzo / Séguedille / Les dragons d’Alcala
Les toréadors

PAUZE

Pietro Mascagni 1863-1945
Intermezzo sinfonico uit ‘Cavalleria rusticana’

Nino Rota 1911-1979
Main Theme uit ‘The Godfather’ (arr. M. van Prooijen)

Hector Berlioz 1803-1869
Le carnaval romain, op. 9 (1844)

Giovanni Bottesini 1821-1889
Duetto voor fagot, contrabas en orkest
Allegro-Adagio / Allegro brilliante

Pjotr Tsjaikovski 1840-1893
Bloemenwals uit ‘Notenkrakersuite’, op. 71a
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EN VERDER...

De Bochumer Symphoniker, opgericht in 
1919, is een van de belangrijkste orkesten in 
West-Duitsland. Het treedt op in de 
Philharmonie Köln, het Konzerthaus 
Dortmund, de Philharmonie Essen en tijdens 
het Ruhr Pianofestival.
De Taiwanees Tung-Chieh Chuang is sinds 
dit seizoen chef-dirigent van de Bochumer 
Symphoniker. Hij won in 2015 het 
Internationale Malko Concours in 
Kopenhagen, en eerder directiewedstrijden 
als ‘Sir Georg Solti’ in Frankfurt en ‘Gustav 
Mahler’ in Bamberg. Tung-Chieh Chuang was 
te gast bij orkesten in Duitsland, Engeland, 
Scandinavië, Taiwan, China en Australië. Hij 
studeerde aan het Curtis Institute of Music in 
Philadelphia en in Weimar. 
Bram van Sambeek ontving in 2009 de 
Nederlandse Muziekprijs en in 2011 een 
Borletti Buitoni Trust Award. Van 2002 tot 
2011 was hij solofagottist van het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest. Hij doceert aan 
het Rotterdams Conservatorium en speelt in 
het Schulhoff Trio en het Orlando Kwintet. 
Van Sambeek studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag bij Joep Terwey 
en Johan Steinmann, en verder bij Gustavo 
Núñez, Brian Pollard, Klaus Thunemann en 
Sergio Azzolini.
Contrabassist Rick Stotijn ontving in 2013 de 
Nederlandse Muziekprijs. Hij studeerde aan 
de conservatoria van Utrecht en Amsterdam, 
won de eerste prijs bij het Prinses Christina 
Concours, en studeerde verder bij Quirijn van 
Regteren Altena, Peter Jansen en zijn vader 
Peter Stotijn in Amsterdam. Hij was solobas-
sist bij Amsterdam Sinfonietta en Het 
Gelders Orkest. Nino Rota’s Contrabasconcert 
en werken van Bottesini nam hij op voor cd. 

This final concert of the VriendenLoterij 
SummerConcerts features the Bochumer 
Symphoniker under the direction of its 
vibrant young chief conductor, Tung-Chieh 
Chuang. The orchestra will be joined by two 
Dutch soloists, the bassoonist Bram van 
Sambeek and the double bassist Rick Stotijn. 
Together, they will serve an engaging mix of 
opera and film music, with favourites from 
the concert stage, including some lyrical and 
brilliant solo numbers for bassoon and 
double bass.  
The concert begins with a lively overture by 
Mikhail Glinka, followed by music from 
Fellini’s ‘composer-in-residence,’ Nino Rota. 
First, Rota’s concerto for the giant among 
stringed instruments, the double bass. Rota 
also pulled the bassoon from its orchestral 
shadows and set it in its rightful place, centre 
stage, with his Bassoon Concerto. Later in the 
programme, listeners can delight in Rota’s 
film score from Francis Ford Coppola’s The 
Godfather. Next, some orchestral highlights 
from Georges Bizet’s opera, Carmen, about a 
fiery, young, free-spirited gypsy woman 
murdered by her jealous ex-boyfriend. Then, 
listeners can delight to exerpts from the 
bucolic drama Cavalleria rusticana, by Pietro 
Mascagni, about the residents of a small 
village who become involved in a drama of 
love, jealousy and hate.  A vivacious overture 
by Hector Berlioz is next, closely followed by 
an extraordinary work by Giovanni Bottesini, 
the legendary double bass virtuoso. His 
Duetto is an energetic tug of war between 
the bassoon and the double bass. And last 
but not least, the Waltz of the Flowers from 
Tchaikovsky’s brilliant Nutcracker. 
(Translation: Eileen Stevens)

In dit slotconcert van de VriendenLoterij 
ZomerConcerten treedt de Bochumer 
Symphoniker aan onder leiding van zijn jonge 
chef-dirigent Tung-Chieh Chuang. Aan hun 
zijde twee Nederlandse solisten, fagottist 
Bram van Sambeek en contrabassist Rick 
Stotijn. Onder de titel Crime and Passion from 
Carmen to The Godfather brengen zij een 
mooie mix van muziek uit opera en film, 
maar ook concertrepertoire, met zangerige, 
soms virtuoze solistische bijdragen voor 
fagot en contrabas.   

Virtuoze contrabas en fagot
Het concert opent met muziek uit de opera 
Roeslan en Ljoedmila uit 1842 van Michaïl 
Glinka, de zogenaamde profeet van de 
Russische muziek. Hij mengde Russische 
volksmuziek en dansen met invloeden van 
westerse componisten. Zo ook in de hier 
gespeelde temperamentvolle ouverture.
Wie ooit films van Federico Fellini heeft 
gezien, herinnert zich vast de toegankelijke 
en sfeervolle muziek van Nino Rota, Fellini’s 
huiscomponist. Onsterfelijk maakte Rota 
zich met zijn muziek bij Francis Ford 
Coppola’s trilogie The Godfather. Daaruit is 
straks een selectie te horen. Maar Rota 
schreef ook concertmuziek, zo’n honderd-
vijftig composities. Eén daarvan is het 
Divertimento concertante, een heus concert 
voor de reus onder de strijkinstrumenten: de 
contrabas. Ook de fagot haalde Rota uit de 
schaduw van het orkest en zette die in het 
zonnetje in zijn Fagotconcert. 

Vrijgevochten vrouw centraal
Carmen van Georges Bizet behoort tot de 
succesvolste opera’s aller tijden. De soldaat 
Don José wordt verliefd op een aantrekkelijk 
zigeunermeisje Carmen en gaat uit het leger. 

Maar Carmen verlaat hem voor een stieren-
vechter en uit jaloezie doorsteekt José haar. 
De verliefde bloemenaria van José en het 
stoere triomflied Toréador van de stieren-
vechter staan bij operaliefhebbers in het 
geheugen gegrift. Bizet stierf na dertig 
voorstellingen van zijn bestseller, nog maar 
37 jaar oud. Vanavond klinkt uit de opera een 
verzameling hoogtepunten voor orkest. 

Drama van het Italiaanse platteland 
De wereldberoemde opera Cavalleria rusti-
cana van Pietro Mascagni gaat niet over 
adellijke mensen maar over boerse platte- 
landers. Zij raken in de problemen door de 
krachten van liefde, jaloezie en haat. 
Centraal staat Santuzza, een zwangere 
vrouw die door haar vriend is verlaten. Het 
bekende instrumentale Intermezzo ging de 
wereld over als filmmuziek, zoals in het slot 
van The Godfather deel III.

Naar sprookjesland
Na de levendige ouverture van Hector 
Berlioz een curieus stuk van Giovanni 
Bottesini, de beroemdste contrabasvirtuoos 
van zijn tijd. Zijn Duetto, oorspronkelijk 
geschreven voor klarinet, contrabas en 
orkest, klinkt vandaag in een bewerking en 
wordt zo een levendige krachtmeting tussen 
fagot en contrabas.
Als afsluiting de beroemde Bloemenwals uit 
De notenkraker, zonovergoten balletmuziek 
van Pjotr Tsjaikovski uit 1892. Een meisje 
droomt van een gevecht tussen een noten-
kraker (een soort kraai) en een groep muizen. 
Ze schiet de kraai te hulp… en die verandert 
in een knappe prins die haar meeneemt naar 
een sprookjesland met speelgoed en snoep!

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.

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
Piano Nights: Jeroen van Veen en Anna Fedorova
De mooiste pianomuziek uit heel verschillende hoeken. 
Deze keer in Piano Nights: minimal music-expert Jeroen 
van Veen met onder meer Einaudi, en YouTube-koningin 
Anna Fedorova met werk van Rachmaninoff.

di 11/10 
20.15 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!


