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Grote Zaal 20.00 uur

Chineke! Junior Orchestra
Glass Marcano, dirigent
Gerard Aimontche, piano

Samuel Coleridge-Taylor 1875-1912
Othello Suite, op. 79 (1909)
Dance 
Children’s Intermezzo
Funeral March
Willow Song
Military March

Stewart Goodyear 1978
Callaloo – Caribbean Suite (2016)
voor piano en orkest
Panorama
Mento 
Ballad 
Piano Solo 
Soca

PAUZE

Pjotr Tsjaikovski 1840-1893
Symfonie nr. 4 in f, op. 36 (1877-78)
Andante sostenuto - Moderato con anima
Andantino in modo di canzona
Scherzo: Pizzicato ostinato, Allegro
Finale: Allegro con fuoco

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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EN VERDER...

Het Chineke! Junior Orchestra is in 2015 
opgericht door Chi-chi Nwanoku, de contra-
bassiste die eerder een van de motoren was 
achter de oprichting van het Orchestra of the 
Age of Enlightenment. Nadat zij had gecon-
stateerd dat er weinig musici van kleur in de 
Europese orkesten speelden, besloot ze een 
rolmodel te creëren. Ze richtte de Chineke! 
Foundation op en formeerde het Chineke! 
Orchestra met voornamelijk musici van de 
‘Black and Ethnic minority’ in Engeland. Het 
gelijktijdig opgerichte jeugdorkest vormt 
daarvan de kweekvijver.
De Venezolaanse dirigente Glass Marcano 
(1995) viel al jong op vanwege haar muzikale 
talent. Ze zong in kinderkoren en speelde 
viool. Op achtjarige leeftijd ging ze naar het 
Mescoli White Star Conservatory of Music, 
waar ze afstudeerde als violiste. Nadat ze 
een keer de baton had opgenomen bij het 
Yaracuyana Youth Orchestra maakte ze werk 
van haar directiestudie aan de José Antonio 
Abreu School of Orchestral Conducting. 
Marcano won in 2020 de Special Orchestra 
Prize tijdens het concours La Maestra de 
Paris. Inmiddels is ze, zeker in de Zuid-
Amerikaanse landen, een veelgevraagd 
orkestleider.
Gerard Aimontche (1991) ontdekte al jong 
de piano. Hij studeerde aan het Conserva-
torium van Moskou en tegelijkertijd aan het 
Royal College of Music in Londen. Hij won 
diverse concoursen zoals de Konzerteum 
International Piano Competition in het 
Griekse Attica en de zevende Nikolai 
Rubinstein International Competition of 
Young in Frankrijk. Hij treedt inmiddels 
veelvuldig op tijdens concerten en festivals. 

Fortunately things are different today, but 
there was a time when composers had 
problems if they were not white or hete-
rosexual. The conductor and composer 
Samuel Coleridge-Taylor, an Englishman 
with African roots, was soon forgotten after 
his too-early death. And Pyotr Tchaikovsky 
was continually struggling to repress his 
homosexual feelings. For both men, music 
was a form of confession, even ‘coming out’. 
Coleridge-Taylor became especially aware of 
the power of nationality in music after a trip 
to the United States. He doesn’t deny his 
African origins in his Othello Suite, a piece 
written in 1909 for a stage performance of 
Shakespeare’s Othello, which is now enjoying 
a resurgence in popularity. And if you’re 
listening for it, in Tchaikovsky’s Symphony 
no. 4 in F Minor, op. 36, you can hear him 
express the sense of freedom he felt after 
ending his sham marriage with Antonia 
Milyukova. 
Today, no one bats an eye at Canadian 
pianist and composer Stewart Goodyear’s 
Caribbean origins. He became aware of his 
roots on a trip to Trinidad, and in 2016 he 
wrote the Callaloo – Carribean Suite, in which 
you can hear indigenous music like the 
calypso, the Jamaican mento, the Cuban son 
and the soca, the swinging finale of the 
carnival on Trinidad.

Translation: Anne Hodgkinson

Gelukkig is er inmiddels veel veranderd, maar 
er was een tijd dat je als componist van kleur 
of als componist met andere dan hetero- 
seksuele gevoelens een probleem had. Zo 
raakte de Britse dirigent en componist met 
Afrikaanse wortels Samuel Coleridge-Taylor 
na zijn te vroege dood al snel in de vergetel-
heid en worstelde Pjotr Tsjaikovski door- 
lopend met zijn homoseksuele gevoelens en 
het verbergen ervan. Tegenwoordig kijkt 
niemand meer op van de afkomst van de 
Canadese pianist en componist Stewart 
Goodyear die vandaag met zijn Callaloo 
– Caribbean Suite voor piano en orkest zorgt 
voor swingende Caribische zonnestralen.

Coleridge-Taylor: Afrikaanse invloed
Ook Samuel Coleridge-Taylor liet zijn etni-
sche wortels een belangrijke rol spelen in zijn 
werk. Vooral tijdens een reis naar de 
Verenigde Staten werd hij zich bewust van 
het belang hiervan. De dansmuziekstijlen die 
daar in de zwarte wijken populair waren 
vormden zijn inspiratiebron. Zijn Afrikaanse 
wortels kwamen gek genoeg vooral naar 
voren in zijn werken gebaseerd op de  
geschiedenis van de Amerikaanse indianen-
leider Hiawatha. De cantate Hiawatha’s 
Wedding Feast uit 1898 was tijdens zijn leven 
in Engeland minstens zo populair als Händels 
Messiah. 
Nadat Coleridge-Taylor op 37-jarige leeftijd 
overleed, raakte hij in de vergetelheid om 
pas rond de laatste eeuwwisseling weer 
herontdekt te worden. Zijn Othello Suite,  
op. 79 die hij in 1909 schreef als toneel- 
muziek bij een productie van Shakespeares 
Othello in Londen, haalt regelmatig de 
concertpodia. In deze vijfdelige suite mengt 
de Afrikaanse invloed zich met zijn bewonde-
ring voor Antonín Dvořák.

Goodyear: Caribische wortels
Stewart Goodyear mixt op zijn beurt in zijn 
Callaloo – Carribean Suite voor piano en 
orkest uit 2016 westerse invloeden met zijn 
Caribische wortels. Directe aanleiding voor 
dit aanstekelijke werk was een bezoek aan 
het carnaval op Trinidad, waar de oorspron-
kelijke bevolking een harmonieus mengsel is 
van mensen met verschillende etnische en 
religieuze achtergronden. Callaloo, oor-
spronkelijk een lokaal gerecht bestaande uit 
veel verschillende ingrediënten, wordt er 
gebruikt als metafoor voor nationale een-
heid. In de vijf delen passeren onder andere 
de calypso, de Jamaicaanse mento (een 
volksliedje in een gemiddeld tempo), de 
Cubaanse son en de soca, de swingende 
finale van het carnaval op Trinidad.

Tsjaikovski: kracht van het lot
Pjotr Tsjaikovski bekende met de Vierde 
symfonie in f, op. 36, het eerste werk dat in 
West-Europa meteen aansloeg, vooral 
persoonlijk kleur. Hij voltooide de symfonie 
in 1878, vlak na het einde van zijn dramati-
sche (schijn)huwelijk met Antonia Miliukova. 
In een brief aan zijn beschermvrouwe 
Nadezjda von Meck noemde Tsjaikovski het 
eerste deel waarin ‘de kracht van het lot te 
sterk is voor een individu om te weerstaan’ 
de sleutel tot de hele symfonie. In het 
tweede deel spelen ‘herinneringen aan mijn 
kindertijd die bitterzoete emoties oproept, 
gevoelens van intimiteit en tegelijkertijd 
onoverbrugbare afstand’ een rol en de finale 
brengt uiteindelijk alles samen. In de woor-
den van de componist: ‘Het individu voelt de 
isolatie in een menigte, maar kan tegelijker-
tijd voldoening vinden door de massa om 
hem heen.’

Paul Janssen

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. Lees bijvoorbeeld het 
interview met Glass Marcano op  
concertgebouw.nl/marcano.

ZOMERCONCERTEN LIVE!
Geniet nog even na van het concert tijdens 
ZomerConcerten Live! Met vanavond een 
ontmoeting in de Spiegelzaal met dirigente 
Glass Marcano en pianist Gerard Aimontche. 
U bent van harte welkom. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
European Union Youth Orchestra speelt  
Stravinsky’s Sacre
Alleen de beste van de beste Europese jonge musici 
zitten in het EUYO, aldus de Deutsche Welle. De 
Italiaanse gastdirigent Gianandrea Noseda leidt het 
topensemble in Stravinsky’s Le sacre du printemps.
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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!


