
Zaterdag 23 juli 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Belgian National Orchestra
Antony Hermus, dirigent
Alexandre Kantorow, piano

Pjotr Tsjaikovski 1840-1893
Romeo en Julia, fantasie-ouverture naar Shakespeare in b (1869-80)

Franz Liszt 1811-1886
Pianoconcert nr. 2 in A (1839-61)
Adagio sostenuto assai
Allegro agitato assai
Allegro moderato
Allegro deciso
Marziale un poco meno allegro
Allegro animato - Stretto: molto accelerando

PAUZE

Felix Mendelssohn 1809-1847
Symfonie nr. 4 in A, op. 90 ‘Italiaanse’ (1833)
Allegro vivace
Andante con moto
Con modo moderato
Saltarello: Presto

Dirigent Hugh Wolff wordt vanavond wegens omstandigheden vervangen door 
Antony Hermus.

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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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

Het Belgian National Orchestra resideert in 
Brussel, met de historische Henry Le 
Boeufzaal in het Paleis voor Schone Kunsten 
als thuisbasis. Het richt zich evenzeer op 
klassiek repertoire als op moderne en gloed-
nieuwe composities. Het orkest stond aan de 
wieg van de Koningin Elisabethwedstrijd, 
voor vele solisten een springplank voor een 
internationale carrière. De Nederlander 
Antony Hermus volgt per september 2022 
Hugh Wolff op als chef-dirigent. Hermus is 
daarnaast eerste gastdirigent van het Noord 
Nederlands Orkest en van Opera North. Hij 
leidde in Nederland onder meer het Concert-
gebouworkest en het Radio Filharmonisch 
Orkest; in het buitenland was hij recentelijk 
te gast bij de Philharmonia, het Deens 
Nationaal Orkest, het Orchestre de la Suisse 
Romande en de orkesten van Melbourne en 
Seoul. Hermus is tevens een graag geziene 
gast bij Europese operahuizen als die van 
Stuttgart, Straatsburg, Essen, de Komische 
Oper Berlin en de Opéra de Paris. Hij stu-
deerde in Tilburg piano bij Jacques de Tiège 
en directie bij Jac van Steen en Georg Fritzsch.
Alexandre Kantorow is ‘de reïncarnatie van 
Liszt’, aldus Fanfare Magazine. Hij studeerde 
bij onder anderen Pierre-Alain Volondat,  
Igor Lazko en Rena Sjeresjevskaja. In 2019, 
22 jaar oud, was hij de eerste Franse pianist 
die goud won op het vermaarde Tsjaikovski 
Concours in Moskou, alsmede de Grand Prix 
die hoogst zelden wordt uitgereikt. Het 
opende de deur voor een internationale 
carrière; voor de komende jaren staan 
concerten in heel Europa gepland. Naast 
optredens met orkesten en solorecitals wijdt 
Kantorow zich graag aan kamermuziek, 
onder anderen met violist Renaud Capuçon.

Composing had come easily to Felix 
Mendelssohn since he was a boy. Some 
critics voiced the suspicion that music  
written by someone young could never be 
either profound or genuinely heartfelt. Of 
course Mendelssohn had known sorrow and 
disappointment; he simply saw no need to 
saddle the public with them. While he was 
writing his Symphony no. 4 in A Major, op. 90 
‘Italian’, he was grieving over the sudden 
death of a childhood friend, but what we 
hear is mainly sunny, cheerful music. His 
inspiration was a tour through Italy, which is 
most apparent in the Neapolitan dance in the 
fourth movement.
With Franz Liszt, the Romantic period 
reached a high point. In his music you can 
practically hear God and the Devil vying for 
supremacy as tender love poetry alternates 
with danger and doom. His impact in his own 
time was even greater because of his nearly 
superhuman virtuosity as a pianist. Liszt 
enjoyed the adulation that a pop star would 
have today. He added a dash of humour in his 
Piano Concerto no. 2 in A Major with the 
closing fanfare, which sounds almost like a 
parody.
Pyotr Tchaikovsky was a great lover of 
Shakespeare. His Romeo and Juliet, depicting 
an impossible romance, was a recognition of 
his own unhappy love life. The ‘orchestral 
fantasy’ of the same name paints the mood 
of the drama, alternating menacing underto-
nes with explosive passages that could be 
straight out of a film.

Translation: Anne Hodgkinson

In de negentiende eeuw werd Shakespeare 
een rage bij de Russische adel. Door kennis 
van buitenlandse literatuur kon men zich 
onderscheiden van het ‘lagere volk’, en 
Shakespeares toneelstukken voorzagen in de 
Russische behoefte aan krachtige sensaties. 
Tot de fans van het eerste uur behoorde ook 
Pjotr Tsjaikovski: Shakespeares dramatiek 
sloot prachtig aan bij zijn heftige gevoels- 
leven. In Romeo en Julia, over de onmogelijke 
liefde tussen twee telgen van rivaliserende 
families, herkende hij zijn eigen frustraties 
als homoseksueel. Het toneelstuk inspi-
reerde hem tot een ‘fantasie-ouverture’ vol 
ingehouden dreiging en een soms film- 
muziekachtige intensiteit. Vaak is Tsjaikovski 
een typische componist van het grote  
gebaar, maar hier overtuigt hij juist het 
meest in de kalme, verstilde passages – en in 
het prachtige, melancholieke slot. 

Een verhalend werk van Liszt
Voor velen is de naam Franz Liszt synoniem 
met pianovuurwerk. Maar hij was ook een 
vernieuwer van de orkestmuziek en een 
groot verteller. Bij hem vechten God en de 
Duivel om voorrang: tedere liefdespoëzie 
wisselde hij af met beelden van hel en ver-
doemenis. De twee pianoconcerten schreef 
Liszt toen hij het Europese concertleven nog 
opschudde met zijn bijna popartiestachtige 
optredens; later zou hij zich uit het publieke 
leven terugtrekken om zich aan religieuze 
zaken te wijden.
Het Tweede pianoconcert in A leunt minder op 
pianistische acrobatiek dan het Eerste. Het  
is eerder een verhalend werk, waarin de  
thema’s als romanpersonages worden 
behandeld: ze trekken door wisselende  
‘landschappen’, raken op drift in een  
woelige stroom en ondergaan subtiele 

veranderingen. Niet subtiel, maar wel leuk is 
hoe Liszt het hoofdthema aan het slot nog 
eens laat terugkeren als een boertige hoeperdepoep- 
mars. Stijlbreuk, inderdaad – maar dat kon 
een muzikale tovenaar als Liszt zich 
permitteren.

Mendelssohns zonnige symfonie
Er zijn veel redenen om van de muziek van 
Felix Mendelssohn te houden: er zitten 
pakkende melodieën in, vaak ligt er een bijna 
swingende ritmische puls onder en steeds 
weer duiken er sprookjesachtige ‘elfendans-
jes’ op – een romantisch trekje waarmee hij 
als tiener al scoorde. Componeren ging hem 
van jongsafaan zó makkelijk af dat heel wat 
critici zijn muziek routineus en gevoelsarm 
vonden. Hartverscheurend drama vind je 
inderdaad niet bij Mendelssohn. Maar als je 
zijn dagboeken en brieven leest blijkt dat ook 
hij gestresst en ongelukkig kon zijn.
De Vierde symfonie in A, op. 90 ‘Italiaanse’ is 
een fraai voorbeeld: die roept zonnige 
associaties op en je hoort niets van 
Mendelssohns onderliggende zorgen. De 
eerste schetsen ontstonden tijdens een reis 
door Italië in 1830, maar de plotselinge dood 
van een jeugdvriend benam hem tijdelijk alle 
werklust. Hoewel de uiteindelijke première 
een succes was, bleef Mendelssohn ontevre-
den. Zijn grootste ergernis, vreemd genoeg, 
gold de aanstekelijke finale, gebaseerd op de 
verende ritmiek van een Napolitaanse dans. 
De herziene versie die hij maakte wordt 
evenwel nooit gespeeld: aan de spontaniteit 
van het origineel viel niets te verbeteren.

Michiel Cleij

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en  
participeer, beluister de muziek via onze 
Spotify- playlist en neem een kijkje achter de 
schermen 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 in de 
Spiegelzaal dirigent Antony Hermus en 
pianist Alexandre Kantorow. U bent van 
harte welkom.

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Dvořáks Achtste symfonie, Randall Goosby solo in 
Chevalier de Saint-Georges
Dvořák heeft in zijn Achtste symfonie duidelijk iets te 
vieren. Dat doet hij met volop gedans, zingende vogels 
en een fanfare. Het Antwerp Symphony Orchestra en 
dirigente Elim Chan verwelkomen de jonge violist 
Randall Goosby. Hij soleert in het Vioolconcert in G van 
Chevalier de Saint-Georges.
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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!


