
Zaterdag 27 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Noord Nederlands Orkest
Eivind Gullberg Jensen, dirigent
Mari Samuelsen, viool
Eric Robillard, presentator

Felix Mendelssohn 1809-1847
uit ‘A Midsummer Night’s Dream’, op. 61 (1842)
Ouverture: Allegro di molto
Scherzo: Allegro vivace

Antonio Vivaldi 1678-1741
Concert nr. 4 in f  ‘Winter’, uit ‘De vier jaargetijden’, op. 8 (1723)
Allegro non molto
Largo
Allegro

Aleksandr Borodin 1833-1887
Polovetzer-dansen (1869-70)

PAUZE

George Enescu 1881-1955
Roemeense rapsodie in A, op. 11 nr. 1 (1901)

Arvo Pärt 1935
Fratres (1992)

Pjotr Tsjaikovski 1840-1893
Capriccio italien, op. 45 (1880)

Vittorio Monti 1868-1922
Csárdás (1904)
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

Het Noord Nederlands Orkest is het huis- 
orkest van de Oosterpoort in Groningen en  
ontstond in 1989 na een fusie tussen het 
Noordelijk Filharmonisch orkest en het Frysk 
Orkest. Het is sindsdien hét orkest dat de 
noordelijke provincies voorziet van symfoni-
sche muziek. Het orkest, waarvan de ge-
schiedenis teruggaat tot 1862, treedt ook 
regelmatig op in grote zalen in de rest van 
Nederland, zoals Het Concertgebouw. 
De Noor Eivind Gullberg Jensen is met 
ingang van het seizoen 2022-2023 de nieuwe 
chef-dirigent van het Noord Nederlands 
Orkest. Hij staat tevens aan het hoofd van de 
Nationale Opera in het Noorse Bergen. 
Jensen begon ooit als violist en studeerde in 
Stockholm bij de fameuze pedagoog Jorma 
Panula. Na zijn vervolgstudie bij Leopold 
Hager in Wenen viel hij al snel op en groeide 
hij uit tot een veelgevraagd gastdirigent. 
De Noorse violiste Mari Samuelsen groeide 
op in Hamar en begon op driejarige leeftijd 
met vioolspelen. Ze werd door haar leraar 
Arne Tellefsen al snel ‘een van de grootste 
talenten van Noorwegen’ genoemd. Na 
verdere studie in Zwitserland groeide ze uit 
tot een veelgevraagd en onconventioneel 
violiste. Samuelsen kreeg onder andere 
bekendheid door haar samenwerking met de 
componisten Max Richter en James Horner 
en speelt veel samen met haar broer, de 
cellist Håkon Samuelsen. Haar uitvoering van 
Vivaldi’s De vier jaargetijden op YouTube is al 
meer dan 32 miljoen keer bekeken. 
Eric Robillard studeerde schoolmuziek en 
klassiek slagwerk en vond zijn weg via 
diverse symfonieorkesten naar de theatrale 
slagwerkgroep Percossa. Daar ontwikkelde 
hij zich verder tot componist, acteur en 
presentator. 

‘Elves undoubtedly exist,’ Iván Fischer once 
casually remarked during a talk about  
Felix Mendelssohn’s incidental music for  
A Midsummer Night’s Dream. ‘Mendelssohn 
was fluent in their language. He wrote the 
overture in 1826. Then, in 1842, when he 
considered writing incidental music for the 
rest of Shakespeare’s play, he decided to 
focus on the scenes with elves.’ Fischer’s 
comments not only summarize the magic of 
Mendelssohn’s music, but his observations 
also alert listeners to this unique pro-
gramme, in which the music of Vivaldi, 
Borodin, Enescu, Pärt, Tchaikovsky and 
Monti shows the influence of legends and 
folklore. There’s a narrative element in the 
programme music of Vivaldi’s ‘Winter’, while 
a more purely folk flavour can be felt in the 
Borodin, Enescu, Tchaikovsky and Monti. 
Arvo Pärt used the relative simplicity of such 
music to create his own unique brand of ‘folk 
music,’ a style he called tintinnabuli. His 
meditative and, at times, rousing work, 
Fratres, originally from 1977, is a classic 
example. Violinist Mari Samuelsen  
summarized this musical selection: ‘All in all, 
this is music I love to play, and it always 
deserves to be heard.’ 

Translation: Eileen Stevens

‘Het leidt geen twijfel dat elfen bestaan’, liet 
dirigent Iván Fischer zich eens ontvallen in 
een toelichting bij de toneelmuziek voor  
A Midsummer Night’s Dream van Felix 
Mendelssohn. ‘Mendelssohn sprak hun taal 
erg goed. Nadat hij in 1826 de ouverture had 
gecomponeerd en in 1842 overwoog muziek 
te schrijven bij Shakespeares toneelstuk, 
besloot hij zich te concentreren op de scènes 
met elfen.’ Het is niet alleen een samenvat-
ting van de magie van de muziek van 
Mendelssohn, de opmerking van Fischer kan 
ook dienen als een orenspitser voor een 
ongewoon programma waarin de muziek van 
verder Vivaldi, Borodin, Enescu, Pärt, 
Tsjaikovski en Monti gedragen wordt door 
verhalen en folklore. 

Verhalende muziek
Hoewel zijn stijl heel anders is, zal Felix 
Mendelssohn ongetwijfeld te rade zijn 
gegaan bij Antonio Vivaldi, voor zover diens 
werken destijds bekend waren. Vivaldi 
ontpopte zich vooral in zijn tegenwoordig 
oneindig beroemde De vier jaargetijden, op. 8 
uit 1723 als een meesterverteller met noten. 
Zo laat het Vierde concert in f, beter bekend 
als de ‘Winter’, zich beluisteren als een ware 
filmscore voor viool en orkest, compleet met 
haardvuur en snerpend ijs. 
Ook Aleksandr Borodin had een verhaal in 
gedachten toen hij zijn Polovetzer-dansen 
componeerde. Ze maken deel uit van de 
opera Vorst Igor, het middeleeuwse epos van 
de prins die zich verzet tegen de invasie van 
Polovetzer-stammen. Borodin maakte er een 
schoolvoorbeeld van een Russische opera 
van waarin de volksmuziek een belangrijke 
rol kreeg. De opera bleef bij zijn dood in 1887 
onvoltooid, maar de Polovetzer-dansen had 
hij al eerder met hulp van Rimski-Korsakov 
afgekregen. 

Volksmuziek
Het Russisch nationalisme waar Borodin een 
exponent van was, zette een trend in Oost-
Europa. Zo gebruikte George Enescu de 
volksmuziek in zijn Roemeense rapsodie in A, 
op. 11 nr. 1  om de Roemeense identiteit in de 
muziek vast te leggen. 
De Estse componist Arvo Pärt creëerde later 
zijn eigen ‘volksmuziek’ die hij samenvatte 
als tintinnabuli, wat zoveel betekent als 
‘klokjes’. Ook in Fratres (‘Broers’) uit 1977 
– waarvan vandaag de versie voor viool, 
strijkers en slagwerk uit 1992 klinkt – is de 
eenvoud terug te voeren op de harmonie en 
het tempo van luidende (kerk)klokken.

Vrolijke potpourri
Het verhalende van Mendelssohn en Vivaldi 
en de volksmuziek van Borodin kwamen 
samen in menig partituur van Pjotr 
Tsjaikovski. Zijn Capriccio italien, op. 45 uit 
1880 is geïnspireerd door een bezoek aan 
Rome. Tsjaikovski was naar de Italiaanse 
hoofdstad gevlucht om bij te komen van zijn 
destraseuze huwelijk met Antonina 
Miliukova. Van zijn sombere gemoeds- 
toestand is in deze fantasie voor orkest niks 
te horen: het is een vrolijke potpourri waarin 
hij Italiaanse volkswijsjes verwerkte.
Hoezeer de Europese volksmuziek door dit 
soort werken gemeengoed werd, bewees de 
Italiaanse violist Vittorio Monti in 1904. Zijn 
opzwepende Csárdás is een toeristische 
representatie van de gelijknamige 
Hongaarse dans die gedanst werd in de 
csarda, de populaire tavernes in de dorpen 
op het platteland. 

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.

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
Alice Sara Ott speelt Ravel, Duncan Ward leidt 
Debussy’s La mer
De Duits-Japanse pianiste Alice Sara Ott soleert bij de 
philharmonie zuidnederland in Ravels krachtige en 
originele Pianoconcert voor de linkerhand. Duncan Ward 
leidt drie portretten van de zee: van Britten en 
Mendelssohn tot Debussy’s La mer.
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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!


