
Zaterdag 6 augustus 2022
Kleine Zaal 20.00 uur

Ronald Brautigam, fortepiano
Esther Hoppe, viool
Christian Poltéra, cello

Fanny Mendelssohn 1805-1847
Pianotrio in d, op. 11, H. 465 (1847)
Allegro molto vivace
Andante espressivo
Lied: Allegretto
Finale: Allegretto moderato

Robert Schumann 1810-1856
Phantasiestücke, op. 88 (1842)
Romanze
Humoreske
Duett
Finale

PAUZE

Franz Schubert 1797-1828
Pianotrio in Es, D 929, op. 100 (1827-28)
Allegro
Andante con moto
Scherzando: Allegro moderato
Allegro moderato

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

Ronald Brautigam won de Nederlandse 
Muziekprijs (1984), een Midem Classical 
Award 2010, de Jahrespreis der deutschen 
Schallplattenkritik 2015 en meerdere 
Edisons. Hij studeerde bij Jan Wijn, John 
Bingham en Rudolf Serkin en geeft zelf sinds 
2011 les aan de Musikhochschule in Bazel. Hij 
trad op met belangrijke orkesten over de 
hele wereld, van het Concertgebouworkest 
tot het Sydney Symphony Orchestra, en als 
fortepianist met onder andere het Orkest 
van de Achttiende Eeuw en Die Kölner 
Akademie. Zijn discografie omvat meer dan 
zestig titels, waaronder de complete piano-
sonates van Haydn, Mozart en Beethoven. 
De Zwitserse violiste Esther Hoppe stu-
deerde in Bazel, Philadelphia, Londen en 
Zürich en won de eerste prijs tijdens de 
International Mozart Violin Competition in 
Salzburg in 2002. Vlak daarna richtte ze het 
succesvolle Tecchler Trio op. Van 2009 tot 
2013 was ze concertmeester van het 
Münchener Kammerorchester. Zij speelt 
daarnaast veel kamermuziek en geeft sinds 
2013 les aan het Mozarteum in Salzburg. 
Christian Poltéra is afkomstig uit Zürich en 
studeerde bij Nancy Chumachenco, Boris 
Pergamenschikow en Heinrich Schiff. In de 
beginjaren van zijn carrière kreeg hij een 
Borletti-Buitoni Trust Award (2004) en was 
hij BBC New Generation Artist. Inmiddels 
soleerde hij bij vele bekende orkesten, 
waaronder het BBC Symphony Orchestra, 
het Los Angeles Philharmonic Orchestra en 
het Tonhalle Orchester Zürich. In kamermu-
ziek treedt hij regelmatig op met collega’s als 
Leif Ove Andsnes, Lars Vogt, Mitsuko Uchida 
en Gidon Kremer. Sinds 2013 is hij artistiek 
leider van de Kammermusiktage Bergkirche 
Büsingen.

Sadly, Fanny Mendelssohn is still overshado-
wed by her brother Felix Mendelssohn. As a 
woman from a distinguished and wealthy 
family, she was unable to have a career as a 
composer. Nevertheless, she wrote beautiful 
songs and piano pieces, partly thanks to her 
husband Wilhelm Hensel, who fully suppor-
ted her musical ambitions. The energetic and 
impassioned Piano Trio in D Minor, op. 11 is 
proof of how great a composer she was. 
Robert Schumann, a close colleague and 
friend of Felix Mendelssohn’s, wrote his 
Phantasiestücke, op. 88 for piano trio in his 
productive ‘chamber music year’ of 1842. 
The work consists of four highly contrasting 
movements: an uncomplicated yet moving 
Romanze, a lively and excited Humoreske, a 
romantic duet and lastly a heroic Finale. 
Like Fanny Mendelssohn and Robert 
Schumann, the composer Franz Schubert 
was also well known as a pianist. He produ-
ced brilliant music for solo piano, as well as 
hundreds of songs for voice and piano and 
wonderful chamber music for piano and 
strings. After writing just one movement for 
piano, violin and cello, Schubert would not 
complete his two masterful piano trios until 
1827. The dramatic Piano Trio in E-flat Major, 
D 929, op. 100 is among his most impressive 
compositions; its heart-rending beauty 
temporarily makes earthly cares vanish.

Translation: Anne Hodgkinson

Fanny Mendelssohn is vooral bekend als zus 
van de beroemde Duitse componist  
Felix Mendelssohn. Dat zij zelf ook een 
begaafd musicus was, weten we onder 
andere dankzij de vele brieven die broer en 
zus aan elkaar schreven. Felix beweerde zelfs 
dat zij nog meer talent had dan hijzelf. Helaas 
staat de musicus Fanny nog altijd in de 
schaduw van haar broer. Als vrouw uit een 
deftige, steenrijke familie mocht zij geen 
carrière maken als componist. Toch heeft ze 
honderden prachtige liederen en piano- 
werken geschreven, mede dankzij haar 
echtgenoot, de schilder Wilhelm Hensel, die 
haar muzikale ambities wél steunde. Het 
Pianotrio in d, op. 11 was een verjaardags- 
cadeau voor haar jongere zus Rebecca. Fanny 
voltooide het in 1847, een maand voordat ze 
een beroerte kreeg en plotseling stierf. Deze 
hunkerende, energieke en gepassioneerde 
muziek, met als derde deel een ingetogen en 
charmant lied zonder woorden, bewijst dat 
zij een groot componist was.

Contrastrijke Phantasiestücke
Robert Schumann, een goede collega en 
vriend van Felix Mendelssohn, schreef zijn 
Phantasiestücke, op. 88 voor pianotrio in 
1842; een vruchtbaar ‘kamermuziekjaar’ 
waarin hij bijvoorbeeld ook drie strijkkwar-
tetten en twee pianokwartetten voltooide. 
Het was Schumanns eerste werk voor piano, 
viool en cello; later zouden er nog drie 
pianotrio’s volgen. Kennelijk was hij niet snel 
tevreden, want na de eerste uitvoering 
tijdens een huisconcert in 1843 nam hij de 
Phantasiestücke nog flink onderhanden 
voordat ze in 1850 eindelijk werden gepubli-
ceerd. Het werk bestaat uit vier contrastrijke 
delen: een ongecompliceerde en ontroe-
rende Romanze, een levendig en opgewekt 

tweede deel, Humoreske, een romantisch 
Duett voor viool en cello met een kabbelende 
pianobegeleiding en tot slot een heldhaftige 
Finale.

Magistraal meesterwerk
Net als Fanny Mendelssohn en Robert 
Schumann was Franz Schubert behalve 
componist ook pianist. Dat leverde niet 
alleen de mooiste werken voor piano solo op, 
maar ook honderden liederen voor zang en 
piano en prachtige kamermuziekwerken voor 
piano met strijkers. Veel van die werken zou 
Schubert zelf uitvoeren tijdens de klein- 
schalige privéconcerten in Wenen, de zoge-
naamde Schubertiades, die werden georga-
niseerd door rijke liefhebbers en vrienden 
van de componist. 
Nadat hij als tiener ooit één deel voor piano, 
viool en cello had geschreven, zou het tot 
1827 duren voordat Schubert zijn twee 
meesterlijke pianotrio’s voltooide. Vooral het 
dramatische Pianotrio in Es, D 929, op. 100 
behoort tot de indrukwekkendste composi-
ties die hij heeft geschreven; hartverscheu-
rend mooie muziek die de aardse beslomme- 
ringen tijdelijk doet vergeten. Of hij voor-
voelde dat zijn eigen einde naderde, zullen 
we nooit met zekerheid weten. Maar het kan 
bijna geen toeval zijn dat het aangrijpende 
tweede deel is gebaseerd op het Zweedse 
volksliedje Se solen sjunker (‘De zon gaat 
onder’), dat over dood en afscheid gaat. De 
cello introduceert de klagende, onheil- 
spellende melodie, ondersteund door een 
ritmische dodenmars in de pianopartij.

Noortje Zanen

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
GoYa Quartet Amsterdam speelt geliefde kwartetten 
van Ravel en Beethoven
Het GoYa Quartet Amsterdam combineert twee heel 
verschillende, maar allebei zeer geliefde kwartetten. 
Ravel en Beethoven zorgen voor een muzikaal  
warm bad.
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Kleine 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!


