
Zondag 3 juli 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Filarmónica Joven de Colombia
Andrés Orozco-Estrada, dirigent
Katia Labèque, piano
Marielle Labèque, piano

Wolfgang Ordóñez 1986
Travesía nr. 1, ‘Fanfarria y pajarillo’ (2012 / rev. 2022) 

Osvaldo Golijov 1960
Nazareno (2000; arr. Gonzalo Grau 2009)
Berimbau
Tambor en blanco y negro
Guaracha y Mambo
Sur
Tormenta y Quitiplá
Procesión
m.m.v. Gonzalo Grau en Raphael Séguinier, percussie

PAUZE

Igor Stravinsky 1882-1971
Petroesjka (1910-11 / rev. 1946-47)
Volksfeest in de carnavalsweek
Bij Petroesjka
Bij de Moor
Volksfeest in de carnavalsweek en de dood van Petroesjka

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...

De Filhármonica Joven de Colombia 
(‘Colombiaanse Jeugdfilharmonie’) werd 
opgericht door de Fundación Bolívar 
Davivienda. Het orkest bestaat uit jonge 
musici die hun creativiteit, enthousiasme en 
vakmanschap bundelen in een uniek ensem-
ble. Chef-dirigent is Andrés Orozco-Estrada, 
een Colombiaan wiens carrière de laatste 
jaren een enorme vlucht nam. Behalve bij het 
orkest uit zijn vaderland zwaait hij als chef de 
scepter bij de Wiener Symphoniker en het 
Houston Symphony Orchestra. 

De Franse zusters Katia en Marielle 
Labèque kregen hun eerste pianolessen van 
hun moeder. Nadat ze het Parijse conserva-
torium hadden doorlopen, concentreerden 
ze zich met name op vierhandige stukken en 
het repertoire voor twee piano’s. 
Aanvankelijk kozen ze vooral hedendaagse 
muziek uit, waarbij ze samenwerkten met 
componisten als Olivier Messiaen, Luciano 
Berio en György Ligeti. Sinds ze voor hun 
opname van Gershwins Rhapsody in Blue een 
gouden plaat kregen – een van de eerste in 
de klassiekemuziekwereld! – behoort het 
Franse tweetal wereldwijd tot de beroemd-
ste pianoduo’s. Naast klassieke werken staan 
op hun repertoirelijst jazz, pop en experi-
mentele rock. Het duo speelde met veel 
beroemde orkesten, waaronder het 
Concertgebouworkest, het Gewandhaus-
orchester Leipzig en de Berliner 
Philharmoniker.

Fasten your seat belts! In this concert we’ll be 
treated to catchy South American rhythms 
and flashes of colour from a Russian fair. 
First, Wolfgang Ordóñez will take us to 
Colombia. Travesía no. 1 ‘Fanfarria y pajarillo’ 
was inspired by Los Llanos, a vast grassland 
plain in Ordóñez’ native country. Following 
the introductory fanfare, we hear fragments 
of songs and an orchestral joropo, a Latin-
American dance. With Osvaldo Golijov, an 
Argentinian-born composer with Jewish 
roots, we’ll stay in South America. His scores 
are often a wonderful mix of classical,  
klezmer and tango music, Caribbean sounds 
and contemporary material. Many of these 
elements come together in La Pasión según 
San Marcos, the ‘St Mark Passion’ he wrote in 
2000 for choir, orchestra and vocal soloists. 
Venezuelan composer and arranger Gonzalo 
Grau arranged this oratorio into a six-move-
ment instrumental suite for two pianos and 
orchestra at the request of the Labèque 
piano duo. And a century before Ordoñez 
and Golijov/Grau incorporated elements of 
folklore in their music, Igor Stravinsky was 
doing the same in his ballet Petrushka, a tale 
of a lovestruck puppet. Full of contrasts, it 
incorporates folk songs and street-organ 
sounds into a colourful, exciting depiction of 
Petrushka’s fantasy world. 

Translation: Anne Hodgkinson

Fasten your seat belts! In dit concert worden 
we getrakteerd op aanstekelijke Zuid-
Amerikaanse ritmiek én springen kleurrijke 
vonken over van een Russische jaarmarkt. 
Om te beginnen gaan we met Wolfgang 
Ordóñez naar Colombia. Zijn orkestwerk 
Travesía nr. 1 ‘Fanfarria y pajarillo’ is geïnspi-
reerd door Los Llanos, een tropische 
graslandvlakte in zijn geboorteland. Na een 
inleidende fanfare horen we flarden van 
liederen, een fraaie solo en een ritmisch deel 
geënt op de zogenoemde joropo, een 
Latijns-Amerikaanse dans. 

Een oratorium van Golijov bewerkt voor 
twee piano’s en orkest
Met Osvaldo Golijov blijven we op het zuide-
lijke continent: de componist, die Joodse 
roots heeft, werd geboren in Argentinië. In 
zijn partituren vinden we vaak een heerlijke 
mix van klassieke muziek, klezmer, tango, 
Caribische klanken en hedendaags materiaal. 
Veel van die elementen komen ook samen in 
La Pasión según San Marcos, de 
‘Markuspassie’ die Golijov in 2000 schreef 
voor koor, orkest en vocale solisten (onder 
wie een Afro-Cubaanse zanger). Op verzoek 
van het pianoduo Labèque maakte de 
Venezolaanse componist en arrangeur 
Gonzalo Grau van dit oratorium een zes- 
delige instrumentale suite voor twee piano’s 
en orkest. De titel van die suite, Nazareno, 
verwijst naar de Bijbelse plaats Nazareth. 
Het ritmische eerste deel is genoemd naar de 
berimbau, een Braziliaans snaarinstrument. 
In deel twee worden de piano’s de ‘witte en 
zwarte drums’. Na een dansant derde deel 
(met mambo-ritmes) volgt eerst het expres-
sieve deel Sur, dat verwijst naar Jezus’ 

mentale worsteling in Gethsemane, en dan 
een virtuoos deel, waarin de piano’s verschil-
lende ritmes tegelijkertijd spelen. Wie dan 
nog niet meebeweegt, gaat dat vast  doen bij 
de energieke, samba-achtige finale. 

Stravinsky’s jaarmarkt
Net zoals Ordóñez en Golijov folkloristische 
elementen in hun muziek verwerkten, deed 
Igor Stravinsky dat zo’n honderd jaar eerder. 
Nadat hij in 1910 internationaal aandacht 
had getrokken met zijn wervelende ballet De 
vuurvogel zette de Rus zich aan een nieuw 
orkestwerk. Hoofdpersoon hierin was een 
pop: Petroesjka,‘de eeuwige en ongelukkige 
held van alle jaarmarkten en van alle landen’. 
Plaats van handeling is een Russische jaar-
markt, waar de rondslenterende bezoekers 
bij een van de kraampjes getuige kunnen zijn 
van het poppenspel van een tovenaar. In zijn 
muzikale verklanking van Petroesjka weet 
Stravinsky op een geheel eigen wijze de 
Russische folklore in zijn eigen idioom te 
weven en aan te kleden met bonte orkestrale 
kleuren. In het eerste van de vier taferelen 
horen we tal van volksliedjes, straatorgelge-
luiden en – in de ritmiek – de nabootsing van 
roepende marktkooplieden. Deze volkslied-
stijl, die ook in het laatste tafereel te horen 
is, staat in contrast met de uitbeeldingen van 
Petroesjka’s fantasiewereld uit het tweede 
tableau; daar combineert Stravinsky tegelij-
kertijd verschillende toonsoorten met elkaar 
in een gedurfde harmonische klankwereld. 
Het eindresultaat is een bruisend, energiek 
en contrastrijke ballet dat mede door de 
inbreng van sterdanser Vaslav Nijinski een 
groot succes werd. 

Dirk Luijmes

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  
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 een 
ontmoeting in de Spiegelzaal met dirigent 
Andrés Orozco-Estrada en het pianoduo 
Katia en Marielle Labèque. U bent van harte 
welkom.

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
NYO USA en Alisa Weilerstein met Mahler en Elgar
Het National Youth Orchestra of the United States of 
America is terug. Vandaag speelt een nieuwe lichting 
toptalent Mahlers Vijfde symfonie, onder leiding van 
publieksfavoriet Daniel Harding. Alisa Weilerstein 
soleert in Elgars beeldschone Celloconcert.

di 2/08 
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!


