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Isabelle van Keulen, viool
Michael McHale, piano

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Sonate in A, KV 526 (1787)
Molto allegro
Andante
Presto

Joaquín Turina 1882-1949
Sonate nr. 1 in D, op. 51 (1929)
Lento - Allegro molto
Aria: Lento
Rondeau: Allegretto

PAUZE

Arvo Pärt 1935
Fratres (1977-80)

Richard Strauss 1864-1949
Sonate in Es, op. 18 (1887)
Allegro, ma non troppo
Improvisation: Andante cantabile
Finale: Andante - Allegro

Pianist Aleksandar Madžar kan wegens omstandigheden niet optreden. Hij wordt 
vervangen door Michael McHale, die het programma ongewijzigd overneemt.
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Kassa Kleine
Zaal

&LIER

Hoofdentree

Entree Noord

Entree
Museumplein

Rechts

Links

Grote
Zaal

Julianafoyer

Beatrixfoyer

Noordfoyer

Zuidfoyer

Café Viotta

Grote ZaalSpiegel-
Zaal

0.1 0.2

0.3

0.4

0.5

0.60.7

ZOMERCONCERTEN.NL



TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY

ZOMERCONCERTEN.NL

EN VERDER...

Isabelle van Keulen studeerde bij de viool-
pedagogen Davina van Wely en Sándor Végh. 
In 1984 werd zij in één klap bekend toen zij 
werd uitgeroepen tot Eurovision Young 
Musician of the Year. Sindsdien is Van Keulen 
een veelgevraagd soliste – op zowel viool als 
altviool – bij gerenommeerde orkesten. 
Daarnaast brengt zij kamermuziek voor het 
voetlicht in de meest uiteenlopende combi-
naties en zet zij zich vol overgave in voor 
muziek van hedendaagse componisten als 
John Adams, Sofia Goebaidoelina, Lera 
Auerbach en Erkki-Sven Tüür. Van Keulen 
was van 1997 tot 2006 artistiek leider van het 
door haar opgerichte Delft Chamber Music 
Festival. Sinds 2012 is zij werkzaam als 
docent viool, altviool en kamermuziek aan de 
Hochschule Luzern.
Michael McHale, geboren in Belfast, wordt 
beschouwd als een van Ierlands toonaan- 
gevende pianisten. Solo, met orkest en in 
kamermuziek bouwde hij een internationale 
carrière op. Zo trad hij onder andere op 
tijdens het Tanglewood Festival, Tokyo 
Spring, in Wigmore Hall (Londen), Lincoln 
Center (New York) en het Konzerthaus Berlin; 
in Het Concertgebouw maakt hij zijn debuut. 
McHale werkt regelmatig samen met fluitist 
James Galway, klarinettist Michael Collins, 
de sopranen Patricia Rozario en Felicity Lott, 
en met Camerata Pacifica. Hij studeerde aan 
de Royal Irish Academy of Music, Cambridge 
University en de Royal Academy of Music in 
Londen. De pianist was succesvol op diverse 
concoursen en ontving in 2016 een Major 
Individual Award van de Arts Council of 
Northern Ireland. Zijn discografie telt inmid-
dels ruim twintig albums. Sinds 2018 doceert 
hij aan de Ierse Cork School of Music. 

Wolfgang Amadeus Mozart helped the violin 
sonata evolve from a ‘keyboard sonata with 
violin accompaniment’ to a duet for two 
equal instruments. His Violin Sonata no. 35 in 
A Major, K 526 is considered by some to be 
his most important contribution to the 
genre.
Although Joaquín Turina’s compositional 
style shows some French influences, it 
mainly exudes Spanish soul. His Violin Sonata 
no. 1 in D Major, op. 51 is a fine example: the 
music is full of harmonic, rhythmic and 
melodic characteristics of the flamenco of 
Turina’s native Andalusia.
Arvo Pärt composed Fratres (Latin for ‘bro-
thers’) on a foundation of two long bass 
notes. A melody is repeated over them eight 
times, starting extremely soft, then beco-
ming louder and going back again. It is one of 
the first works the Estonian composer wrote 
in a new minimalist style, influenced by 
Gregorian chants and other early music that 
he called ‘tintinnabuli’ (‘like a bell’).
The Violin Sonata in E-flat Major, op. 18 
clearly comes from the period when Richard 
Strauss was writing his first large-scale 
narrative works for orchestra, such as Aus 
Italien and Don Juan. Moreover, Strauss had 
just met the soprano Pauline de Ahna, who 
he later would marry. So it’s not surprising 
that the sonata is full of sumptuous melodies 
and youthful energy.

Translation: Anne Hodgkinson

Isabelle van Keulen laat haar publiek graag 
kennismaken met minder bekend repertoire. 
Vandaag is dat een vioolsonate van Joaquín 
Turina, die ze omringt met geliefde werken 
van Mozart, Pärt en Richard Strauss. 

Duet voor twee gelijkwaardige stemmen
Dat Wolfgang Amadeus Mozart de sterren 
van de hemel speelde op klavierinstrumen-
ten is bekend, maar hij kon ook heel behoor-
lijk vioolspelen. In zijn tijd hielp hij de viool- 
sonate ontwikkelen van een ‘sonate voor 
klavier met vioolbegeleiding’ naar een duet 
voor twee gelijkwaardige stemmen. Mozarts 
Sonate in A, KV 526 wordt door sommigen 
gezien als zijn belangrijkste bijdrage aan het 
genre. Het werk lijkt zijn gemoedstoestand 
in die tijd te reflecteren: nu eens was hij 
goedgemutst door zijn (opera)triomfen in 
Praag, dan weer terneergeslagen over het 
wisselvallige succes in zijn woonplaats 
Wenen en het recente overlijden van zijn 
vader Leopold en zijn vioolvriend Graf von 
Hatzfeld.

Spaanse ziel
Joaquín Turina studeerde aanvankelijk in 
Sevilla en Madrid, maar werd vooral gevormd 
door Vincent d’Indy in Parijs. Daar leerde hij 
ook Debussy en Ravel en hun impressionisti-
sche muziek kennen. Terug in Madrid vond 
Turina zijn eigen stijl, die Franse invloeden 
vertoont, maar vooral de Spaanse ziel 
ademt. Zijn Eerste sonate in D, op. 51 is er een 
goed voorbeeld van: de muziek is doortrok-
ken van de harmonische, ritmische en melo-
dische kenmerken van de flamenco uit 
Turina’s geboortestreek Andalusië.

Als een klok
Arvo Pärt componeerde Fratres (Latijn voor 
‘broers’) op basis van twee lange basnoten,  
A en E, waarboven de melodie acht keer 
wordt herhaald, van zeer zacht tot luid en 
weer terug. Het is een van de eerste werken 
die de Estlandse componist schreef in een 
nieuwe minimalistische stijl, beïnvloed door 
gregoriaanse gezangen en andere oude 
muziek, die hij ‘tintinnabuli’ (‘als een klok’) 
noemde. Op verzoek van de Salzburger 
Festspiele bewerkte Pärt Fratres voor viool 
en piano, opgedragen aan Gidon Kremer. De 
herhaalde basnoten klinken op een piano 
zeer sonoor en de melodie in de viool wordt 
intenser en intenser. Het werk heeft op 
menigeen een hypnotiserend effect.

Weelderige melodieën
De Sonate in Es, op. 18 stamt uit de jaren 
waarin Richard Strauss zijn eerste grote, 
verhalende werken voor orkest schreef, zoals 
Aus Italien en Don Juan – en dat is te merken. 
Bovendien had Strauss net sopraan Pauline 
de Ahna ontmoet, met wie hij later zou 
trouwen. Niet zo vreemd dat de sonate vol 
weelderige melodieën en jeugdige energie 
zit. Het eerste deel is geconstrueerd vanuit 
twee contrasterende ideeën: een korte, 
heroïsche fanfare in de piano en een zacht-
aardige melodie in de viool. Het tweede deel 
is een prachtig lied dat klinkt alsof het al 
fantaserend tot stand kwam. En de Finale 
opent met een onheilspellende introductie, 
alvorens in levenslust en grandeur los te 
barsten.

Anneloes Brand

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
ardeTrio met tango’s van Piazzolla en Massa
Het ardeTrio brengt tango naar de 21ste eeuw. 
Piazzolla’s meesterwerken Libertango, Oblivion en  
Ave Maria klinken samen met eigen composities van 
bandoneonist Omar Massa.
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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!


