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Menuetto Vivace
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solisten die de afgelopen jaren met het ZSO optraden, speelden
eigenlijk voor het eerst voor een groot publiek. Denk aan dat Van huis uit is Guido Müller violist. Toen hij 14 was,
andere beroemde werk van Bruch, het vioolconcert, zo virtuoosde gecombineerde vooropleiding van het Koninklijk C
gespeeld door Joep van Beijnum. Of aan de pianisten Jesse AngDen
en Haag waar hij les kreeg van Qui van Woerdekom
Tijmen Veltman, met het vijfde pianoconcert van Beethoven ofuitvoerend
aan
musicus met als aantekening 'docent'. In b
cellist Sebastiaan van Halsema met de Rococ-variaties van
actief. Zo is hij violist in het Radio Philharmonisch O
Tchaikovsky.
op zijn eigen 'vioolschool Müller'. Alle informatie daa
De jonge solisten van dit voorjaarsconcert passen meer in het rijtje
www.vioolschoolmuller.nl
van hen die al kunnen bogen op een flinke carrière als Bob van der
Ent met het Dvorak-vioolconcert en Marianne Smit met het
prachtige harpconcert van Boieldieu
Als vrijwel ieder concert van het Zaans Symfonie Orkest begint ook
dit met een ouverture. Daarna volgt het topstuk van deze avond: het
dubbelconcert voor klarinet en altviool van Max Bruch met als
solisten Hanka van Doesum-Clout, klarinet en Laura GroenesteinHendriks, altviool. Na de pauze volgt de prachtige derde symfonie van
Schubert. Informatie over de stukken vindt u verderop in dit
programmaboekje.

Het najaarsconcert van het ZSO is weer een scratchdag. Vorig jaar was
die gewijd aan Verdi; dit jaar wordt het Bizet. Het orkest nodigt zangers
uit om een dag lang onder leiding van Piet Hulsbos koren uit onder
andere Carmen te oefenen. Ondertussen repeteert het orkest met zoveel
mogelijk instromende instrumentalisten de begeleidende muziek. Aan
het eind van de dag vindt dan een gezamenlijke uitvoering plaats. Dat
gebeurt allemaal op een zaterdag 10 oktober en de uitvoering begint om
vijf uur. Als u wilt zingen, .... Luisteren mag natuurlijk ook.
Laura Groenestein-Hendriks is van 1982 en wer
negende toegelaten tot de Jong Talentklas van h
Het ZSO staat sinds november 2008 onder leiding van Guido Müller. Conservatorium te Den Haag bij Qui van Woerd

Prinses Christina Concours. Als soliste speelde Laura met
diverse orkesten in Europa, onder andere het dubbelconcert van
Bruch met Het Orkest van Utrecht, in Canada en in ZuidAmerika. Ze remplaceert bij diverse beroepsorkesten, waaronder
het Radio Philharmonisch Orkest, Het Brabants Orkest, Het
Gelders Orkest, Sinfonia Rotterdam, het Noord Nederlands
Orkest, het Asko|Schönberg-ensemble, het European Union
Chamber Orchestra, het Göteborg Symphony Orchestra en de
Götenborg Opera. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, want
Laura Groenestein woont in Zweden.
Hanka van Doesum-Clout is van 1981 en was vijf toen ze haar
eerste muzieklessen kreeg van haar moeder, Yvonne
Stachowska. Als gymnasiast begon ze met de vooropleiding
piano aan het conservatorium in Maastricht. Vier jaar later
startte ze een nieuwe studie aan het conservatorium in
Amsterdam. Nu op de klarinet. Beide opleidingen sloot ze met
een cum-laude-beoordeling af. Tijdens haar studie speelde ze in
diverse studentenorkest, waaronder het Nationaal Jeugd Orkest,
Crea en het VU-Orkest.
Na haar studie is ze, als remplacant in tal van orkesten blijven
spelen, is ze vaste bas- en esklarinettist van het Noord
Nederlands Orkest en geeft ze les, zowel klarinet- als pianoles.
Zo heeft ze onder meer klarinetles gegeven bij FluXus in
Zaandam. En ze werkt hard aan een solocarrière of als lid een
kleiner ensemble wat haar bracht in vrijwel alle Europese landen
en zelfs een tournee door China met elf concerten in Bejing en
Shanghai. Wilt u meer lezen over wat Hanka van Doesum doet,
dan kunt u naar naar site gaan: www.hankaclout.com Het gaat u
vast duizelen.

Prometheus is een bekend figuur uit de Grieks

was de slimste onder de Titanen, de reuzenfamili
behoorde. Prometheus en Zeus waren neven en k
luchten of zien. Waar de andere Titanen er het lie
op los hakten, gebruikte Prometheus list als wape
het vlees van offerdieren in een rundermaag en sm
vetlaag om de uitgebeende botten. Daarna liet hij
welk offer hij de voorkeur gaf. Toen neef Zeus de
ingepakte botten koos zag men daarin een vinger
mensen van de dieren het vlees mochten gebruike
wel genoegen namen met het afval. Zeus voelde
gek gehouden en ondernam een tegenactie. Hij zo
mens geen vuur meer kon maken en daardoor ook
vleesgerechten meer kon bereiden. Maar ook gee
kon bakken of ijzer smeden. Prometheus wist ech
smeulend vuurtje in een rietstengel te verstoppen
aarde te smokkelen. Toen Zeus merkte dat hij we
hij op verschrikkelijke wijze wraak. Hij liet Prom
huissmid Hephaestus aan een rots in de Kaukasus
stuurde dagelijks een adelaar op hem af die de ste

afgeschilderd als de weldoener van de mensheid, als de held die het
immers waagde de strijd met Zeus aan te gaan om aan zijn eigen
schepping, de mens welvaart te brengen. In Athene beschouwden de
handwerkslieden, vooral de pottenbakkers, hem als hun beschermer.
Ook in verhalen en andere kunstuitingen komt Prometheus regelmatig
voor. Sinds de Griekse treurspeldichter Aeschylus een trilogie aan hem
wijdde –waarvan overigens slechts het tweede deel, Prometheus
geboeid, bewaard is gebleven– werd hij vooral een tragische figuur.
Ook in de muziek maakte Prometheus zijn opwachting. In de winter
van 1800, na het voltooien van zijn eerste symfonie (het ZSO speelde
die in het oorjaarsconcert van 2014) schreef de jonge Beethoven een
volgend groot orkestwerk: de balletmuziek bij ‘Die geschöpfe des
Max Bruch werd in Keulen geboren, in 1838, to
Prometheus’. Van dat grote stuk wordt tegenwoordig eigenlijk alleen welig tierde. Toen hij in 1920 stierf, waren de om
nog maar de ouverture gespeeld. Dit gedeelte, in C-dur, opent met een veranderd. De componist Bruch was dezelfde geb
gedragen, langzame inleiding en gaat dan over in een levendig allegro was zangdocente en zij bracht hem de eerste begi
waarin het thema van het ballet wordt aangekondigd.
muziek bij. Op zijn veertiende schreef hij al zijn
Het verhaal dat Beethoven volgt, vertelt over de mensheid die wordt in zijn geboortestad zijn première beleefde.. Amp
gezien als een schepping van Prometheus. Hij boetseerde haar gestalte toen hij zijn weg in de muziek vond: hij gaf les in
uit klei en blies haar leven in met het uit de hemel gestolen vuur.
dirigent in Liverpool en componeerde veel. In be
Omdat hij al gauw in de gaten kreeg dat zijn schepselen niet beschiktenschreef hij bijvoorbeeld drie opera's, heel veel ins
over een noodzakelijke dosis gezond verstand, besloot hij aanvankelijktalloze composities voor koor en orkest en ook zi
hen te vernietigen. Door onduidelijke krachten gedreven bracht hij hen eerste vioolconcert. Alom werd hij bewonderd en
echter ijlings naar de Parnassus –in de Griekse mythologie de plaats de gewenste opvolger van Mendelssohn.
waar Apollo resideerde- waar hij zijn schepselen in aanraking bracht Bruch werd vele malen onderscheiden. Eredoctor
met de kunst. Zij bleken al snel goede leerlingen te zijn die zich
verleend door de universiteiten van Cambridge en
ontvankelijk toonden voor alle vormen van beschaving.
Frankrijk kwamen verschillende hoge eerbewijze
De ouverture die u vanavond hoort kan worden gezien als een
romantische, breed-gewelfde melodievoering, die
introductie of korte samenvatting van de gebeurtenissen die het ballet een wat pathetische kleur geeft, werd hij in zijn e
verbeeldt. Het begint met een paar heftige Beethoven-akkoorden en tijd hogelijk gewaardeerd.
vervolgt dan met een langzaam gedeelte dat de verschijning van

wat hem aan het eind van zijn leven met bitterheid vervulde.
Het lijkt vreemd dat zijn latere werken, onder andere zijn concert voor
klarinet, altviool en orkest uit 1911 het grote publiek toen minder
aanspraken. Bruchs manier van componeren was immers dezelfde?
Hij was geen vernieuwer, eerder behoudend en als romanticus bleef
hij putten uit het rijke arsenaal aan Duitse melodieuze volksliederen.
De melodie is de ziel van de muziek, is een bekende uitspraak van
hem. Van vernieuwers moest hij niets hebben. Debussy noemde hij
een 'onbeholpen stuntelaar'.
Bruch schreef het concert voor klarinet, altviool en orkest in 1911,
twee voor Stravinsky zijn Sacre du Printemps schreef, voor zijn zoon
Max Felix, die een begenadigd klarinettist was. Bruch was toen 73.
Het melodieuze en expressieve eerste deel begint met een prachtige
inleiding van de altviool, gevolgd door de klarinet. Beide
instrumenten wisselen elkaar voortdurend af. Het zeer levendige derde
deel biedt beide solisten ruimschoots gelegenheid om afwisselend te
excelleren.
Van het concert heeft Bruch zelf een bewerking gemaakt voor viool,
altviool en orkest.

Franz Peter Schubert werd in 1797 in Wenen geboren,
overleed in diezelfde stad in 1828 en werd –wat zijn grootste
wens was- dichtbij zijn grote voorbeeld Beethoven begraven.

pianoles.. Later bekwaamde Franz zich ook in z
orgel. Hij startte zijn muzikale carrière als zang
beroemde Wiener Sängerknaben. Daarnaast bes
diverse instrumenten en hanteerde hij de dirigee
orkesten. Bij de door de film Amadeus bekend g
studeerde hij contrapunt en compositie en door
schreef hij zijn pianostukken en liederen. In 181
zestien- voltooide hij zijn eerste symfonie. In te
die andere wonderkinderen uit die periode oogs
tijdens zijn leven niet zo veel waardering met zi
Dat kwam mede doordat Schubert van jongsaf h
een onconventionele levensstijl. Hij voelde zich
die onvoorwaardelijk voor zijn roeping koos. A
had hij er een hekel aan in de hogere kringen te
keuze heeft hem geen gemakkelijk leven bezorg

Later gunden vermogende bewonderaars hem d
traktement dat hem in staat stelde zich ietwat zo
muziek te wijden. Als tegenprestatie werd gevra
liederen in besloten (huiselijke) kring hun prem
tijdens zogenaamde Schubertizades, zoals die b
onder intimi heetten. In het openbare muzieklev
werken van Schubert overigens nauwelijks een
betekenis. Pas na zijn vroege dood werd hij een
heuse, internationale fanclub heeft.
Schubert staat vooral te boek als de grootmeeste
Toch heeft hij in zijn korte leven veel meer gesc
waarschijnlijk is ook nog eens veel van zijn wer
Van Schubert is bekend dat hij vrij slordig omg
manuscripten; veel is tijdens en kort na zijn leve

zevende duidde. Algemeen wordt deze symfonie in C-dur nu als
de negende aangemerkt, terwijl naar de ontbrekende zevende
nog altijd niet boven water is gekomen.
De thema's die Schubert in zijn symfonieën verwerkt, lijken op
liedfrasen. In de doorwerking wisselen motieven, thematische
herhalingen en variaties elkaar af, waardoor het werk soms een
liedachtig karakter krijgt. De harmonisatie en orkestratie, in de
twee eerste symfonieën soms nog wat vlak, worden vanaf de
derde kleurrijker en expressiever. Mendelssohn beschouwde
haar als een absoluut meesterwerk van de symfonische
literatuur, waarin de compositorische idealen van het
classicisme en de romantiek volmaakt samenkomen.

Altviool: Ria Slijkhuis, Wobbe Treffers, Maria
Fonseca, Adriaan van Herwijnen.

Cello: Jeannine Groenheiden, Herman Tromp, P
Hannie Rodrigues Parreira.
Contrabas: Saskia Andriessen, Jan Engel.
Fluit: Jacco Verburgt, Christine Calis.
Hobo: Yvonne de Groot, Clara van der Meer.
Klarinet: Elke Leijen, Marcus Prins.
Fagot: Wim van den Ende, Harry Verweij.
Hoorn: Rieta Mulder, Simon Wals.

Trompet: Endhi Houthuijsen, Bineke Bethlehe
Slagwerk: Leida Zandstra.

In het ZSO speelden:
Eerste viool: José Vosbergen, Helga Bakker, Anja
Blekkenhorst, Ton Olsthoorn, Roeland Wezelenburg, Erna Levi

