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onder leiding van Coen van ‘t Hof
Solist:
Sebastiaan van Halsema, cello

Moderato assai quasi andante
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Andante sostenuto
Andante grazioso
Allegro moderato
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Allegro vivo
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Georges Bizet
Petite Suite d’Orchestre
(Jeux d’enfants), opus 22

No 1 Marche (trompette et tambour) Allegretto mo
No 2 Berceuse (la poupée) Andantino quasi andant
No 3 Impromptu (la toupie) Allegro vivo
o
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variatie 3: liedvariatie van het thema in de solocello, dat in de reprise
•
door
P.I.triolen
Tsjaikovsky
in de houtblazers
wordt omspeeld
•
Pjotr Ilyich Tchaikovsky
•
variatie 4: harmonisch getinte zestiendenvariatie in solocello; bij •tussenspelen
Tchaikovski
korte cadensen
•
variatie 5: thema in de fluit boven een reeks trillers in de solocello;
• ter afsluiting
P.I. Tsjaikovski
een langere
solocadens
•
P. Tchaikowsky
•
variatie 6: sprekende mineurvariatie in de cellosolo met pizzicato•begeleiding
Pjotr Iljitsj
in de strijkers
Tsjaikovsky
•
variatie 7: marsachtige tweeëendertigsten variatie in de solocello,•in dialoog
Tsjaikovski
met de eerste violen, de
eerste fluit en de eerste hobo
•
Peter Iljitsj Tsjaikovski
• coda
•
Pjotr Iljitsch Tschaikovsky
•
Tsjaikowski
•
Peter
Tsjaikovski
Rococo is de naam van een Europese stijlstroming die halverwege de achttiende
eeuw
in de mode was. De
Ilitjs.enTsjaikowsky
naam is een contaminatie van het Italiaanse• woordPjotr
barocco
het Franse
•
Tsjaikowsky
rocaille. Dat laatste woord duidt een asymmetrisch schelpmotief aan, waarmee
P.I. Tchaikovski
men in die tijd de interieurs verfraaide. •
Waar de barok zich richtte op weelderigheid en monumentaliteit, staat Rococo
voor elegantie, frivoliteit en luchtigheid op de vierkante centimeter. Een Louis
XV-stoel is op en top rococo en het kasteel Sans Souci in Potsdam is het ook.
•

Rococo komt ook in de muziek voor.
De naam
Johann
Bizet
Christian
associëren
en Carl
velen
Philipp
meteen
Emanuel
met Carmen. Lo
Bach zijn typische rocococomponisten.
Hungeflopte
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door maar populaird
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vervolgens zoveel vaardigheid in het

jaar later bewerkte hij er vijf tot een orkestsuite. Dat is het stuk dat u vanmiddag hoort.
Het leek wel of hij het nu van bewerkingen moest hebben. De toneelmuziek bij Daudets L'Arlésienne die hij
in 1872 schreef, kreeg de handen namelijk weer niet op elkaar. De latere bewerkingen in twee orkestsuites
deden dat wel. De eerste bewerking is van Bizet zelf en de tweede van zijn vriend Ernest Guiraud.
Bizets grootste succes is evenwel zijn Carmen geworden. In 1874 voltooide hij deze Spaans-zigeunerachtige
opéra-comique naar de gelijknamige novelle van Prosper Mérimée. Hij had er al zijn hoop op gevestigd om in
één klap af te rekenen met de vele mislukkingen die zijn zelfvertrouwen hadden ondermijnd. De première in
Parijs in 1875 was echter ook weer een sof, vooral vanwege het realisme dat door critici toen als
aanstootgevend werd gekwalificeerd. Het leek weer een compleet fiasco te worden. Wel succesrijk was de
Weense première in datzelfde jaar, waarbij de gesproken dialogen waren vervangen door gezongen
recitatieven, gecomponeerd door dezelfde Guiraud die L’Arlésienne bewerkte. Deze doorbraak heeft Bizet al
niet meer meegemaakt, want na de grote Parijse deceptie was hijMuziekwetenschap
in een grote depressie
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Zijn oeuvre omvat ruim vierhonderd werken. De helft daa
gedeelte bevat vooral religieuze koormuziek, waaronder d
aanleiding van de herdenking van de Slag om Arnhem, ee
Responsura uit 1972. De andere helft bestaat uit kamermu
ook uit aparte stukken als beiaardwerken en een accordeo
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In het Zaans Symfonie Orkest speelden:
Eerste viool: José Vosbergen-den Teuling, Anja Blekkenhorst-Stalknecht, Maaike de Jong, Agnes Leguit-Ingenhoes,
Roeland Wezelenburg
Tweede viool: Ellis Verreijt-Couteaux, Ruth Cobelens, Klaaske Mulder-van der Ploeg, Ton Roling, Marja SinkeldamKramer
Altviool: Brigitte Baas-Brinkman, Wobbe Treffers, Theo Wezelenburg
Cello: Jeannine Groenheiden-van der Vegt, Marie-José Muller, Herman Tromp
Contrabas: Saskia Andriessen
Fluit: Jacco Verburgt, Adri Boon
Hobo: Nelly Jongh, Edwin Schager
Klarinet: Louise Nieuwenhuijs, Nel de
Fagot: Fred van Draanen, Marga Lütjens
Hoorn: Nancy Koot, Rieta Mulder
Trompet: Edwin Duineveld, Erna Verver
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