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De academisten van seizoen 2017/2018
Caspar Horsch  viool
Ana Nedobora Ivanova  viool
Elisa Karen Tavenier  altviool
Clément Peigné  cello
José Moreira  contrabas
Pedro Freire  trompet
Daniel Quiles Cascant  trombone
 
Anna Fedorova  piano 
 

Giuseppe Verdi 1813 – 1901

La Forza del Destino
Sinfonia (1862) 
bewerking voor piano, trompet en trombone, Lars Karlin

Antonín Dvořák 1841 – 1904

Strijkkwintet no.2 in G, opus 77
Allegro con fuoco
Scherzo: Allegro vivace
Poco andante
Allegro assai

Camille Saint-Saëns 1835 – 1921

Septet, opus 65 

De RCO Academie biedt jaarlijks plaats aan enkele 
talentvolle jonge musici. Gedurende een heel orkest-
seizoen (september–juni) nemen zij deel aan orkest-
producties en worden zij begeleid door leden van  
het orkest. Daarnaast volgen de academisten less-
en, workshops en trainingen en spelen ze kamer-
muziekconcerten op diverse locaties. 

De academie van het Koninklijk Concertgebouw-
orkest heeft sinds zijn oprichting in 2003 tientallen 
succesvolle orkestmusici opgeleid. De meesten spelen 
in beroepsorkesten; maar liefst zeven van hen maken 
inmiddels deel uit van het Concertgebouworkest.

De RCO Academie wordt mogelijk gemaakt door de 
RCO Foundation en Ammodo.

Anna Fedorova is een van ’s werelds vooraanstaande 
pianisten. Van jongs af aan toonde ze een aangeboren 
muzikale volwassenheid en verbluffende technische 
vaardigheden. Haar live opname van het 2e concert  
van Rachmaninoff heeft meer dan 14 miljoen hits op 
YouTube, waardoor het het meest bekeken klassieke 
concert op youtube is. Deze opname wordt geprezen 
door critici en bekende musici. 

Ze treedt regelmatig op in ’s werelds meest prestigi-
euze concertzalen, zoals het Amsterdamse Concertge-
bouw, de New York Carnegie Hall, het Paris Theatre des 
Champs Elysees, het Palacio de Bellas Artes in Mexico- 
Stad, de Zürich Tonhalle, de Warsaw Philharmonic, Bunka 
Kaikan in Tokio, Sage Gateshead in Newcastle en vele 
anderen. De laatste opdrachten van Anna omvatten 
optredens op het festival Annecy Music in Frankrijk, 
Menuhin Festival in Gstaad (Zwitserland), Ravinia Festival 
in de VS en uitvoeringen met het Royal Philharmonic 
Orchestra in Cadogan Hall in Londen, het orkest Lamou-
reaux in Theatre des Champs Elysees in Parijs, Dallas 
Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra,  
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Nederlands  
Philharmonic Orchestra en anderen. Ze was Artist in  
Residence van de Edesche Concert Hall in Ede, Neder-
land in seizoen 2015-16. 

Aankomende hoogtepunten zijn optredens met het 
Kyoto Symfonie Orkest, Santa Rosa Symphony, Philhar-
monie Sudwestfalen, de Nordwestdeutsche Philharmo-
nie en vele anderen. Ze zal optreden in prestigieuze 
concertzalen als het Amsterdamse Concertgebouw, 
Sage Gateshead, Newcastle, Kyoto Concerthall, het St. 
John’s Smith-plein in Londen en vele anderen. Vanaf 
mei 2017 wordt Anna de artistiek directeur van “Inter-
national Chamber Music Festival Ede” met de hoogste 
kamerkwaliteit met artiesten als Benedict Kloeckner, 
Kirill Troussov, Daniel Rowland, Marcelo Nisinman, Dana 
Zemtsov, Eldbjorg Hemsing, Thomas Carroll en anderen. 
Anna studeerde af aan Lysenko School of Music in Kiev 
(studio van Borys Fedorov), Accademia Pianistica in Imo-
la, Italië (studio van Leonid Margarius), en ontving haar 
masterdiploma aan de Royal College of Music in Londen, 
onder begeleiding van Norma Fisher. Ze ontving ook re-
gelmatig artistieke begeleiding van Andras Schiff, Steven 
Isserlis en Menahem Pressler.

RCO Academie

Huischroniqeur Herbert van Hasselt houdt na afloop  
van dit concert een pilaarpraatje. Verwacht prachtige  
anekdotes over de roemruchte geschiedenis van  
Amsterdam, de Noorderkerk en natuurlijk muziek.  
Herbert was voorheen directeur van de Amsterdamse 
Oude Kerk

Na afloop van het concert bieden wij u graag  
een kopje koffie of thee aan in de kerk.

Muziek in de Noorderkerk: 
de perfecte zaterdag middag in hartje Amsterdam. 
Doe boodschappen op de biologische Noordermarkt,  
eet de beste appeltaart van Amsterdam bij Café Winkel  
en geniet van een uur concert in de Noorderkerk.
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Giuseppe Verdi 1813 – 1901

La Forza del Destino: Sinfonia (1862)
bewerking voor piano, trompet en trombone, Lars Karlin

De ouverture tot La Forza del Destino, Sinfonia getiteld, 
introduceert enkele van de belangrijkste thema’s uit 
deze opera over de kracht van het noodlot. Tetterend 
annonceren koperblazers en fagot het drietonige 
‘Noodlotsmotief’, direct gevolgd door het geagiteerde 
thema dat de gemoedsonrust van de heldin, Leonore, 
zo treffend karakteriseert. Dit is ook het thema waar-
mee de aria Pace, pace, mio Dio begint. Leonore heeft 
het kloosterleven verkozen, maar niet van harte. Op 
gepassioneerde toon erkent zij dat zij nog steeds naar 
Don Alvaro verlangt, van wie zij eens op hoogst onge-
lukkige wijze gescheiden is geraakt. Helaas, het noodlot 
verhindert een happy end. ‘Maledizione, maledizione’, 
vervloekt, vervloekt! 

Antonín Dvořák 1841 – 1904

Strijkkwintet in G, opus 77
Antonín Dvořák componeerde drie strijkkwintetten. Het 
eerste kwintet in a, opus 1 was een jeugdzonde uit 1861. 
In zijn rijpe jaren beschouwde Dvořák dit Mozartiaanse 
epigoon geen uitgave waardig. Veertien jaar later, in 1875, 
verkeerde de voorheen straatarme componist dankzij 
een staatsstipendium plots in de luxepositie al zijn tijd 
aan componeren te kunnen besteden. Onder dat gunsti-
ge gesternte ontstond het opgeruimde strijkkwintet in G. 
Bijzonder is de instrumentatie van het werk: strijkkwartet 
plus contrabas in plaats van de meer gebruikelijke twee-
de altviool of extra cello. Omdat de contrabas de basrol 
overneemt, krijgt de cello in deze opzet meer armslag 
voor een eigenstandige rol. Het werk bestond oorspron-
kelijk uit drie snelle en twee langzame delen. Eén van 
de beide langzame delen, het Intermezzo (afkomstig uit 
een eerder gecomponeerd strijkkwartet in e), werd door 
de componist bij een complete revisie van zijn vroegere 
composities geschrapt (werd Nocturne in B, opus 40). De 
resterende vier delen hoort u vanavond in de herziene 
versie uit 1888. 

Het eerste deel, Allegro con fuoco, opent zacht en 
zoekerig. Het is alsof de componist even de weg moet 
vinden. Eenmaal op het juiste spoor aangeland ont-
plooit zich een levendig hoofdthema met een onmis-
kenbaar Slavisch temperament. Het neventhema is een 
flitsend vraag-en-antwoordspel tussen viool, alt en cello. 
De expositie wordt herhaald. Dan volgt een emotioneel 
diepgravender episode in de doorwerking. Het deel sluit 
af met een recapitulatie van het melodische materiaal 

en een enerverend ‘stretto’. Het Scherzo, Allegro vivace 
gaat in dit kwintet aan het Poco andante vooraf. Een ro-
mantisch trio onderbreekt in het scherzo tot tweemaal 
toe het boertige gehos op een 6/8e ritme. De donkere 
contrabas geeft aan het geheel een extra hobbezakke-
rig cachet. Het expressieve Poco andante is een lang-
zaam deel in de stijl van een ‘Lied ohne Worte’. Cello en 
contrabas zwepen het adrenalinegehalte in stijgende 
toonreeksen flink op. Het lied zingt na deze tijdelijke 
spanningen lieflijk uit. De energieke finale, Allegro assai, 
is een sonatedeel met twee contrasterende thema’s, die 
beide veel ritmische onregelmatigheden bevatten. Het 
hoofdthema is opgebouwd uit een serie melodische 
motieven, die staccato worden herhaald. Het lyrische 
neventhema wordt door het voortdurende gehakketak 
van de ritmische motieven van het hoofdthema wat 
ondergesneeuwd. De juichende slotcoda doet niet on-
der voor het enerverende ‘stretto’ aan het eind van het 
eerste deel. 

Camille Saint-Saëns 1835 – 1921

Septet, opus 65
In 1860 stichtte een groepje amateur musici een ka-
mermuziekensemble, dat zij ‘La Trompette’ noemde. 
Geleidelijk groeide in Parijs het aanzien van dit gezel-
schap. Een inmiddels vermaard componist als Camille 
Saint-Saëns kon in 1881 worden gestrikt om een voor het 
ensemble een stuk te schrijven. Bij voorkeur iets met 
strijkers, piano en vanwege de naam… een trompet. CSS 
vond het een leuke uitdaging om voor zo’n aparte com-
binatie een goede toonbalans te vinden. Hij bedacht 
een vierdelig sextet in de archaïsche vorm van een (neo)
barokke suite. 

De suite begint met een plechtstatige Préambule: 
Allegro moderato. De trompet blaast zijn eigen fanfare, 
de piano speelt laddertjes. À la de Bach suites volgt een 
contrasterend middendeel. De ouverture besluit in het 
temp van de opening. Na deze inleiding vervolgt de 
componist zijn suite met een ietwat martiaal Menuet: 
Tempo di minuetto moderato. De strijkers zuchten en 
zuchten. Kan het misschien iets fijnzinniger mijnheer de 
trompet? In samenspraak met de piano lukt dat. In de 
Intermède: Andante gelukt het componist het best strijk-
kwintet, piano en trompet kamermuzikaal met elkaar te 
musiceren.De contrabas laat zichzelf ook even solistisch 
horen. Het verrukkelijke slotdeel is een Gavotte. Een fuga 
sluit de muziek in stijl af. 

Han van Tulder (www.hanvantulder.nl)
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