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Programma

Gioacchino Rossini  1792-1868
L’Italiana in Algeri (ouverture)

Jawher Matmati  °1993 
(Winnaar SOV Composers’ Academy)
Entre-Tons 

Ludwig van Beethoven  1770-1827
Pianoconcerto nr. 3, op. 37

1. Allegro con brio 
2. Largo
3. Rondo (Allegro)

PAUZE

Giacomo Puccini  1858-1924
Crisantemi

Felix Mendelssohn  1809-1847

Symfonie nr. 4, op. 90 Italiaanse
1. Allegro vivace
2. Andante con moto
3. Con moto moderato
4. Presto & Finale: Saltarello

Duur van het concert 
2u00min — inclusief 20 min. pauze

Symfonieorkest  
Vlaanderen

Jan Latham-Koenig dirigent
Ronald Brautigam piano 
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Festa Italiana! 
Symfonieorkest Vlaanderen richt de blik op Italië.  
De pittige ouverture tot L’ Italiana in Algeri van Rossini 
zet meteen de toon. “Niet ernstig genoeg, die Italiaanse 
muziek” aldus Beethoven, die in zijn heroïsche Derde 
Pianoconcerto sensualiteit en diepgang wist te verzoenen. 
Toch kan ook Jawher Matmati met zijn nieuwe werk  
Entre-Tons een Italiaanse knipoog niet laten. Daarna volgt 
het spiegelbeeld, waarbij Puccini’s treurdicht Crisantemi 
de opmaat vormt voor Duitse zonnigheid. Mendelssohn 
schildert met zijn Symfonie nr. 4 Italiaanse landschappen 
en doet dat con brio.  

Gioachino Rossini  
L’Italiana in Algeri (ouverture)
Rossini was nog maar eenentwintig  
toen hij in 1813 op vraag van het Teatro 
San Benedetto in Venetië L’ Italiana  
in Algeri schreef. Er was haast bij,  
want het theater zocht een oplossing 
voor een productie die onverwacht  
niet kon doorgaan. Voor zijn elfde (!) 
opera baseerde Rossini zich daarom  
op een bestaand libretto van Angelo 
Anelli. Nauwelijks een maand later –  
op 22 mei 1813 – vond de première plaats. 
De plot van L’Italiana in Algeri reflec-
teert de negentiende-eeuwse turkomanie, 
de fascinatie voor het exotische Otto - 
maanse Rijk. De jonge en aantrekkelijke 
Italiaanse Isabella gaat met een schip 
op zoek naar haar verdwenen verloofde 
Lindoro. Voor de noordkust van Afrika 
valt ze in handen van Algerijnse piraten, 

die haar als buit naar het paleis van de 
bei van Algiers brengen. Daar vindt ze  
tot grote vreugde haar zoekgeraakte ge - 
liefde Lindoro terug, die een half jaar 
eerder door dezelfde piraten was ontvoerd.  
Na een reeks ingewikkelde intriges  
weten ze uit het paleis te ontsnappen.

Rossini schreef zijn ouvertures 
doorgaans zonder thematische link  
met de opera zelf, maar hier maakte 
hij een uitzondering. Het eerste thema 
verklankt perfect de verwarring die 
Mustafa, de bei van Algiers, teweeg 
brengt. Het tweede zachtaardiger thema 
leent zich uitstekend om een waaier aan 
gemoedsstemmingen uit te drukken:  
het liefdesverdriet van Lindoro, de smart 
van Elvira (de vrouw van de bei) die zich 
liefdeloos behandeld voelt, en de liefde  
in het algemeen. Rossini weet ze tot  
een ingenieus geheel te verbinden.  
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Ludwig van Beethoven  
Pianoconcerto nr. 3, op. 37
Met zijn Pianoconcerto nr. 3 sloeg 
Beethoven het pad naar de romantiek  
in. Het lichte en elegante van de vroegere 
concerto’s maakte plaats voor een grilliger 
en emotioneler partituur met een sterke 
symfonische inslag. Het componeren van 
de uitvoerige orkestpartij had zoveel tijd 
in beslag genomen, dat Beethoven tegen 
de première op vijf april 1803 geen tijd 
had gevonden om de pianolijnen uit te 
schrijven. Dirigent Ignaz von Seyfried  
– blaadjesdraaier van dienst – vertelde  
na afloop van het concert hoe hij ver - 
twijfeld naar de geheugensteuntjes van 
de maestro had gestaard. “Onleesbare 
krabbels” zo vertelde hij, maar ze bleken 
voldoende om Beethoven met succes  
door de uitvoering te loodsen. 
Het Derde Pianoconcerto bestaat uit drie 
delen. Het hoofdthema in het (1) Allegro 
con brio verwijst subtiel naar Mozarts 
Pianoconcerto nr. 24, KV 491. Het duikt 
op in allerlei gedaantes, van heroïsch  
tot zachtaardig en melancholisch.  
Pas in het meditatieve (2) Largo gaan 
piano en orkest met elkaar in dialoog. 
Ze versmelten bij momenten tot intieme 
kamermuziek. De slotcom binatie van 
een opgewekt (3) Rondo in de ‘tragische’ 
toonaard c geeft de finale een zekere 
ambiguïteit; toch gaat het in een finaal 
presto nog naar een heldere C. 

Pianist Ronald Brautigam bespeelt 
tijdens dit concert de rechtsnarige 
concertvleugel van pianobouwer Chris 
Maene. Een innovatief instrument,  
dat de kracht van een moderne vleugel 
combineert met de warmte van een 
historisch instrument.

Jawher Matmati  
Entre-Tons 
Elk jaar leggen twee studenten compo-
sitie met Symfonieorkest Vlaanderen 
enkele maanden een gezamenlijk traject 
af. Tijdens workshops, werksessies en 
orkestrepetities worden hun compo-
sities gekneed, gewikt en gewogen. 
De apotheose volgt later, wanneer 
Symfonieorkest Vlaanderen de werken 
opneemt in zijn concertprogramma. 
Vandaag is het de beurt aan Jawher 
Matmati. Zijn muzikale pad begon in 
Tunesië bij de Arabische muziek, maar 
zijn voorkeur ging al snel uit naar de 
westerse klassieke traditie. Het bracht 
hem naar het conservatorium van Luik 
waar hij momenteel compositie studeert. 
In Entre-Tons laat hij muziekcitaten uit 
de werken die u tijdens dit concert zal 
horen in interactie treden met frag-
menten uit andere composities. Een 
knipoog naar de Italiaanse componist 
Luciano Berio, die in 1968 zijn Sinfonia 
doorspekte met citaten uit ongeveer 
alle periodes van de westerse muziek-
geschiedenis. Via een gelaagdheid aan 
contrasten – continuïteit/discontinuïteit,  
energetische en  dynamische verschillen 
– wil Jawher Matmati de luisteraar niet 
alleen laten loskomen van de lineariteit 
van de tijd, maar ook de diverse emoties 
laten voelen die daarmee gepaard gaan. 

Giacomo Puccini  
Crisantemi
Puccini schreef Crisantemi in 1890, een 
in memoriam voor zijn vriend Amedeo 
di Savoia, hertog van Aosta, en tweede 
zoon van koning Vittorio Emanuele II 
van Italië. Oorspronkelijk gecomponeerd 
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voor strijkkwartet, herwerkte Puccini 
deze elegie later voor strijkorkest. Uit de 
partituur spreken een zekere melancholie 
en pessimisme. De wanhoopsklanken 
bij het begin evolueren op een langzame 
expressieve manier tot berusting.

Felix Mendelssohn  
Symfonie nr.4, op. 90 ‘Italiaanse’
Tussen 1830-1832 reisde de Duitse 
componist Mendelssohn door Italië en 
de omliggende landen. De Italiaanse 
sfeer, de landschappen, kleuren, klanken 
en kunstschatten inspireerden hem tot 
zijn Symfonie nr. 4. De eerste schetsen 
maakte hij ter plaatse. Pas toen de 
London Philharmonic Society hem in 
1833 vroeg een symfonie te componeren, 

voltooide hij de partituur. Mendelssohn 
dirigeerde de première op 13 mei 1833  
in Londen. 
In zijn brieven had Mendelssohn 
het over “das lustigste Stück, das ich 
gemacht habe”. Dat slaat ongetwijfeld  
op het eerste deel, een uitgelaten Allegro 
vivace. Het Andante con moto met het 
karakter van een plechtige mars, wordt 
soms omschreven als de processie van  
de pelgrims. Deel drie Con moto 
moderato, is een Ländlerachtig en lyrisch 
stuk. In de laatste beweging Presto & 
Finale: Saltarello – een snelle Italiaanse 
dans – speelt Mendelssohn qua orkest-
instrumentatie zijn grootste troeven uit.  
Con brio!

Johan Van Acker

DO 14.03, 19:30 MIDDLESBROUGH THEATRE (UK)

VR 15.03, 19:30 CADOGAN HALL LONDON (UK)

ZA 16.03, 19:30 G LIVE GUILDFORD (UK)

ZO 17.03, 19:30 THEATRE ROYAL NORWICH (UK)

DI 19.03, 20:00 CONCERTGEBOUW BRUGGE*

DO 21.03, 20:15 CC DE WARANDE TURNHOUT

ZA 23.03, 20:00 CC DE SPIL ROESELARE

ZO 24.03, 15:00 DESINGEL ANTWERPEN*

WO 27.03, 20:00 PARKSTAD LIMBURG THEATERS HEERLEN (NL)

VR 29.03, 20:00 MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT*

ZA 30.03, 20:00 CC ZWANEBERG HEIST-OP-DEN-BERG

ZO 31.03, 19:30 THEATER OBERHAUSEN (DE)

MA 22.04, 20:00 O.L.V.-TER DUINENKERK KOKSIJDE

* Gratis muzikaal voorprogramma Filippo Gorini  piano — concerten UK
Pavel Kolesnikov  piano — concerten DE
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De Chris Maene Straight  
Strung Concert Grand Piano: 
traditie en innovatie
 
Eind 19de eeuw werd het succesvolle 
concept van de moderne kruissnarige 
vleugelpiano door Steinway & Sons 
gerealiseerd. Sindsdien wordt dit 
bouwconcept door alle huidige piano-
merken geïmiteerd. Dit leidde tot een 
standaardisering van de pianobouw en 
tot een uniformiteit van de pianoklank. 
Als reactie daarop ontstond in de  
2de helft van de 20ste eeuw een door - 
gedreven zoektocht naar uitvoerings-
praktijken met gebruik van historische 
instrumenten, die de grotere klank-
diversiteit en transparantie van weleer 
terugbrengen. Met deze beweging mee 
specialiseerde de Chris Maene Factory 
zich al snel in het bouwen van klave-
cimbels en pianofortes, gebaseerd op 
Chris Maene’s vermaarde en unieke 
verzameling van meer dan 300 histo-
rische instrumenten. Gaandeweg groeide 
het verlangen om een eigen moderne 
concertvleugel te bouwen met andere 
klankeigenschappen en met als doel een 
geldig artistiek alternatief te bieden voor 

de bestaande concertvleugels. Om dit  
te realiseren greep Chris Maene terug 
naar het oorspronkelijke basisprincipe 
van de rechte, parallelle besnaring: hier 
zijn de bassnaren niet gekruist t.o.v.  
de andere snaren, maar lopen er 
even wijdig mee. In 2013 gaf Daniel 
Barenboim Chris Maene de opdracht 
om de “volmaakte rechtsnarige concert-
vleugel” te bouwen. Zijn wens was de 
unieke en karakteristieke klankrijkdom 
van de historische piano te verzoenen 
met het volume, de helderheid, de draag-
kracht en het speelcomfort van de beste 
moderne vleugelpiano’s.
Daniel Barenboim inaugureerde in mei 
2015 zijn nieuwe rechtsnarige vleugel-
piano met Schubert-recitals in Wenen, 
Parijs en Londen. Pers, publiek en musici 
waren zeer lovend over de klank van 
het unieke instrument. Sindsdien wordt 
de Chris Maene Straight Strung Grand 
Piano overal ter wereld bespeeld door  
de beste pianisten uit binnen- en 
buitenland en bouwt de Chris Maene 
Factory een volledig gamma van recht-
snarige vleugels. 

 

Voor meer info ga naar www.chrismaene.com   

Voor deze concertreeks kiezen Symfonieorkest 
Vlaanderen en pianist Ronald Brautigam voor 
de rechtsnarige concertvleugel. Dit innovatieve 
instrument van pianobouwer Chris Maene 
combineert de kracht van een modern instrument 
met de warmte van een historisch instrument én 
leidt u zo naar nog rijkere luisterervaringen.
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Met zijn Franse, Deense en Poolse 
roots, is Jan Latham-Koenig een 
Europeaan in hart en nieren. Zijn debuut 
als dirigent in de Wiener Staatsoper in 
1988 bezorgde hem op korte tijd inter-
nationale faam. Ondertussen leidt hij  
al decennia de grootste operahuizen  
en symfonische gezelschappen.  
In het seizoen 2013-2014 nam hij het 
roer in handen bij Symfonieorkest 
Vlaanderen als chef-dirigent.

Jan Latham-Koenig nam reeds 
diverse engagementen op als artistiek 
directeur van ensembles en organi-
saties zoals het Orquestra Nacional 
do Porto, de Cantiere Internazionale 
d’Arte di Montepulciano, het Teatro 
Massimo di Palermo, het Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, de 
Opéra National du Rhin en de Young 
Janacek Philharmonic. Sinds 2011 is hij 
artistiek directeur van de Novaya Opera 
Moskou. Jan Latham-Koenig verzorgde 
diverse gastdirecties met onder meer 

de New Japan Philharmonic, het Tokyo 
Metropolitan Orchestra, het Orchestre 
Philharmonique de Radio France, het 
Los Angeles Philharmonic Orchestra,  
het Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin en het Dresdner Philharmonie 
Orchester. Daarnaast werd hij uitge-
nodigd om diverse gezelschappen  
te dirigeren in de Wiener Staatsoper,  
het Royal Opera House Covent Garden, 
de National Opera Prague, de Götenburg 
Opera en de Tokyo National Opera.

In 2014 won Latham-Koenig de 
‘Golden Mask Award’, een van de meest 
prestigieuze Russische muziekprijzen. 
Dit concertseizoen staat Jan Latham-
Koenig voor de allerlaatste keer voor 
Symfonieorkest Vlaanderen als chef- 
dirigent. Afscheid nemen doet hij à la 
française. Met César Francks Symfonie 
in re klein trekt hij in juni 2019 een 
kathedraal van klank op, precies het 
soort grandeur om met opgeheven hoofd 
te vertrekken. Au revoir, Maestro!

dirigent

Latham- 
Koenig

Jan 
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Ronald Brautigam studeerde in 
Amsterdam bij Jan Wijn, in Groot- 
Brittannië bij John Bingham en in de 
Verenigde Staten bij de legendarische 
pianist Rudolf Serkin. In 1984 kreeg hij 
de Nederlandse Muziekprijs. In ruim 
dertig jaar heeft Brautigam een reputatie 
opgebouwd als een van Nederlands 
meest toonaangevende en veelzijdige 
musici. 

De pianist trad op met gezelschappen 
als het Gewandhaus orchester Leipzig, 
het Orchestre National de France,  
het Boedapest Festival Orkest, het 
Hong Kong Philharmonic Orchestra, 
het Koninklijk Concertgebouworkest, 
het London Philharmonic, het BBC 
Philharmonic, het Japan Philharmonic  
en het Sydney Symphony Orchestra.

Naast zijn uitvoeringen op moderne 
piano’s bespeelt Ronald Brautigam ook 

graag historisch instrumentarium: op 
forte piano soleerde hij bij gezelschappen 
als de Wiener Akademie, het Orchestra 
of the Age of Enlightenment, het 
Orkest van de Achttiende Eeuw en het 
Freiburger Barockorchester. Zijn inter-
pretaties van de Weense klassieken op 
authentieke instrumenten worden inter-
nationaal geroemd.

De discografie van Brautigam  
omvat meer dan zestig titels, waaronder 
de complete piano sonates van Haydn, 
Mozart en Beethoven uitgevoerd op 
historische instrumenten. Voor zijn 
opnames ontving Ronald Brautigam  
een aantal Edisons, een Diapason d’Or 
en de MIDEM Classical Award.

Als docent is hij sinds 2011 verbonden 
aan de Musik-Hochschule in Basel. 

www.ronaldbrautigam.com 

piano

Ronald
Brautigam
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Deutsche 
Kammerphilharmonie 
Bremen & 
Kammerchor Stuttgart

Mendelssohns feeërieke 
nachtverhalen door twee 
legendarische sterren aan het  
Duitse muzikale firmament

Info & tickets: +32 70 22 12 12
 In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge 
concertgebouw.be
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Vlaanderen een vaste waarde in het 
Vlaamse culturele landschap. Met zestig 
geëngageerde en gepassioneerde musici 
en onder leiding van gerenommeerde 
dirigenten brengt Symfonieorkest 
Vlaanderen zowel uitvoeringen en 
creaties van hedendaagse muziek 
als eigentijdse vertolkingen van het 
vertrouwde symfonische repertoire vanaf 
het classicisme. Het orkest vervult een 
voorbeeldfunctie in het scheppen van 
kansen voor jonge, talentvolle musici, 
componisten, solisten en dirigenten,  
en maakt muziek uit heden en verleden 
toegankelijk voor een zo breed en divers 
mogelijk publiek in Vlaanderen en 
daarbuiten.

In 1960 zag Symfonieorkest 
Vlaanderen het levenslicht onder impuls 
van Dirk Varendonck die tevens de 

eerste dirigent van het orkest was.  
Vanaf 1986 werd het ‘Nieuw Vlaams 
Orkest’ gedirigeerd door Patrick Peire, 
Robert Groslot en Fabrice Bollon. In 1995 
werd het orkest omgedoopt tot  
‘Het Symfonieorkest van Vlaanderen’  
en grondig hervormd. Hierna bekleed-
den achtereenvolgens David Angus, 
Etienne Siebens en Seikyo Kim de 
functie van chef-dirigent. Vanaf 2013 
volgde de Britse dirigent Jan Latham-
Koenig de Japanse Seikyo Kim op. 

Naast de concertreeksen in 
Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent is 
Symfonieorkest Vlaanderen te gast in tal 
van culturele centra in heel Vlaanderen, 
en op festivals in binnen- en buitenland. 

Symfonieorkest Vlaanderen geniet de 
steun van de Vlaamse Overheid en Stad 
Gent, en is sinds 2017 orkest in residen-
tie in Muziekcentrum De Bijloke Gent.

Symfonieorkest Vlaanderen
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Eerste viool
Jolente De Maeyer
 (concertmeester)
Veerle Houbraken
David Makhmudov
Laure Bardet 
Tim Breckpot
Bence Abraham
Fien Van den Fonteyne 
Wim Ilsen
Peter Hellemond
Dimitri Astashka

Tweede viool
Gudrun Verbanck
Eva Pusker 
Hanneke Verbueken
Stefaan De Rycke
Liesbet Jansen
Pieter Decolvenaer
Isabelle Decraene 
Ewoud Mahler

Altviool
Kris Hellemans
Bieke Jacobus
Kaatje Strauven
Bruno De Schaepdrijver
Korneel Taeckens
Morgan Huet
Natalie Glas

 Cello
Renaat Ackaert
Joyce Kuipers
Lieselot Watté 
Ann Van Hecke
Caroline Steen
Bart Verhaeghe

Contrabas
Koenraad Hofman 
Jan Verheye 
Bram Decroix
Sanne Deprettere 

Fluit 
Caroline Peeters
Veerle Secember 

Hobo
Korneel Alsteens 
Carola Dieraert

Klarinet 
Daniel Mourek 
Tom Daans

Fagot
Koen Coppé 
Davy Callens 

Hoorn
Nick Mooney 
Bruno Melckebeke 

Trompet
Steven Bossuyt
Bart Coppé

Pauken 
Tom Lee

Slagwerk
Wim De Vlaminck
Jonathan Beyers

Musici 
Symfonieorkest 
Vlaanderen

Festa Italiana! 
14.03 → 22.04 2019
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Volgende concerten

Die Rheinische
Karel Deseure dirigent
Christianne Stotijn Mezzosopraan 

DO 09.05, 20:00  
CONCERTGEBOUW BRUGGE

ZO 12.05, 15:00  
DESINGEL ANTWERPEN

MA 13.05, 20:15  
MUSIS ARNHEM (NL)

DI 14.05, 20:00  
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN 
BRUSSEL

Côté Jardin
Gratis muzikale picknick  
op De Bijlokesite 

ZO 26.05, VANAF 11:00 
BIJLOKESITE GENT

Côté Jardin is een project  
van Muziekcentrum De Bijloke 

Franco-Belge
Jan Latham-Koenig Dirigent 
Ella van Poucke Celliste 

DO 06.06, 20:00  
CONCERTGEBOUW BRUGGE

ZA 15.06, 20:15 
ST. JOHN’S INTERNATIONAL SCHOOL 
WATERLOO

ZO 16.06, 15:00  
DESINGEL ANTWERPEN

Symfonieorkest Vlaanderen
wordt gesteund door

Symfonieorkest 
Vlaanderen is  
in residentie in
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→  bestaande abonnementen 

hernieuwen: vanaf ma 06.05  
t/m vrij 31.05

→  nieuwe abonnementen:  
vanaf ma 03.06

→ losse tickets: vanaf ma 17.06

Hoe hernieuwt u  
uw abonnement?
Uw huidige abonnement hernieuwen 
kan per mail, per post, telefonisch  
(ma-vr 10:00-13:00) of ter plaatse 
op donderdag 9 mei 2019 in 
Concertgebouw Brugge of op zondag 
12 mei 2019 in deSingel Antwerpen.

Pop-up bespreekbureau!
In de eerste week van de periode 
voor het hernieuwen van abonne-
menten  
zijn we in Brugge en Antwerpen 
telkens één dag aanwezig met 
een pop-up bespreekbureau. 
Onze medewerkers helpen er u 
graag bij het hernieuwen van uw 
abonnement.

DO 09.05, 11:00 T/M 22:30   
CONCERTGEBOUW BRUGGE 
(INKOMHAL)

ZO 12.05, 11:00 T/M 18:00    
DESINGEL ANTWERPEN (INKOMHAL)

In 2020 viert Symfonieorkest 
Vlaanderen zijn zestigjarig 
bestaan... dus concertseizoen 
2019-20 wordt een knallend 
feest met concerten die u niet wil 
missen! Eind april valt de nieuwe 
jaarbrochure bij u in de bus.

Meer informatie over het hernieuwen van uw abonnement 
vindt u in de nieuwe jaarbrochure.



surf naar 
symfonieorkest.be

Volg ons op  
Facebook & Instagram

Meer weten over onze orkest musici, 
solisten, projecten en concertreeksen  

in binnen- én buitenland?

en... hou je mailbox  
in de gaten!

Info & tickets
Tickets Symfonieorkest Vlaanderen  
Concerten Brugge, Antwerpen & Brussel
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57 (ma—vr 10:00—13:00)

In&Uit balie (Concerten in Brugge)
‘t Zand 34, 8000 Brugge 
Openingsuren: ma—vr 10:00—17:00  

schrijf je in op 
onze nieuwsbrief 

Muziekcentrum De Bijloke Gent 
www.bijloke.be
09 323 61 00 (di—vr 13:00—17:00)

St. John’s International 
School Waterloo 
www.musicchapel.org
02 352 01 17

Info & tickets
Tickets Symfonieorkest Vlaanderen  
Concerten Brugge, Antwerpen & Brussel
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57 (ma—vr 10:00—13:00)

In&Uit balie (Concerten in Brugge)
‘t Zand 34, 8000 Brugge 
Openingsuren: ma—vr 10:00—17:00  


