
Programma 1: familievoorstelling Baboesjka & het Russische Beest 

 
Verhaal/verteller: Joep Onderdelinden 
Musici: Hexagon Ensemble 
Regie: Wil van der Meer 
Arrangementen: Kees Olthuis, Leonard van Goudoever, Shaura Sagitova 
Leeftijd: 6+ 
 
Achtergronden bij de voorstelling 
Samen met theatermaker Joep Onderdelinden brengen de musici van het Hexagon Ensemble een theatraal concert 
waarbij het publiek wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de buitenkant. Aan de hand van de Russische versie 
van het sprookje ‘Belle en het Beest’ laten zij het publiek kennismaken met onverwachte kanten van Rusland en van 
klassieke muziek. 
Joep en het ensemble vertellen in de voorstelling het sprookje van ‘De scharlaken bloem’ (de Russische variant van 
‘Belle en het Beest’). Het ensemble heeft in de afgelopen jaren een warme band gekregen met de Russische muziek, 
de cultuur en de mensen. Meerdere keren was het Hexagon Ensemble in dit land op tournee en werkte hier samen 
met acteurs en dansers van het Russian State Academic Drama Theatre van de Republiek Bashkortostan. Tijdens 
deze samenwerking heeft het Hexagon Ensemble een hele andere kant van Rusland leren kennen. Politiek gezien ligt 
de situatie momenteel wellicht ingewikkeld in en met Rusland, maar duidelijk is dat kunst verbroedert. Ook onder 
het ‘Russische Beest’ blijkt een warm en toegankelijk muziek- en kunstminnend mens te zitten. Het project 
‘Baboesjka & het Russische Beest’ ziet het Hexagon Ensemble dan ook als een gelegenheid om via diverse 
kunstvormen - muziek, theater en verhalen - dichter tot elkaar te komen. Door Nederlandse kinderen, ouders en 
klassieke muziek- en theaterliefhebbers via het bekende sprookje mee te nemen in het Rusland dat het ensemble 
heeft leren kennen, hopen zij dat wederzijds begrip ontstaat. 
Een groot deel van de arrangementen in de voorstelling is speciaal voor het Hexagon Ensemble gemaakt. Ze zijn van 
de hand van Kees Olthuis, Leonard van Goudoever en Shaura Sagitova. Ook wordt een aantal werken gespeeld in de 
oorspronkelijke bezetting.  
Op het programma werken van Sjostakovitsj, Rimski Korsakov, Glinka, Moessorgski, Sviridov, Tsjaikovski, Glazoenov, 
Rachmaninov, Liadov en Vasilenko. 
 
Het sprookje 
‘Baboesjka en het Russische Beest’ is een theatraal concert waarbij de vertelling van ‘De scharlaken bloem’ van de 
Russische schrijver Sergei Aksakov , de Russische variant van het sprookje dat wij in West-Europa kennen als ‘Belle 
en het Beest’, het uitgangspunt is. Lang geleden leefde een rijke koopman met drie prachtige dochters. Hij moest 
voor zaken op een lange reis en vroeg aan zijn dochters welk geschenk hij voor hen mee terug zou brengen. De 
oudste dochter vroeg om een gouden tiara, ingelegd met diamanten, de tweede wilde een kristallen spiegel die 
degene die erin keek liet zien als jong en mooi en Anastasia, de jongste, wilde de mooiste scharlaken bloem ter 
wereld, die ze eens gezien had in een droom. De handelaar wist niet waar hij die moest gaan vinden, maar hij 
beloofde alle drie de geschenken mee te brengen. 
De zoektocht naar de geschenken verliep voorspoedig, alleen de mooiste scharlaken bloem had hij nog niet 
gevonden. Op weg naar huis werd hij overvallen, vluchtte het bos in en verdwaalde. De man ontdekte een  
schitterend paleis, waar hij in de tuin de mooie scharlaken bloem zag die hij voor zijn dochter zou meenemen. Toen 
hij op het punt stond deze te plukken, sprong het Beest op hem af en vroeg hem waarom hij het enige mooie in zijn 



leven wilde nemen. Het monster eiste dat de koopman zou betalen met zijn leven. Deze smeekte om terug te mogen 
keren naar zijn dochters. Het Beest stond dit toe onder de voorwaarde dat een van de dochters binnen drie dagen 
haar vaders plek in zou nemen. 
Om haar vaders leven te redden willigde Anastasia dit verzoek in. Zonder het Beest te zien (die bang was dat het 
meisje van hem zou schrikken) leefde ze in luxe en rijkdom in het paleis. Toen hij zich op haar verzoek aan Anastasia 
toonde, schrok ze wel maar bood ze ook haar verontschuldigingen aan voor haar reactie. In een verschrikkelijke 
droom ziet het meisje dat haar vader ziek is en het Beest laat haar naar huis reizen onder de voorwaarde dat ze na 
drie dagen terugkeert, omdat hij anders zal sterven van verdriet. Eenmaal thuis ging het beter met haar vader, maar 
haar zussen waren jaloers op de weelde waarin hun zus leefde. Ze saboteerden de terugkeer van Anastasia door de 
klokken terug te draaien en de luiken gesloten te houden, waardoor ze te laat in de gaten had dat ze terug moest 
keren naar het Beest. Ze voelde dat er iets fout was en bij haar terugkeer vond ze het monster stervend naast de 
scharlaken bloem. Ze nam hem in haar armen en bekende huilend haar liefde aan hem. En plotseling zit ze op een 
gouden troon naast een knappe prins die haar uitlegt dat ze de vloek verbroken had die op hem rustte. De koopman 
gaf zijn zegen aan het jonge koppel dat nog lang en gelukkig leefde. 
 
Het oude verhaal in een nieuw jasje 

Dit eeuwenoude en overbekende sprookje kan wel een modernere toon gebruiken om 
ook nu nog aansprekend te zijn. Die uitdaging is in goede handen bij verteller Joep 
Onderdelinden. De Anastasia in ‘Baboesjka en het Russische Beest’ zal niet zomaar alles 
over zich heen laten komen. Nee, ze blijkt een pittige tante die wel in is voor avontuur. 
‘Niet afwachten maar in de aanval’ is haar devies. Ze heeft niets met oppervlakkigheid, 
hoeft ook geen gouden diadeem als cadeau zoals haar zussen. Nee, geef haar maar een 
bijzondere bloem. Een echt natuurmens is onze Anastasia. Liefst een beetje duurzaam en 
eigen sla en bloemkolen eerst. 
Ze is gek op tuinieren dus dat ze in een tuin moet wonen, is een droom die uitkomt en als 

daar ook nog de mooiste bloem van de wereld staat, ja, wat wil je dan nog meer. Ze zorgt ervoor dat het de mooiste 
tuin van het land wordt. Hele scharlaken rode velden zijn het resultaat. Het rood komt je van verre tegemoet. 
Mensen komen ook van heinde en verre om dit unieke fenomeen te bekijken; de Keukenhof heeft er een geduchte 
concurrent bij. 
Haar relatie met het Beest is ook een bijzondere. Ze krijgt hem de eerste tijd niet te zien. Hij zorgt dat ze niets tekort 
komt, maar blijft op afstand. Op een gegeven moment vindt ze het welletjes. Door een list overvalt ze hem. 'Ja, kom 
op zeg, je hoeft je echt niet te verstoppen, ook al ben je een monster'. Ze is gek op alle levende wezens en maakt 
voor het Beest geen uitzondering. Ze is niet voor niets lid van de Partij voor de Dieren. Nee, ze kan nog net niet met 
dieren praten zoals doctor Dolittle, maar ze komt een heel eind. Al moet ze wel even slikken als ze het Beest voor het 
eerst ziet. Best een pittig monster, maar je moet niet meteen iemand op zijn uiterlijk beoordelen, of op de 
rottingsgeur die uit zijn mond komt (kan een defecte maagklep zijn), of op die tanden waar al jaren geen 
mondhygiëniste meer in de buurt is geweest, om van slechte tafelmanieren nog maar te zwijgen. Nee, alles open 
tegemoet treden is haar devies, hoe moeilijk dat soms ook is. 
Na de eerste wat stroeve ontmoetingen gaat het beter en ze dineren regelmatiger samen, bespreken de 
tuinplannen, enzovoort. Als ze uiteindelijk blijken meer en meer voor elkaar te voelen en dat uiteindelijk ook 
uitspreken volgt de ‘Big Bang’: de betovering wordt verbroken. Het Beest blijkt uiteindelijk een ontzettende verlegen 
nerd te zijn die op zijn 15e een game heeft bedacht die hem binnen een jaar miljonair heeft gemaakt. Deze 
voorspoed keerde zich echter tegen hem toen de heks, een van de meest populaire personages uit zijn game, meer 
geld ging eisen. Dat weigerde hij en toen heeft zij een vloek over hem uitgesproken en hem in het Beest veranderd. 
Maar nu is gelukkig weer zichzelf, gewoon een nerd. Anastasia moet opnieuw even wennen; ze was net zo gewend 
aan haar monster met zijn penetrante lichaamsgeuren, maar na een avondje gamen komt alles goed en ze feesten 
nog lang en gelukkig. 

 

 
De realisatie van dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds 21. Dit stelt ons in staat 
om er nog iets mooiers van te maken. 
Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds 
steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo 
biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. 



Programma 2: Russen tussen hemel & aarde 
De leden van het Hexagon Ensemble hebben een sterke band met het Russische repertoire. Dit resulteerde jaren 

geleden al in het ontstaan van de cd ‘The Russian Connection’. Maar ook de concertreizen naar Moskou en 
Bashkortostan in 2014 en 2015 spelen hier uiteraard een grote rol in. In dit programma werken van Mikhail Ippolitov-

Ivanov, Nikolaj Rimski-Korsakov, Sergei Rachmaninov en Modest Moessorgski. 
 

 
Mikhail Ippolitov Ivanov Nikolaj Rimski Korsakov Sergei Rachmaninov Modest Moessorgski 
 
Programma 
Mikhail Ippolitov-Ivanov (1872-1956) 
Een avond in Georgië (1926) 
fluit-hobo-klarinet-fagot-piano 
 
Nikolaj Rimski-Korsakov (1844-1908) 
Kwintet in Bes groot opus posth. (1876) 
-Allegro con brio 
-Andante 
-Rondo, allegretto 
fluit-klarinet-fagot-hoorn-piano 
 
Pauze 
 
Sergei Rachmaninov (1873-1943) 
Uit de Chrysostomos liturgie opus 31: Dostojno jest (1910) Arr. Christiaan Boers 
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn 
 
Modest Moessorgski (1836-1881) 
Schilderijen van een tentoonstelling (1874) Arr. Kees Olthuis 
Promenade – Gnomus – Promenade -Il vecchio castello – Promenade – Tuilerieën - Bydlo- Promenade - Ballet van de 
kuikens in de dop - Samuel Goldenberg en Schmuÿle – Promenade - De markt van Limoges - Catacombae - Cum 
mortuis in lingua mortua - De hut op kippenpoten (Baba-Yaga) - De grote poort van Kiev 
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmatoelichting 
Eén Russische traditie in twee generaties Russische componisten. 
Het Kwintet in Bes van Nikolaj Rimski-Korsakov past nog helemaal in het Rusland van ‘vadertje tsaar’ net als het 
meesterwerk ‘Schilderijen van een tentoonstelling’ van Moessorgski en ‘Dostojno jest’ van Rachmaninov. Alleen het 
werk van Ippolitov-Ivanov werd gecomponeerd in de eerste decennia van het Sovjet-bewind 
Het werk van Rimski-Korsakov valt in verschillende perioden uiteen. In de jaren vóór 1873 legde hij zich vooral toe op 
het schrijven van symfonische muziek. Rond 1878 begon hij met het componeren van een indrukwekkende reeks 
opera’s. De vijf jaren daartussen leverden weinig meer op dan enkele pianowerken, een strijksextet en het kwintet 
dat in dit programma te beluisteren is. Het openingsdeel valt met de deur in huis door de krachtig ritmische 
beweging die je gelijk pakt, gevolgd door een tweede vloeiender thema. Het middendeel wordt door de hoorn 
ingezet met een solo, die door de andere blazers wordt overgenomen. Halverwege het langzame deel is een fugato 
voor de blazers. Net als met de fuga’s voor piano uit dezelfde tijd wilde Rimski hiermee wellicht zijn vakmanschap 
tonen. Hij was er in elk geval zo tevreden over dat hij deze passages met nadruk in zijn memoires noemt. Met een 
vrolijkheid die herinnert aan het openingsdeel gaat de dartele beweging van het Rondo van start.  Elk van de musici, 
behalve de fagottist, krijgt in dit deel de kans te schitteren in vier korte soli, die van elkaar gescheiden zijn door 
arpeggio’s in de piano.  
In de tijd waarin Rimski werkte aan het kwintet publiceerde hij twee bundels met Russische volksliederen. 
Folkloristische kleuren zouden één van de opvallendste kernmerken van zijn werk worden. Juist in de tijd waarin 
Rimski hiermee sterk bezig was, kreeg hij Michael Ippolitov-Ivanov als compositie leerling. Na zijn studietijd werkte 
Ippolitov-Ivanov een tijd in Georgië, waar hij zijn kennis van de volksmuziek verdiepte. ‘Een avond in Georgië’ is een 
werk vol typisch Russische weemoed, opgeroepen door de herinnering aan een mooie zomeravond. De melancholie 
is mooi uitgewerkt in de hobo-solo, die ondersteund wordt door begeleidingsfiguren van de overige instrumenten. 
Halverwege het werk wordt de stemming verlevendigd door een dansant element dat herinnert aan Borodin en 
Rimski-Korsakov. Hierna keert de rust terug en wordt de hobo-solo hervat. 
 
De Chrysostomos-liturgie wordt in de Russisch-orthodoxe religie omschreven als ‘tijd en de wereld overstijgend’; aan 
alle delen uit de liturgie, ingetogen of uitbundig, wordt een symbolische waarde toegekend. Johannes Chrysostomos 
leefde in de 4e/5e eeuw en is een van de meest vereerde heiligen van de Russisch-orthodoxe kerk. Rachmaninov’s 
‘Liturgie’ weerspiegelt de stijl van de orthodoxe kerkmuziek. Toch wees de Russisch-orthodoxe kerk dit 
indrukwekkende werk af en raakte het uiteindelijk in de vergetelheid. Pas decennia later werd het gereconstrueerd 
aan de hand van archiefstukken en vocale partijen uit een klooster in New York. 
Достойно есть (Dostojno est) maakt deel uit van het eucharistisch gebed, waarin het begrip 'waardig' in allerlei 
facetten een rol speelt. ‘O waarlijk passend is het U zalig te prijzen o Moeder Gods’. In dit onderdeel staat de 
verering van de moeder Gods centraal (Theotokos). Het ‘Dostojno est’ klinkt in dit programma in een prachtige 
bewerking voor de vijf blazers van het Hexagon Ensemble van de hand van Hexagon-hoornist Christiaan Boers. 
 
Moessorgski schreef het werk ‘Schilderijen van een tentoonstelling’, bestaande uit 16 stukken voor piano, naar 
aanleiding van een bezoek op 23 juni 1874 aan een tentoonstelling van het werk van Viktor Hartmann, door zijn 
vrienden ingericht ter nagedachtenis aan diens overlijden in 1873. Moessorgski was goed bevriend geweest met 
Hartmann. Met de groep vrienden streefden ze naar een pure Russische kunst, een kunst zonder Westerse 
invloeden. Het Hexagon Ensemble speelt dit meesterwerk in een arrangement dat Kees Olthuis speciaal voor het 
ensemble maakte. Hij gebruikte de oorspronkelijke pianoversie als vertrekpunt en niet bijvoorbeeld de overbekende 
orkestratie van Ravel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 3: Hexagon & de Romantiek 
Met dit nieuwe programma van het Hexagon Ensemble halen de zes musici twee nagenoeg vergeten componisten 

onder het stof vandaan en combineren hun muziek met een mastodont als Johannes Brahms. Want veel componisten 
– zoals Brahms – lijken voor de eeuwigheid te hebben geschreven. Anderen daarentegen zijn in de loop der tijd 

verdwenen in de mist van het verleden. Dat is niet altijd terecht, want vaak waren die componisten in hun tijd enorm 
populair. En nog steeds is hun muziek de moeite waard om gehoord te worden, zoals blijkt uit veel afgestofte 

manuscripten. 
 

 
                     Ernst Pauer                                        Johannes Brahms                                                Ludwig Thuille 
 
 
Programma 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a (1873) Arr. David Walter 
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano 
 
Ernst Pauer (1826-1905) 
Kwintet opus 44 in F groot (1856) 
-allegro con brio 
-Minuetto 
-adagio 
-allegro 
hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano 
 
Pauze 
 
Ludwig Thuille (1861-1907) 
Sextet opus 6 in Bes groot (1889) 
-allegro moderato 
-larghetto 
-Gavotte: andante, quasi allegretto 
-Finale: vivace 
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano 
 
 
 
 



Programmatoelichting 
Ruim tien jaar geleden ontdekte het Hexagon Ensemble de muziek van Ernst Pauer. In 1826 in Wenen geboren, werd 
hij met name in Londen heel erg populair. Omdat hij een gedegen opleiding had gehad als pianist (bij niemand 
minder dan Franz Xaver Mozart, de zoon van de ‘grote’ Mozart) lag een carrière als pianist voor de hand. Zo 
verzorgde hij in Londen vanaf 1861 cycli, waarin hij een overzicht gaf van de geschiedenis van de pianomuziek en 
publiceerde hij een reeks pianoboeken. In het imposante Crystal Palace (gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 
1851) trad Pauer meer dan eens op, ook met eigen muziek. Zou hij hier ook hebben meegewerkt aan de uitvoering 
van zijn Kwintet in F uit 1856, het werk dat de Hexagonners op dit programma hebben staan? Pauer moet wel een 
virtuoos pianist zijn geweest, want de pianopartij in dit bewuste Kwintet is een uitdaging en roept herinneringen op 
aan Beethoven en Hummel. Met die solistische en verbindende pianopartij, fraai mengend met de blazers, kunnen 
we met recht spreken van een vergeten ‘parel’. Het Hexagon Ensemble heeft inmiddels de première op cd 
uitgebracht. 
En dan is daar Ludwig Thuille, de eveneens Oostenrijkse componist die vijfendertig jaar na Ernst Pauer werd 
geboren. Wellicht bekender dan de laatste, maar toch….. Hij was een voetnoot in de biografie van zijn jeugdvriend 
Richard Strauss, met wie hij al in de jaren 1870 bevriend raakte. In zijn eigen tijd was Thuille een gewaardeerd 
componist. Zijn eerste muziekonderwijs kreeg hij van zijn vader, maar gezien zijn grote talent kwam hij snel terecht 
bij Joseph Rheinberger en werd in München een van de grondleggers van de neue Münchner Schule. Componisten 
als Ernest Bloch en Walter Braunfels behoorden tot zijn leerlingen. Thuille stierf vrij plotseling in 1907, maar had 
inmiddels wèl samen met Rudolf Louis een handboek over harmonieleer voltooid dat nog lange tijd in gebruik zou 
blijven. De muzikale ontwikkeling in zijn oeuvre, van traditioneel naar een meer vrije vorm, is goed te horen in zijn 
Sextet opus 6 in Bes uit 1889. Thuille schreef zijn vriend Richard Strauss over het ontstaan van dit werk en hoezeer 
hij worstelde met de voortgang. Toen zijn opus 6 dan eindelijk gereed was, zorgde Strauss voor de première, waar 
Thuille zelf de pianopartij speelde. Het publiek reageerde enthousiast en dat kwam niet in de laatste plaats door het 
energieke en optimistische karakter van de muziek. De briljante finale moet de componist het gevoel hebben 
gegeven dat hij met dit Sextet inderdaad een nieuwe weg was ingeslagen. Ook dit werk nam het Hexagon Ensemble 
op cd op. 
Met de reus Johannes Brahms komen we bij de meesterlijke Variaties op een thema van Joseph Haydn. Brahms laat 
hierin horen hoe groot zijn belangstelling was voor de variatie-vorm. In zijn kamermuziek en zijn symfonieën was 
deze in 1833 geboren componist de belangrijkste opvolger van Beethoven. Maar de genoemde Variaties op het 
bekende Sint Anthony koraal op. 56a was oorspronkelijk geen kamermuziekwerk, maar een orkestwerk. Hoewel 
Brahms ook een versie schreef voor twee piano’s. Na veel gedegen onderzoek blijkt langzamerhand dat het thema 
niet van Haydn afkomstig is. Lange tijd is het toegeschreven aan Ignaz Pleyel, maar ook dat blijkt achteraf niet te 
kloppen. Hoe het ook zij, Brahms heeft zijn opus 56a prachtig geschreven voor blazers en zo wordt de bewerking 
voor het Hexagon Ensemble een bijna orkestrale ervaring. Het arrangement is van de hand van David Walter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 4: Mozart & andere wonderkinderen  
Dat Mozart een wonderkind was is algemeen bekend. Maar Balakirev dirigeerde op zijn veertiende al Mozarts 

Requiem en Rheinberger was al op zijn zevende kerkorganist en componeerde een jaar later zijn eerste werk. En 
Bruch schreef reeds op veertienjarige leeftijd zijn eerste symfonie. Kortom, in dit programma zijn vier werken te horen 

van vier wonderkinderen die al op jonge leeftijd tot bijzondere muzikale prestaties in staat waren. 
De leden van het Hexagon Ensemble zoeken altijd de samenwerking met anderen. Dat kan zijn met acteurs, schilders 
en dansers, maar ook natuurlijk met collega-musici. In dit programma wordt het Hexagon Ensemble uitgebreid met 
vier strijkers in een verrassend klassiek/romantisch programma waarin bekend repertoire wordt gecombineerd met 

minder bekend repertoire dat absoluut gehoord moet worden. Laat u verrassen. 
 
 
Mili Aleksejevitsj Balakirev (1837-1910) 
Octet opus 3 (1855/1856) 11’ 
- Allegro molto 
viool-altviool-cello-contrabas-fluit-hobo-hoorn-piano 
 
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 
Nonet opus 139 (1884) 33’ 
- Allegro 
- Menuetto 
- Adagio molto 
- Finale. Allegro 
viool-altviool-cello-contrabas -fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn 
 
Pauze 
 
Max Christian Friedrich Bruch (1838-1920) 
Uit: Acht Stücke opus 83 (1910) ± 10’ 
- Rumänische Melodie 
- Nocturne 
klarinet-altviool-piano 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Pianoconcert no. 24 in c klein KV 491 (1786) 30’ Arr. Christiaan Boers 
- Allegro 
- Larghetto 
- Allegretto 
piano solo-viool-altviool-cello-contrabas- fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn  
 

 
 
 
 

Frank Peters – piano 
Jelena Ristic – viool 1 

Albert Adams – viool 2 
Mikhail Zemtsov - altviool 

Carla Schrijner - cello 
Rien Wisse - contrabas 

Wout van den Berg – fluit 
Bram Kreeftmeijer – hobo 

Arno van Houtert – klarinet 
Marieke Stordiau – fagot 
Christiaan Boers – hoorn 

 



Programmatoelichting 
Mili Balakirev studeerde compositie bij Mikhail Glinka. Mede diens op Russische thema’s gebaseerde opera’s 
inspireerden Balakirev om te streven naar een eigen ‘Russische school’, vrij van Europese invloeden. Hij deed dit 
samen met geestverwanten Moessorgski, Rimski-Korsakov, Borodin en Cui, samen het ‘Machtige Hoopje’ genoemd. 
Balakirev wordt tegenwoordig voornamelijk herinnerd als oprichter van de nationale Russische compositieschool. 
Hij schreef, naast vele pianowerken, maar één kamermuziekwerk. En dat is het in dit programma opgenomen Octet 
voor blazers, strijkers en piano waarvan alleen het eerste deel bewaard is gebleven. In 
dit allegro molto vertrouwt Balakirev het meeste melodische materiaal toe aan de 
blazers en de strijkers met prachtige solo’s voor bijna alle instrumenten, terwijl de 
pianist is voorzien van een uiterst virtuoze pianopartij die sterk aan Chopin doet 
denken. Afgaande op de grootschalige aanpak van dit enige bewaard gebleven deel 
moet het complete werk van symfonische proporties zijn geweest. Zijn leermeester 
Glinka toonde zich erg enthousiast over dit werk van de jonge Balakirev.  
 

Er zijn niet zo veel nonetten geschreven maar binnen dit 
genre wordt het Nonet opus 139 van Josef Rheinberger 
absoluut tot de beste gerekend. De in Liechtenstein 
geboren componist verbleef het grootste deel van zijn 
leven in München waar hij werkte als organist en koordirigent. Als docent compositie 
was hij ook gedurende veertig jaar verbonden aan het toenmalige Koninklijk 
Conservatorium in de Beierse hoofdstad en stond aan de wieg van de ‘Münchener 
Schule’, waarvan o.a. ook Ludwig Thuille deel uitmaakte. 
Het Nonet bestaat uit vier delen. De opening van het eerste deel roept sterke 
herinneringen op aan Beethoven. Het tweede deel verwijst naar een 18e-eeuws 
Menuet. Het daaropvolgende Adagio vormt onmiskenbaar het zwaartepunt van het 

hele werk met zijn prachtige en expressieve melodieën en harmonieën. De afsluitende Finale zit vol levendige en 
fraaie melodieën en lijkt sterk gebaseerd op de stijl van Mendelssohn.  
De Duitse componist Max Bruch was de zoon van een ambtenaar uit Keulen. Van zijn 
moeder kreeg hij zijn eerste muzieklessen en hij was slechts veertien jaar oud toen zijn 
eerste symfonie in première ging. Na zijn conservatoriumstudie werd hij een graag 
gezien dirigent in Duitsland en in Liverpool. Bruch componeerde zijn Acht Stücke opus 
83 voor zijn zoon Max Felix, een uitmuntend klarinettist.  
Het werk ontstond in 1910 in Berlijn in een tijd waarin veel componisten al op zoek 
waren naar nieuwe wegen. Maar hij schreef deze miniaturen in een volledig romantisch 
idioom, gebruikmakend van een geraffineerde instrumentatie en lyrische, zangerige 
melodieën. Hij vond zijn inspiratie voor dit werk voornamelijk in de Märchenbilder en 
Märchenerzählungen van Robert Schumann. Alle acht delen hebben een 
programmatisch karakter en vertellen elk hun eigen verhaal. Van deze Acht Stücke 
klinken er in dit programma twee, de Rumänische Melodie en de Nocturne. 
 

Mozart componeerde zijn pianoconcert no. 24 KV 491 in de winter van 
1785/1786 en voltooide het op 24 maart 1786, drie weken na de 
voltooiing van zijn pianoconcert no. 23. Het werk ging begin april 1786 in 
première in het Burgtheater te Wenen. Het driedelige pianoconcert KV 
491 is een van de twee pianoconcerten die Mozart schreef in een 
mineurtoonsoort. Hoewel Mozarts concertante muziek meestal in 
majeur geschreven is, zijn het met name de werken in mineur die grote 
bekendheid hebben gekregen. De mineurtoonsoorten van deze werken 
hebben dan ook vaak een spanning die, alle conventies van het concerto 

ten spijt, de sfeer van het theater en de opera oproepen. Dit geldt behalve de symfonie in g klein KV 550 ook voor 
het pianoconcert no. 20 in d klein. Toch wordt door sommigen het wat meer ingetogene pianoconcert KV 491 hoger 
aangeslagen. Dit concert, met opvallend fraai uitgewerkte partijen voor de houtblazers, verraadt niet alleen Mozarts 
theaterinstinct maar ook diens affiniteit met Bach en Händel. Met name Ludwig van Beethoven en Johannes Brahms 
waren grote bewonderaars van dit prachtige concert dat in dit programma wordt gespeeld in een even prachtige 
bewerking van Hexagon-hoornist Christiaan Boers. 


