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JOUW CONCERTDAG

19:30 LEZING STUDIO 2  
 luthier Jan Strick over de cello (EN)

19:30 INLEIDING FOYER 2  
 Sander De Keere & Stéphane Denève (EN)

20:15  CONCERT  STUDIO 4 (zonder pauze > 21:45) 

 
 ROBERT SCHUMANN
 Celloconcerto in a, op. 129 (1850)

I. Nicht zu schnell

II. Langsam

III. Sehr lebhaft

solist: Hayoung Choi

 ANNA CLYNE
 DANCE I. when you’re broken open (2019)

solist: Hayoung Choi

 

 JOHANNES BRAHMS
 Symfonie nr. 2 in D, op. 73 (1877)

I. Allegro non troppo

II. Adagio non troppo

III. Allegretto grazioso (Quasi Andantino)

IV. Allegro con spirito

 
22:00 BRUPHIL CAFÉ  STUDIO 2 
 aftertalk met Jasper Croonen,  
 Stéphane Denève & Hayoung Choi (EN)



 

TOELICHTING  
De Duitse componist Johannes Brahms (1833-
1897) was een sobere en gevoelige man. Hij 
stond voor ernst en traditie, en koesterde de 
nalatenschap van de vorige generaties com-
ponisten. De ontmoeting met Robert Schu-
mann (1810-1856), een ander boegbeeld van 
de Duitse Romantische muziek, had een be-
langrijke invloed op de carrière en het leven 
van Brahms. Ondanks verschillen in stijl en 
esthetische opvattingen, ontstond een sterke 
muzikale en persoonlijke verwantschap tus-
sen beide componisten, én tussen Brahms 
en Schumanns vrouw Clara. Het was trou-
wens Clara die Brahms aanspoorde om, na 
een worsteling van zo’n vijftien jaar, zijn Eerste 
Symfonie uit te brengen. Na het succes van 
die eerste symfonie volgde enkele maanden 
later zijn Tweede ‘Pastorale’ Symfonie, een 
zonnig werk dat de Oostenrijkse natuurpracht 
oproept.
 
Ook Schumann werd door zijn vrouw aan-
gemoedigd om zich aan het symfonisch re-
pertoire te wagen. Met uitzondering van zijn 
‘liederjaar’ in 1840, had de componist tot dan 
toe bijna uitsluitend pianomuziek gecompo-
neerd. Amper twee weken tijd had hij nodig 
om zijn Celloconcerto in a, op. 129 te com-
poneren: op 10 oktober 1850 schreef hij nog 
in zijn dagboek dat hij “de drang voelde om 
te componeren” en op 24 oktober noteerde 
hij dat zijn concerto voltooid was. Ondanks 
de oorspronkelijke kritiek op het werk maakt 
Schumanns concerto inmiddels deel uit van 
de top drie van de grote romantische concer-
ti voor cello - naast die van Dvořák en Elgar. Al 
zou het celloconcerto DANCE van de met een 
Grammy genomineerde Britse componiste 



 

Anna Clyne (1980) één van die drie werken wel 
eens van de troon kunnen stoten.

KONZERTSTÜCK VOOR CELLO
In 1850 was Schumann nog maar net als mu-
ziekdirecteur in Düsseldorf aangesteld, en die 
nieuwe artistieke drive gaf hem energie om 
te componeren. Op drie maanden tijd werk-
te hij twee grootschalige werken af: zijn Derde 
‘Rheinische’ Symfonie en zijn enige cellocon-
certo. Over dat laatste werk was zijn vrouw 
Clara heel enthousiast: “Ik heb Roberts cello-
concerto opnieuw doorgespeeld, en mezelf zo 
een echt muzikaal en gelukkig uur geschon-
ken. De romantische kwaliteit, de levendigheid, 
de frisheid en humor, en ook de zeer interes-
sante verweving van cello en orkest zijn uiterst 
verrukkelijk, en uit alle melodische passages 
spreekt zo’n welluidendheid en diep gevoel!”
 
De compositie opent met een innemende me-
lodie in de cello, die zich verder over het eer-
ste expressieve deel ontspint. Na het tweede 
deel, een teder lied, volgt een speelse en lich-
te finale met een cadens op het einde – uit-
zonderlijk door het orkest begeleid. Omdat 
Schumann applaus tussen verschillende be-
wegingen verafschuwde, worden de drie delen 
zonder pauze gespeeld. De drie openingsak-
koorden dienen als thematisch materiaal voor 
de brugpassages, als ‘lijm’ tussen de verschil-
lende delen. Opmerkelijk voor die tijd is dat er 
in het concerto weinig passages zijn waarin de 
cellist zijn virtuositeit tentoon kan spreiden. 
Dat weerlegde Schumann als volgt: “Ik kan niet 
voor virtuozen componeren, ik moet iets an-
ders proberen.”
 
Schumann verkoos dan ook de benaming Kon-
zertstück, waarmee hij aangaf te willen afstap-
pen van de conventies van het traditionele 



 

concerto. Net die atypische benadering maak-
te deel uit van de kritiek op het werk, waardoor 
het pas vier jaar na zijn dood in première ging – 
solist Ludwig Ebert creëerde het concerto op 
9 juni 1860, begeleid door het Gewandhausor-
chester Leipzig. Hoewel het celloconcerto lan-
ge tijd onbekend en onbemind bleef, maken 
het romantische en aparte karakter ervan het 
vandaag tot een geliefd concerto.

EEN WARME OMHELZING
Clynes celloconcerto DANCE was van bij het 
begin een succes. Het werk oogstte niet alleen 
lof van de pers - NRC Music kroonde het tot fa-
voriete song van 2020 - maar ook de opname 
in 2019 met het London Philharmonic Orches-
tra onder leiding van Marin Alsop leverde meer 
dan 6 miljoen plays op.
 
Clyne is van vele markten thuis: naast het 
schrijven van opdrachten voor grote orkesten 
als het Chicago Symphony Orchestra en L’Or-
chestre national de d’Île-de-France, werkt ze 
nauw samen met choreografen en filmmakers 
en componeert ze ook ze electro-akoestische 
muziek. DANCE componeerde ze in opdracht 
van de Amerikaans-Israëlische celliste Inbal 
Segev, die in 2019 zowel voor de première als 
de opname van het werk instond. Haar inspira-
tie vond Clyne in het gelijknamige gedicht van 
de 13de-eeuwse Perzische schrijver en mysti-
cus Rumi. Elk vers start met het woord ‘dance’, 
en de rest van elke vers nam Clyne over als ti-
tel voor elk van de vijf bewegingen van het con-
certo. In een recensie door Gramophone was 
te lezen hoe een journalist al lang niet meer zo 
intens geraakt was door een hedendaags werk.

EEN GELUKZALIGE SYMFONIE
Na een van hun eerste ontmoetingen was 
Schumann zo onder de indruk van het talent 



 

van de jonge Brahms, dat hij hem bestempel-
de als de grote opvolger van Beethoven. Het 
zorgde voor een grote druk op de schouders 
van Brahms: 15 jaar duurde het voor hij zichzelf 
durfde te meten met Beethovens symfonisch 
genie. Brahms was al een veertiger toen hij in 
1876 zijn Eerste Symfonie met succes voltooi-
de. Eindelijk kon hij het verlammende juk van 
zich afwerpen.
 
Nog geen jaar later volgde zijn Tweede Sym-
fonie opus 73 in re groot. Anders dan de eer-
der tragisch klinkende Eerste Symfonie roept 
deze het gevoel van de lente op. Dat heeft 
veel te maken met de omstandigheden waar-
in Brahms het werk componeerde. Die zomer 
was hij op vakantie in Pörtschach am Wörther-
see, een dorpje in het landelijke zuiden van 
Oostenrijk. Een plek waar, aldus de componist, 
“de melodieën zo weelderig tieren, dat je moet 
oppassen er niet op te stappen”. Brahms was 
een man van traditie, en dus volgt ook deze 
symfonie de gebruikelijke indeling in vier be-
wegingen. In het openingsdeel introduceren 
de celli en bassen een motief dat doorheen de 
hele symfonie in verschillende gedaantes zal 
terugkeren. Het daaropvolgende Adagio non 
troppo is langzaam en expressief, maar na de 
klaagzang klaart de hemel al walsend en dan-
send op. Vooral het slot straalt één en al opti-
misme uit: houtblazers imiteren het fluiten van 
de vogels, waarna de kopersectie een energie-
ke finale inzet.
 
Het lyrische en uitgelaten karakter van de sym-
fonie zorgden ervoor dat ze al snel de bijnaam 
‘Pastorale’ kreeg - een verwijzing naar Beetho-
vens gelijknamige Zesde Symfonie. Daar was 
Brahms niet mee opgezet: in een brief aan zijn 
uitgever gaf hij niet mis te verstaan dat hij “nog 
nooit zoiets melancholisch” had geschreven 



 

en dat de partituur “met een zwart randje” ge-
drukt moest worden. Het succes leverde hem 
evenwel een Europese tournee op.
Toelichting door Aurélie Walschaert

STÉPHANE DENÈVE, dirigent
www.stephanedeneve.com

Stéphane Denève keert terug met Brussels 
Philharmonic en Hayoung Choi. Zijn termijn als 
muziekdirecteur van het orkest werd meester-
lijk besloten met de Koningin Elisabethwed-
strijd 2022 waar de celliste eindigde als eerste 
laureaat. 

Sinds 2019 is Maestro Denève muziekdirec-
teur van St. Louis Symphony Orchestra. Daar-
naast is hij artistiek directeur van New World 
Symphony en vanaf 2023 is hij Principal Guest 
Conductor van het Radio Filharmonisch Or-
kest. Eerder was hij Principal Guest Conductor 
van Philadelphia Orchestra, en chef-dirigent 
van Brussels Philharmonic, SWR Symphonie-
orchester, en van Royal Scottish National Or-
chestra. Recente engagementen omsluiten 
samenwerkingen met onder andere het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest, Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, Czech 
Philharmonic en Rotterdams Philharmonisch 
Orkest.

HAYOUNG CHOI, cello
www.hayoungchoi.com

Hayoung Choi, geboren in 1998 in Bielefeld, 
won in 2022 de eerste prijs in de Koningin 
Elisabethwedstrijd. Haar palmares telt meer-
dere onderscheidingen waaronder de eerste 
prijs in de Internationale Krzysztof Penderecki 



 

Cello Competition, de International Johannes 
Brahms Competition en het Yewon Concours 
in Korea.

Choi deelde reeds het podium met onder meer 
Boston Philharmonic en het Camerata Salz-
burg. Als kamermusicus heeft zij opgetreden 
met gerenommeerde musici zoals Jörg Wid-
mann, Mitsuko Uchida  en Martin Helmchen.

BRUSSELS PHILHARMONIC 
www.brusselsphilharmonic.be 

“De wereld heeft symfonische muziek nodig. 
En symfonische muziek heeft de wereld nodig.” 

Dat is de overtuiging van Brussels Philhar-mo-
nic. Als symfonisch orkest, opgericht in 1935 
onder de vleugels van de Belgische openba-
re omroep, zit het in ons DNA om de symfo-
nische wereld maximaal te ontsluiten. Door 
te vernieuwen met respect voor het waarde-
vol verleden houden we symfonische muziek 
van gisteren, vandaag én morgen relevant 
en inspirerend - voor onszelf en de hele sa-
menleving. Dat doen we vanuit de historische 
Studio 4 van Flagey in Brussel, samen met 
muziekdirecteur Kazushi Ono: hij deelt onze 
open en avontuurlijke geest en het rotsvas-
te geloof in de noodzakelijke kruisbestuiving 
tussen kunst, het leven en de maatschappij.
Brussels Philharmonic is een instelling van de Vlaamse 

Gemeenschap.



 

MUSICI 
DIRIGENT 
Stéphane Denève 

SOLIST
Hayoung Choi, cello

CONCERTMEESTER 
Otto Derolez

VIOOL 1 
Bart Lemmens (2), Olivia Bergeot, Annelies 
Broeckhoven, Cristina Constantinescu, 
Francisco Dourthé Orrego, Sára Kovács,  
Eva Pusker, Justine Rigutto, Kristina 
Rimkeviciute, Sviatoslava Semchuk, Anton 
Skakun, Alissa Vaitsner, Gillis Veldeman 

VIOOL 2 
Samuel Nemtanu (1), Véronique Burstin, 
Alexis Delporte, Aline Janeczek, José Manuel 
Jiménez Garcia, Mireille Kovac, Eléonore 
Malaboeuf, Sayoko Mundy, Naoko Ogura, 
Julien Poli, Stefanie Van Backlé, Bram Van 
Eenoo 

ALTVIOOL 
Béatrice Derolez (1), Griet François (2), Philippe 
Allard, Eduard Ataev, Marina Barskaya, 
Hélène Koerver, Amalija Kokeza, Agnieszka 
Kosakowska, Barbara Peynsaert, Patricia Van 
Reusel 

CELLO 
Kristaps Bergs (1), Barbara Gerarts, Julius 
Himmler, Inés Iglesias Walch, Sophie 
Jomard, Maria Palazon, Emmanuel Tondus, 
Elke Wynants 



 

CONTRABAS 
Jan Buysschaert (1), Nassim Attar, Luzia 
Correia Rendeiro Vieira, Thomas Fiorini, 
Daniele Giampaolo, Simon Luce 

FLUIT 
Lieve Schuermans (1), Sarah Miller

HOBO 
Joris Van den Hauwe (1), Emily Ross 

KLARINET 
Maura Marinucci (1), Midori Mori (2)

FAGOT
Marceau Lefèvre (1), Jonas Coomans (2)

HOORN 
Hans van der Zanden (1), Mieke Ailliet (2), 
Claudia Rigoni, Luc van den Hove 

TROMPET 
Steven Bossuyt (1), Rik Ghesquière 

TROMBONE 
David Rey (1), William Foster (2), Tim Van 
Medegael (2)

TUBA 
Jean Xhonneux (2)

PAUKEN 
Gert François (1)

PERCUSSIE 
Titus Franken (2), Stijn Schoofs (2)

(1) aanvoerder 
(2) solist 


