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Welkom

 Tragische liefde, epische retoriek en allesverterende passie zijn de rode draad in dit 
programma. Sensationeel en dramatisch, zo liet Saint-Saëns zijn versie van Samson et 
Dalila eindigen – met een orkestraal showstuk. Even tragisch, even fataal is het einde van 
Wagners Tristan und Isolde. Voor de ultieme liefde volgt Isolde haar Tristan de dood in.
Niet met finales, maar met indrukwekkende openingsscènes: zo veroverde Richard Strauss 
het publiek. In Don Juan tekent hij de grote minnaar als een complex karakter van vlees 
en bloed, die na talloze flirts en relaties gebroken en alleen achterblijft – met alweer een 
tragische dood als einde.

Als vaste componist voor onder meer de magische wereld van Fellini schreef Nino Rota 
talloze bekroonde soundtracks bij elkaar. Van die voor La Strada maakte hij later een 
balletsuite. Film of concertzaal, Rota bleef doorheen zijn oeuvre trouw aan zijn eigen 
stijl met prachtige melodieën, romantische lijnen en een meesterlijke orkestratie. In zijn 
Concerto voor harp komt het genie van deze volbloed componist helemaal tot leven.
De cd ‘Nino Rota – works for harp’ met onder meer het harpconcerto, gespeeld door 
Anneleen Lenaerts en Brussels Philharmonic, is recent uitgekomen bij Warner Classics.



Concert Plus

Music Talk 
Kamermuziekzaal, 19u15

Vanavond presenteert Sander De Keere de inleiding. Te gast is harpiste Anneleen Lenaerts.

Signeersessie
Foyer, pauze

Meet & Greet met Anneleen Lenaerts.



Programma

Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Nino Rota   Concerto voor harp
  I. Allegro moderato 
  II. Andante 
  III. Allegro

Richard Strauss Don Juan, op. 20

pauze

Nino Rota La Strada: Suite dal balletto
  I. Nozze in campagna – ‘E arrivato Zampanò’
  II. I tre suonatori e il ‘Matto’ sul filo
  III. Il Circo (Il numero di Zampano) - I giocolieri - 
   Il violino del ‘matto’
  IV. La rabbia di Zampano
  V. Zampano uccide il ‘Matto’ - Gelsomina impazzisce di dolore 
  VI. L’ultimo spettacolo sulla neve - ‘Addio Gelsomina’
   Intermezzo
  VII. Solitudine e pianto di Zampano

Richard Wagner Tristan und Isolde: Isoldes Liebestod

einde concert: +/- 22u

Brussels Philharmonic · Jun Märkl, dirigent · Anneleen Lenaerts, harp 



Toelichting

 ‘Liebestod’, letterlijk vertaald ‘liefdesdood’, is een vaak terugkerend thema in de kunst, 
literatuur en muziek. Het begrip staat voor een eeuwige liefde die de dood en het aardse 
bestaan overstijgt. Voor een allesverterende, onmogelijke passie tussen twee geliefden, die 
pas vervuld kan worden in en na de dood van beide minnaars. Het best bekende voorbeeld 
is ongetwijfeld Shakespeares tragedie Romeo and Julia. Ook Richard Wagner verklankte 
dit universele en tijdloze thema in zijn opera Tristan und Isolde, naar de Middeleeuwse 
mythe over Isolde, die voor de ultieme liefde haar Tristan de dood in volgt. De slotaria uit 
de opera is van een onwaarschijnlijke schoonheid, Wagners ode aan de liefde en de dood. 
 
 Een fatale afloop is wat de muzikale liefdesverhalen in dit programma met elkaar 
verbindt. In Camille Saint-Saëns’ versie van Samson et Dalila leidt een bedrieglijke 
liefde tot een dramatisch einde. Richard Strauss zorgt dan weer voor adembenemende 
openingsmaten in het symfonisch gedicht Don Juan, waarin hij het complexe portret 
schetst van een passionele romanticus en rokkenjager. Ook deze minnaar blijft na talloze 
flirts en relaties gebroken en alleen achter.  
 
 Net zoals Strauss’ indrukwekkende orkestwerk als een film afspeelt, versmelten klank 
en beeld in de muziek van Nino Rota. De componist werd onder andere bekend om zijn 
weergaloze muziek voor de films van Fellini, waarvan de melodieën ook terugkeren in zijn 
concertwerken. In zijn score voor de tragikomedie La Strada weerklinkt zowel een lach als 
een traan. 

De kracht van de verleiding

 In de loop van de 19de eeuw leidde een fascinatie voor het mysterieuze, kleurrijke en 
sensuele van vreemde culturen tot een nieuwe kunststroming: die van het oriëntalisme. 
Een beroemd voorbeeld is de dichtbundel Les Orientales uit 1829 van Victor Hugo. 
De 41 gedichten verbeelden scènes uit de Griekse onafhankelijkheidsoorlog tegen het 
Ottomaanse Rijk en weerspiegelen ook de neerbuigende en stereotiepe manier waarop 
het westen naar oostelijke culturen kijkt. Ook Saint-Saëns (1835-1921) liet zich door de 
oosterse cultuur beïnvloeden. In de winter ruilde hij het sombere Parijs maar al te graag in 
voor het milde klimaat van Egypte of Algerije. Reizen die hem inspireerden tot exotisch 
getinte werken zoals zijn Vijfde ‘Egyptische’ Pianoconcerto en de opera Samson et Dalila.  
 
 Het libretto voor die opera is van de hand van bevriende dichter Ferdinand Lemaire. 
Hij baseerde zich op Voltaires bewerking van het gelijknamige Bijbelse fragment uit het 
Oude Testament. Het verhaal situeert zich in de 12de Eeuw voor Christus, in Palestina, 
waar de heldhaftige Samson de opstand van de Hebreeërs tegen de Filistijnen leidt. 



Samson beschikt over een bovenmenselijke kracht, maar heeft één zwakke plek: hij kan 
niet weerstaan aan vrouwelijke charmes. Dalila, een priesteres uit het vijandige kamp, 
maakt hier handig gebruik van en ontfutselt zo het geheim achter zijn kracht. In de 
gevangenis bidt Samson om vergiffenis en toont zich bereid zijn leven op te offeren voor 
de bevrijding van zijn volk. Wanneer hij tijdens een groot overwinningsbacchanaal bespot 
wordt door Dalila en de Filistijnen, wordt zijn wens verhoord: hij laat de tempel instorten 
en sleurt zo alle aanwezigen met hem de dood in.  
 
 Het conflict tussen Samson en Dalila, en tegelijk dat tussen de westerse en oosterse 
cultuur, krijgt in de muziek van Saint-Saens uitdrukking in het gebruik van een apart 
instrumentarium en karakteristieke thema’s – van sensuele melodieën tot exotische 
dansen. Hoogtepunt is de Bachannale uit de slotact, een wilde dans waarin Delila haar 
vrouwelijkheid inzet om Samson te misleiden. Het stuk opent met een verleidelijke 
improvisatorische melodie, en mondt uit in een extatische dans.  

Eeuwige romantiek

 Zo’n tien jaar na de première van Saint-Saens’ Samson et Dalila voltooide Strauss 
(1864-1949) zijn eerste symfonisch gedicht Don Juan (1888), naar een gedicht van 
Nikolaus Lenau. Strauss bouwde daarmee het genre van het symfonisch gedicht uit tot 
een op zichzelf staand genre, dat geen externe tekst of uitleg meer behoefde. Vernieuwend 
aan Strauss’ aanpak was onder andere de overkoepelende dramatische spanningsboog en 
organische structuur, die zich ontvouwt naarmate het verhaal zich ontspint.   
 
 Dankzij het overweldigende succes van Don Juan veroverde Strauss een vaste plaats 
op internationale concertprogramma’s. De protagonist is Don Juan, een vrijdenker 
die aanvankelijk voldoening vindt in het veroveren van vrouwenharten, maar stilaan 
pessimistisch wordt omdat zijn jachtpartijen gaan vervelen. De romanticus verlangt naar 
een meerwaarde, en worstelt met een inwendig conflict dat hem ten slotte doet hunkeren 
naar een allesbevrijdende dood. 

 Strauss vangt zijn compositie aan met een karakterschets van de held: na een 
stormachtige opening met opeenvolgende rusteloze thema’s, klinkt het glansrijke Don 
Juan thema. In de volgende passage gaat dit heroïsch motief de confrontatie aan met 
drie karakteristieke liefdesthema’s – de vurige toegewijde liefde, de passionele liefde en 
de sentimentele liefde. Deze ontwikkelen zich in een continue melodische lijn totdat de 
klarinet de dood aankondigt. 



 Strauss bewees met Don Juan zijn meesterlijk inlevingsvermogen in de rokkenjager. 
De componist zou dit te danken hebben aan de ontmoeting met zijn toekomstige vrouw, 
die plaatsvond tijdens de voltooiing van het werk. Strauss bleef daarentegen wel trouw aan 
zijn geliefde. 

Tragische liefde

 Even tragisch eindigt La Strada (1954), de vierde langspeelfilm van Federico Fellini 
(1920-1993), en de derde samenwerking tussen Nino Rota (1911-1979) en de Italiaanse 
regisseur. Beide heren ontmoetten elkaar begin jaren ’50 in Cinecittà, één van de grootste 
studio’s voor Europese films. Rota maakte al meteen indruk op Fellini: “Net buiten 
Cinecittà merkte ik een grappige, kleine man die op de foute plek op de tram stond te 
wachten. Hij leek zich nergens iets van aan te trekken. Ik voelde me verplicht met hem 
te wachten. Ik was er zeker van dat de tram op zijn vaste plek zou stoppen en we zouden 
moeten rennen, en hij leek er even zeker van dat hij zou stoppen waar hij stond. Tot mijn 
verbazing hield de tram vlak voor ons halt.”  
 
Die eerste ontmoeting vormde het begin van een lange, hechte samenwerking: tussen 
1952 en 1979 voorzag Rota alle films van Fellini van een gepaste soundtrack. Zijn 
invloed op Fellini’s visie en praktijk was enorm en ging zelfs zo ver dat Fellini vaak 
scènes filmde nadat Rota de muziek al had gecomponeerd. Dat de roadmovie over de 
kermisartiest Zampano en zijn hulpje Gelsomina bekroond werd met een Oscar voor 
beste buitenlandse film, is niet verbazend. Het tragikomische verhaal en de muziek – nu 
eens ludiek, dan weer droevig – lijken met elkaar te versmelten. Fellini en Rota tilden het 
filmgenre zo tot een hoger niveau en bemachtigden hun plek in de spotlights. In 1966 
arrangeerde Rota de score tot een balletsuite voor orkest.

Toelichting door Aurélie Walschaert



Pure emoties

 
 Bij Nino Rota denken velen spontaan aan de legendarische zwart-wit films van Fellini, 
zoals La Strada of La Dolce Vita, of kaskrakers als The Godfather en Romeo and Juliet. Stuk 
voor stuk fantastische films, die versterkt werden door de muzikale vertaling van Nino Rota. Als 
geen ander kon hij de beelden begeleiden met nostalgische melodieën en opzwepende ritmes.

Hierdoor werd Rota beroemd bij het grote publiek, maar als wonderkind schreef hij op elfjarige 
leeftijd al een volwaardig oratorium. Er volgden talloze andere klassieke werken, zoals opera’s, 
balletten, concerto’s en kamermuziek … de meesten zijn minder bekend, maar absoluut de moeite 
waard.

Zo zijn de werken die hij voor harp schreef echte pareltjes, of het nu het concerto is, de sonate 
voor fluit en harp, of zijn Sarabanda e Toccata. Het lijkt wel alsof hij het instrument zelf kon 
bespelen, want hij laat de harp met een ongelofelijk gemak op zijn meest natuurlijke manier 
klinken, zonder hierbij technische uitdagingen uit de weg te gaan, en steeds trouw aan zijn eigen 
stijl.

De sterkte van Rota’s muzikale taal is die van de eenvoud, waarin toch dikwijls een innerlijk 
contrast schuilgaat. Hij kan met de grootste ongedwongenheid een lichte, frivole melodie ook 
melancholisch doen klinken, aan feestgedruis een zwaarmoedig karakter meegeven, of een 
ouderwetse melodie in een vingerknip nieuw leven inblazen. Het gebeurt allemaal met een 
overweldigend eerlijke spontaniteit, zodat hij de toeschouwer direct weet te raken, alsof je een 
film zonder beelden bekijkt, maar toch meteen mee bent met het verhaal.

Dit is ook hoe Nino Rota wenste herinnerd te worden: doorheen pure emoties, voorzien van 
een vleugje nostalgie, optimisme, en een gezonde portie humor. Wat is er mooier dan een publiek 
in een oprecht emotioneel verhaal mee te nemen, en het een moment van pure blijdschap te 
bezorgen? Voor mij is dat zijn belangrijkste muzikale boodschap, die ik heel graag met het 
publiek wil delen. 

– Anneleen Lenaerts



 De in München geboren Jun Märkl bouwde een stevige reputatie op als dirigent van 
het Duitse symfonische en operarepertoire en de Franse impressionisten. Hij heeft lang-
durige verbintenissen met de staatsopera’s van Wenen, Berlijn, München en de Semper-
oper Dresden en gaf jarenlang leiding het Mannheim Nationaltheater (1994-2000), het 
Orchestre National de Lyon (2005-2011), het MDR Sinfonieorchester Leipzig (2007-
2012) en het Orquesta Sinfónica de Euskadi (2014-2017).

 Märkl leidde als gastdirigent talrijke orkesten, onder meer het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, Münchner Philharmoniker, Hamburg Philharmoniker, Oslo 
Philharmonic, de orkesten van Cleveland, Boston, Chicago, Philadelphia, Montreal en 
Melbourne, NHK Symphony Orchestra Tokyo, Tonhalle Orchester Zürich en Orchestre 
de Paris. 

 Zijn discografie omvat meer dan 50 cd’s, waaronder de integrale symfonieën van 
Schumann met het NHK Symphony Orchestra, Mendelssohn en Wagner met het MDR 
Sinfonieorchester, Ravel en Messiaen met Lyon en een Debussy cyclus van negen cd’s. In 
2012 ontving hij van het Franse Ministerie van Cultuur de titel van Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres als erkenning voor zijn verwezenlijkingen.

 Jun Märkl werd geboren in Munchen als zoon van een Duitse violist en Japanse 
pianiste. Hij studeerde viool, piano en directie aan de Musikhochschule in Hannover, en 
vervolgens directie bij Sergiu Celibidache in München en Gustav Meier in Michigan. In 
1986 won hij de directie-wedstrijd van de Deutsche Musikrat en een jaar later een stud-
iebeurs van het Boston Symphony Orchestra om in Tanglewood te studeren bij Leonard 
Bernstein en Seiji Ozawa. 

Jun Märkl dirigent



Anneleen Lenaerts harp

 Anneleen Lenaerts is één van de meest gelauwerde harpisten van haar generatie. In 
2010 werd ze benoemd tot Solo Harpiste van de Wiener Philharmoniker.

 Ondanks haar jonge leeftijd heeft Anneleen al een indrukwekkend palmares. Tussen 
1997 en 2010 won ze maar liefst 23 belangrijke prijzen op internationale harpwedstrij-
den, waaronder de ‘Grand Prix International Lily Laskine’, één van de meest prestigieuze 
harpwedstrijden ter wereld en de ‘Internationaler Musikwettbewerb der ARD München’ 
waar ze prijswinnaar werd en winnaar van de Publieksprijs.

 Als soliste speelde ze met orkesten zoals het Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunk, Mozarteum Orchester, Philadelphia Chamber Orchestra, Polish National 
Radio Symphony Orchestra, Collegium Musicum Basel en Brussels Philharmonic.

 Anneleen maakte haar solodebuut in de Carnegie Hall in New York, Wigmore Hall 
in Londen, Berliner Philharmonie, Musikverein Wien, Grosses Festspielhaus in Salzburg, 
Bozar in Brussel, en speelde op festivals zoals het Rheingau Musik Festival, Dresdner 
Musikfestspiele, Lockenhaus en Aspen Music Festival. Haar solo optredens werden opge-
nomen door BBC 3, Bayerischer Rundfunk, Radio France Musique en Deutschlandfunk.

 Anneleen is Exclusive Recording Artist voor het label Warner Classics. In april 2019 
bracht Warner Classics ‘Nino Rota – works for harp’ uit, een cd van Anneleen Lenaerts 
met Brussels Philharmonic, dirigent Adrien Perruchon en fluitist Emmanuel Pahud. 
Eerder nam Anneleen de harpconcerti van Joaquin Rodrigo, Reinhold Glière en Joseph 
Jongen op met Brussels Philharmonic (Warner Classics, 2014).

 Verder is zij Professor harp aan de Universiteit van Maastricht en Faculty Mem-
ber van het Aspen Music Festival (USA) en Pacific Music Festival ( Japan). Anneleen 
studeerde harp aan de conservatoria van Brussel en Parijs, en contrapunt en fuga aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel.



 Brussels Philharmonic werd in 1935 opgericht door de Belgische openbare omroep 
(NIR), en werkte vanaf zijn ontstaan samen met internationale topdirigenten en -solisten. 
Het orkest was en is bekend als pionier in het uitvoeren van muziek van de eigen tijd 
– een reputatie die wereldvermaarde componisten als Bartók, Stravinsky en Messiaen 
naar Brussel haalde. Ook vandaag de dag zet Brussels Philharmonic die traditie verder, 
en neemt het in bijna elk concertprogramma een werk van de 21ste eeuw op. Het orkest 
repeteert en concerteert in de historische thuishaven Flagey in Brussel, hart van Europa, 
dat meteen de ideale uitvalbasis is voor concerten in Vlaanderen en de rest van de wereld.  

 De Franse topdirigent Stéphane Denève is muziekdirecteur van Brussels 
Philharmonic. Zijn passie voor muziek uit de 21ste eeuw en persoonlijke missie om een 
dialoog te creëren tussen het repertoire van vroeger en dat van de toekomst sluit helemaal 
aan op het DNA van het orkest. En dat vertaalt zich niet alleen in de concertprogramma’s 
en opnames, maar ook in het CffOR-platform (Centre for Future Orchestral 
Repertoire). Deze online database verzamelt sleutelinformatie rond symfonische 
composities vanaf 2000, en voedt zo een brede wereldwijde dialoog rond het repertoire 
van de toekomst. 

 Op internationaal vlak heeft Brussels Philharmonic steeds een eigen plaats gehad, 
met vanaf de beginjaren uitnodigingen voor de belangrijkste festivals en concertzalen in 
Europa. Zo speelt het orkest in onder meer Philharmonie de Paris, Musikverein (Wenen), 
Grosses Festspielhaus (Salzburg), Usher Hall (Edinburgh) en Cadogan Hall (Londen). 
De internationale vertegenwoordiging door IMG Touring brengt het orkest naar nieuwe 
podia, zowel binnen als buiten Europa ( Japan in 2017, Noord-Amerika in 2019). In 
maart 2019 stond Brussels Philharmonic voor het eerst in Carnegie Hall in New York, en 
in 2020 trekt het orkest onder meer naar de Elbphilharmonie in Hamburg. 

 Een andere specialisatie waarmee Brussels Philharmonic een internationale reputatie 
opbouwde, is het opnemen van soundtracks bij series, games en films, waaronder de 
Oscar-winnende muziek voor ‘The Artist’ (muziek van Ludovic Bource). In eigen land is 
het orkest vaste partner van Film Fest Gent en MotorMusic, en zijn er jaarlijks concerten 
met iconische films (zowel blockbusters met bekroonde scores als zwart-wit klassiekers 
met een nieuwe soundtrack). 

Brussels Philharmonic



 Intussen bewees het orkest ook op andere vlakken een pionier te zijn. Naast de 
vooruitstrevende initiatieven die lopen, waaronder de Tax Shelter, een stichting voor de 
aankoop van strijkinstrumenten en een partnerschap met Brussels Airlines, schrijft het 
orkest innovatie bewust in op alle vlakken en niveaus van de werking. Zo dragen de heren 
van het orkest het Symphonic Sporting Jacket, op maat ontwikkeld door het Belgische 
Café Costume met technische innovaties op vlak van stof en snit, en werd intendant 
Gunther Broucke uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar 2016.

 De uiteenlopende cd-reeksen van Brussels Philharmonic (Deutsche Grammophon, 
Palazzetto Bru Zane, Warner/Erato Classics, Film Fest Gent, Brussels Philharmonic 
Recordings) krijgen internationale bijval, met onder meer een ECHO Klassik, 
Ceciliaprijs, Choc de Classica de l’année en Diapason d’Or de l’année. Bij Deutsche 
Grammophon en met Stéphane Denève kwamen intussen 3 cd’s uit: een cd rond 
Prokofiev en twee cd’s gewijd aan het 21ste-eeuws repertoire van Guillaume Connesson 
(waaronder de meest recente dubbel-cd Lost Horizon met solisten Renaud Capuçon en 
Timothy McAllister).

Brussels Philharmonic is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. 

www.brusselsphilharmonic.be 
facebook.com/brusselsphilharmonic 
twitter.com/brusselsphil 
youtube.com/brusselsphilharmonic 
@brusselsphilharmonic



Otto Derolez, Concertmeester

Eerste viool 
Nadja Nevolovitsch (1)

Gudrun Vercampt (2)

Olivia Bergeot
Eva Bobrowska
Annelies Broeckhoven
Stefan Claeys
Cristina Constantinescu
Justine Rigutto
Elizaveta Rybentseva
Anton Skakun
Philippe Tjampens
Alissa Vaitsner
Gillis Veldeman

Tweede viool
Mari Hagiwara (1)

Samuel Nemtanu (1)

Mark Steylaerts (2)

Pablo Ases Urenya
Vania Batchvarova
Véronique Burstin
Aline Janeczek
Eléonore Malaboeuf
Karine Martens
Sayoko Mundy
Veerle Van Roosbroeck
Francis Vanden Heede

Altviool
Tine Janssens (1)

Griet François (2)

Benjamin Braude
Phung Ha
Varvara Jitkov
Hélène Koerver 
Agnieszka Kosakowska
Maryna Lepiasevich
Barbara Peynsaert 
Patricia Van Reusel

Cello
Karel Steylaerts (1)

Kirsten Andersen
Aude Dubois
Barbara Gerarts 
Julius Himmler
Sophie Jomard  
Emmanuel Tondus
Elke Wynants

Contrabas
Uxía Martínez Botana (1)

Jan Buysschaert (1)

Thomas Fiorini
Daniele Giampaolo
Benjamin Heymans
Philippe Stepman

Musici



* bezetting onder voorbehoud van wijzingen

Fluit 
Wouter Van den Eynde (1)

Eric Mertens
Jill Jeschek: piccolo (2)

Hobo
Joris Van den Hauwe (1)

Maarten Wijnen
Lode Cartrysse: Engelse hoorn (2)

Klarinet
Eddy Vanoosthuyse (1)

Sandra Balsera
Midori Mori: basklarinet (2)

Fagot
Marceau Lefèvre (1)

Alexander Kuksa
Jonas Coomans: contrafagot (2)

Hoorn
Hans van der Zanden (1)

Pierre Buizer
Mieke Ailliet (2)

Evi Baetens

Trompet
Ward Hoornaert (1)

Luc Sirjacques
Dieter Boffé
Jonas Van Hoeydonck (2)

Trombone
Alexandre Mainz (1)

Barthel Hendrickx
Tim Van Medegael: bastrombone (2)

Tuba
Jean Xhonneux (2)

Pauken
Gert François (1)

Percussie 
Gert D’haese (2)

Tom De Cock (2)

Titus Franken (2)

Gerrit Nulens

Harp 
Eline Groslot (2)

Piano
Yutaka Oya (2)

Celesta
Catherine Mertens (2)

Glossarium
(1) aanvoerder
(2) solist 



Mahler 5 
za 07/09/2019
 Voor wie Mahler nog niet kent is zijn epische Vijfde Symfonie een ideale ‘first date’. 
Intense muziek, die zowel de natuurkracht van de Oostenrijkse bergen weerspiegelt als de 
liefde voor zijn vrouw Alma in het Adagietto – dat wereldberoemd werd door Visconti’s 
film ‘Death in Venice’.

met: Stéphane Denève

Eötvös & Bartok 
za 05/10/2019
 De opera in één act Senza Sangue van Peter Eötvös spiegelt het verhaal van Bartóks 
Hertog Blauwbaards Burcht: een psychologische strijd tussen de vrouw en de man, het 
heden en het verleden, hoop en wanhoop.

met: Peter Eötvös, Viktoria Vizin, Jordan Shanahan, Gábor Bretz

Iedereen Klassiek 
za 26/10/2019
 Wie er de afgelopen jaren bij was, kan erover getuigen: zó vier je feest met klassieke 
muziek. Iedereen Klassiek neemt alles en iedereen mee in een vrolijk bad klassieke 
muziek. Brussels Philharmonic krijgt opnieuw de eer om dit feest af te sluiten, met enkele 
klassiekers uit het hoge Noorden.

met: Ana Tali, Yossif Ivanov

Paradise Lost: Wagner & Strauss 
za 09/11/2019
 Van het aards paradijs, een romantische idylle en de ware liefde tot de gedachten aan 
het voorbije leven en de langverwachte reis naar de andere kant in Richard Strauss’  Tod 
und Verklärung.

met: Jun Märkl, Akiko Suwanai

Nieuw seizoen Brussels Philharmonic 
in Concertgebouw Brugge



Happy 2020! 
zo 05/01/2020
 Het jaar is nog pril, buiten is het donker en koud -  bubbels zijn nodig om 2010 uit 
te wuiven. Niets beter dus dan een heus nieuwjaarsconcert om de overgang te vieren met 
heerlijk energieke Franse componisten, klassiekers van de Strauss-dynastie en andere 
wals-grootmeesters.

met: Victorien Vanoosten, Annelien Van Wauwe

Peer Gynt 
za 25/01/2020
 Muzikale kaskraker en publiekslieveling. De vele Noorse folklore invloeden 
en onverwachte instrumenten maken het werk toegankelijk, maar het is vooral het 
meesterschap van Grieg dat door de muziek het sprookje voor onze ogen én oren tot 
leven wekt.

met: Stéphane Denève, Vlaams Radiokoor

Mahler 6 
za 22/02/2020
 Een muzikaal zelfportret, geprojecteerd op een denkbeeldige held, waarin hij lijkt te 
voorspellen welke tegenslagen het leven nog voor hem in petto zou houden: de dood van 
zijn dochtertje, zijn ontslag en ongeneeslijke hartziekte. 

met: Stéphane Denève

Berlioz: Symphonie Fantastique 
vr 20/03/2020
 Met zijn eigen onbeantwoorde liefde voor een aantrekkelijke actrice als pijnlijke 
inspiratiebron, creëerde Berlioz een intens persoonlijk orkestwerk over een gevoelige 
jonge kunstenaar die wordt afgewezen door zijn droomvrouw.

met: Stéphane Denève, Mischa Maisky



bachtrack:
“The success story of the Brussels Philharmonic is one of 
the miracles of the Belgian classical music scene”

klassiek centraal:
“De violen spelen met een ongekende zachtheid en Jun 
Märkl verliest nooit de controle of concentratie”

resmusica:
“une vraie expérience musicale”

de standaard:
“Brussels Philharmonic ontpopte zich in Parijs als een 
geoliede klankmachine”

diapason: 

“la formation belge a démontré par la haute qualité de ses 
exécutions qu‘elle compte parmi les meilleures en Europe”

scotland herald: 
“What a class act is the Brussels Phil”
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MEER INFO
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BERLIOZ: SYMPHONIE FANTASTIQUE


