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48 uur lang Mahler

en Schönberg

In ’De 48 uur van …’ neemt de
Philharmonie de bezoeker mee
naar het Wenen van het begin van
de 20e eeuw. Daar treffen we Gustav Mahler, schepper van grootschalige symfonieën en zijn vriend
en protegé, de muzikale revolutionair Arnold Schönberg.
In vier concerten staat het werk
van beide componisten centraal.
Schönberg zorgde voor een aard-

’Pierrot Lunaire’. Mezzosopraan
Ekaterina Levental en het New
European Ensemble presenteren
het mysterieuze meesterwerk
zaterdag om 16.00 in een enscenering van Chris Koolmees.
Mahler ontleende zijn roem aan
zijn symfonieën. ’Camerata RCO’
brengt op zaterdag om 20.15 uur
zijn Vierde terug tot kamermuziekformaat met sopraan Judith

verschuiving met zijn atonale
muziek, maar zijn vroegere werken wortelen nog stevig in de
romantiek. Vrijdag 15 maart om
20.15 uur speelt het Nederlands
Kamerorkest zijn ’Verklärte
Nacht’ maar ook een bewerking
die hij maakte van Mahlers ’Lieder
eines fahrenden Gesellen’. Opzien
baarde Schönberg met zijn
’Sprechgesang’ in het monodrama

Schönbergs
ongehoorde
klanken
advertentie

D

e eerste keer dat zangeres, harpiste en theatermaakster Ekaterina Levental ’Pierrot Lunaire’ van Schönberg hoorde,
vergeet ze nooit mee. „Het is zo
een ontregelend stuk, zo anders
dan de muziek die ik tot dan toe
gehoord had. Het was alsof ik een
nieuwe wereld binnenstapte.” Ook
haar partner, vormgever en regisseur Chris Koolmees, wist niet wat
hij meemaakte bij zijn kennismaking met het stuk: „Ik hoorde een
vreemdsoortige verzameling klanken.”
„Baanbrekende muziek”, vindt
Levental het in 1912 geschreven
werk. „Schönberg neemt er afscheid van de normen en waarden
van de westerse muziek. Harmonie, melodie en structuur laat hij
los. Hij vraagt de zangeres niet te
zingen maar te spreken. Het stuk is
oorspronkelijk voor een actrice
geschreven. Het zoekt de grens op
tussen zingen en niet-zingen. Voor
mij als zangeres is dat een enorme
uitdaging. Je moet je eigen perceptie van zingen loslaten en op zoek
gaan naar iets nieuws om te kunnen communiceren.”

Expressionistische films
Voor Koolmees viel het kwartje
toen hij op zoek ging naar beelden
bij deze muziek. Daarbij stuitte hij
op expressionistische films uit die
tijd. „Ik herkende iets in de pianomuziek bij die films. Die is simpelweg op het effect van de klank
geschreven.”
Koolmees ziet in de 21 liederen over
de maanzieke Pierrot Lunaire een
moderne persiflage op de romantiek. „Voor mij is Pierrot het maanmeisje dat ons een spiegel voorhoudt. Wij kijken naar de maan

’Zijn muziek
verdient een
breed publiek’

met onze dromen en verlangens.
Maar hoe kijkt de maan naar ons
terug? Die lacht zich kapot om ons
romantische dwepen. Er zit veel
humor in het stuk.”
Voor Levental en Koolmees is ’Pierrot Lunaire’ uitgegroeid tot een
gezamenlijk levenswerk.

Heilig stuk muziek
Het project bracht hen in 2012
samen en heeft hen sindsdien niet
meer losgelaten. „We willen het
stuk voor een breed publiek invoelbaar maken, ook voor mensen die
niet zo snel in een concertzaal
komen. Aan de fantastische muziek hebben we verschillende lagen
toegevoegd. Zo zit er voor iedereen
iets in. We onderzoeken hoe ver je
kunt gaan met een heilig stuk
muziek. Dit stuk geeft heel veel
ruimte. We doen best gekke dingen
op zoek naar expressie, maar we
hebben de grens nog steeds niet
bereikt.”
Zoekend naar een geschikte vorm
kwam Koolmees uit bij een interactieve installatie. „Ekaterina bestuurt met haar bewegingen het
beeld. Ik werk met een kinect camera, zo’n apparaat waarmee je
bijvoorbeeld op de computer kunt
tennissen. Ik heb daar speciale
software voor gemaakt die licht
surrealistische beeldelementen
oplevert.”

Winand van de Kamp
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dacht aan leven, werk en tijd van
de twee componisten in respectievelijk een lezing (16 maart om
14.30 uur) en een salon (17 maart
om 12.00 uur). Leerlingen van de
Muziekschool Hillegom en de
Muziekschool Amsterdam spelen
op zaterdag in de Foyer muziek
van 19e- en 20e-eeuwse componisten.
Meer info: www.de48uurvan.nl

Mahlertraditie
in het klein
Klarinettist Hein Wiedijk kan
het niet ontkennen: „Zijn muziek vormt een groot deel van
mijn leven.” Wie, zoals hij, in
het Koninklijk Concertgebouworkest speelt ontkomt niet aan
Gustav Mahler. Alle negen symfonieën heeft hij in 23 jaar langs
zien komen. „We zijn een echt
Mahlerorkest en spelen die
stukken heel vaak. Dan wordt je
er wel in ondergedompeld.
Vorige week nog speelde Wiedijk
de Zevende symfonie onder
leiding van dirigent Jaap van
Zweden. Komende zaterdag
buigt hij zich als lid van het uit
musici van het Concertgebouworkest bestaande ’Camerata
RCO’ over de klassieke Vierde,
zijn favoriet.
In plaats van meer dan honderd
zitten er dan zestien musici op
het podium. Wiedijk: „Ik vind
het leuk om die symfonieën in
kleine bezetting te spelen. Ook
uit historisch oogpunt. Toen
Mahler ze componeerde was het
hedendaagse muziek. Daar
moest je de mensen, zoals nu
ook nog, soms met de haren bij
slepen. Dat was wat Schönberg
deed met zijn ’Verein für musikalische Privataufführungen’.”
Tussen 1918 en 1921 organiseerde
Schönberg concerten met moderne muziek. Een orkest was
niet voorhanden en dus klonken
grote werken in een kamermuzikale bewerking.
Zo maakte zijn leerling Erwin
Stein een bewerking van Mahlers Vierde symfonie.
„Door de kleine bezetting is het
alsof je dwars door het stuk
heen kunt kijken”, vertelt Wiedijk. „Zo gaat het stuk voor mij
meer leven. In het orkest ben je

maar een klein radertje in het
geheel.”
’Camerata RCO’ werd opgericht
om naast het orkestwerk ook
kamermuziek te kunnen spelen.
Het bloed kroop waar het niet
gaan kan en al snel verscheen
Mahlers muziek ook hier op het
repertoire. Wiedijk: „In Berlijn
ontmoetten we een keer een
jongen die met een clubje ’Mini
Mahler’ een nieuwe bewerking
van de Negende symfonie speelde. Dat leek ons ook wel wat. In
het buitenland bestaat een deel
van de charme van ons ensemble
eruit dat we uit het Concertgebouworkest komen. Zo kunnen
de mensen ook op plekken waar
het grote orkest niet zo snel
komt meegenieten van onze
Mahlertraditie.”
Wat nemen de musici mee
van de indrukwekkende traditie van het orkest?
„Best heel veel. Die muziek zit
in je bloed. Maar in het ensemble moet je wel op een andere
manier spelen. In het orkest
moet je boven een grote groep
strijkers uitkomen, hier is dat
anders. We proberen wel de
kleur van het orkest op te roepen. Maar in de bewerking neigt
het stuk ook naar Brahms, naar
kamermuziek. En sommige
dingen werken in kleine bezetting nog ontroerender. Als ensemble hebben we meer vrijheid. We zijn wendbaarder. Dat
maakt dat je in sommige opzichten dichter bij je ideaal kunt
komen.”
Behalve de Vierde symfonie en
het vroege Pianokwartet van
Mahler staat ook muziek van
Schönberg op het programma.
Wiedijk: „Ik vind het leuk om
Mahler juist met de Cabaretliederen van Schönberg te combineren. Bij Schönberg denk je al
snel aan heel moeilijke muziek.
Onze dirigent, Patrick Hahn,
een heel enthousiaste jonge
jongen, is ook een fantastische
pianist. Hij kruipt voor deze
liederen achter de piano.”
Winand van de Kamp
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Camerata RCO
speelt de Vierde
van Mahler

Nieuwe technologie
Moderne techniek en de beeldentaal van de expressionistische films
vormen zo een nieuwe, theatrale
werkelijkheid. Met een knipoog
naar de nieuwe technologie noemen ze hun performance ’Pierrot
Lunaire 2.01’.
In Haarlem speelt Levental de
voorstelling voor het eerst samen
met vijf musici van het New European Ensemble. Eerder trok ze in
een solo performance door Nederland met een in Japan opgenomen
geluidsband. Van een vol plein in
Heerlen tot in een klein zaaltje in
Friesland, overal waren de reacties
enthousiast. Koolmees: „De mensen waren ’flabbergasted’: alsof we
drie kwartier in Berlijn zijn geweest.”

van Wanroij als soliste. Zondagmiddag om 14.30 uur speelt het
Nederlands Blazers Ensemble
samen met sopraan Christianne
Stotijn en tenor Marcel Rijans
Mahlers symfonie in vermomming
’Das Lied von der Erde’ in een
bewerking voor blazers.
Musicologe Saskia Törnqvist en
pianist Jaap Stork besteden aan-
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