
Programma

Astor Piazzolla   ‘Invierno Portano’
1921-1992

Arne Werkman  Tempo di Pavana  
*1960 Tempo di Tarantella voor viool en piano   

Jérôme Ducros  Encore voor cello en piano  
*1974

Johan Halvorsen  Noorse dans nr. 1
1864-1935

Edvard Grieg  Lente voor viool en piano 
1843-1907

Boris Fedorov   6 Confused diffusions on a fragment by Chopin
*1959 voor piano en contrabas

Franz Schubert  Kwintet in A, D667 ‘Forellenkwintet’
1797-1828 - Allegro vivace
 - Andante
 - Scherzo: Presto
 - Thema en Variaties op ‘Die Forelle’: Andantino
 - Finale: Allegro giusto  

Philharmonie Haarlem Grote Zaal | Zondag 20 februari 2022, 15.00 uur

Anna Fedorova, piano - Eldbjørg Hemsing, viool 

Dana Zemtsov, altviool - Benedict Kloeckner, cello  
Nicholas Schwartz, contrabas



Toelichting

Van Noorse lente tot Argentijnse winter
De jonge Oekraïense pianiste Anna Federova maakt inmiddels vanuit Nederland haar 
fabelachtige talent wereldkundig. Vanmiddag heeft ze vier vertrouwde muziekvrienden bijeen 
gebracht. Met de in Nederland woonachtige altvioliste Dana Zemtsov nam ze al een heerlijke 
duo-cd op. En maar liefst twee met de Duitse cellist Benedict Kloeckner. Samen met de 
Noorse violiste Eldbjørg Hemsing en de Amerikaanse contrabassist Nicholas Schwartz is de 
groep compleet voor Schuberts onsterfelijke Forellenkwintet. Maar ook in solo’s, duo’s en een 
kwartet zijn de vrienden te volgen in hun muzikale wereldreis. Die voert van de Argentijnse 
winter van tangomeester Astor Piazzolla naar het Wenen van Franz Schubert. Maar liefst drie 
tussenstops zijn er in het heden, zoals bij de vader van Anna Federova, Boris Fedorov.  

Het antwoord van Piazzolla 
‘Voor mij,’ zei Astor Piazzolla ooit, ‘was tango altijd meer voor het oor dan voor de voeten.’ 
Hij bracht met de tango een van de populairste dansen van het westelijk halfrond tot grote 
bloei. Met zijn Estaciones Porteñas (De vier seizoenen) schreef Piazzolla een soort moderne 
versie van De vier jaargetijden van Antonio Vivaldi. Net als bij Vivaldi’s Winter wisselen ook in 
Piazzolla’s ‘Invierno Portano’ (Winter in Buenos Aires) vurige passie en serene rust elkaar fraai 
af. Misschien nog een toepasselijk citaat over de winter? Volgens Piazzolla zoog hij in Buenos 
Aires de tango in zich op ‘in een ijskoude kamer in een pension, in het cabaret van de jaren 
1940, in de cafés met balkons en orkesten, uit de mensen van gisteren en vandaag, en uit de 
geluiden van de straat.’ 

Statige ‘oude’ dans in een hedendaagse jas
Ook Arne Werkman brengt in Tempo di Pavana en Tempo di Tarantella traditie en moderniteit 
op boeiende wijze bij elkaar. De in Den Haag geboren componist studeerde in Genève, 
en begin jaren 1990 compositie bij Tristan Keuris aan het Utrechts Conservatorium. Hij 
werd bekend door zijn muziek voor Prinsjesdag, en zijn Alice in Wonderland. In de twee 
hier gespeelde werken heeft Arne Werkman zijn hedendaagse licht laten schijnen op 
traditionele dansen van weleer. Eerst vult hij de statige oude barokke hofdans pavane met 
een moderne inhoud. Aan de motoriek is nog de gang van de aloude dans te herkennen, maar 
de samenklanken verraden de componist van onze tijd. Zo ook in de echte uitsmijter van zijn 
hand, een hedendaagse kijk op de virtuoze Italiaanse springdans Tarantella.

Virtuoze romantiek van Ducros
De naam van Jérôme Ducros kennen muziekliefhebbers misschien als pianist. Want in 
die hoedanigheid toert de in Avignon geboren musicus regelmatig de wereld over. Jérôme 
Ducros studeerde piano aan de conservatoria van Orléans en Parijs. Zijn vele optredens met 
kamermuziek brachten hem ertoe zelf met succes de pen ter hand te nemen als componist. 
Zo is Encore een adembenemend virtuoos stuk voor cello en piano waar in zo’n zeven minuten 
halsbrekende technische capriolen voorbijtrekken, maar in het zangerige middendeel ook 
zoete melancholie uit vroeger tijden. 

Een Noorse dans
Een tamelijk onbekende naam is ook die van de Noorse componist Johan Halvorsen, een 
jongere tijdgenoot van Edvard Grieg. Hij studeerde in Oslo en Stockholm en werkte als violist 



en dirigent in die steden, en ook in Bergen, Helsinki, Leipzig en Sint-Petersburg. Als componist 
schreef hij opera’s, werken voor orkest, symfonieën, soloconcerten en ook kamermuziek. De 
folkloristische Noorse dans nr. 1 voerde Johan Halvorsen zelf als eerste uit in 1897 in Bergen 
met goede vriend Sigurd Lie achter de vleugel. 

Een lyrisch stuk over de lente
Edvard Grieg is vooral bekend door de muziek bij Henrik Ibsens toneelstuk Peer Gynt, en 
natuurlijk het befaamde Pianoconcert opus 16. Grieg had zich ten doel gesteld een typisch 
Noorse muziekstijl te ontwikkelen, geïnspireerd door de dansen volksmuziek van zijn 
land. Dat is goed te beluisteren in de Lyrische stukken voor piano die hij in de loop van de 
jaren componeerde. Dat zijn korte aantrekkelijke juweeltjes met duidelijke hints naar de 
Noorse volksmuziek. Door hun grote populariteit gingen ze als warme broodjes over de 
toonbank en had Grieg een comfortabele oude dag. Hier horen we het betoverende bijna 
impressionistische Aan de lente opus 43 nr. 6, in een versie voor viool en piano. 

Boris Fedorov eert Chopin
Dan muziek van de Oekraïense pianist componist Boris Fedorov, de vader en leermeester 
van Anna Fedorova. Hij studeerde zelf in 1983 met onderscheiding af als pianist aan 
het Tsjaikovski Staatsconservatorium in Moskou en is al drie decennia docent aan het 
Staatsconservatorium in zijn geboorteplaats Kiev. In 2020 ontving hij de titel van ere-artiest 
van Oekraïne. Datzelfde jaar liet hij ook voor het eerst als componist van zich horen, waarvan 
één resultaat hier tot klinken komt, 6 Confused Diffusions on a fragment by Chopin opus 1, voor 
de zeldzame combinatie van piano en contrabas. Het is een verre groet van Boris Fedorov aan 
de componist die hij zo veel bestudeerd en gespeeld heeft, over wie hij studies publiceerde 
en zijn studenten onvermoeibaar de weg wees.  

Een landelijk kwintet
Ten slotte een van de bekendste werken van Franz Schubert: het Forellenkwintet. Het borrelde 
in hem op in het prachtige kleine plaatsje Steyr tussen Linz en Wenen en met uitzicht op 
een verrukkelijk berglandschap. Het kwintet dankt zijn naam aan het vierde deel, een serie 
variaties op het lied Die Forelle dat Schubert twee jaar eerder schreef. Het Forellenkwintet 
staat in A-groot, Schuberts toonsoort van tevredenheid en optimisme, en is landelijk van 
karakter. Het is de componist gelukt het zonnige en vredige landschap van Opper-Oostenrijk 
in zijn muziek te weerspiegelen. De opgewektheid, de associaties met het heerlijke 
natuurschoon en het populaire volksliedachtige thema van Die Forelle hebben dit werk tot een 
van de bekendste muziekstukken uit het klassieke repertoire gemaakt. 

Clemens Romijn



Biografieën

Anna Fedorova
De in Kiev geboren pianiste Anna Fedorova (1990) studeerde onder meer in haar geboortestad 
en in Imola bij Leonid Margarius. Ze is winnaar van veertien internationale pianowedstrijden, 
en treedt op in de belangrijke concertzalen van Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Ze 
werkte met vele internationale orkesten en dirigenten samen en werd wereldwijd bekend via 
YouTube, waar haar optreden in Rachmaninovs Tweede pianoconcert in het Concertgebouw 
miljoenen keren werd bekeken. Zij speelt ook kamermuziek en was in 2017-2018 artistiek 
leider van het Internationaal Kamermuziek Festival Ede in de Edesche Concertzaal.

Eldbjørg Hemsing 
Eldbjørg Hemsing is een van de toonaangevende jonge violisten van vandaag. Ze beleeft 
momenteel een internationale carrière met een hoge vlucht: ze nam drie bekroonde albums 
op, bracht verschillende veelgeprezen nieuwe composities in première en trad op in de meest 
prestigieuze zalen in 15 landen. Een recent hoogtepunt was het openingsconcert van het 
Bergen International Music Festival 2021 met Hillborgs Tweede vioolconcert.

Dana Zemtsov 
Altvioliste Dana Zemtsov is winnaar van wedstrijden in Luxemburg, Italië, Oostenrijk, Duitsland, 
Portugal en Nederland. In 2010 won ze de Nederlandse competitie ‘Avond van de jonge 
muzikant’, werd ze de ‘Jonge muzikant van het jaar’ en vertegenwoordigde ze Nederland 
op de ‘Eurovisie Young Musicians Competition’ in Wenen. Dana treedt regelmatig op op de 
belangrijkste internationale podia, speelde met Janine Jansen, Giovanni Sollima, Martin 
Frost, Ilya Gringolts en pianist Boris Berezovsky, en soleerde met het Oekraiëns Nationaal 
Filharmonisch Orkest, Holland Symfonia en Sinfonia Rotterdam. 

Benedict Kloeckner 
De Duitse cellist Benedict Kloeckner (1989) treedt wereldwijd op als solist met gerenommeerde 
orkesten en dirigenten en is een fervent kamermusicus. In 2018 gaf hij de wereldpremière van 
Wolfgang Rihms Dubbelconcert voor 2 cello’s en strijkers, en die van Eun Hwa Cho’s Celloconcert 
in Seoul met het Koreaans Kamerorkest onder leiding van Christoph Poppen. En in 2020 hield hij 
zeven voor hem gecomponeerde werken ten doop van Howard Blake, Elena Kats Chernin, José 
Elizondo, Dai Fujikura, Geoffrey Gordon, Bongani Ndodana-Breen, en Eric Tanguy. 

Nicholas Schwartz
Contrabassist Nicholas Schwartz studeerde in zijn geboortestad Boston, bij Edwin Barker 
en Matthew McDonald. In seizoen 2012/13 was hij deelnemer aan de Herbert von Karajan 
Akademie van de Berliner Philharmoniker. Hij won o.a. de eerste prijs van de International 
Society of Bassists en de Stulberg International String Competition. Sinds 2013 is Nicholas 
Schwartz in dienst van het Concertgebouworkest. Daarnaast speelt hij al jaren ‘s zomers in 
het Verbier Festival Orchestra en Chamber Orchestra. Met pianist Anna Fedorova vormt hij het 
Oyster Duo.


