
Programma

Sergej Rachmaninov  Suite nr. 1 voor 2 piano’s in g opus 5 ‘Fantaisie-Tableaux’
1873-1943 - Barcarolle
 - La nuit... L’amour
 - Les Larmes
 - Pâques

Maurice Ravel Rhapsodie Espagnole
1875-1937 - Prélude à la nuit
 - Malageña 
 - Habanéra
 - Feria 
 
Béla Bartók   Sonate voor 2 piano’s en slagwerk, SZ 110
1881-1945 - Assai lento - Allegro molto
 - Lento ma non troppo
 - Allegro non troppo

Philharmonie Haarlem Grote Zaal | vrijdag 8 april 2022, 20.00 uur

Anna Fedorova, piano
Lestari Scholtes, piano
Dominique Vleeshouwers, percussie
Bence Major, percussie  



Toelichting

Vele pianohamers maken de muziek
‘Onstuimige passie en onaards jubelende zangerigheid.’ ‘Goed gedoseerde spanningsopbouw, 
de kleurenrijkdom die zij in haar spel legt, de fraaie fraseringen, de overtuigende agogiek, de 
pulserende ritmiek zonder nodeloos afleidende accenten en de dynamische proportionaliteit.’ 
Lovende woorden voor de jonge Oekraïense pianiste Anna Federova die inmiddels al jaren 
vanuit Nederland haar fabelachtige talent wereldkundig maakt en dit seizoen artist in 
residence is bij de Philharmonie Haarlem. Voor dit bijzondere programma heeft ze drie 
muzikale vrienden uitgenodigd. 

Dat de piano een instrument is dat kan zingen weet elke muziekliefhebber. Maar dat hij 
kan veranderen in een slagwerkinstrument? Dat bewees de Hongaars componist Béla 
Bartók. Anna Federova vlijt haar vleugel naast die van collega Lestari Scholtes. Zo kijken zij 
met Rachmaninov om naar het tijdperk van de barokke suite en naar Tsjaikovski. En voor 
het Spaanse vuurwerk van Maurice Ravel en de welgemikte ritmes van Bartók treden de 
slagwerkers Dominique Vleeshouwers en Bence Major aan. 

Ruslands laatste romanticus
In 1943 overleed op Beverly Hills in Californië Sergej Rachmaninov, Ruslands laatste 
romanticus. Hij was op enkele dagen na zeventig jaar geworden. Terwijl de componist 
vanaf het begin in het Westen een miljoenenpubliek had, werd zijn muziek in zijn Russische 
vaderland in 1931 in de ban gedaan, omdat zij ‘de decadente houding van de lagere 
middenklasse’ vertegenwoordigt.’ In die tijd woonde de componist, die Rusland tijdens de 
revolutie van 1917 had verlaten, allang in Californië. Vanuit de filmkolonie op Long Island 
verwierf Rachmaninov wereldfaam met werken die hij voor het grootste deel nog in Rusland 
had geschreven. 

Ook het hier gespeelde werk stamt nog uit Rusland, de Suite nr. 1 voor 2 piano’s in g opus 5 
met de ondertitel ‘Fantaisie-Tableaux’. Rachmaninov schreef het werk in 1893 als jongeman 
van twintig, een maand na het overlijden van zijn grote voorbeeld Pjotr Iljitsj Tsjaikovski aan 
wie hij de suite opdroeg. De première was door de componist zelf, samen met Pavel Pabst, op 
30 november 1893 in Moskou. De componist was altijd zuinig met achtergrondinformatie van 
zijn muziek, maar hier was hij open over zijn inspiratiebronnen, hij had de vier delen namelijk 
gebaseerd op gedichten van achtereenvolgens Lermontov, Byron, Tyutchev en Komiakov. Dat 
verklaart ook de ondertitel, een soort fantasie van muzikale schilderingen. Zo is het eerste 
deel een schildering van een boot (barca = Italiaans voor boot of gondel) op het beweeglijke 
water, herkenbaar aan de vele arpeggio’s en parelende omspelingen. Het tweede deel, La Nuit, 
l’Amour (De nacht, de liefde), begint langzaam en rustig maar groeit uit tot een hartstochtelijk 
en expressief klankgedicht en eindigt atmosferisch. Dan volgt een treurig Largo Les Larmes 
(De tranen), menselijke tranen die ongezien en in stilte stromen als stortregens in de nacht. 
Het indrukwekkende laatste deel Pâques is een voorstelling van het Paasfeest met zijn 
uitbundig gebeier en klokgelui van grote en kleine klokken, waardoor Rachmaninov zijn leven 
lang gefascineerd was. 



Hommage aan Spanje 
In het volgende werk kijkt een Franse collega en tijdgenoot van Rachmaninov over de grens 
met de buren, de zuiderburen. Dat was Maurice Ravel. Hij schreef met zijn eerste grote 
orkestwerk een hommage aan Spanje: de Rhapsodie espagnole (Spaanse rapsodie, 1907). 
Ravel was geboren in Frans Baskenland in het schilderachtige vissersplaatsje Ciboure, 
nabij de Spaanse grens en met uitzicht op de Pyreneeën. Spanje bleef Ravels levenslange 
fascinatie en werd nog diverse keren door hem bezongen, zoals in de opera L’Heure espagnole 
en de beroemde Boléro. Net als Debussy in zijn Ibéria citeerde Ravel geen Spaanse melodieën, 
maar zocht hij het in kleurrijke ritmen en rijk versierde ornamenten in Spaanse stijl. De 
dynamische contrasten zijn groot, van de omfloerste strijkers in de nacht in de Prélude, tot 
het brutaal schetterende koper (hier geïmiteerd op piano) in Malageña (dans uit Malaga). De 
ritmisch gepeperde Habanéra (Cubaanse dans uit Havana) was een al ouder stuk voor twee 
piano’s (1895), dat Ravel later gewetensvol orkestreerde, maar waarover hij ontevreden was, 
zei hij tegen Francis Poulenc. Het uitgebreide Feria (Feest) besluit de Rhapsodie espagnole 
wervelend en briljant.

Welgemikte ritmes van Bartók
Een bepaald niet feestelijke atmosfeer heerst er in het volgende werk van dertig jaar later, 
de Sonate voor twee piano’s en slagwerk van Béla Bartók uit 1937, de tijd dat er zich donkere 
wolken samenpakten boven Europa. Het werk ging in première met Bartók en zijn tweede 
vrouw Ditta Pásztory-Bartók op piano en de slagwerkers Saul Goodman en Henry Deneke. 
Dat was op het verjaardagsconcert van de International Society for Contemporary Music 
(ISCM) op 16 januari 1938 in Bazel. De Sonate werd enthousiast ontvangen in de pers en werd 
sindsdien een Bartóks meest gespeelde werken. Hoewel het werk vraagt om vier musici zijn 
er toch negen instrumenten te horen, want de slagwerkers worden ingezet op 3 pauken, grote 
trom, bekkens, triangel, 2 kleine troms (snare drums, zowel een met de snaren aan en een 
met de snaren uit), gong en xylofoon. Daarbij gaf Bartók nog nauwgezette aanwijzingen voor 
de opstelling en het gebruik van de piano’s en het slagwerk. Zelfs behandelt hij de piano’s 
veelal als slagwerkinstrument. Verder schreef hij voor dat een van de pianisten ook de leiding 
heeft van het geheel en de voorschriften in de partituur in de gaten moet houden. 

Clemens Romijn

Biografiën 

Anna Fedorova
De Oekraïense pianiste Anna Fedorova (Kiev, 1990) is woonachtig in Nederland. Als dochter 
van musici begon ze op vijfjarige leeftijd met piano spelen, en een jaar later speelde ze reeds 
voor publiek. Ze studeerde aan het Lysenko Muziek College voor begaafde kinderen en in 
Imola bij Leonid Margarius. Ze behaalde prijzen bij veertien internationale pianoconcoursen, 
waaronder het Internationale Rubinstein In Memoriam pianoconcours en het Internationale 
Jonge Pianistenconcours in Tbilisi. Verder behaalde ze de Dorothy McKenzieprijs aan het 
Internationale Piano Instituut en Festival. Anna Fedorova’s repertoire bestaat grotendeels 



uit muziek uit de romantische stijlperiode van Chopin, Tsjaikovski, Skrjabin en Rachmaninov. 
Zij 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. Anna Fedorova treedt op in concertzalen in Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika, Canada en Azië.

Lestari Scholtes
Lestari Scholtes (1984) gaf vele concerten in Nederland en trad op in vijf continenten, 
zowel solistisch, in verschillende kamermuziekgezelschappen en met haar pianoduopartner 
Gwylim Janssens. Lestari was te beluisteren op vele festivals in Europa en soleerde met 
orkesten als het Israel Symphony Orchestra, Domestica Rotterdam, Sinfonia Rotterdam, het 
Residentie Orkest en het Brabants Orkest. In kamermuziekverband trad zij op met onder 
andere Rosanne Philippens, Daniel Rowland, leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, 
het New European Ensemble en haar eigen pianotrio, TRIO 258. Lestari begon op zevenjarige 
leeftijd met pianoles, studeerde vanaf haar elfde jaar bij Ton Demmers aan het Brabants 
Conservatorium (jong talentklas) en studeerde af bij Jan Wijn aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Sinds 2018 is zij programmeur bij het Grachtenfestival.

Dominique Vleeshouwers
Dominique Vleeshouwers won de eerste prijs, persprijs en publieksprijs van de TROMP 
international percussion competition in 2014. Voor de serie Jonge Nederlanders in 2016 
van Het Concertgebouw creëerde hij samen met Arend Bruijn een vernieuwende cross-
over tussen digitale en akoestische muziek getiteld Playground. Dominique Vleeshouwers 
studeerde cum laude af met de voorstelling ‘Kindsoldaat’ en won de AHK-eindwerkprijs 
voor meest bijzondere eindexamen van de Amsterdamse kunsthogescholen. Hij soleerde 
o.a. met het Asko||Schönberg ensemble, en speelde in de internationale kamermuziekscène 
waaronder met het Moscow Contemporary Music Ensemble en het Nederlands Blazers 
Ensemble. Dominique was gastprofessor aan de Hochschule für Musik in Detmold en docent 
aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam en won de Nederlandse 
Muziekprijs, een zeldzaamheid voor een slagwerker.

Bence Major
Bence Major (Szombathely, Hongarije) studeerde aan de muziekacademie van Debrecen, waar 
hij de Artisjus-prijs won. Hij zette zijn studie voort aan het Conservatorium van Amsterdam 
bij Gustavo Gimeno, Peter Prommel, Ramon Lormans, Victor Oskam, Arnold Marinissen 
en zijn huidige collega’s Nick Woud en Mark Braafhart. Sinds 2014 is hij soloslagwerker 
bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook speelde hij bij onder meer het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Boedapest Festival Orkest. Tijdens zijn studie was hij lid 
van jeugdorkesten als het Gustav Mahler Jugendorchester, het European Union Youth 
Orchester en het Verbier Festival Orkest. Bence Major is sinds 2014 slagwerkdocent aan het 
Conservatorium van Amsterdam.


