
Programma

Francis Poulenc  Sonate voor cello en piano
1899-1963 - Allegro - Tempo di marcia 
 - Cavatine: Très calme
 - Ballabile: Très animé
 - Finale: Largo, très librement - Presto subito - Largo

Manuel de Falla  Siete Canciones Populares Españolas
1876-1946 - El pano moruno 
 - Seguidilla murciana
 - Asturiana
 - Jota
 - Nana
 - Canción
 - Polo

Frédéric Chopin   Sonate voor cello en piano in g
1810-1849  - Allegro moderato
 - Scherzo: Allegro con brio
 - Largo
 - Finale: Allegro
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Toelichting

Het programma begint met ‘een echte’ Poulenc-partituur, vol ironie, sentiment en nostalgie. 
Dan muziek van Manuel de Falla, de toondichter uit het Zuid-Spaanse Cadiz. Hij diepte 
zeven ritmisch gekruide volksliederen op uit Spanjes rijke verleden en stak ze in 1915 in een 
romantische jas. Hier vervult de cello de rol van zanger. Ten slotte die prachtige cellosonate 
die Chopin samen met de vermaarde Auguste Franchomme ten beste gaf bij zijn laatste 
optreden in Parijs in 1848. 

Heldere romantiek met knipoog
Ergens in de jaren 1940 landde een net voltooid strijkkwartet in het Parijse riool bij Place 
Péreire. Nadat hij het had laten doorspelen, oordeelde de componist: rampzalig. Dit is één 
van de vele voorbeelden van de genadeloze zelfkritiek van Francis Poulenc. Hoewel hij met 
groot effect strijkers kon inzetten in zijn theatermuziek was Poulenc huiverig voor het gebruik 
van strijkinstrumenten in kamermuziek. In 1960 weigerde hij zelfs in te gaan op het verzoek 
van Mstislav Rostropovitsj om een werk voor cello te schrijven. Misschien omdat hij al in 
1948 een Sonate voor cello en piano had gecomponeerd, die hij met succes uitvoerde tijdens 
recitals met cellist Pierre Fournier. Al gecomponeerd in 1940 raakte dit stuk achter slot en 
grendel, totdat Poulenc het voltooide en bijschaafde op verzoek van Fournier, aan wie de 
sonate is opgedragen. Het lijkt een collage uit flarden Chopin, Fauré, Ravel, Prokofjev, maar 
ook van muziek uit het theater, de danszaal, het café en het circus, en hier en daar een enkel 
straatdeun. Toch is het niet een louter neo-klassiek afstandelijk spel met voorbije idiomen, 
dat Poulenc hier speelt, want hij houdt van de stijlen die hij citeert. Met name in het eerste en 
tweede deel klinkt onvervalste ontroering door.

Woordloze liederen voor cello en piano
Zoals veel van zijn generatiegenoten koesterde de Spaanse componist Manuel de Falla een 
grote belangstelling voor het muzikale erfgoed van zijn land, zoals Béla Bartók en Zoltán 
Kodály voor dat van Hongarije en Edvard Grieg voor dat van Noorwegen. Speciale interesse 
had De Falla voor de flamenco uit Andalusië en meer specifiek de canto jondo. Echo’s daarvan 
klinken in vrijwel zijn hele oeuvre door. Zijn eerste belangrijke werk was een opera (zarzuela) 
in één akte ‘La vida breve’ uit 1905 die pas in 1913 in première ging. Van 1907 tot 1914 
verbleef De Falla in Parijs, waar hij contact had met Maurice Ravel, Claude Debussy en Paul 
Dukas. Kort voor de naderende Eerste Wereldoorlog die De Falla dwong naar Madrid terug 
te keren schreef hij in Parijs de liederencyclus ‘Siete canciones populares españolas’ (Zeven 
Spaanse volksliederen), gebaseerd op authentieke Spaanse volksliederen, door De Falla licht 
getoucheerd en van een pianobegeleiding voorzien. Naderhand werkte hij zes van de zeven 
liederen om tot een versie voor viool en piano, die hier weer klinken met cello en piano. Zo 
trekken woordloos voorbij een liedje over een Moorse doek (El paño moruno), een oosters 
getint wiegeliedje uit Andalusië (Nana), een bruisend lied waarin een bedrogen minnaar zijn 
wrok begraaft (Canción), een wild lied uit Andalusië met uitroepen over het wel en wee van de 
liefde (Polo), een klaaglied waarin een wilg mee treurt met een treurende geliefde (Asturiana) 
en ten slotte een vertelling over een geheime liefde uit de regio Aragon (Jota). 



Het laatste werk van Chopin
Frédéric Chopin was een van de meest geliefde figuren uit de Parijse salons in de jaren 1830 
en 1840. Toch griezelde deze poëet van het klavier van openbare optredens, met name in 
grote zalen. Het maakte hem dagen lang ziek van angst. In de zeventien jaar dat hij in Parijs 
leefde trad hij slechts ongeveer vijftien keer in het openbaar op, en dan nog vaak samen met 
andere beroemdheden als de zangeres Maria Malibran of de cellist Auguste Franchomme. 
Aan de vriendschap met Franchomme is het ontstaan van Chopins Sonate voor cello en piano 
te danken, een volstrekte eenling in een reusachtig piano-oeuvre en het laatste werk dat de 
componist nog kon publiceren. Met hoeveel moeite Chopin deze sonate ook tot stand bracht, 
ze ging hem zeer aan het hart: ‘De ene keer ben ik er tevreden over, de andere keer niet.  
Ik smijt haar in de hoek, maar haal haar steeds weer tevoorschijn.’ Het is een fraai voorbeeld 
van Chopins late stijl, vol eerbetoon aan het muzikale verleden (ook Chopins eigen vroege 
pianoconcerten!), aan de Franse klavecinisten, aan Bach en Beethoven, maar ook aan de 
mazurka die hier haar ritmische sporen heeft achtergelaten. Chopin gaf het werk samen met 
Franchomme ten beste bij zijn laatste optreden in Parijs op 16 februari 1848.

Clemens Romijn

Biografie

Quirine Viersen (1972) kreeg haar eerste lessen van haar vader Yke Viersen, cellist in het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Ze studeerde cello aan het Conservatorium van Amsterdam, 
bij Jean Decroos en Dmitri Ferschtman. Ze vervolgde haar studie bij Heinrich Schiff aan 
de Universität für Musik und Darstellende Kunst ‘Mozarteum’ in Salzburg waar ze in 1997 
afstudeerde. In 1994 was Quirine Viersen de eerste Nederlandse prijswinnaar op het 
Tsjaikovski Concours en ontving zij tevens de Nederlandse Muziekprijs. In 2000 won zij de 
Young Artist Award van de Credit Suisse Groupe. Quirine Viersen trad op met vele orkesten in 
Nederland, Europa en daarbuiten en met dirigenten als Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, 
Ingo Metzmacher, Valery Gergiev, Jean Fournet en Zubin Mehta. Kamermuziek speelde en 
speelt zij op festivals in Delft, Schwaz, Salzburg en Stavanger. Met pianiste Silke Avenhaus 
vormt zij sinds 1996 een duo en nam zij diverse cd’s op, onder meer met werken van bekende 
en minder bekende componisten. Ze breidde het duo ook uit tot een pianokwartet met 
Benjamin Schmid en Hanna Weinmeister. Viersen speelde in 2006 de cellosuites van Johann 
Sebastian Bach tijdens voorstellingen van Het Nationale Ballet, met een nieuwe choreografie 
van choreograaf Krzysztof Pastor. Haar recital in het Concertgebouw Amsterdam in 2017 
markeerde het succesvolle begin van de samenwerking met pianist Enrico Pace. 
In 2018 speelde Quirine Viersen het Celloconcert van Samuel Barber met de Niederrheinische 
Sinfoniker onder leiding van Diego Martin-Etxebarria. En op de internationale Cellobiënnale 
Amsterdam 2018 hernam ze het Celloconcert van Wolfgang Korngold en speelde ze de 
wereldpremière van Glacier, een solowerk dat Jacob ter Veldhuis voor haar schreef. In 2019 



ging ze met Mozarts Fluitconcert, bewerkt voor cello, de samenwerking aan met Het Gelders 
Orkest onder Lucas Macias Navarro, en met het Nederlands Kamerorkest. Quirine Viersen 
bespeelt een Joseph Guarnerius Filius Andreae cello uit 1715, haar ter beschikking gesteld 
door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Thomas Beijer (1988) is zowel pianist als componist. Hij studeerde bij Jan Wijn aan het 
Conservatorium van Amsterdam en volgde masterclasses bij Jorge Luis Prats, Emanuel Ax, 
Menahem Pressler, Murray Perahia, Pascal Devoyon, Jacques Rouvier en Elza Kolodin. 
Hij sloot in 2011 zijn Masterstudie af met de hoogste onderscheiding. In 2007 won hij het YPF 
Nationaal Pianoconcours. Thomas Beijer geeft sinds zijn tiende recitals in Europa en Azië, en 
speelde onder meer pianoconcerten van Mozart, Beethoven, Brahms, Grieg, Franck, Ravel, 
Gershwin en Adams. Hij maakt deel uit van de Amsterdam Chamber Soloists en is regelmatig 
te gast bij Camerata RCO. Beijer gaf recitals in Europa, Azië en de Verenigde Staten, en werkte 
als solist samen met dirigenten als Neeme Järvi, Gustavo Gimeno, Ed Spanjaard,  
Bas Wiegers en Lucas Macías Navarro. Zijn repertoire reikt van zeventiende-eeuwse muziek 
tot hedendaagse composities, met speciale affiniteit met Spaanse muziek: Albéniz, Granados 
en De Falla. Kamermuziek speelt Thomas Beijer met onder andere celliste Quirine Viersen, 
violiste Simone Lamsma en zangeressen Judith van Wanroij, Barbara Kozelj en Laetitia 
Gerards. Naast zijn pianistische carrière, is Thomas Beijer ook componist. Door de pandemie 
geïnspireerd is zijn liederencyclus ‘A Lock without a Key’, gecomponeerd voor sopraan Laetitia 
Gerards, live uitgevoerd op Radio 4 en opgenomen op cd. Momenteel werkt hij aan een 
concert voor jazzviool en orkest. In 2009 verscheen Beijers eerste cd met muziek van Brahms. 
Daarna volgden cd’s met muziek van o.a. Albéniz, Falla, Granados, Mozart, Rachmaninov, 
Ravel, Rudolf Escher en Frank Martin, alsook zijn eigen composities. De meest recente cd 
is met Poulencs Pianoconcert Aubade, met Camerata RCO en dirigent Yu Lu. Sinds 2019 is 
Thomas Beijer artistiek directeur van de Young Pianist Foundation.


