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Programma

Frédéric Chopin  Prelude opus 28 nr. 4 (arr. Camille Thomas) 
1810-1849  
 Etude opus 25 nr. 7 in cis (arr. Alexander Glazoenov)

 Mazurka in a opus 68 nr. 2 (arr. Camille Thomas)

 Sonate voor cello en piano in g opus 65
 - Allegro moderato
 - Scherzo. Allegro con brio
 - Largo
 - Finale: Allegro

pauze

Frédéric Chopin  Nocturne in b opus posthuum (arr. Misha Maisky)
   
 Wals nr. 3 in a opus 34 nr. 2 (arr. Auguste Franchomme)

Auguste Franchomme  Nocturne opus 14 nr. 1
1808-1884

Frédéric Chopin  Prelude nr. 15 opus 28 ‘Regendrup’ 
 (arr. Auguste Franchomme)

Auguste Franchomme  Air Russe Varié opus 32

Philharmonie Haarlem Kleine Zaal | Zondag 26 februari 2023 15.00 uur

Camille Thomas, cello

Julien Brocal, piano

Wilt u er rekening mee te houden dat oplichtende telefoonschermen ervoor zorgen dat 
andere bezoekers niet optimaal van het concert kunnen genieten. Wij vragen u vriendelijk 
uw telefoon op stil te zetten en geen video of foto’s te maken tijdens het concert.



Toelichting

 “Er is een nieuwe cello-ster ontdekt.” Die nieuwe ster is de Frans-Belgische celliste 
Camille Thomas. Bij de European Broadcasting Union Competition werd ze bekroond met 
1e prijs en benoemd tot ‘Nieuw talent van het jaar 2014’. Hier wordt ze vergezeld door 
de Franse pianist Julien Brocal, die voor zijn soloalbum vijf sterren kreeg van BBC Music 
Magazine: “betoverende Chopin”. In dit programma buigen de twee zich over Chopin 
in zijn Parijse jaren en over de collega met wie ‘de Poolse poëet van het klavier’ in zijn 
zeldzame optredens het liefst optrad: cellist Auguste Franchomme. Daarom klinkt hier ook 
de prachtige Cellosonate die Chopin samen met de vermaarde Franse cellist ten beste gaf 
bij zijn laatste optreden in Parijs in 1848.  

Componist in ballingschap 
Wie de biografie van Frédéric Chopin leest, leert dat hij leefde in een roerige tijd, 
waarin zijn vaderland Polen gebukt ging onder de Russische overheersing. Nadat de 
Poolse novemberopstand in 1830 met veel bloedvergieten was neergeslagen door de 
Russische troepen, verliet Chopin eind 1830 Warschau definitief om zich uiteindelijk 
in Parijs te vestigen, het culturele hart van Europa van die dagen. Daar leefde hij als 
balling vanaf zijn 21ste tot aan zijn dood achttien jaar later. Daar ontstonden ook zijn 
beste en bekendste werken voor piano solo. In Parijs verkeerde Chopin te midden van 
de vele Poolse vluchtelingen en was door één van hen, vorst Radziwill, in het Parijse 
muziekleven geïntroduceerd. Zo ontmoette hij de beroemde operacomponist Meyerbeer, 
de pianovirtuoos Kalkbrenner, de schilder Delacroix, de schrijver Balzac, de Duitse dichter 
Heine en de dichter Adam Mickiewicz, die eveneens  Polen was ontvlucht en in Parijs 
goed bevriend raakte met Chopin. 

Een melancholiek voorspel
Vijf jaar na zijn aankomst in Parijs begon Chopin te schetsen aan een serie van 
vierentwintig korte pianostukken in alle majeur- en mineurtoonsoorten: de Preludes 
opus 28. Daarbij spiegelde hij zich natuurlijk aan zijn grote voorbeeld Bach, wiens 
Wohltemperierte Clavier hij had gespeld en uitgeplozen. Een deel van de stukken kwam 
op papier in Valldemossa op Majorca, waar Chopin met de schrijfster George Sand 
de winter van 1838-39 doorbracht om de vuile lucht van Parijs te ontvluchten. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is de ‘Regendrup’-prelude verderop in het programma. 
Maar het concert opent met de prachtige melancholieke Prelude opus 28 nr. 4, hier in een 
bewerking voor cello en piano. Franz Liszt hoorde hier ‘poëzie waarvan de wieg in gouden 
dromen had gestaan’. 

Verstilde etude
Zelfs in zijn hoogst virtuoze etudes blijven Chopins dichterlijke kwaliteiten en expressieve 
zeggingskracht bewaard. De etudes verschenen in twee verzamelingen van elk 
twaalf stuks, opus 10 en 25. Ze ontstijgen volledig aan het soort louter technische 
pianostudiestukken dat tot dan toe was verschenen, zoals die van Beethovens leerling Carl 
Czerny, waarmee Chopin ook werd groot gebracht. De hier gespeelde en gearrangeerde 
Etude opus 25 nr. 7 sluit qua verstilling en droefenis goed aan bij de voorbije prelude. 



Mazurka 
Een van de meest geliefde gezelschapsdansen van de Poolse gemeenschap in Parijs 
was de mazurka, een mengeling van volksdansen uit de Poolse landstreek Mazurië in 
driekwartsmaat en met een extra nadruk op de tweede tel (in tegenstelling tot een wals). 
Chopin zette in totaal 57 mazurka’s op papier, deels om op te dansen, maar vaker als 
een soort collage van elementen die klinken als fragmenten van walsen en nocturnes. 
Hij tilde de vroegere volksdans op tot een nieuwe expressieve kunstvorm met zijn eigen 
handtekening, zoals hier te horen is in de gearrangeerde Mazurka opus 68 nr. 2. 

Het laatste werk van Chopin
Chopin was een van de meest geliefde figuren uit de Parijse salons in de jaren 1830 
en 1840. Toch griezelde hij van openbare optredens, met name in grote zalen. In zijn 
zeventien Parijse jaren trad hij slechts zo’n vijftien keer in het openbaar op, en dan nog 
liefst samen met 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, het laatste werk dat hij nog kon publiceren: ‘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. 

Nachtelijk kleinood 
Speciaal maakte Chopin naam met een genre dat hij niet zelf uitvond maar tot grote 
verfijning bracht en daardoor eigenlijk op zijn naam zette: de nocturne. Deze ‘nachtelijke’ 
kleinoden zijn romantische karakterstukken in een licht melancholieke stijl, met een 
expressieve melodie boven gebroken akkoorden. Franz Liszt zag de nocturne als een goed 
expressiemiddel van persoonlijke en diepe emotie, zoals het hier gespeelde arrangement 
van de postume Nocturne in b. ‘De allerdroevigste liederen zijn de allermooiste’, vond de 
Franse dichter Alfred de Musset.

Virtuoze wals bewerkt
‘Ik heb niets meegekregen van wat specifiek Weens van aard is, en daarom kan ik nog 
steeds geen walsen spelen.’ Dat zei Chopin tegen een vriend toen hij terugkwam van 
een concertreis naar Wenen. De authentieke Weense walsstijl was hem van nature 
vreemd, zo leek het, maar de wals was wel omni-present in het Europese muziekleven. 
Daaraan spiegelde Chopin zich wel, maar hij vond de wals opnieuw uit als een eigen 
kunstvorm, net als bij de mazurka. Hier horen we de virtuoze Wals nr. 3 opus 34 nr. 2 in 
een arrangement van Auguste Franchomme. 

Franchomme - Nocturne en Air Russe Varié 
Het concert klinkt uit met Chopins ‘Regendrup’-prelude en twee werken van zijn trouwe 



vriend Franchomme die tot zijn dood aan zijn zijde bleef. De verstilde Nocturne opus 
14 nr. 1 was oorspronkelijk voor twee cello’s maar klinkt hier voor cello en piano. En de 
uitgebreide Air Russe Varié opus 32 is een werk voor cello en strijkkwartet of piano van 
een minuut of tien. Zo eindigt dit portret van een muzikale vriendschap met muziek die 
weinig te horen is in de concertzaal, maar wel uit de pen gevloeid is van de beroemdste 
Franse cellist uit Chopins tijd. 

Clemens Romijn

Biografieën 

De Frans-Belgische celliste Camille Thomas werd door de European Broadcasting Union 
Competition bekroond met 1e prijs en werd benoemd tot ‘Nieuw talent van het jaar 2014’. 
Ze tekende een contract bij Deutsche Grammophon, als eerste Belgische musicus. Ze 
speelde de wereldpremière van het voor haar geschreven Celloconcert van Fazil Say in het 
Théâtre des Champs-Elysées. Daarnaast speelde ze met orkesten in Duitsland, Frankrijk, 
Tsjechië, Polen en België. Camille Thomas werd geboren in 1988 in Parijs, begon op haar 
vierde met cellospelen. Vanaf 2006 studeerde ze in Berlijn bij Stephan Forck en Frans 
Helmerson aan de Hanns Eisler Hochschule für Musik, en daarna bij Wolfgang-Emanuel 
Schmidt aan de Franz Liszt Hochschule für Musik in Weimar. Ze werkte samen met de 
dirigenten Paavo Järvi, Mikko Franck, Marc Soustrot, Darrell Ang, Kent Nagano, Stéphane 
Denève en met orkesten als de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Academia Santa 
Cecilia, de Sinfonia Varsovia, Staatsorchester Hamburg, de Lucerne Festival Strings, het 
Orchestre National de Bordeaux en Brussels Philharmonic.

Julien Brocal, recent uitgeroepen tot “Revelation of the Year” door BBC Music Magazine 
trad op zevenjarige leeftijd voor het eerst op in de Salle Cortot (Parijs). Hij studeerde 
piano bij Erik Berchot aan het Conservatoire National de Région de Marseille en bij Rena 
Shereshevskaya aan de École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Dankzij Maria 
João Pires kreeg hij in 2013 een artistieke residentie in de Muziekkapel Koningin Elisabeth 
in Brussel. Brocal steunde de ontwikkeling van het kinderkoor Equinox, opgericht door 
Maria João Pires. ‘Poëzie, spontaniteit, terughoudendheid en een diep gevoel voor de 
structuur en het bewustzijn van geluid zijn zeldzame kwaliteiten waarmee hij begiftigd is’, 
vond Maria-João Pires. Onlangs werkte Julien Brocal samen met de Nederlandse celliste 
Lidy Blijdorp voor haar debuutalbum Journeyers, met nieuwe arrangementen van Ravel 
voor piano en cello. Zijn nieuwste soloproject verscheen in het voorjaar van 2020.


