Nog meer
Beethoven &
Sjostakovitsj

Eten en
drinken

Amateurdag: bespeling Cavaillé-Coll orgel

De Theatertafel

Tijdens het festival mogen amateurs plaats nemen achter het
klavier van het monumentale Cavaillé-Coll orgel in de Grote Zaal.
Iedereen met een zeker speelniveau krijgt de gelegenheid het orgel
maximaal een half uur te bespelen. Informatie en aanmeldingen
bij Anton Pauw: apauw@haarlem.nl

In de prachtige Van Warmerdam Zaal staat op zaterdag tussen
het middag- en avondconcert De Theatertafel klaar voor een
feestelijk diner. U zit met elkaar aan lange tafels. Een parade van
heerlijke gerechten verdeeld over drie gangen komt voorbij,
geserveerd met een glas wijn. Informatie en bestellen via:
kassa@theater-haarlem.nl of 023 - 512 12 12

za 29 februari | Grote Zaal
Volledig schema wordt bekend gemaakt via www.de48uurvan.nl

gratis

za 29 februari 18.00u | Van Warmerdam Zaal

Informatie en
kaartverkoop
online

www.de48uurvan.nl

telefonisch

023 - 512 12 12
ma t/m vr 10.00 tot 16.00 uur

bespreekbureau
Philharmonie

Lange Begijnestraat 11, Haarlem
ma t/m vr 10.00 tot 16.00 uur en
tijdens het festival is het
bespreekbureau geopend

€ 36

De Blauwe Zaal is geopend!
De Blauwe Zaal is tijdens ‘De 48 uur van’ geopend
voor een drankje en een hapje.

Beethoven & Sjostakovitsj in de foyer
In verschillende muzikale samenstellingen of solo op de
concertvleugel van de Philharmonie treden enthousiaste
jonge musici in de spotlights.
15.15 tot 15.45 u Leerlingen Muziekschool Hillegom
19.00 tot 20.00 u Leerlingen afdeling Excellence Klassiek,
Muziekschool Amsterdam

De Philharmonie presenteert van 5 t/m 7 maart 2021
De 48 uur van Tsjaikovski & Stravinsky

vr 28 feb vanaf 19.15u | za 29 feb vanaf 10.00u
zo 1 mrt vanaf 11.00u

Beethoven &
Sjostakovitsj

za 29 februari | Grote Foyer
gratis

28, 29 februari &
1 maart 2020

Beethoven & Sjostakovitsj met Hart & Ziel
Leerlingen van Hart Muziekschool spelen Beethoven &
Sjostakovitsj in ongewone bezettingen en bijzondere
arrangementen. Een clarinet choir, een gitaarensemble,
een saxofoonkwartet, een fagotorkest, jeugdige strijkers,
een pianokwartet, een gemengd ensemble… laat u in een
gezellige, informele ambiance verrassen door gedreven
Haarlemse amateurmuzikanten.

zo 1 maart 13.15u | Kleine Zaal
gratis

Rabobank Haarlem en Omstreken is
hoofdsponsor van de Kleine Zaal

Nederlands Kamerorkest, Atrium String
Quartet, Raoul Steffani & Gerold Huber,
Liza Ferschtman & Enrico Pace,
Nederlands Blazers Ensemble

Concerten

Liesbeth den Boer
Programmasamensteller

Ludwig van Beethoven

Beethoven

Nederlands Kamerorkest
Zevende Symfonie
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Sjostakovitsj

Vanwege de overwinning op Napoleon was het Weense
publiek euforisch over Beethovens jubelende ‘Zevende
Symfonie’. Maar volgens Carl Maria von Weber moest de
componist van dit werk rijp zijn voor het gekkenhuis.
Sjostakovitsj hielp zijn jeugdige zoon op weg door speciaal
voor diens eindexamen het ‘Tweede Pianoconcert’
te schrijven. In dit programma zit Dejan Lazić achter
de toetsen. Al jarenlang is hij een vaste gast van het
Nederlands Kamerorkest.

Gordan Nikolić leiding, viool
Dejan Lazić
piano
Beethoven
Sjostakovitsj
R. Strauss

Dmitri Sjostakovitsj

Raoul Steffani bariton, Gerold Huber piano,
Liza Ferschtman viool, Enrico Pace piano

Symfonie nr. 7
Pianoconcert nr. 2
Pianotrio nr. 1 opus 8
Serenade opus 7

vr 28 februari 20.15u | Grote Zaal
vanaf € 23

Vioolsonate nr. 10 opus 96
An die ferne Geliebte opus 98
Lied aus der ferne, Ich liebe dich
In questa tomba oscura
Adelaïde opus 46
Preludes voor viool en piano opus 34
Spanish Songs opus 100

za 29 februari 16.00u | Kleine Zaal
vanaf € 26

Atrium String Quartet & Solisten
Nederlands Kamerorkest
Grote muziek in kleine bezetting
Voor dit bijzondere concert wordt het gelauwerde Atrium String Quartet
uit Sint-Petersburg ingevlogen. Goede bekenden in Nederland, als
‘quartet-in-residence’ werden de vier strijkers in Amsterdam gecoacht
door Stefan Metz aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie. Ze
brengen hier Beethovens monumentale ‘Grosse Fuge’, die van spelers
en luisteraars nog steeds het uiterste vraagt. En van Sjostakovitsj die
autobiografische bladzijden vol melancholie en droefenis. Met collega’s
uit het Nederlands Kamerorkest brengen ze Beethovens ‘Septet’ tot
leven, een van de meest geliefde werken uit zijn vroege Weense jaren.

Nikita Boriso-Glebsky viool, Anton Ilyunin viool,
Dmitry Putulko altviool, Anna Gorelova cello
Rick Huls klarinet, Remko Edelaar fagot,
Fokke van Heel hoorn, Annette Zahn contrabas
Raoul Steffani, Foto: Martin Dijkstra

Drie dagen achtereen hoort u een verfijnde keuze uit muziek van
de twee grootheden uit twee verschillende eeuwen.

Als eerbetoon aan Beethoven en Sjostakovitsj hebben vier bevlogen
musici in dit concert een mooi pact gesloten. Liza Ferschtman en
Enrico Pace deelden al eerder het Haarlemse podium in zinderende
optredens. Nu laten ze horen hoe de twee componerende pianisten
naast hun eigen instrument de viool alle ruimte gaven in een boeiende
samenspraak. Dankzij de zanger Raoul Steffani en pianist Gerold
Huber groeit de avond uit tot een gemengd vocaal-instrumentaal
programma zoals Beethoven en Sjostakovitsj gewend waren.

Lisa Ferschtman, Foto: Marco Borggreve

Festival
rond twee
ongeëvenaarde
componisten
1770 is een magisch jaartal in de muziekgeschiedenis en zelfs
in de westerse cultuur. Want toen werd in Bonn Ludwig van
Beethoven geboren. Vanuit de klassieke wereld van Haydn en
Mozart sloeg hij een brug naar de romantiek. Zijn persoonlijkheid
was zo dominant dat die nog steeds voelbaar is in het mondiale
muziekleven. Zelfs de Rus Dmitri Sjostakovitsj heeft zich klein
gevoeld bij zijn grote voorbeeld. Beide componisten stonden
tijdens hun leven vol in de schijnwerpers, maar hadden ook de
nodige problemen met het centrale gezag. De grootmeesters
bewandelden hun eigen weg en wisten hun artistieke vrijheid
te waarborgen. Muziek was hun toevluchtsoord en uitlaatklep.
Ongeëvenaarde meesterwerken zagen het levenslicht. Beethoven
veroverde en verbaasde de wereld met zijn 9de Symfonie en
Grosse Fuge terwijl Sjostakovitsj de ziel diep beroerde met zijn
liederen en zijn 8ste Strijkkwartet.

Raoul Steffani & Gerold Huber
Liza Ferschtman & Enrico Pace
Stemmen en handen ineen

Beethoven
Sjostakovitsj

Grosse Fuge; Septet
Strijkkwartet nr. 8

za 29 februari 20.15u | Kleine Zaal
vanaf € 26

Nederlands Blazers Ensemble
Beethoven 9

Muziekcafé - 19.40u interview dirigent/solist (gratis)

Lezing

Salon

Saskia Törnqvist | Beethoven & Sjostakovitsj

Jaap Stork | Ludwig & Dimitri

Beethoven en Sjostakovitsj leefden in totaal verschillende
tijdperken en plaatsen. Toch hebben hun levens raakvlakken.
Beethoven werkte onder het toenemend conservatisme van
Klemens von Metternich. Sjostakovitsj ondervond hoe Josef
Stalin de Sovjetmaatschappij verstikte met zijn paranoia. Beide
componisten wisten hun authenticiteit te behouden en hun
artistieke grenzen te verleggen. Musicologe Saskia Törnqvist
bepreekt vanuit deze achtergrond de composities die centraal
staan in deze 48 uur van.

Spreken over Beethoven en Sjostakovitsj is spreken over
vrijheidsdrang in zijn veelkleurige gedaante. Ode aan de Vrijheid
zogezegd, met een knipoog naar dichter Friederich Schiller. Over
nieuwe wegen banen door weerbarstige modder. Jaap Stork
speelt en bespreekt de strijdvaardigheid, affectie, bezetenheid en trouw die deze twee grootmeesters van de Europese
toonkunst kenmerken. Een verhaal over een handtekening van
vier tonen, ontzag voor Bach, twee ‘wijsjes van niks’, over
kat-en-muis met censuur en een haperend lijf.

za 29 februari 14.30u | Van Warmerdam Zaal
€ 5 exclusief drankje, de capaciteit is beperkt: boek op tijd

zo 1 maart 12.00u | Blauwe Zaal
Gratis

Ode aan de vreugde. Midden in het Beethovenjaar 2020 kiest het
NBE voor de Negende Symfonie van de Weense grootmeester.
Een speciaal NBE koor van zangers uit verschillende culturen en
windstreken zingt Ode to Joy (Alle Menschen werden Brüder), een
optimistisch, hartstochtelijk en hoopvol stuk en de meest universele
boodschap over saamhorigheid tussen mensen. Beethoven voelde
zich thuis in de idealistische tekst van Schiller, waar de krachten
van vrijheid en revolutie leiden tot een rechtvaardige
en klasseloze samenleving. Plaatselijke koren
zullen zoveel mogelijk bij deze ‘Ode aan de
Muzikale
vreugde’ betrokken worden.
y in de
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zo 1 maart 14.30u | Grote Zaal
vanaf € 26
Inleiding - 13.30u gratis, wel reserveren.

