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Programma

Ludwig van Beethoven Trio opus 11 voor hobo, fagot en piano
1770-1827   - Allegro con brio
     - Adagio
     - Tema: Pria ch’io l’impegno, Allegretto

Michail Glinka  Trio pathétique voor hobo, fagot en piano
1804-1857   - Allegro moderato
     - Scherzo - Trio
     - Largo
     - Allegro con spirito

Manuel de Falla  Uit 7 Canciones Populares Españoles: 
1876-1946   - Asturiana 
     - Polo

Francis Poulenc  Trio voor hobo, fagot en piano
1899-1963    - Lento - Presto
     - Andante con moto
     - Rondo: Très vif

Philharmonie
Haarlem



Toelichting

Trio met een straat-hit
Als jonge pianist werkte Ludwig van Beethoven in Wenen stap voor stap toe naar 
zijn debuut als componist. De eerste klap moest een daalder waard zijn, het werd 
een bundel met drie pianotrio’s. Goed gemikt: de uitgave zou Beethoven 700 
gulden opleveren, destijds het jaarloon van een ambtenaar. Later viel ook het 
Pianotrio nr.4 opus 11 in goede aarde. Dit opgewekte en toegankelijke stuk werd 
enorm populair in heel Europa, maar vooral in Wenen door het laatste deel. Dat is 
een reeks variaties over een wat platte deun uit een komische opera L’amor marinaro 
(Zeemansliefde) van Joseph Weigl die in 1797 in Wenen met groot succes op de 
planken kwam. De tekst bij de deun begint met ‘Pria ch’io l’impegno’ wat zoveel 
betekent als: ‘Voordat ik eraan begin, moet ik iets te ontbijten hebben.’ 

Het is nauwelijks te geloven wat een schatkist aan variaties Beethoven uit dit thema 
van niks heeft weten te distilleren. Hij weet in Variaties 4, 7 en 8 de meezinger 
zelfs tot een ernstige en hier en daar mineur getinte samenzang te vermommen. 
Bijzondere momenten bieden de tweede Variatie voor alleen hobo en fagot, en 
de laatste met een voor die tijd ongehoorde absurde triller in de pianopartij en 
een cadensachtige notensliert, die de al even bizarre afloop inluidt. Diezelfde 
kunst van het eindeloos variëren en omspelen heeft Beethoven in de eerste twee 
delen ten beste gegeven, een briljant en opgewekt Allegro en een expressief 
Adagio. Dit langzame deel begint met een eenvoudige fagotcantilene die meer 
ontwikkelingskracht in zich bergt dan men de eerste acht maten vermoedt. Dit trio 
geeft een indruk van hoe Beethoven in zijn vroege Weense jaren geïmproviseerd 
heeft achter de piano.

Hoe Russisch klinkt Glinka?
De tweede muziek van vanmiddag stamt van de man die onsterfelijk is gebleven 
dankzij vooral één werk: de wervelende ouverture tot Roeslan en Loedmilla uit 
1842, een opera die alleen in Rusland nog wel wordt opgevoerd. Tsjaikovski noemde 
de componist van de opera, Michail Glinka, de profeet en patriarch van de Russische 
muziek. Het hier gespeelde Trio pathétique (1832) schreef Glinka in de tijd dat 
hij compositie studeerde aan het conservatorium van Milaan, de tijd ook dat hij 
kennis maakte met de opera’s van Donizetti en Bellini. Dat verklaart het weinig 
Russische karakter van het werk, dat eerder herinnert aan de muzikale wereld van 
Mendelssohn en Schumann. Waarschijnlijk vanwege de bezetting met klarinet en 
fagot (en dus niet met de klassieke pianotrio-bezetting viool, cello en piano) is dit 
stuk niet doorgedrongen tot de categorie van vertrouwde Russische pianotrio’s als 
die van Tsjaikovski, Arenski en Rachmaninov. Het ‘pathétique’ uit de titel heeft 
vermoedelijk een amoureuze achtergrond, want Glinka noteerde op het handschrift 
van het Trio: ‘Ik heb de liefde alleen leren kennen door de pijn die ze brengt.’ 



Spaanse volksliederen zonder woorden
Manuel de Falla (1876-1946) zag het als zijn levenstaak de autochtone Spaanse 
muziek te promoten als uitvoerder en componist. Daarvoor verdiepte hij zich in de 
onoverzienbare schatten van Spanjes muzikale verleden. In zijn eigen muziek echoot 
de flamenco uit Andalusië, vermengd met invloeden van Debussy en Ravel, de 
Franse componisten die hij leerde kennen in zijn Parijse studiejaren. Veel van Falla’s 
werken ontstonden bij zijn terugkeer naar Madrid tegen het begin van de Eerste 
Wereldoorlog. In 1939 vertrok hij vanwege het Franco-regime naar Argentinië, 
waar hij in Alta Gracia in 1946 overleed. In 1915 voltooide hij zijn bewerking van 
zeven Spaanse volksliederen, Siete canciones populares españolas. Het zijn ritmisch 
gekruide volksliederen op uit Spanjes rijke verleden en door Falla omhangen met 
een romantische jas. Ze zijn niet alleen bekend in hun originele gezongen versie, 
maar ook in een arrangement voor viool (vanmiddag: hobo) en piano. Hier horen 
we twee van de zeven liederen. Eerst een klaaglied waarin een wilg meetreurt met 
een treurende geliefde (Asturiana), en dan een wild lied uit Andalusië met uitroepen 
over het wel en wee van de liefde (Polo). 

Franse esprit voor blazers
De Franse componist Francis Poulenc keek om naar het tijdperk van heldere 
contouren en klare lijnen, naar de tijd van de barok, naar Haydn en Mozart. Hij 
bevrijdde de ‘Klassieke Muziek’ van haar zwaarwichtigheid en permitteerde zich 
knipogen naar vroeger, naar muziek uit het café en de balzaal, net als zijn grote 
voorbeelden Satie en Stravinsky. Zo ook in zijn eerste echte kamermuziekwerk, het 
driedelige Trio voor hobo, fagot en piano uit 1926. In een brief aan muziekcriticus 
Claude Rostand, gaf Poulenc toe: ‘Ik houd van mijn Trio, omdat het doorzichtig 
klinkt en goed is uitgebalanceerd.’ Het eerste deel lijkt een Allegro van de hand 
van een achterkleinzoon van Haydn. En het afsluitende Rondo is vol echo’s van 
het Scherzo uit het Tweede pianoconcert van Camille Saint-Saëns, terwijl door het 
centrale Andante de geest van Mozart waait. Maar ook lijkt Duke Ellington af en 
toe over Poulencs schouder mee te kijken en hem hoekige jazzy akkoorden in te 
fluisteren.
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Alexei Ogrintchouk
Hoboïst Alexei Ogrintchouk studeerde aan de Gnessin School in Moskou en soleerde 
al op zijn dertiende in Rusland, Europa en Japan. Vanaf 1995 studeerde in Parijs, 
waar hij afstudeerde met eerste prijzen voor hobo en kamermuziek. Zijn docenten 
waren onder meer Maurice Bourgue, Jacques Tys en Jean-Louis Capezzali. Hij won 
diverse prijzen in Genève en Rusland en een Borletti-Buitoni Trust Award. Vanaf 
1999 was hij eerste solohoboïst van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 



sinds 2005 bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Alexei Ogrintchouk soleerde 
met diverse orkesten in Rusland, Engeland, Hongarije en het Concertgebouworkest. 
En hij speelde kamermuziek met Gidon Kremer, Leif Ove Andsnes, Radu Lupu en 
Thomas Quasthoff. Alexei Ogrintchouk doceert aan de Londense Royal Academy 
of Music, het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en sinds 2011 als opvolger 
van zijn docent Maurice Bourgue in Genève. Daarnaast geeft hij masterclasses aan 
bijvoorbeeld het Pablo Casals Chamber Music Academy in Prades en de Mahler 
Academy in Ferrara.

Bram van Sambeek
Bram van Sambeek (1980) ontving in 2009 de Nederlandse Muziekprijs, een 
gelegenheid waarbij hij het Fagotconcert van Goebaidoelina speelde met het 
Rotterdams Philharmonisch en chefdirigent Nézet-Séguin. In 2011 won hij een 
Borletti Buitoni Trust Award, en vervolgens werd hij toegelaten tot de ‘Chamber 
Music Society Two’ van het Lincoln Center in New York. Van 2002-2011 was Bram 
van Sambeek solofagottist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij soleert 
geregeld bij het London Symphony Orchestra en het Mahler Chamber Orchestra en 
doceert aan het Conservatorium van Rotterdam. Bram van Sambeek maakt deel uit 
van het Schulhoff Trio en het Orlando Kwintet, en werkt geregeld samen met onder 
meer Alexei Ogrintchouk, Cecilia Bernardini, Julius Drake, Liza Ferschtman en Jörg 
Widmann. Bram van Sambeek studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag bij Joep Terwey en Johan Steinmann, studeerde verder bij Gustavo Núñez, 
Brian Pollard, Klaus Thunemann en Sergio Azzolini. 

Hans Eijsackers
Hans Eijsackers studeerde onder meer bij Gérard van Blerk, Jan Wijn en 
György Sebök. In 1992 studeerde hij met onderscheiding af aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. Hij vervolgde hij zijn studie aan de European 
Mozart Academy in Kraków, en trad daarna op in Boedapest, Zuidoost-Azië, 
Cornwall en New York. Hij was winnaar van de Rotterdamse Piano-3-daagse, 
het Prinses Christinaconcours en het Europees Pianoconcours in 1991 in 
Luxemburg. Tevens ontving hij tweemaal de Zilveren vriendenkrans van het 
Concertgebouw. Sinds 2013 doceert hij liedinterpretatie aan de Robert Schumann 
Hochschule te Düsseldorf, ook is hij docent kamermuziek en duoklas aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarnaast treedt hij veelvuldig op als 
solist, kamermusicus en liedbegeleider. Afgelopen jaren was hij te horen met de 
soloprogramma’s ‘Hommage’ en ‘Bella Italia’, en in pianoconcerten van Brahms en 
Martinů. Hij werkte onder meer samen met de dirigenten Otto Tausk, Neeme Jervi, 
Gordan Nicolic en Yannick Nézet-Seguin. Geregeld is Hans Eijsackers te gast bij het 
Storioni Festival, het Grachten Festival, het Danube Music Festival, het Festival di 
Musica Classica di Linari en de Proms in Londen. Van 2007 tot 2010 was hij artistiek 
leider van het zomerse Uitgast Festival in het Natuurpark in Lelystad.


