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Programma
duur concert → 2u 
inclusief 20min pauze

Symfonieorkest  
Vlaanderen
Kristiina Poska  
dirigent
Pavel Kolesnikov 
piano

DO 24.11, 20:00  CONCERTGEBOUW BRUGGE

VR 25.11, 20:00  CC ZWANEBERG HEIST-OP-DEN-BERG

ZA 26.11, 20:00  MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT

ZO  27.11, 15:00  DE SINGEL ANTWERPEN

MA 28.11, 20:15  CC DE WARANDE TURNHOUT

WO 30.11, 19:30 privé MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE  

VR 02.12, 20:00 PALAIS DES BEAUX-ARTS DE CHARLEROI 

ZO 04.12, 18:00 CC HET PERRON IEPER

VR 09.12, 20:30  LA SEINE MUSICALE PARIJS Fr

Noé Gillerot °2000 (SOV Composers’ Academy) 
Hope exists, fortunately…
Ludwig van Beethoven 1770–1827 
Concerto voor piano nr. 5 in Es, Op. 73,  
‘Emperor’
Erkki-Sven Tüür °1959 
Phantasma
Ludwig van Beethoven 1770–1827 
Symfonie nr. 2 in D, Op. 36
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Noé Gillerot °2000 
Hope exists, fortunately…  
~ creatie in kader van 
SOV  Composers’ Academy

Noé Gillerot schreef Hope exists, 
 fortunately… als een symfonische 
ouverture tot van Beethovens Vijfde 
Pianoconcerto. Oorlog en bezetting 
hangen als een schaduw boven beide 
werken: de oorlog van Napoleon tegen 
onder meer Oostenrijk in 1809, en de 
oorlog van Rusland tegen Oekraïne in 
2022. De partituur opent  dramatisch 
met het orkest als klankmachine vol 
dynamische effecten en timbres. 
Individuele melodieën worden orkestraal 
neergesabeld, tot een fragiele fluit 
ondanks alles overeind weet te blijven 
op de laatste tonen van het Oekraïense 
volkslied. Het middendeel is dromerig, 
met akkoorden uit de Europese hymne: 
van Beethovens Ode an die Freude. 
De finale brengt ons met beide voeten 
terug op de grond, naar een realiteit 
tussen hoop en oorlog, tussen licht 
en donker.

De SOV Composers’ Academy is een traject voor 

jonge Belgische componisten van Symfonieorkest 

Vlaanderen i.s.m. Muziekcentrum De Bijloke.

• Russische invasie van Oekraïne
• België geeft de tand van vermoorde premier Patrice Lumumba terug aan de Democratische 

Republiek Congo (zijn lichaam werd in 1961 door de Belgische politie in zuur opgelost)
• Britse koningin Elizabeth II overlijdt

2022
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Ludwig van Beethoven 1770–1827 
Concerto voor piano nr. 5 in Es, 
Op. 73, ‘Emperor’

I. Allegro 
II. Adagio un poco mosso 
III. Rondo (Allegro ma non troppo)

 
Van Beethoven schreef zijn Vijfde 
Pianoconcerto tussen 1809 en 1811. 
Een onwaarschijnlijke krachttoer, 
zeker gezien de moeilijke persoonlijke 
omstandigheden waarin het werk tot 
stand kwam. Mislukte huwelijksaan-
zoeken, quasi volledige doofheid en 
ernstige hoofdpijn en koorts dreven 
de componist tot wanhoop. Toen de 
troepen van Napoleon in mei 1809 
Wenen aanvielen, kwam daar de 
stress om te leven in een belegerde 
stad bovenop. Waarschijnlijk was het 
J.B. Cramer — een vriend van Beethoven, 
die later heel wat van zijn werken in 
Engeland publiceerde — die met de 
bijnaam ‘Emperor’ of ‘Keizersconcerto’ 
kwam aanzetten. Beethoven zou daar 

niet gelukkig mee zijn geweest. Van zijn 
oorspronkelijke opvatting over Napoleon 
als vrijheidsstrijder was immers niets 
overgebleven, nadat deze zich als keizer 
ontpopt had tot een oorlogszuchtige 
despoot. 

Van Beethoven begint zijn vijfde en 
laatste pianoconcerto op een gedurfde 
manier, met een bijna onmiddellijke 
inzet van de piano. Geen lyrisch of 
thematisch statement hier, maar wel een 
reeks akkoorden, trillers en toonlad-
ders. Het eerste deel is op minutieuze 
wijze uitgewerkt tot één van de langste 
bewegingen die de maestro ooit schreef. 
De pianopartijen evolueren van uitgela-
ten majestueus en verheven tot contem-
platief. Het middendeel is een spel vol 
intieme overpeinzingen ingebed tussen 
het zelfverzekerde en expliciete karakter 
van de hoekdelen. Net wanneer de 
melodie lijkt weg te glijden naar een 
vredig slot, kondigt de solist het thema 
aan van de indrukwekkende finale: een 
uitbundig en dansachtig rondo. 

• Goethe publiceert het eerste deel van zijn memoires Dichtung und Wahrheit
• Napoleon Bonaparte ondertekent het decreet tot invoering van de burgerlijke stand  

in de Lage Landen. Iedereen moet zich wettelijk verplicht een achternaam ‘aanmeten’.
• Geboorte van de Engelse schrijver Charles Dickens

1811–1812
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Erkki-Sven Tüür °1959 
Phantasma

De Estse componist Erkki-Sven Tüür 
groeide op te midden van zijn vaders 
platencollectie: Beethoven, Beethoven en 
nog eens… Beethoven. Als jongen had zijn 
vader tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Beethovens Coriolanus Ouverture (1807) 
ontdekt, het begin van een levenslange 
fascinatie. 

Phantasma (2018) is de geïnspireerde 
ode van Tüür aan een jeugd vol klanken. 
En die vertrekt van een specifiek motief uit 
de Coriolanus Ouverture dat stiekem zijn 
intrede doet om later even mysterieus  te 
verdwijnen, als een spook. De partituur 
ontleent haar dramatische kracht initieel 
aan de geleidelijke fusie tussen de strijkers-
partijen en aan het voortdurend opschalen 
van de ritmische intensiteit. Waar zit het 
fantoom (Phantasma) dan? Luister goed 
naar het moment dat de blazers een reeks 
clusters aan micro-intervallen presente-
ren. En nog een hint: bepaalde ritmische 
patronen die Tüür normaliter niet 
gebruikt, benadrukken  de verschijning. 
Dit alles te ontdekken in ca. 13 minuten 
muziek.

• Vladimir Poetin opent de Kerch-brug die Rusland verbindt met de geannexeerde Krim
• De as van natuurkundige Stephen Hawking wordt begraven in Westminster Abbey (London) 

naast Isaac Newton en Charles Darwin
• Overlijden Charles Aznavour en Montserrat Caballé

2018
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Ludwig van Beethoven 1770–1827 
Symfonie nr. 2 in D, Op. 36

I. Adagio molto - allegro con 
brio

II. Larghetto
III. Scherzo (allegro)
IV. Allegro molto

 

Van Beethoven (1770–1827) voltooide 
zijn Symfonie nr. 2 in het voorjaar 
van 1802. Een optimistische partituur 
vol muzikale grappen, maar ook met 
grandeur en militaire marsritmes. 
Die levendigheid en dynamiek stonden 
in schril contrast met het wanhopige 
besef dat hij stilaan doof werd. 

“Echte kunst is eigenzinnig”, zo liet 
van Beethoven meermaals verstaan. 
Met een avontuurlijke openings beweging 
vol contrasten, creëert hij gespannen 
verwachtingen. Het aan   sluitende 
Larghetto is een van de langste trage 
symfoniedelen die hij ooit schreef. De 
pastorale kleuren en folk-effecten zijn 
een voorafname op de latere Symfonie 
nr. 6, bijgenaamd Pastorale. In de derde 
beweging ruimt het klassieke menuet 
plaats voor een scherzo waarin een 
typische Schuhplattler-dans (dijen-
kletsen) met de aandacht gaat lopen. 
Een letterlijke invulling van de term 
‘scherzo’ die oorspronkelijk naar een 
‘scherts’ verwees. De finale legt via uiterst 
snelle loopjes in de strijkers aanstekelijke 
accenten. Een lach voor de onbevangen 
luisteraar is hier nooit ver weg! 
Johan Van Acker

• Pierre-François Bouchard vindt in Egypte de ‘Steen van Rosetta’, een belangrijke sleutel tot 
het ontcijferen van de hiërogliefen

• Alessandro Volta meldt in een brief aan de Royal Society of London zijn uitvinding van de 
 elektrische batterij

• Het Witte Huis (VS) wordt in gebruik genomen 
• De Act of Union verenigt Groot-Brittannië en Ierland. De koninkrijken Engeland (inclusief Wales) 

en Schotland werden al in 1707 verenigd

1799-1801
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Kristiina Poska
dirigent

© Kaupo Kikkas

www.kristiinaposka.com

→ °1978 Türi, Estland
→ Ze startte haar muzikale carrière in 

Tallinn waar ze koordirectie studeerde. 
Nadien trok ze naar Berlijn en 
studeerde er orkestdirectie aan de 
Hochschule für Musik Hanns Eisler.

→ Sinds seizoen 2019-20 is ze chef- 
dirigent van Symfonieorkest 
Vlaanderen, met wie ze samen de 
volledige Beethoven-cyclus uitbrengt 
op cd bij Fuga Libera. Daarnaast is 
ze vaste gastdirigent van het Lets 
Nationaal Symfonieorkest.

→ Recente hoogtepunten zijn concerten 
met Koninklijk Concertgebouworkest, 
Oslo Philharmonic, Orchestre National 
de Lille, Hallé Orchestra en MDR 
Sinfonieorchester.

→ Naast haar werk als internationale 
concertdirigente heeft Poska een 

succes volle operacarrière. Recent 
dirigeerde ze Die Zauberflöte van 
Mozart door Yuval Sharon bij Staatsoper 
Berlin en Puccini’s La Bohème door 
Robert Carsen bij Opera Ballet 
Vlaanderen.

→ In 2013 won ze de felbegeerde 
Dirigentenprijs van het Forum Dirigieren 
des Deutschen Musikrates. Ze was 
tevens finaliste van internationale 
wedstrijden zoals de Donatella Flick 
Competition, alsook van de Malko 
Competition in 2012 waar ze de derde 
prijs in de wacht sleepte. 
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Pavel Kolesnikov
piano

www.pavelkolesnikov.co.uk

→ °1989 Novosibirsk, Rusland 
→ Hij studeerde aan het Staats-

conservatorium van Moskou bij Sergei 
Dorensky, aan Royal College of Music 
in Londen bij Norma Fisher en aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth in 
Brussel bij Maria João Pires. 

→ Recente hoogtepunten zijn recitals in 
Wigmore Hall Londen, Carnegie Hall 
New York, Konzerthaus Berlijn, Louvre 
Parijs en Suntory Hall Tokyo. 

→ Kolesnikov is ook een actief ensemble-
speler en werkt o.a. samen met 
pianist Samson Tsoy, cellist Narek 
Hakhnazaryan, Hermes String Quartet 
en Calidore String Quartet. Hij is 
curator van het Londense Ragged 
Music Festival, dat in april 2023 
neerstrijkt in Muziekgebouw aan  
‘t IJ Amsterdam. 

→ Momenteel tourt hij met Belgische 
danseres Anne Teresa de Keersmaeker 
met een choreografisch werk gebaseerd 
op de Goldbergvariaties van Johann 
Sebastian Bach.

→ Hij nam deze Goldbergvariaties op bij 
Hyperion en is daarmee toe aan zijn 
zesde opname bij het platenlabel. Met 
zijn opname van Chopins Mazurka’s won 
hij in 2016 de Diapason d’Or.

→ Kolesnikov staat bekend voor zijn 
verbeeldingsrijke pianospel, dat een 
frisse, onverwachte blik op bekend 
repertoire biedt. In 2012 brak hij inter-
nationaal door toen hij de Honens 
International Piano Competition won. 



Al meer dan zestig jaar is Symfonieorkest 
Vlaanderen een vaste waarde in het 
Vlaamse culturele landschap. Met zestig 
geëngageerde en gepassioneerde musici 
en onder leiding van gerenommeerde 
dirigenten brengt Symfonie orkest 
Vlaanderen zowel uitvoeringen en creaties 
van hedendaagse muziek als eigentijdse 
vertolkingen van het vertrouwde symfoni-
sche repertoire vanaf het classicisme. Het 
orkest vervult een voor beeldfunctie in het 
scheppen van kansen voor jonge, talent-
volle musici, componisten, solisten en 
dirigenten, en maakt muziek uit heden en 
verleden toegankelijk voor een zo breed 
en divers mogelijk publiek in Vlaanderen 
en daar buiten.

In 1960 zag Symfonieorkest Vlaanderen 
het levenslicht onder impuls van Dirk 
Varendonck die tevens de eerste dirigent 
van het orkest was. Vanaf 1986 werd het 

‘Nieuw Vlaams Orkest’ gedirigeerd door 
Patrick Peire, Robert Groslot en Fabrice 
Bollon. In 1995 werd het omgedoopt tot 
‘Het Symfonieorkest van Vlaanderen’ en 
wat later tot ‘Symfonieorkest Vlaanderen’. 
Na een grondige hervorming bekleedden 
achtereenvolgens David Angus, Etienne 
Siebens, Seikyo Kim en Jan Latham-
Koenig de functie van chef-dirigent. Sinds 
het concertseizoen 2019-20 staat de 
Estse dirigent Kristiina Poska aan het roer.

Naast de concertreeksen in Antwerpen, 
Brugge, Brussel en Gent is Symfonieorkest 
Vlaanderen te gast in tal van culturele 
centra in heel Vlaanderen, en op festivals 
in binnen- en buitenland.

Symfonieorkest Vlaanderen geniet de 
steun van de Vlaamse Overheid en Stad 
Gent, en is sinds 2017 orkest in residentie 
in Muziekcentrum De Bijloke Gent.

Symfonieorkest  
Vlaanderen

©  Wouter Maeckelberghe
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Musici 
Symfonieorkest  
Vlaanderen

Emperor  
24.11 → 9.12 2022

Eerste viool
Veerle Houbraken
Paul Klinck 
David Makhmudov 
Nathalie Hepp 
Bence Ábrahám 
Eva Stijnen 
Chihiro Yamamoto 
Fien Van den Fonteyne 
Hans De Vos 
Peter Hellemond  

Tweede viool
Gudrun Verbanck 
Isabelle Buyck 
Pieter Decolvenaer 
Stefaan De Rycke 
Liesbet Jansen 
Eva Pusker 
Caroline Denys 
Christophe Pochet

Altviool
Kris Hellemans 
Bieke Jacobus 
Kaatje Strauven 
Jasmien Van Hauthem 
Korneel Taeckens 
Morgan Huet

Cello
Renaat Ackaert 
Isabelle Brys 
Caroline Steen 
Joyce Kuipers 
Wytske Holtrop 
Frederika Mareels 

Contrabas
Koenraad Hofman
Jan Verheye 
Bram Decroix
Elias Bartholomeus 

Fluit 
Caroline Peeters 
Veerle Secember 

Hobo
Korneel Alsteens
Carola Dieraert

Klarinet
Daniel Mourek
Wim Voet 

Fagot
Koen Coppé 
Davy Callens 

Hoorn
René Pagen 
Bruno Melckebeke 

Trompet
Steven Bossuyt
Bart Coppé

Pauken
Tom Lee

Slagwerk
Wim De Vlaminck

Piano
Yasuko Takahashi

Volg ons op sociale media
 @symfonieorkest
 @symfonieorkestvlaanderen 
 @symfonieorkestvl

Meer weten over onze musici, projecten en 
concertreeksen in binnen- én buitenland?
Surf naar www.symfonieorkest.be  
en schrijf je in op onze nieuwsbrief



VLAM VLAM VLAM 
Vlammende familievoorstelling voor 6+ 
en (groot)ouders  
Laat de zon in je hart en voel de lava 
stromen door je lijf. Stomende klanken 
en vurige violen, knallende trompetten 
en knetterende percussie: in ‘VLAM VLAM 
VLAM’ laat het prettig gestoorde collectief 
Die Verdammte Spielerei zich samen met 
Symfonieorkest Vlaanderen leiden door de 
kracht van vuur. Pas op dat je je oren niet 
verbrandt aan dit warme spektakel voor 
kinderen, ouders, grootouders en… urnen.

Met dirigent Martijn Dendievel, script 
van Stefaan De Winter en spel door 
Die Verdammte Spielerei 

DO 05.01 15:00 
CONCERTGEBOUW BRUGGE

ZA 07.01 16:00 
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT

MA 16.01  11:00 & 13:30  
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT 
(SCHOOLVOORSTELLINGEN)  

 

Happy drumming 
New Year  
Hector Berlioz (1803-1869) Le Carnaval 
Romain, Op. 9, Avner Dorman (°1975) Concerto 
voor percussie en orkest, Frozen in Time, 
selectie nieuwjaarsmuziek

Met dirigent Risto Joost en percussionist 
Christoph Sietzen

VR 13.01 20:00 
CONCERTGEBOUW BRUGGE

ZA 14.01 20:00  
LEIETHEATER DEINZE

ZO 15.01 15:00 
NIEUWJAARSCONCERT STAD GENT -PRIVÉ-  
MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE GENT 

VR 20.01 20:00  
CC ZWANEBERG HEIST-OP-DEN-BERG

ZO 22.01 15:00 
DE SINGEL ANTWERPEN

 

Volgende concerten

Symfonieorkest Vlaanderen
wordt gesteund door

Symfonieorkest Vlaanderen 
is in residentie in

Deze brochure werd afgesloten op 31.10.2022. 
Alle weergegeven informatie is vatbaar voor wijzigingen.

Info & tickets
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
092 52 75 57 ma—do 10:00—13:00


