Un Marimba dans un Cadre Français
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Haarlems Symfonisch Blaasorkest * Youji Shin
Onder leiding van dirigent Misha Sporck

Marimba

Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 te Haarlem
Aanvang 15.00 uur, entree: € 12,50, meer info: www.hasbo.nl
Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Het Haarlemsche Muziekfonds,
de J.C. Ruigrok Stichting en het Cultuurstimuleringsfonds van de gemeente Haarlem.

sinds 1878

VOORWOORD
Zeer gewaardeerd publiek
Vandaag kunt u genieten van het zogenaamde Groenmarktkerk concert van het
Haarlems Symfonisch Blaasorkest. Een mooie mix van bekende en minder bekende
muziekstukken. Dit concert is voor ons orkest een jaarlijks hoogtepunt. In deze sfeervolle
ambiance zal het orkest onder leiding van Misha Sporck zijn uiterste best doen om het u
helemaal naar de zin te maken.
Iets wat u vandaag misschien niet helemaal meekrijgt is hoe zo´n concert tot stand
komt. U moet u voorstellen dat een commissie een voorstel doet voor dit concert dat
uit zo´n zestigduizend noten van diverse lengte bestaat en bij elkaar geschreven is door
verschillende componisten. (ook dit jaar weer alleen door mannelijke componisten
met veelal grote baarden en snorren). Vervolgens storten de verschillende leden van
het orkest zich op hun partij en oefenen tot het stuk tot in de kleinste finesses wordt
beheerst. Dit misschien wel eens ten koste van het gezin en /of de buren. Maar met
al deze individuele bekwame muzikanten tezamen heb je nog lang geen boeiend en
hoogwaardig Groenmarktkerk concert . Daar moet flink aan gewerkt worden om van al
die noten en musici iets moois te maken. Persoonlijk heb ik het voorrecht gehad om dit
proces van nabij mee te maken. Iedere dinsdagavond wordt er onder de bezielende
leiding van Misha Sporck aan dat proces gewerkt. In een opvallend vreedzame en
vriendelijke sfeer wordt er aan de stukken geboetseerd en gekneed tot het meer en
meer van een samenraapsel van noten tot een genietbaar stuk muziek wordt.
De individuele leden worden een orkest.
De noten en orkest vloeien samen tot een concert! Iedereen hijst zich een stemmig
concert tenue, op naar de kerk en spelen maar. Is dat alles? Oh nee, de concertmanager
moest nog achter een Marimba solist aan! Gelukkig hebben we Youji Shin bereid
gevonden om met haar prachtige spel mee te doen. De marimba geeft dit jaar een
exotisch tintje aan dit concert. Als je je ogen sluit brengen de klanken van de marimba
je naar warme tropische eilanden met witte stranden en de verkoelende schaduw van
ruisende palmbomen. De warme klanken van tropisch hardhout. De penningmeester
moest zorgen dat er geen dissonanten op financieel opzicht te horen zijn. De secretaris
moest alle brieven en stukken op tijd de deur uitdoen anders had u hier vandaag voor
gesloten deuren gestaan. En als dat allemaal gelukt is staan de instrumenten nog steeds
niet in de kerk en ook de stoelen voor de orkest leden moeten nog op hun plaats.
Etc etc. En dat alles lukt!
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U begrijpt dat ik als voorzitter van dit orkest een bevoorrecht mens ben .
Veel plezier en luistergenot
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Piet Hoogland, voorzitter.

DIRIGENT

SOLIST

Dirigent MISHA SPORCK
Misha Sporck (1993) studeerde hoorn
en compositie aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag bij,
respectievelijk, Oldrich Milek en Roderik
de Man. Vanaf 2001 tot 2006 vervolgde
hij zijn studie aan het Conservatorium van
Amsterdam. Hier studeerde hij hoorn bij
Peter Hoekmeijer en compositie bij Theo
Verbey en Daan Manneke. In juni 2009
behaalde hij zijn masterdiploma voor hoorn
en natuurhoorn aan het Conservatorium
van Amsterdam, hoorn bij Herman
Jeurissen en natuurhoorn bij Teunis van der
Zwart. Als Erasmus student studeerde hij
aan de Hochschule für Musik Hanns Eisler
in Berlijn bij Marie Luise Neunecker.
Misha Sporck viel als hoornist in bij
verschillende beroepsorkesten, waaronder
het Nederlands Philharmonisch Orkest en
het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Ook speelde hij in Lucerne Festival
Academy Orchestra o.l.v. Pierre Boulez
(2008), European Union Baroque Orchestra
(2008), Verbier Festival Orchestra o.l.v.
Dutoit, Gergiev e.a. (2009-11).

Solist YOUJI SHIN
Als jonge componist won hij de
verschillende prijzen, waaronder het Bach
compositie-concours te Den Haag (1e
prijs), en Prinses Christina Concours (2e
prijs, 2000).
Na een studie Hafabra-directie aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Danny
Oosterman (2014-2018) is hij zich meer
gaan toeleggen op blaasmuziek. Naast het
dirigeren van verschillende blaasorkesten
componeerde hij al enkele werken voor
harmonie- en fanfareorkesten. Momenteel
dirigeert Misha naast het Symfonisch
Blaasorkest Haarlem de St. Jan’s Fanfare
Zoeterwoude en Soli Koog-Zaandijk.
Hij is docent op de muziekscholen van
Haarlem en Hoofddorp. En ook hoornist,
componist en arrangeur voor o.a. het
Nederlands Blazers Ensemble en het
Ricciotti Ensemble.
Vanaf September 2018 is Misha dirigent
bij het Haarlems Symfonisch Blaasorkest.
Hij is dit nieuwe avontuur, samen met de
leden van het orkest, vol enthousiasme
aangegaan!

Youji Shin is op 29 september 1994
geboren in Zuid Korea. Zij is een klassieke
percussionist. Youji volgde een muziek
opleiding in Korea en studeert momenteel
aan het Conservatorium van Amsterdam,
één van de meest beroemde conservatoria
in Europa.
Zij speelt muziek vanaf haar zevende jaar
en kan meerdere muziekinstrumenten
bespelen, zoals slagwerk, piano, trompet,
fluit en viool. Zij speelt nog steeds piano
op hoog niveau.

Youji voelde zich van al deze instrumenten
het meest aangetrokken tot de marimba en
besloot daarom percussionist te worden.
Zij heeft veel prijzen gewonnen in Korea en
deed mee aan internationale festivals.

PROGRAMMA

1. “Symphonie in F” van L.E. Jadin
2. “Flower Duet” van Léo Delibes
3. “Marimba Concerto No 2” van Ney Rosauro
4. “Prelude no. 21 in Bes groot (BWV 866)”
van Johann Sebastian Bach (marimba solo)
5. “Danse Macabre” van Camille Saint-Saëns
PAUZE
6. “Ouverture de Carmen” van George Bizet
7. “Marche au Supplice” van Hector Berlioz
8. “Pavane” van Gabriël Fauré
9. “Danse Bacchanale” van Camille Saint-Saëns

PROGRAMMA BLAZERSKLAS:
1. Medieval Hymn.
Gebaseerd op “Agincourt Hymn” van John Dunstable. Arr. Eric Oosterling

2. I Got Rythm.
Gershwin & Gershwin. Arr. M. Story

3. If I were a rich man.
Uit de musical Anna Tevka. Gecomponeerd door Jerry Rock

4. Dance macabre.
Uit “Things that go bump in the night” van Matt Kingston

5. Mood indigo.
Ellington, Mills en Bigard. Arr. M. Sweeney

6. Fidgets.
Eugene Brusiloff

“Symphonie in F”
van L.E. Jadin

“Flower Duet”
van Léo Delibes

Louis Emmanuel Jadin (1768-1853) was de
zoon van een violist die hem zijn eerste
muzieklessen gaf. Na de Franse revolutie werd
hij lid van het orkest van de Garde Nationale
in Parijs. Hij ontwikkelde zich tot een kundig
en veel gevraagd leraar, componist en pianist.
Hij heeft een groot oeuvre achtergelaten
met vele opera’s, missen, liederen en
instrumentele concerten. Maar hij heeft ook
een grote invloed gehad op de ontwikkeling
van de blaasmuziekliteratuur aan het einde
van de 18e eeuw.

Léo Delibes (1836-1891) ging al op 11-jarige
leeftijd naar het conservatorium in Parijs.
Hij studeerde er zang, orgel en compositieleer en werd er in 1880 docent.

Hij schreef de “Symphonie in F” in 1794 voor
harmonieorkest. De symfonie heeft slechts
één deel. Het notenpatroon is niet erg
ingewikkeld, maar met de nodige zorg maakt
het stuk de indruk van een mooi Mozartiaansklassiek menuet.

Hij is de geschiedenis ingegaan als componist
van Franse, lichte en melodieuze, muziek. Het
“Bloemenduet” komt van zijn meest bekende
opera “Lakmé” en is geschreven voor sopraan
en mezzo-sopraan.
Lakmé, de dochter van een Brahmaanse priester,
en haar bediende Malika zingen terwijl ze
bloemen plukken bij een rivier.
Wij spelen een instrumentele versie, waarbij
de zangstemmen worden vertolkt door Lotte
en Leonoor op fluit. Het arrangement is van
Jerry Brubaker.

“Prelude no. 21
in Bes groot (BWV 866)”
van Johann Sebastian Bach

“Marimba Concerto No 2”
van Ney Rosauro
Ney Rosauro (1952- ) is een Braziliaanse
componist, muziekdocent en slagwerker.
Vanaf 1977 studeerde hij slagwerk, compositie
en orkestdirectie aan de Universidade de
Brasilia in Brasilia. Daarna heeft hij ook nog
in Würzburg (D) en Miami (US) gestudeerd.
Componeren doet hij vooral voor slagwerkinstrumenten in combinatie met symfonie-orkest,
blaasorkest en andere, kleinere, ensembles.
Het Marimba Concert No2 heeft Rosauro
opgedragen aan Keiko Abe, een beroemde
Japanse slagwerkster, die ook actief is als
gastdocent aan het conservatorium in Utrecht.
Het stuk is niet eenvoudig, vooral vanwege
de, voor Westerse oren, vreemde ritmes.

Het stuk bestaat uit 3 delen:
1) Water Running in High Mountain
Dit deel bevat twee thema’s en verbeeldt
de manier waarop water omlaag stroomt.
2) Reflections and dreams
Dit deel heeft een meer romantische en
mystieke sfeer, maar heeft ook snellere
passages in vijfkwartsritme.
3) Walking on Clouds
Dit deel is heel levendig, maar de zachte
melodie en de ritmische structuur
moeten het beeld oproepen van muziek
die uit de wolken komt. Enkele elementen
uit deel 2 komen hier terug.

De compositie komt uit het eerste boek
van de beroemde verzameling preludes en
fuga’s die wij kennen onder de naam “Das
Wohltemperierte Klavier”.
Bach (1685 –1750) componeerde het in 1722
voor klavecimbel, maar de stukken lenen zich
ook voor uitvoering op andere instrumenten,
zoals vandaag op marimba.
Het werk bevat preludes en fuga’s in alle
majeure en mineure toonsoorten.
Het Wohltemperierte Klavier werd
aanvankelijk vooral als een nuttige
verzameling oefenmateriaal beschouwd,
maar toen Bachs muziek in de loop van de
19e eeuw weer in de belangstelling kwam,
ontstond er steeds meer waardering voor de
uitzonderlijke kwaliteiten van deze compositie
als zelfstandig kunstwerk. Tegenwoordig
wordt de cyclus algemeen erkend als een van
Bachs grote meesterwerken, wat zich uit in het
grote aantal vertolkers, zowel op klavecimbel
als op piano.
De prelude in Bes groot die u gaat horen
doet een beetje denken aan orgelmuziek en
heeft een losse structuur.

“Danse Macabre”
van Camille Saint-Saëns

Camille Saint Saëns (1835-1921) werd al
op 13 jarige leeftijd toegelaten tot het
conservatorium van zijn geboortestad Parijs
en hij schreef zijn eerste symfonie toen hij 18
jaar oud was. In 1861 werd hij docent aan de
school voor kerkmuziek, waar hij bevriend
raakte met zijn leerling Gabriel Fauré.
Zijn muziek werd vooral buiten Frankrijk
populair. In zijn vaderland vond men zijn
muziek ouderwets en voelde men meer voor
het impressionisme ä la Debussy.
Van zijn composities zijn vooral zijn
Orgelsymfonie, het “Carnaval der Dieren”,
de opera “Samson en Dalila” en de “Danse
Macabre” bekend gebleven.
De “Danse Macabre” (1874) is een z.g.
Symfonisch Gedicht, gebaseerd op een
gedicht van Henri Casalis . In het begin
nodigt de “dood” met een paar dissonante
akkoorden de doden uit om uit hun graf te
komen en mee te doen aan de dodendans in
de vorm van een opzwepende wals. Steeds
meer doden doen mee en de muziek wordt
heftiger. Wanneer uiteindelijk de haan kraait
is de dans voorbij. De dansers zoeken de rust
van hun graf weer op, de “dood” speelt nog
een afscheidsmelodie, de grafzerken vallen
dicht en het wordt “dood”stil.

“Ouverture de Carmen”
van George Bizet

“Marche au Supplice”
van Hector Berlioz

“Pavane”
van Gabriël Fauré

“Danse Bacchanale”
van Camille Saint-Saëns

Bizet (1838-1875) had muzikale ouders; zijn
vader was zangleraar in Parijs en zijn moeder
een zeer goede pianiste. Hij ging al vroeg
naar het conservatorium waar hij les kreeg
van o.a. Gounod en zich ontwikkelde tot een
begaafd pianist en componist.
Zijn Opera “Carmen” behoort, naast de
“Arlésienne Suites”, tot zijn meest populaire
werken.

Berlioz (1803-1869) was de zoon van een
plattelandsdokter. Hoewel die hem zijn eerste
muzieklessen gaf bleef hij erop aandringen
dat zijn zoon medicijnen zou gaan studeren.
In 1821 werd hij hiervoor naar Parijs gestuurd,
maar daar raakte hij zozeer onder de indruk
van operamuziek (Gluck!) dat hij toch besloot
componist te worden en zich in te schrijven
aan het Parijse conservatorium. Hij was romantisch ingesteld en niet alleen zijn liefdesleven maar ook zijn muziek getuigen daarvan.
Hij hield van grote imposante werken, zoals
zijn Requiem. Verder was hij een voorloper
van z.g “programmamuziek” (instrumentele
muziek met een verhaal).

Fauré (1845-1924) werd geboren in Ariège
en werd al op zeer jonge leeftijd naar Parijs
gestuurd om zijn grote muzikale talent te
ontwikkelen. Hij studeerde aan een school
voor kerkmuziek, waar hij les kreeg van o.a.
Saint-Saëns. Hij werd een veelgevraagd
organist en in 1897 werd hij docent
compositie aan het conservatorium van Parijs,
als opvolger van Massenet en waar Ravel een
van zijn leerlingen was. Van zijn composities
wordt vooral zijn “Requiem” vaak uitgevoerd.

De “Danse Bachanale” (1877) komt uit de
opera “Samson en Dalila”, die gebaseerd
is op het bijbelse verhaal van de sterke man
Samson die verleid wordt door Dalila, die
hem het geheim van zijn kracht (zijn haar)
ontfutselt. Terwijl hij slaapt laat zij zijn haar
afknippen waardoor hij zijn kracht verliest
en de Filistijnen hem kunnen verslaan. In de
laatste akte van de opera vieren de Filistijnen
feest in de tempel van hun God Dragon
en dat loopt uit op een dansfestijn, in het
bijzijn van Samson. De dans wordt alleen
onderbroken door een lieflijke melodie
waarmee Dalila haar slachtoffer kleineert.
De dans wordt steeds heftiger en mondt uit in
een bacchanaal. Samson zijn haar is inmiddels
weer wat aangegroeid waardoor zijn kracht
terugkomt. Hij ziet kans om twee pilaren van
de tempel omver te trekken. Eenieder wordt
bedolven, dus de dans is afgelopen.

De première van “Carmen” vond plaats
in 1875, 3 maanden voor zijn overlijden.
Het werd geen daverend succes en na 48
uitvoeringen werd de productie van het
podium gehaald. Maar buiten Frankrijk bleef
deze “opera uit het echte leven”, over het
meisje uit de sigarenfabriek in Sevilla, zeer
populair.
Wij spelen de ouverture in een bewerking van
Mercier en U hoort o.a. het “Toreador-lied”
voorbij komen.

Een van de bekendste voorbeelden daarvan is
zijn “Symphonie Fantastique” (1830).
Deze symfonie heeft 5 delen en beschrijft
muzikaal het leven van een jonge componist.
In alle delen komt een “Leimotif” voor
waarmee zijn geliefde wordt weergegeven.
Het vierde deel heet “Marche au Supplice”
(gang naar het schavot). De jongeling komt
tot de conclusie dat zijn liefde niet beantwoord wordt en grijpt naar opium. Hij valt in
een diepe slaap en droomt dat hij zijn liefje
vermoord heeft en dat hij ter dood is veroordeeld en zijn eigen terechtstelling ziet. Tegen
het eind klinkt nog één keer het “leitmotif”,
hier vertolkt door de solo-klarinet, en onverwacht valt de bijl.

Maar de “Pavane” is ook erg bekend en
een mooi voorbeeld van zijn ingetogen,
dichterlijke compositiestijl. Fauré schreef de
originele versie voor piano in 1887, maar een
jaar later ging de orkestrale versie, met een
hoofdrol voor de dwarsfluit, in première.

Spelerslijst Un Marimba dans un Cadre Français:
Dwarsfluit:
Fagot:
Klarinet:

Alt-klarinet:
Alt-saxofoon:
Tenor-saxofoon:
Bariton-saxofoon:
Hoorn:
Trompet:
Trombone:
Euphonium:
Pauken:
Slagwerk:

Lotte van der Meulen, Leonoor Wienese
Willem Bakker, Anneke Schönhage
Anneke Heijne (concertmeester), Susan van Meurs, Ad Hop,
Peter Bolder, Astrid Mollema, Frits Roosenstein, Hinke Leijenhorst,
Marianne Hogenes, Helga de Vries, Jan van Wijngaarden
Nan Loerakker-de Vries
Onno Groustra, Marijke Rekoert-Hollander
Hennie Peeneman
Mart Luiten
Egine Nijpels, Els van der Doe
Willem Vogel, Jacques Vlaar
Fulbert Nijpels
Geert-Jan van den Boogaard, Eline Gumbert
Han Kamp
Dirk Hopmans

Aangevuld met de volgende gastmuzikanten:
Dwarsfluit en piccolo:
Hobo:
Trombone:
Tuba:

Marieke Vos
Jan de Laat
Gerard Tesselaar
Paula IJzerman

Wij bedanken onze trouwe donateurs.
Jullie bijdragen en ondersteuning zijn voor ons van grote betekenis!

HASBO BLAZERSKLAS

In 2016 zijn we begonnen met het formeren van een blazersklas. Niet alleen om
nieuw talent alvast in te laten stromen maar ook als plaats waar herintredende
blazers weer kunnen wennen aan het samenspelen in een groep. De bezetting
is dan ook niet alleen jeugdig.
Ondersteund door twee ervaren blazers uit het “grote” orkest en onder leiding van Rodney
Calis wordt er een uur per week gewerkt aan muziek met een klassiek kantje. Er is intussen
al een paar maal opgetreden bij open dagen van de Wereldmuziekschool en tijdens het
februariconcert.
Geïnteresseerd? De kosten zijn met € 100,-- per jaar erg laag, en mocht je (nog) geen eigen
instrument hebben, maar wel enige vaardigheden, dan hebben we een beperkt aantal
instrumenten die in bruikleen gegeven kunnen worden. Neem gerust contact op.

De blazersklas bestaat momenteel uit:
Klarinet:

Renet Korthals-Altes

Trompet:

Bram Blussé, Frans Geldermans en Iris Zoon

Trombone:

Omar Toepoel

Bariton-tuba:

Reinoud Nijpels en Tom Bak

Alt-saxofoon:

Wim Oostwouder

Slagwerk:

Selina van der Stalle

0ndersteund door:
Alt-saxofoon:

Marijke Rekoert

Trombone:

Fulbert Nijpels

Onder leiding van
Rodney Calis
Gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam en afgestudeerd in Alkmaar. Docenten:
Charlie Green, Jan Oosthof, Mike Booth, Peter Masseurs en Erik Vloeimans.
Tijdens zijn studie aan het conservatorium docent trompet lichte muziek, kwam hij er al snel
achter dat hij zich niet op een stijl wilde vastleggen. Hij wilde jazz, funk, salsa, pop, soul en
klassiek spelen. Muziek in de ruimste zin van het woord. Door een klassieke basis en lichte
muziek opleiding speelde hij al snel bij van Joop van den Ende in de musical “Evita” met Pia
Douwes en Bill van Dijk in de hoofdrollen. Tegelijkertijd speelde hij in de Jazz-HipHop-Funk
formatie “Horn of Plenty” en salsaband “Son Latino”. Naast het spelen in de band “Bender”
heeft Rodney een lespraktijk, een reparatieatelier voor koperblaasinstrumenten en zet hij zich in
voor het instrumentendepot van het leerorkest in Amsterdam.

Wij wensen je een
fijn concert toe!
Ruimte nodig om los te gaan?
Hart is hét centrum voor kunst,
kennis en cultuur in Haarlem.
Hart-haarlem.nl
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