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F. LISZT (1811 – 1886): HARMONIES 
POÉTIQUES ET RELIGIEUSES (1853), 
S173 
3. Benediction de Dieu dans la 
 solitude

S. RACHMANINOV (1873 – 1943):  
VARIATIES OP EEN THEMA VAN  
CORELLI, OP. 42 (1931)

 
PAUZE 

F. PRICE (1887 – 1953): FANTASIE  
NÈGRE NR. 1 (1929)

M. MOESSORGSKI (1839 – 1881): 
SCHILDERIJENTENTOONSTELLING 
(1874)
1. Promenade
2. Gnomus
3. Promenade
4. Il vecchio castello
5. Promenade
6. Tuilerieën
7. Bydło
8. Promenade
9. Ballet van de kuikens in de dop
10. Samuel Goldenberg en Schmuÿle
11. Promenade
12. Limoges, het marktplein 
13. Catacombae (Sepulcrum Romanum)
14. Cum mortuis in lingua mortua
15. De hut op kippenpoten (Baba-Yaga)
16. De grote poort van Kiev 

PROGRAMMA

Hoewel hij amper voorbij de dertig 
is, geniet de Oezbeekse pianist 
Behzod Abduraimov (1990) de status 
van een oude meester. 

”Technisch volmaakt”, “jong geweld”, 
“perfectly accomplished”: een overwel-
digende hoeveelheid lof, en prijzen voor 
zowel live performances als opnames. 
Abduraimov brak in 2009 door na het 
winnen van de London International 
Piano Competition. In de afgelopen 
jaren soleerde hij in Los Angeles, Berlijn, 
Parijs en Amsterdam onder de baton 
van klinkende namen zoals Gaffifan, 
Viotti en Dudamel. Zijn laatste wapenfeit, 
een weergaloze opname van werken 
van Debussy, Chopin en Moessorgski 
voor Alpha (2021), werd door recen-
senten met open armen onthaald en 
ook zijn eerder genoemde optreden bij 
het Koninklijk Concertgebouworkest 
werd door Het Parool gehuldigd als 
“onvergetelijk”



S. Rachmaninov (1873 – 1943):  
Variaties op een thema van Corelli, 
op. 42 (1931)

In de zomer van 1931 componeerde 
Rachmaninov zijn laatste solo piano-
werk. In deze ‘Variaties op een thema 
van Corelli’ neemt de componist ons  
bij de hand langs een twintigtal variaties 
op het ‘La Folia’-thema, per abuis 
toegewezen aan de Italiaanse componist 
Corelli.
De verschillende bewegingen lijken  
een terugblik, een samenvatting en 
catalogus ineen van alle vernuftigheden 
die Rachmaninov in zijn rijke composi-
torische carrière heeft geschreven. Het 
openingsthema klinkt als een onschuldig 
en nietsvermoedend muziekdoosje, 
een parel in simpliciteit. De daarop-
volgende variaties bieden telkens weer 
een nieuw perspectief op het thema, 
van onheil-spellend tot terneergeslagen, 
extatisch tot verleidelijk. 
De componist was overigens zelf niet 
altijd overtuigd van zijn composities.  
In een brief naar collega Medtner klaagt 
hij dat het werk te lang is en dat hij zich 
tijdens uitvoeringen laat leiden door het 
gehoest uit de zaal. Zo kan hij publiek 
en zichzelf alert houden want het werk 
is ook bloedmoeilijk, aldus Rachmaninoff. 
Gelukkig heeft de componist voet bij 
stuk gehouden en ons alsnog alle 
variaties gegeven om van te genieten.

F. Liszt (1811 – 1886): Harmonies  
poétiques et religieuses, S173 (1853) 
3. Benediction de Dieu dans la  
solitude

Het derde deel uit Franz Liszts ‘Harmonies 
poétiques et religieuses’, een ode aan 
de gelijknamige dicht-bundel van 
Alphonse de Lamartine, is de ‘Benediction 
de Dieu dans la solitude’. De gehele 
cyclus is weinig bekend, maar deze der
de beweging is samen met de 7e 
beweging ‘Funérailles’ uitgegroeid tot 
een opzichzelfstaand werk. 
Boven de Benediction voegde de 
componist een citaat uit de dichtbundel 
toe dat de Heer aanroept: “Waar vandaan, 
mijn Heer, komt deze vrede die me  
overspoelt?” 
Het werk opent met een dromerige 
begeleiding, een Liebesträume, die het 
bed spreidt voor een vaderlijke tenorlijn. 
Het thema ontvouwt zich tot een 
Romantische miniatuur en wordt na 
een lunga pausa gevolgd door een 
folkloristische hymne met Frans-
Russische harmonieën. Deze doen 
denken aan de vroege 20e-Eeuwse(!) 
componisten, zoals Debussy en 
Rachmaninov. Een derde episode volgt 
pathetisch en hartverscheurend, alvorens 
een laatste spanningsboog te maken 
naar het terugkerende openingsthema. 
Een gepassioneerd betoog met een 
teder einde, een warm hart.



F. Price (1887 – 1953): Fantasie  
nègre nr. 1 (1929)

De componiste Florence Price is crimineel 
onbekend in Europa. Ze was de eerste 
zwarte vrouw die wijd-verspreide lof 
kreeg voor haar kunde als componiste. 
Ze studeerde orgel en docerend piano 
te Boston. Om aan de raciale spanningen 
van het Amerikaanse Zuiden te ont-
snappen, verhuisde Price in 1927 naar 
Chicago waar ze haar studies voortzette. 
In de daaropvolgende jaren kende de 
componiste een ongekende creativiteit. 
Hoewel Price hierdoor een aanzienlijke 
catalogus van composities op heeft 
gebouwd, zijn deze amper gepubliceerd, 
met uitzondering van een handvol 
liederen en pianowerken. 
Een van deze pianowerken is de Fantasie 
nègre nr. 1, met een thema op basis van 
de spiritual ‘Sinner, please don’t let this 
harvest pass’. Het werk opent met een 
dramatisch voorspel, laatromantisch  
met bluesy akkoorden. Daarop volgt  
een klaagzang, chromatisch omspeeld, 
die een synthese vormt tussen 
Rachmaninov en gospel. Een tweede 
thema is hoopvoller, minder dramatisch 
en eerder gelaten. Stilte voor de storm, 
want Price herneemt het eerdere materiaal 
nog imposanter dan tevoren. Romme-
lende bassen weerklinken als rollende 
donderwolken bij klare hemel en werpen 
de slotakkoorden in ons gezicht: “Sinner, 
please don’t let this harvest pass, and 
die and lose your soul at last.” 

M. Moessorgski (1839 – 1881):  
Schilderijententoonstelling (1874)

In 1874 bereikte de carrière van 
Moessorgski een hoogtepunt dankzij 
het commerciële succes van zijn opera 
‘Boris Godunov’. Desondanks klonken 
ook kritische stemmen, die de componist 
bestempelden als een ent-housiaste 
amateur die creatief maar niet kundig 
was. Zelfs zijn medestan-ders in de 
Groep van Vijf waren kil, zoals Cui, die 
hem verweet zelf-ingenomen en gehaast 
te componeren. 
Datzelfde jaar zou Moessorgski het 
tegendeel bewijzen met zijn nieuwe 
werk ‘Schilderijententoonstelling’.
De meeste muziekliefhebbers kennen 
het werk met name in de orkestratie 
van Maurice Ravel, een masterclass in 
efficiënt en toch kleurrijk instrumenteren. 
Maar ook in de oorspronkelijke versie 
fonkelt een divers palet aan klankkleur en 
karakter. Het werk vond zijn inspiratie in 
een retrospectieve van schilder Viktor 
Hartmann, die een jaar eerder was 
overleden.
De componist brengt oude kastelen, 
gnomen, spelende kinderen en zelfs 
een boerenkar tot leven in een serie 
miniaturen die worden verbonden door 
de logge passen van de promenade. 
Ook kuikens, marktkramers, catacomben 
en de heks Baba-Yaga komen voorbij 
met als spetterende finale: de heilige 
processie aan de grote poort van Kiev.
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De concerten van Koninklijke 
Souvenir Kamermuziek worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van  
de Gemeente Tilburg.

ARCADI VOLODOS
Vrijdag 13 mei 2022

LUCAS & ARTHUR JUSSEN
Woensdag 20 april 2022

VOLGENDE CONCERTEN:

SOUVENIR ACADEMIE:
Dinsdag 12 april 2022

VAN BAERLE TRIO
Donderdag 17 maart 2022

GIRO 
555

KAARTEN BESTELLEN? GA NAAR: 
 www.theaterstilburg.nl

DE SPONSOREN:


