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D. SJOSTAKOVITSJ: 24 PRELUDES 
EN FUGA’S, OP. 87 (1950-51)
1.   In C majeur 

Prelude: Moderato 
Fuga (a 4): Moderato

2.   In A mineur 
Prelude: Allegro 
Fuga (a 3): Allegretto

3.   In G majeur 
Prelude: Moderato non troppo 
Fuga (a 3): Allegro molto

4.    In E mineur 
Prelude: Andante 
Fuga (a 4): Adagio

5.   In D majeur 
Prelude: Allegretto 
Fuga (a 3): Allegretto

6.   In B mineur 
Prelude: Allegretto 
Fuga (a 4): Moderato

7.   In A majeur 
Prelude: Allegro poco moderato 
Fuga (a 3): Allegretto

8.   In Fis mineur 
Prelude: Allegretto 
Fuga (a 3): Andante

9.   In E majeur 
Prelude: Moderato non troppo 
Fuga (a 2): Allegro moltoFuga  
(a 3): Andante

10.  In Cis mineur 
Prelude: Moderato con moto 
Fuga (a 4): Moderato

11.  In B majeur 
Prelude: Allegro 
Fuga (a 3): Allegro

12.  In Gis mineur 
Prelude: Andante 
Fuga (a 4): Allegro

INTERVAL
 
13.   In Fis majeur 

Prelude: Moderato con moto 
Fuga (a 5): Adagio

14.   In Es mineur 
Prelude: Adagio 
Fuga (a 3): Allegro non troppo

15.   In Des majeur 
Prelude: Allegretto 
Fuga (a 4): Allegro molto

16.    In Bes mineur 
Prelude: Andante 
Fuga (a 3): Adagio

17.   In As majeur 
Prelude: Allegretto 
Fuga (a 4): Allegretto

18.   In F mineur 
Prelude: Moderato 
Fuga (a 4): Moderato con moto

19.   In Es majeur 
Prelude: Allegretto 
Fuga (a 3): Moderato con moto

20.   In C mineur 
Prelude: Adagio 
Fuga (a 4): Moderato

21.   In Bes majeur 
Prelude: Allegro 
Fuga (a 3): Allegro non troppo

22.  In G mineur 
Prelude: Moderato non troppo 
Fuga (a 4): Moderato

23.  In F majeur 
Prelude: Adagio 
Fuga (a 3): Moderato con moto

24.  In D mineur 
Prelude: Andante 
Fuga (a 4): Moderato

PROGRAMMA



Hannes Minnaar

Voor de trouwe bezoeker van 
Kamermuziek Souvenir behoeft Hannes 
Minnaar (1984, Goes) eigenlijk geen 
introductie. In maart 2022 konden we 
de Nederlandse pianist al verwelkomen 
met het van Van Baerle Trio. De Koningin 
Elisabethwedstrijd-laureaat (2010) 
weet ook in solorecitals het publiek te 
begeesteren, hetgeen hij keer op keer 
heeft bewezen in de afgelopen jaren. 
Hij ontwikkelde zijn pianospel bij 
grootheden zoals Jan Wijn en Menahem 
Pressler, werkte al eerder samen met 
dirigenten zoals Herbert Blomstedt en 
Antony Hermus en speelde samen met 
vele grote orkesten.

Met bewondering kijkt menig pianist 
naar Minnaars discografie. Zijn debuut 
met werken van Rachmaninoff en Ravel 
wist destijds de aandacht te trekken 
van Gramophone: “[…] Een overtuigend 
klank schilder en een vurig Romanticus”. 
Ook zijn tweede en derde album releases 
werden goed ontvangen en werden 
herhaaldelijk door BBC Music Magazine 
aanbevolen. Recentelijk nam Minnaar 
een recital-cd op, Nox, en ging hij op 
tournee met de Goldbergvariaties van 
Bach. Dit programma van pakweg 80 
minuten, dat ook opgenomen en 
bekroond is met Minnaars tweede 
Edison, smaakte duidelijk naar meer. 
Ditmaal geen Bach echter, maar 
Dmitri Sjostakovitsj. 

De afgelopen jaren speelde de pianist 
al enkele keren een selectie uit 
Sjostakovitsj’s 24 Preludes en fuga’s maar 
voor het eerst brengt hij nu de volledige 
set ten tonele: een programma van 
wonderlijke lengte, net geen twee uur. Het 
werk wordt dan ook verdeeld in twee sets 
(‘boeken’) van 12, net zoals de Preludes en 
fuga’s van Bach waarop de componist zich 
liet inspireren. Slechts driemaal dit seizoen 
brengt de pianist beide boeken: op 
Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, in 
het Muziekgebouw Amsterdam en ten 
slotte in de Concertzaal te Tilburg. 
Minnaars opname van de volledige set 
verscheen op 9 september en werd 
enthousiast ontvangen. 

D. Sjostakovitsj (1906-1975): 24  
Preludes en fuga’s, op. 87 (1950-51)

 
Dmitri Sjostakovitsj was één van de 
belangrijkste Russische componisten 
van de 20e eeuw. Zijn symfonieën, 
kamermuziek en solowerken zijn 
nagenoeg allemaal onderdeel geworden 
van het ijzeren repertoire. Maar hij staat 
misschien nog wel het meest bekend 
om zijn gespannen relatie met de 
Sovjet-Unie, een notoire knipperlichtrelatie. 
In 1936 al werd hij door het regime op 
de vingers getikt. Een leven lang op 
gespannen voet volgde. De hete adem 
van de Sovjets beïnvloedde zijn hele 
leven: brieven werden verbrand, werken 



werden geschrapt en zijn muzikale taal 
bewandelde een slap koord tussen roem 
en rancune. Dit belette het regime niet 
de componist wereldwijd te presenteren 
als afgezant van de Russische cultuur.

Zo werd de componist in 1950 naar 
Leipzig gestuurd, als Sovjetdelegatie 
en jurylid tijdens de Bach-competitie. 
Als een spons wist Dmitri Sjostakovitsj 
Bachs muziek op te nemen, in de 
omgeving waar deze  gecomponeerd was.  
 

Eén van de deelnemers aan deze wedstrijd 
was de 26-jarige Tatiana Nikolajeva, net 
afgestudeerd aan het conservatorium te 
Moskou. Zij wist de jury te verbazen door 
haar uitvoering van alle 48 Preludes en 
Fuga’s uit Das Wohltemperierte Klavier 
(Boek 1 én 2) en won de 1e prijs.



Gevoed door haar doorleefde uitvoering, 
keerde de componist terug naar Moskou 
en begon hij zijn eigen set preludes en 
fuga’s te schrijven. In slechts vier maanden 
tijd wist hij dit leeuwen werk af te ronden. 
Dmitri Sjostakovitsj kon het werk enigszins 
onbezorgd schrijven, gezien het feit dat 
het niet gericht was op het grote publiek 
en hiermee ‘onder de radar’ van de 
Sovjets zou vliegen. 

Het resultaat is een wonderlijke collectie 
werken waarin Dmitri Sjostakovitsj zijn 
herkenbare parodieën en pastiche uit 
zijn symfonisch repertoire overstijgt en 
grijpt naar een taal die we eerder 
gewend zijn van zijn kamermuziek. 
Wel horen we enkele hommages aan 
Bachs oorspronkelijke werk: het 
openingsakkoord is bijvoorbeeld 
hetzelfde akkoord als dat van Bachs 
1e Prelude en worden er verschillende 
subjecten en texturen verwerkt in 
Dmitri Sjostakovitsj’s versie.

Alle bewegingen bespreken zou wellicht 
te veel van het goede zijn, maar wij 
geven u graag alsnog enkele pareltjes 
mee. Let bijvoorbeeld op de stijgende 
toonladder in de 4e prelude in e-mineur, 
die ons in een hemelachtige As-groot 
tilt. Geniet van de kinderlijke speelsheid 
in de 7e fuga in A groot die amper 
samenklinkende dissonanten bevat en 
alsnog harmonisch knettert. Misschien 
hoort u het sarcasme doorsijpelen in de 
11e prelude in B-majeur, een sardonische 
volksdans die doet denken aan Dmitri 
Sjostakovitsj’s Symfonie nr. 9 (1945). 
De 16e prelude in bes-mineur grijpt dan 
weer terug naar de structuur van Mozarts 
variaties op een thema, met als thema 
een Russische klaagzang. En laat u 
wegblazen door de tweede helft van de 
laatste fuga in d-mineur; een majestueus 
maar ook maniakaal koraal waarbij de 
orkestratie van de componist ook op het 
klavier hoorbaar wordt. Een magnifiek 
einde van een grandioos werk.



SEVERIN VON ECKARDSTEIN
Woensdag 16 november 2022

WIENER MOZART TRIO
Zondag 30 oktober 2022

De concerten van Koninklijke 
Souvenir Kamermuziek worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van  
de Gemeente Tilburg.
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