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PROGRAMMA 

Johannes Brahms (1833-1897)

Concerto voor piano & orkest nr. 1 in re klein, op. 15
 Maestoso
 Adagio
 Rondo. Allegro non troppo

pauze

Anton Bruckner (1824-1896)

Symfonie nr. 5 in si bemol groot 
 Allegro moderato
 Adagio: sehr feierlich und sehr langsam 
 Scherzo: sehr schnell - Trio. Etwas langsamer
 Finale: bewegt, doch nicht zu schnell

 

 

Dit programmaboekje wordt u gratis aangeboden door CCHA.
samenstelling/redactie: Riet Jaeken



KORTE INLEIDING 

Zoals wel vaker het geval bij kunstenaars, krijgt Bruckner pas echte 
waardering na zijn dood. De populariteit van zijn symfonieën groeide 
enorm in de twintigste eeuw. Niet in de laatste plaats door de opkomst 
van de langspeelplaat, waar hun lengte en repetitieve structuur 
erg geschikt voor bleken. Een ontwikkeling die noch Bruckner, 
noch zijn kritische tijdgenoten, voor mogelijk had kunnen houden. 
De vijfde symfonie is bijzonder en kreeg verschillende bijnamen: 
De fantastische, De tragische, Pizzicato-symfonie, Kerksymfonie. 
Evenals Mahler schittert Bruckner in het scheppen van adagio’s. Deze 
symfonie herbergt ook een schat aan koraalklanken met veel koper.
Brahms’ Eerste Pianoconcert werd beïnvloed door het gemis van 
een gewaardeerde componist. De lage, dreigende klanken waarmee 
hij zijn Eerste Pianoconcert opent, zijn volgens de overlevering een 
directe reactie op de zelfmoordpoging van Robert Schumann. Brahms 
woonde op dat moment bij hem en zijn vrouw Clara en had veel te 
danken aan het stel. Er ontstond een innige vriendschap tussen 
Brahms en Clara Schumann. Het tweede deel van dit pianoconcert 
draagt Brahms dan ook aan haar op, waarin hij, in zijn eigen woorden, 
een “teder portret” van haar schildert.

BRAHMS PIANOCONCERTO NR. 1 

Al zat er vijfentwintig jaar tussen, Johannes Brahms componeerde 
twee pianoconcerten. Het eerste, voor die tijd reusachtige 
pianoconcerto verscheen toen de componist drieëntwintig jaar oud 
was en aan het begin van zijn carrière stond. Dit symfonisch getinte 
pianoconcerto werd echter met een vriendelijke glimlach door critici 
terzijde geschoven. Pas een kwart eeuw later durfde de meester, die 
inmiddels de schaapjes op het droge had, een tweede pianoconcerto 
uit te geven. De eerste uitvoering van het Pianoconcerto 1 in re klein 
opus 15 uit 1858 werd een fiasco. Het publiek was bij soloconcerten 
gewend dat er ijverig en vooral virtuoos gestreden werd tussen 
instrument en orkest. Maar daar was hier geen sprake van. Het leek 
wel een symfonie! Eigenlijk was de jonge Brahms ook van plan een 



symfonie te schrijven, maar het lukte hem eenvoudig niet, dus koos hij 
voor een pianoconcerto. Thans kan het gerekend worden tot één van 
de meest populaire concerti uit de pianoliteratuur.

Het Maestoso is in een sonatevorm geschreven, verdeeld in vier 
delen: opening, uitwerking, herhaling en coda. De krachtige opening 
is geïnspireerd op Beethovens 9de symfonie en bevat een grote 
klankexplosie. Een meer mysterieuze passage breidt gestaag uit 
naar een fanfareachtig deel gevolgd door een decrescendo. Pas 
daarna maakt de piano zijn entree in het concert. De fanfare bouwt 
zich op, maar klettert weer naar beneden. Aan het eind van het 
Maestoso volgt een herhaling van de introductie van de piano. Een 
tragisch einde volgt in stemmige akkoorden. Brahms omschreef 
het Adagio als een "net portret" van Clara Schumann. Het draagt de 
woorden "Benedictus qui venit in nomine Domini (Hij is gezegend 
die in de naam van de Here komt)". Het Adagio opent met een ware 
tranentrekker voor het gehele orkest en de piano. De piano en het 
orkest gaan in elkaar over in een complexe melodie, waarna ze 
voortschrijden naar een emotionele climax. Ze sluiten af met subtiele 
akkoorden. De Finale (Rondo: Allegro non troppo) is gemodelleerd 
naar Beethovens 3de pianoconcert, dat op zijn beurt weer is beïnvloed 
door Mozarts pianoconcert in c mineur, KV 491. De piano introduceert 
het hoofdthema, dat het orkest opneemt. De bassen kondigen 
neerwaartse toonladders aan voor de piano, wanneer hij weer 
teruggaat naar het thema. In de coda komt een tweede thema 
aan bod. Fragmenten uit het eerste deel komen weer naar voren. 
Het orkest en de piano sluiten samen triomfantelijk af.



20 X JOHANNES BRAHMS - TOM JANSSENS 

Johannes Brahms is niet weg te denken van het concertpodium. 
En dat al meer dan 100 jaar lang. Om uw geheugen nog even op te 
frissen: leven en werk van Brahms in 20 stappen. 
Johannes Brahms… 

1 … wordt geboren op 7 mei 1833 in Hamburg als de zoon van een 
stadsmuzikant. Zijn vader Johann Jacob merkt het muzikale talent 
van zoonlief gauw op en ijvert om hem een muziekonderricht en 
pianolessen te kunnen geven. Otto Cossel, een lokale musicus, laat de 
jonge Brahms kennismaken met pianomuziek van Bach en Schubert. 

2 … treedt in 1843 voor het eerst op in een kamermuziekconcert en 
krijgt onmiddellijk het aanbod voor een concerttournee doorheen 
de Verenigde Staten. Brahms’ leraar Cossel weet Brahms’ ouders te 
overhalen om de jonge pianist toch in Hamburg te laten blijven. 

3 … wordt op voorspraak van Cossel in 1845 aangenomen als 
leerling piano en compositie van de vermaarde Hamburgse muzikant 
Eduard Marxsen. Deze leert Brahms de muziek van Beethoven 
kennen. Daarnaast verdiept de jonge Brahms zich in de eigentijdse 
literatuur en leert hij door Hongaarse muzikanten de zigeunermuziek 
kennen. 

4 … geeft in 1848 zijn eerste soloconcert en speelt een jaar later 
opnieuw een recital, waarop hij ook een eigen compositie laat horen. 
De Hamburgse pers is erg enthousiast en voorspelt hem een mooie 
carrière als pianovirtuoos. Brahms, die actief is als pianoleraar, aarzelt 
vooralsnog tussen een pianistieke loopbaan en een carrière als 
componist. 

5 … componeert in 1850 zijn Eerste Pianosonate, opus 1 
en zoekt welbewust de mening van anderen op. Hij knoopt 
vriendschapsbanden aan met sterviolist Joseph Joachim, ontmoet 
Franz Liszt en speelt eigen werk voor bij Robert Schumann. 
Deze laatste is zo onder de indruk van de jongeman dat hij een 



belangwekkend artikel publiceert (Neue Bahnen) waarin Brahms 
voorgesteld wordt als de grote belofte van de Duitse romantiek. 

6 … werkt in 1856 een geplande symfonie om tot zijn Eerste 
Pianoconcerto, opus 15. Na de dood van Robert Schumann 
onderhoudt Brahms een bijzonder innige vriendschapsrelatie met 
diens vrouw Clara. Dankzij haar krijgt hij in 1857 een eerste vaste 
aanstelling als ‘kapelmeester’ aan het hof van Detmold. 

7 … is erg ontmoedigd door de lauwe respons op zijn Eerste 
Pianoconcerto en neemt een bijzonder zelfkritische houding aan. 
Brahms verdiept zich in muziekhistorische tradities, componeert 
verschillende koorliederen en sticht in Hamburg een vrouwenkoor. 

8 … stelt samen met Joachim een muzikaal manifest op dat zich 
richt tegen de zogenaamde ‘Neudeutsche Schule’ van Liszt, die de 
traditionele genres wil vervangen door nieuwerwetse muziekvormen. 
Het manifest wordt per vergissing te vroeg gepubliceerd en verliest 
daardoor elke impact. Brahms - die nu gebrandmerkt staat als 
pleitbezorger van de traditie - neemt zich voor om zich nooit meer 
actief in te laten met muziekesthetische polemiek. 

9 … verzorgt begin jaren 1860 de pianobegeleiding in liedrecitals van 
de beroemde bariton Julius Stockhausen. Hij reist in 1862 naar Wenen 
en stelt er zich voor met zijn twee Pianokwartetten. Zijn muziek wordt 
in bepaalde Weense kringen bijzonder positief ontvangen en Brahms 
maakt via de ‘Gesellschaft der Musikfreunde’ tal van invloedrijke 
vrienden. 

10 … ambieert een aanstelling als dirigent van het orkest in zijn 
geboortestad Hamburg, maar grijpt naast de post. Hij wordt in 1863 
dirigent van de Wiener Singakademie en programmeert opvallend 
veel barok- en renaissancemuziek. Al een jaar later dient hij zijn 
ontslag in om meer te kunnen componeren. Eveneens spant hij zich 
in voor de uitgave van kritische uitgaven van andermans werk: tot aan 
zijn dood engageert hij zich voor edities van Bach, Händel, Beethoven, 
Schubert, Chopin en Schumann. 



11 … componeert in de jaren 1860 verschillende 
kamermuziekwerken en onderneemt concertreizen naar Zwitserland, 
Oostenrijk, Duitsland en Denemarken. Hij stelt in 1867 zonder succes 
delen uit zijn ‘Ein deutsches Requiem’ voor aan het Weense publiek. 
Wanneer het volledige werk twee jaar later in Leipzig uitgevoerd 
wordt, viert hij zijn grootste succes. In geen tijd wordt Brahms, die 
eerder reeds met zijn populaire Hongaarse Dansen menig huiskamer 
veroverde, een Europese beroemdheid. 

12 … vestigt zich in 1869 definitief in Wenen, waar hij zich 
verbindt aan uitgeverij Simrock. Begin jaren 1870 componeert 
hij enkele grootse koorliederen (waaronder de ‘Alt-Rhapsodie’ en 
het ‘Schicksalslied’). In 1872 wordt hij artistiek directeur van de 
‘Gesellschaft der Musikfreunde’, waar hij de leiding krijgt over orkest 
en koor. Brahms voert een gesofisticeerd artistiek beleid en stelt in 
1873 zijn eerste twee strijkkwartetten voor. 

13 … neemt in 1875 ontslag als directeur van de ‘Gesellschaft’, 
maar blijft nauw betrokken bij de werking van deze organisatie, die 
toonaangevend is voor het Weense concertleven. Een jaar later 
stelt hij zijn Eerste Symfonie, opus 68 voor. De première van deze 
langverwachte symfonie valt in hetzelfde jaar waarin Richard Wagner 
zijn ‘Ring des Nibelungen’ in Bayreuth programmeert. In 1877 volgt 
een Tweede Symfonie: Brahms’ positie als frontman van de muzikale 
traditie en tegenstander van de ‘Neudeutsche Schule’ wordt definitief 
bevestigd. 

14 … laat eind jaren 1870 zijn beroemde baard groeien, waardoor hij 
zich profileert als lid van het Weens-liberale ‘Bildungsbürgertum’. Zijn 
werk wordt verdedigd door dirigent-pianist Hans von Bülow, die hem 
zijn orkest in Meiningen ter beschikking stelt. Brahms zelf promoot 
de muziek van de beloftevolle jonge componist Antonín Dvorák. Hij 
componeert na meer dan 10 jaar opnieuw pianomuziek (de acht 
‘Klavierstücke, opus 76’) en stelt in 1879 zijn Vioolconcerto, opus 77 
voor, met Joachim als solist. Wagner valt Brahms aan in een giftig 
artikel, ‘Über das Dichten und Komponieren’. 



15 … voltooit in 1881 zijn Tweede Pianoconcerto, opus 83 
(opgedragen aan zijn leraar Marxsen) en voert het concerto uit in 
Oostenrijk, Hongarije, Duitsland en Nederland. Brahms voltooit 
na het overlijden van Wagner zijn Derde Symfonie, opus 90 en zijn 
laatste, Vierde Symfonie, opus 98, die door de Weense Wagnerclan op 
venijnige kritieken onthaald worden. 

16 … legt eind jaren 1880 een slepende ruzie met Joachim bij en 
componeert bij wijze van verzoening het Dubbelconcerto voor viool 
en cello, opus 102. In 1890 besluit hij een punt te zetten achter zijn 
carrière als componist, maar weet zich door klarinettist Richard 
Mühlfeld geprikkeld om kamermuziek voor klarinet te schrijven. 

17 … treedt in 1896 in Berlijn voor de laatste keer in het publiek op 
als dirigent. Voor de doodzieke Clara Schumann componeert hij de 
‘Vier ernste Gesänge, opus 121’. Haar overlijden is voor hem een 
enorme schok en zijn gezondheid gaat achteruit. Er wordt leverkanker 
vastgesteld. 

18 … sterft op 3 april 1897 en wordt onder massale belangstelling 
begraven in de nabijheid van Beethoven en Schubert. In de haven van 
zijn geboortestad Hamburg hangen de scheepsvlaggen halfstok. 

19 … neemt een prominente plaats in binnen de muziekgeschiedenis 
van de negentiende eeuw omwille van zijn keuze voor traditionele 
genres, logische vormen en een tot in het kleinste detail doorgevoerde 
compositorische controle. Zijn gave om uit minuscule cellen een 
overvloed aan melodische, ritmische en harmonische vertakkingen te 
puren, werd door Arnold Schönberg geëerd in het essay ‘Brahms the 
progressive’ - waarmee deze komaf wilde maken met het gangbare 
beeld van Brahms als conservatief componist. 

20 … is vandaag de dag nog steeds het dankbare onderwerp van 
menige studie. Musicologen raken maar niet uitgepraat over Brahms’ 
mateloos fascinerende muziek, en verbazen zich nog steeds over de 
muzikale radicaliteit van deze Weense burgerman. Na een eeuw louter 
op zijn muziek gefocust te hebben, staat vandaag de dag zijn socio-
culturele en ideologische prestige in de belangstelling. 



ANTON BRUCKNER: SYMFONIE NR.5 IN BES 

Anton Bruckner maakte de eerste schetsen voor zijn vijfde symfonie 
al in 1875, maar hij voltooide ze pas drie jaar later. Op de eerste 
uitvoering was het dan nog eens veertien jaar wachten: Bruckner, die 
toen al erg ziek was, kon er niet bij zijn. Hij zou zelf zijn vijfde symfonie 
nooit horen. De componist vond dat hij in deze kolossale symfonie, 
die wel eens een gigantische sonore kathedraal is genoemd, op het 
gebied van het contrapunt zijn beste werk had geleverd. Ze vraagt 
van het orkest een totale inzet en van de dirigent een grote kracht 
en een heldere precisie. Niet zo verwonderlijk dus, dat het aantal 
grote opnamen van deze vijfde eerder beperkt is: er is de tijdloze 
interpretatie van Eugen Jochum met het Concertgebouworkest 
uit 1964 (Philips), daarnaast ook de met een bijna gewelddadige 
energie doordrongen visie van Wilhelm Furtwängler uit 1942 (DG) 
en meer recent de diepzinnige aanpak van Günther Wand (RCA) en, 
op oude instrumenten, Philippe Herreweghe, in tot nu toe wellicht 
zijn beste Bruckner-cd. En met deze (live)opname o.l.v. de intussen 
bijna 84-jarige Herbert Blomstedt hebben we eindelijk ook een 
hedendaags alternatief. Al in de belangrijke en omvangrijke trage 
inleiding (de enige van dit formaat in Bruckners symfonische œuvre), 
komen de kwaliteiten van deze uitvoering naar boven: een grote 
transparantie, waardoor je alle thematische elementen al helder 
kan horen, een opmerkelijk evenwicht tussen de verschillende 
orkestgroepen, een juiste tempokeuze en een schijnbaar 
probleemloos volgehouden spanning. Na het prachtig opgebouwde 
openingsdeel volgen nog een sereen en gedragen Adagio (een van de 
mooiste bladzijden van Bruckner), een krachtig dansanst Scherzo en 
een monumentale, maar nooit logge finale. 
Naar een tekst van Bart Tijskens (Klara)



IETS OVER BRUCKNER EN DE VERHOUDING 
TOT BRAHMS 

Bruckner raakte in 1867 in een diepe mentale crisis en zocht zijn 
heil in een sanatorium. Hij leed aan depressies en een dwangmatige 
telziekte. Hij overwoog naar Mexico te verhuizen. Uiteindelijk 
genas hij en schreef de grote Mis in fa klein om God te bedanken 
voor zijn herstel. Op dat moment stierf Simon Sechter in Wenen. In 
1868 vertrok Bruckner definitief naar Wenen om daar als docent 
harmonieleer en contrapunt aan het conservatorium zijn oude 
leermeester Simon Sechter op te volgen. Zijn leven veranderde 
definitief in een loopbaan in de muziek. Zijn roem als organist bereikte 
ook het buitenland en in 1871 werd hij uitgenodigd om in Nancy, 
Londen en Parijs orgelconcerten te geven en aan orgelcompetities 
mee te doen.

Bruckner bleef tot het eind een groot bewonderaar van Wagner, aan 
wie hij zijn derde symfonie opdroeg, en had onder zijn leerlingen en 
navolgers Hugo Wolf en Gustav Mahler. Hij had ook te maken met felle 
tegenstand: tijdens de première van zijn derde symfonie in Wenen 
verliet vrijwel het hele publiek de zaal. Het waren vooral de critici die 
Bruckner niet serieus namen. Daarbij speelden ook niet-muzikale 
aspecten een rol, zoals zijn eenvoudige afkomst (die zich uitte in zijn 
provinciale kleding en accent). De diepgelovige Bruckner was in het 
dagelijkse leven in het grootstedelijke Wenen een uiterst onzeker 
persoon en werd mede daardoor voor een simpele ziel aangezien. 
Men kon er niet bij dat een eenvoudige natuur zoals hij symfonische 
muziek van een letterlijk ongekende harmonische en vorm-
complexiteit kon scheppen.

Van zijn collega-componisten liet met name Brahms zich laatdunkend 
over Bruckner uit. De monumentale en diepreligieuze muziek, 
waarin Wagner de 'toon' bepaalt, van de oprecht gelovige Anton 
Bruckner (van huis uit rooms-katholiek), stond in schril contrast 
met de romantisch-klassieke muziek van Brahms (van huis uit 
protestant maar later agnost). Behalve hetzelfde lievelingsgerecht, 



een Oostenrijkse pasta, hadden beide meesters niets met elkaar 
gemeen, zoals beiden constateerden in een toevallige ontmoeting in 
een Weens restaurant.

De kritiek op Bruckner van zowel Brahms als van vele Weense 
muziekrecensenten moet worden bekeken vanuit het Brahms-
Wagnerconflict dat muzikaal Duitsland en Oostenrijk in de 
tweede helft van de 19de eeuw in zijn greep hield. Brahms werd 
in de pers afgeschilderd als het icoon van de traditiegebonden 
"absolute" muziek, Wagner stond voor muzikale vernieuwing en 
het Gesamtkunstwerk. Bruckners symfonieën behoren in dit licht 
gezien eigenlijk tot de "absolute muziek" (zij lijken niet naar een 
buitenmuzikale inhoud te verwijzen). Het zijn geen symfonische 
gedichten zoals Wagners schoonvader Franz Liszt die schiep. 
Niettemin werd hij vanwege zijn grenzeloze bewondering voor 
Wagner bij het laatste kamp ingedeeld en ontving hij in de pers 
van conservatieve critici, onder aanvoering van Eduard Hanslick, 
vernietigende kritieken waaronder hij ten zeerste leed.



LUKÁŠ VONDRÁČEK 
 
De onbetwistbare winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 2016 
voor piano, Lukáš Vondráček, speelde zijn eerste publieke concert 
op 4-jarige leeftijd. Toen hij 15 was, debuteerde hij met het Czech 
Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy, 
gevolgd door een grote tournee in de Verenigde Staten. Met zijn 
natuurlijke, beheerste muzikaliteit en opmerkelijke technische 
bekwaamheid wordt hij overal geprezen als supergetalenteerde 
muzikant. Hij werkte reeds samen met dirigenten als Paavo 
Järvi, Gianandrea Noseda, Christoph Eschenbach en Alexander 
Lazarev, met orkesten als het London Philharmonic Orchestra, de 
Philharmonia, Wiener Symphoniker, Tonhalle-Orchester Zürich, 
Washington National en Cincinnati Symphony orchestras. Vondráček 
studeerde aan de Academy of Music in Katowice en aan het 
Conservatorium in Vienna. Hij behaalde zijn kunstenaarsdiploma cum 
laude aan het New England Conservatory in Boston bij Hung-Kuan 
Chen in 2012.



HARTMUT HAËNCHEN 
 
Hartmut Haenchen's hoge intellect en muzikale integriteit hebben 
zijn plaats in de voorhoede van het muziekleven veiliggesteld. 
Geboren in 1943 in Dresden, groeide hij op in de naoorlogse Duitse 
Democratische Republiek.

Haenchen begon zijn muzikale carrière als lid van het Dresdner 
Kreuzchor. Toen hij 15 jaar was dirigeerde hij als cantor al 
uitvoeringen. Op zijn 17de trok hij de aandacht met zijn uitvoering van 
Johann Adolph Hasses Requiem. Haenchen studeerde vervolgens 
directie en zangkunst aan de Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber Dresden. Zijn eerste functie was dirigent van de Robert-
Franz-Singakademie in Halle en het Halle Philharmonisch Orkest in 
1966. Zijn eerste prijs won hij op de Carl Maria von Weber wedstrijd in 
Dresden in 1971. In 1972-1973 werd Haenchen Kapellmeister van het 
Zwickau Theater. In die periode maakte hij zijn debuut bij de Deutsche 



Staatsoper in Berlijn, waar hij Modest Moessorgski's Boris Godoenov 
dirigeerde. Hij gaf er tot 1986 regelmatig uitvoeringen. Van 1973 tot 
1976 was Haenchen dirigent bij de Dresdner Philharmoniker en was 
hij regelmatig te gast bij de Dresdner Staatsopera. Tussen 1976 en 
1979 was hij chef-dirigent van de Mecklenburgische Staatskapelle en 
het Staatstheater in Schwerin. Ook in Berlijn was hij vaak te vinden, 
bij de Komische Oper. Van 1980 tot 2014 was hij artistiek directeur 
van het Carl Philipp Emanuel Bach Kamerorkest in Berlijn. In 1986 
werd Haenchen muzikaal directeur van De Nederlandse Opera in 
Amsterdam en chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Haenchen vertoonde een 
grote betrokkenheid op het Duitse repertoire: Richard Strauss, 
Mozart, Wagner en Gluck, Händel, Strauss, Berg, Reimann, 
Zimmermann, maar voerde ook opera’s uit van Verdi, Puccini, Bartók, 
Tsjaikovski, Shostakovich, Szymanowski, Berlioz en Saint-Saëns. In 
1996 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Na de opvoeringen van Der Ring des Nibelungen van Wagner 
in 1999 legde Haenchen zijn functie neer, maar hij kwam met enige 
regelmaat als gastdirigent terug in Amsterdam. Zo heeft hij tot in 2014 
alle reprises van de Ring-cyclus geleid. Onder zijn leiding begeleidde 
het Nederlands Philharmonisch Orkest de opera, maar gaf ook 
symfonische concerten, maakte opnames en ging op tournee in het 
buitenland. In september 2002 nam Haenchen ontslag uit protest 
tegen budgettaire maatregelen. In datzelfde jaar maakte de stad 
Amsterdam hem ereburger. In 2013 kreeg hij een eredoctoraat van de 
Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Haenchen 
heeft als gastdirigent opgetreden in nagenoeg elk land in Europa en 
maakte tournees door Japan, de Verenigde Staten en Canada.  
Het tijdschrift Opernwelt heeft Hartmut Haenchen uitgeroepen tot 
dirigent van het jaar 2017. In 2018 ontving Hartmut Haenchen de 
Richard Wagner-prijs van de Richard Wagner Foundation Leipzig.



OM NAAR UIT TE KIJKEN

zo 09 feb 20 - 15 u 
symphoniaASSAI O.L.V. WOUTER LENAERTS 

KAREL SCHOOFS HOBO

Vergessen

In Vergessen ontrafelt SymphoniaASSAI mysteries rond verloren 
gewaande werken van Mozart en Beethoven.

Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie in A, KV 16a, Odense 
Concerto voor hobo & orkest in C, KV 314

Ludwig van Beethoven 
Concerto voor hobo & orkest in fa groot

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Symfonie nr. 4 in A, op. 90, Italienische
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