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Het is tegenwoordig bijna onvoorstelbaar te bedenken dat de altviool pas na de Tweede 
Wereldoorlog een hoofdvak werd aan de Nederlandse conservatoria. Toch begon destijds pas 
de waardering voor de altviool als solo-instrument te groeien. In de achttiende eeuw was 
Mozart nog een van de zeer weinigen die de altviool een solo-rol durfde te geven in zijn 
Sinfonia Concertante KV 364, verder was het instrument tot de late negentiende eeuw vooral 
gedoemd tot vulstemmen. Dat het tij keerde is te danken aan onder anderen Hector Berlioz die 
niemand minder dan Paganini opzadelde met een altvioolconcert (Harold en Italie) en later 
grote solisten als de Deen Franz Hildebrand, de Engelsen Lionel Tetris en William Primrose 
en de Duitse componist-altviolist Paul Hindemith. Zij stimuleerden componisten als 
Aleksandr Glazunov en Benjamin Britten direct of indirect om voor de altviool te schrijven. 
Voor muziek uit andere tijden moet de altviool, precies een octaaf hoger gestemd dan de 
cello, het doen met bijvoorbeeld Bachs Cellosuites en een werk als de Fantasiestücke op. 73 
van Schumann dat volgens de componist toevallig ook voor de altviool en de cello geschikt 
was. 
 
Johann Sebastian Bach schreef zijn cellosuites toen hij als Kapelmeester werkzaam was aan 
het hof van Leopold von Anhalt-Köthen. Zijn taak bestond vooral uit het schrijven en 
uitvoeren van instrumentale muziek ter opluistering van feesten en officiële gelegenheden. Hij 
componeerde de cellosuites waarschijnlijk voor Christian Ferdinand Abel, ongetwijfeld om 
deze multi-instrumentalist iets te geven om zijn tanden in te zetten. De suites volgen alle de 
delen van de Duitse baroksuite met na een prelude een allemande, courante, sarabande en 
gigue als kern en een menuet (suites 1 en 2), bourrée (3 en 4) of gavotte (5 en 6) tussen de 
sarabande en de gigue. De Suite nr. 4 in Es BWV 1010 is in de reeks van zes een van de 
lastigste. Niet alleen omdat de toonsoort erg onhandig ligt op de cello en vele 
vingerstrekkingen vereist, wat op een altviool iets eenvoudiger te realiseren is, maar ook 
omdat Bach de suggestie van meerstemmigheid vanaf deze suite op een hoger plan brengt dan 
in de eerste drie. Vooral de Prelude met de doorgaande arpeggio beweging, de verstilde 
sarabande en de over elkaar heen buitelende lijnen van de gigue maken deze suite ook voor de 
luisteraar een prachtige uitdaging.  
 
Dat Benjamin Britten met Lachrymae opus 48 zijn eerste en enige substantiële werk voor de 
altviool schreef, danken we vooral aan de briljante Engelse altviolist William Primrose. Om 
hem te verleiden een bijdrage te leveren aan het door Britten geïnitieerde Aldeburgh Festival, 
schreef de componist in 1950 zijn meesterwerk voor altviool en piano. Net als de Nocturnal 
after John Dowland voor gitaar baseerde Britten zich in Lachrymae op een luitsong van John 
Dowland en hanteerde hij op virtuoze wijze een omgekeerde variatievorm. Hij gaf het werk 
de subtitel ‘Reflections on a Song of Dowland’ mee en dat dekt de lading uitstekend. Na een 
introductie waarin de eerste frase van het lied - ‘If my complaints could passions move’ - 
slechts onopvallend klinkt in de bas van de piano, volgt een set ‘reflecties’ waarin Britten, 
vergelijkbaar met Beethoven in de Diabellivariaties, verschillende aspecten van het thema 
belicht zonder te vervallen in variaties in de traditionele zin des woords. In de zesde ‘reflectie’ 
komt ook nog een citaat langs uit ‘Flow my tears’ van Dowland en pas helemaal aan het slot 
klinkt als een bevrijding de oorspronkelijke bron van al het voorgaande. 
 
Dat Aleksandr Glazunov al in 1893 een opvallend werk voor altviool en piano schreef, 
danken we aan twee invloedrijke personen in zijn leven. De eerste is de puissant rijke 
zakenman Mitrofan Beljajev die Glazunov ontmoette na de première van diens Eerste 
symfonie in 1882. Beljajev was zo enthousiast over dit werk van de jonge componist dat hij 



een uitgeverij in het leven riep om Glazunovs werk uit te geven. In de jaren daarna ontstond 
rond Beljajev een cirkel van componisten en musici. Zo ontmoette Glazunov de Deense 
altviolist Franz Hildebrand. Aangezien Beljajev zelf als amateur altviool speelde, was het idee 
een werk voor altviool en piano te schrijven snel geboren. Of Glazunov bij zijn Elégie in g 
opus 44 dacht aan Pjotr Iljitsj Tsjaikofski of Anton Rubinstein, beiden kort daarvoor 
overleden, is niet duidelijk, wel is het uit drie korte secties bestaande werk een mooi 
voorbeeld van een synthese tussen de Russische (volks)muziek en het westerse vorm- en 
harmonische denken.  
 
Voor Robert Schumann was de Fantasiestücke opus 73 niets meer en niets minder dan een 
oefening in schrijven voor een door hem veronachtzaamd blaasinstrument. Want toen na wat 
mindere jaren de creatieve energie van Schumann in 1848 weer eens kortstondig opbloeide, 
vond de componist zijn manier van schrijven voor blazers niet idiomatisch genoeg. Met 
werken als de Romances voor hobo, Adagio en Allegro voor hoorn en de Fantasiestücke voor 
klarinet en piano probeerde hij dat met succes te verbeteren. De Fantasiestücke bevatten drie 
delen die thematisch met elkaar in verband staan. Het eerste deel benadrukt de lyriek van de 
klarinet, het tweede deel is een prachtig duet tussen klarinet en piano en het laatste deel laat 
vooral de onstuimige kant van de klarinet horen. Schumann beschouwde de drie delen echt als 
een eenheid. De stukken volgen elkaar daarom zonder pauze op. Omdat Schumann het werk 
ook schreef voor de groeiende markt van thuis musicerende burgers, gaf hij expliciet aan dat 
de klarinetpartij ook op de cello of de altviool, toen nog een veronachtzaamd instrument, 
gespeeld kon worden. 
 
Paul Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Japanse pianiste Noriko Yabe werd geboren in Yokohama en kreeg op zesjarige leeftijd 
haar eerste pianolessen. Haar talent werd snel ontdekt en zij gaf al spoedig haar eerste 
concerten. Toen zij twaalf jaar oud was, maakte zij haar debuut als soliste met het Madison 
Symphony Orchestra in de Verenigde Staten van Amerika. Na het afsluiten van haar studie 
aan de ‘Toho Gakuen High School and College of Music’ in Tokio vervolgde Noriko haar 
opleiding bij Willem Brons aan het Conservatorium van Amsterdam waar zij in 2003 
afstudeerde. Ze gaf concerten in Japan, Nederland, Slowakije, Tsjechië en de Verenigde 
Staten van Amerika. Noriko is verbonden als corepetitor aan het Conservatorium van 
Amsterdam en sinds 2004 is zij begeleidster tijdens de Summer Academy en het Festival van 
de International Holland Music Sessions. 

 

De Kroatische celliste Dagmar Korbar (1999) begon op 5-jarige leeftijd met vioolspelen. In 
2013 schreef ze zich in aan de Royal Academy of Music in Zagreb waar ze les kreeg in Milan 
Čunko’s klas. Momenteel studeert ze aan het Conservatorium van Amsterdam bij Nobuko 
Imai en Marjolein Dispa. Dagmar nam deel aan vele masterclasses waar ze geïnspireerd werd 
door pedagogen als Bruno Giuranna, Tabea Zimmerman, Gilad Karni, Nobuko Imai, Thomas 
Riebl en anderen. Ze ontving een scholarship voor de International Academy of Music in 
Liechtenstein voor een intensieve muziek week. 
 
Tijdens haar studie nam Dagmar deel aan vele competities. In 2016 won ze de 2de prijs bij de 
“Boris Papandopulo” Competition in Zagreb. In 2019 won Dagmar de 1ste prijs bij het 
Nationale Altvioolconcours. Tevens ontving ze de Dean’s and Rector’s Prize voor het 
buitengewone optreden als student aan de Universiteit van Zagreb. 
 
Dagmar speelde met vele orkesten waaronder de Zagreb Soloists, de Croatian Baroque 
Ensemble (HRBA) en het Varaždin Chamber Orchestra. Ze is ook lid van het ENSEMBLE 
ESPERANZA, welke bestaat uit The International Academy of Music Liechtenstein 
scholarship houders.  
 
In juni 2018 maakte Dagmar haar debuut als solist met Zagreb Philharmonic, zij brachten het 
Altvioolconcert van William Walton ten gehore in de Vatroslav Lisinski Concert Hall. 


