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Programma:
Tosca Opdam, viool
Victor Stanislavsky, piano (Israël)

Edward Elgar Sonate voor viool en piano in e kl. t., opus 82
(1857-1934) I. Allegro. Risoluto

II. Romance. Andante
III. Allegro non troppo

Robin de Raaff Sonate voor viool en piano nr. 2 ‘North Atlantic Light’
(1968)

Maurice Ravel Rapsodie voor viool en piano, “Tzigane: Rapsody de concert”
(1875-1837)

pauze

Anthony Ratinov, piano (Verenigde Staten van Amerika)

Sergej Rachmaninoff Études-Tableaux, opus 39
(1873-1943) Nr. 3 in fis kl. t.: Allegro molto

Nr. 9 in D gr. t.: Allegro moderato

Modest Moesorgski Schilderijen van een tentoonstelling
(1839-1881)      Promenade
     ` Gnomus
    Promenade
     Il vecchio castello
     Promenade
     Tuilerieën 
     Bydlo
     Promenade
     Ballet van de kuikens in de dop
     Samuel Goldenberg en Schmuÿle
     Promenade
     Limoges, het marktplein
     Catacombae (Sepulcrum Romanum)
     Cum mortuis in lingua mortua
     De hut op kippenpoten
     De grote poort van Kiev
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De vioolsonate begon ooit als een barokke sonate voor solo-instrument en continuo en groeide
in de achttiende en vroege negentiende eeuw vooral onder handen van Mozart en Beethoven
uit tot een prachtige samenspraak tussen twee instrumenten. Gedurende de romantiek werd de
vorm niet alleen een gereedschap voor de grote salonvirtuozen, maar ook een groots
expressiemiddel voor serieuze componisten. Zo werd de vioolsonate naast het strijkkwartet
een belangrijk genre waarin componisten hun kamermuzikale kwaliteiten konden etaleren.
Ook in de twintigste eeuw bleef de vioolsonate een geliefd genre. Onder anderen voor Edward
Elgar en Maurice Ravel. Hoewel beiden slechts één grote vioolsonate schreven, beschouwden
ze het als een belangrijke vorm. En Ravels Tzigane kan met een beetje fantasie beluisterd
worden als het virtuoze laatste deel van een nooit geschreven sonate.
De Nederlandse componist Robin de Raaff nam de rijke traditie van de vioolsonate mee in het
prachtige North Atlantic Light dat hij speciaal voor violiste Tosca Opdam schreef. Hij bewijst
met deze tweede vioolsonate niet alleen dat de vorm ook in de eenentwintigste eeuw nog
springlevend is, hij geeft er ook een voor vandaag de dag actuele invulling aan.

De Engelse componist Edward Elgar was in 1918 heel erg duidelijk over zijn ambities en
bijdragen aan de voortdenderende muziekgeschiedenis. Hij schreef zijn goede vriendin Marie
Joshua aan wie hij de Vioolsonate waar hij aan werkte op wilde dragen: ‘Ik vrees dat het
werk ons niet veel verder brengt, maar het staat vol met gouden klanken en ik vind het mooi.
Verwacht alleen niets gewelddadig chromatisch of kubistisch.’ Marie stierf kort na het
ontvangen van de brief. Elgar liet vervolgens ter nagedachtenis aan haar de
dolcissimo-melodie uit het midden van het tweede deel vlak voor de coda van het laatste deel
terugkeren. Deze vioolsonate was het laatste werk dat Elgar schreef voor het instrument dat
hij bijzonder liefhad en waarmee hij zichzelf in vroeger jaren zelfs carrière als solist zag
maken. Hij componeerde een aantal belangwekkende werken voor het instrument zoals het
Vioolconcert op. 61, maar de Sonate is altijd een beetje in de schaduw blijven staan. En dat is
jammer want de echo’s van de lyriek van Schubert en de gepassioneerde warmte van Brahms
mengen zich hier met de indrukken van de Engelse countryside. Zo was volgens Caroline
Alice Roberts, de vrouw van Elgar, het langzame deel beïnvloed door de magie van de
‘bosgeesten’ uit de bossen van Fittleworth, de plek waar zij een huis gekocht had zodat Elgar
in alle rust kon componeren.

Robin de Raaff is juist iemand die de muziekgeschiedenis meeneemt in zijn werk. De
Nederlandse componist wikt en weegt, kijkt wat hij gebruiken kan en gaat er dan zijn eigen
gang mee. Daarbij hanteert hij het adagium dat ‘een systeem het nooit mag overnemen van
een componist’. De Raaff houdt alles in eigen hand en kan intuïtieve beslissingen nemen die
het effect en de emotie van een werk ten goede komen. Diverse invloeden passeren daarbij de
revue, waarbij ook de muziek van de Tweede Weense School en de door De Raaff zeer
bewonderde Pierre Boulez - al beschouwt hij diens modernisme als een doodlopende weg -
een rol spelen. Veelvuldig begint een compositie bij een kunstwerk, een tekst, een beeld, en
bij een solist of ensemble. Zo ook met de in 2017 voltooide Sonate voor viool en piano nr. 2
North Atlantic Light. Hij schreef het werk op het lijf van Tosca Opdam en het vertrekpunt
was het schilderij North Atlantic Light van Willem de Kooning die in 1926 op 22-jarige
leeftijd de oversteek maakte naar de Verenigde Staten waar hij uitgroeide tot het boegbeeld
van het Amerikaanse abstract expressionisme.
Robin de Raaff beschrijft de sonate als een ‘muzikale weergave van de beelden, kleuren en
sfeer van het schilderij van Willem De Kooning, maar ook als een ingebeelde reis door de



creatie ervan. Van het lege doek tot het aanbrengen van de verflagen, ik heb getracht de
schildertechnieken vast te leggen en te vertalen naar compositorische en sonische structuren.’
Zo verbeeldt een groepje tonen dat steeds rond een centrale c cirkelt het mengen van de verf
met een kwast op het palet. De Raaf bewerkte de sonate in 2018 tot een gelijknamig
vioolconcert, maar stelt nadrukkelijk dat het twee afzonderlijke werken zijn.

In de romantiek werd de vioolsonate zoals gezegd ook een broedplaats en etalage voor, soms
loos, virtuozendom. Maurice Ravel pakte die draad op, maar had een zeer ambivalente relatie
met virtuositeit. In een orkestwerk als La Valse trok hij een streep door die overdadige
geldingsdrang en laat hij de boel zelfs letterlijk ontploffen. In zijn kamermuziek wil hij de
virtuositeit nog wel aanwenden en zelfs uitvergroten, maar altijd in dienst van de muziek. Zo
klinkt in Tzigane, in 1924 geschreven voor de Hongaarse violiste Jelly D’Aranyi, de muziek
van de Roma-zigeuners (ook gitan of tzigane genoemd) door in combinatie met de capriolen
van vioolvirtuozen als Wieniawski en De Sarasate. In het eerste gedeelte als een mijmering
over het persoonlijk leven die begint op de lage G-snaar en voorbijtrekt als is het een spontane
improvisatie waarin Ravel de registers van de viooltechniek flink opentrekt. In het tweede
gedeelte als een feestelijke dans die zijn inspiratie vindt in de czardas, de Hongaarse
parendans. Ravel schreef het werk oorspronkelijk voor viool en luthéal, kort door de bocht te
omschrijven als een voorloper van de geprepareerde piano, en bewerkte het later voor viool en
piano of orkest.

Sergej Rachmaninoff was zeer goed bekend met de Russische nationale muziek van onder
andere het Machtige Hoopje rond Nikolaj Rimski-Korsakov waartoe ook Modest Moesorgski
behoorde. De componist was zelfs zo gecharmeerd van Moesorgski’s Schilderijen van een
tentoonstelling dat hij zijn eigen ‘schilderijententoonstelling’ componeerde. Zijn twee sets
Études-Tableaux zijn geïnspireerd op schilderijen, al heeft Rachmaninoff er altijd voor
gewaakt de inspiratiebronnen te onthullen. Zoals Debussy bij zijn Preludes de titel pas
achteraf noemde om de perceptie van de muziek niet te beïnvloeden met opgelegde beelden,
zo wilde Rachmaninoff dat zijn Études-Tableaux als abstracte muzikale verhalen door het
leven gingen. Hij schreef twee sets, op. 33 in 1911 en op. 39 in 1916-1917. De laatste set was
het laatste dat hij schreef voordat hij Rusland verliet en zich in de Verenigde Staten vestigde.
Vandaar dat de werken een sombere lading hebben die nog versterkt wordt door een
veelvuldige verwijzing naar fragmenten uit de gregoriaanse melodie van het Dies Irae.
Ook in de derde en negende etude is het Dies Irae-thema alomtegenwoordig, al zit het wat
verborgen in het thematisch materiaal. Volgens diverse commentatoren dankt de derde etude
juist hier zijn ‘duivelse’ karakter aan. In de negende etude is het Dies Irae-thema vooral
manifest in het overdonderende begin.

Modest Moesorgski was ongetwijfeld de meest onbevangen en meest experimentele van de
componisten die in de tweede helft van de negentiende eeuw de nationale Russische muziek
vormgaven. Dat maakte hij ook duidelijk met een van zijn meest populaire werken, de
Schilderijen van een tentoonstelling. Moesorgski schreef het werk in 1873 na het zien van
de tentoonstelling ter nagedachtenis van zijn op 39-jarige leeftijd overleden vriend, de
kunstschilder en architect Victor Hartmann. In het stuk, geschreven voor piano solo,
verklankte de componist in verschillende delen diverse schilderijen van Hartmann die hij bij
elkaar hield door een steeds terugkerende promenade. Op deze wijze schiep Moesorgski een
klinkende wandeling langs de tentoonstelling. Hoewel meesterorkestrator Rimski-Korsakov
meende dat het werk niet te orkestreren was, grepen al snel na Moesorgski’s dood diverse
componisten de uitdaging aan. Maar hoe prachtig en kleurrijk soms ook, de intense



pianoversie staat nog altijd het dichtst bij de lyriek en de basisideeën van de componist.
Paul Janssen



Violiste Tosca Opdam wordt geprezen om haar “Overrompelende muzikale
persoonlijkheid” (de Volkskrant) en haar “energieke, overtuigende interpretaties vol
‘panache’” (The Strad magazine)

Tosca Opdam won de Eerste prijs in het prestigieuze Oskar Back Vioolconcours 2011 met
haar uitvoering van Vieuxtemps’ Vijfde concert. Ze keerde naar het Concertgebouw
Amsterdam terug met een uitverkocht debuutrecital en voor een optreden ter ere van de
grootse heropening van het Rijksmuseum.

Muzikale samenwerkingen
Vanaf haar orkestdebuut als solist op 11-jarige leeftijd heeft Tosca Opdam opgetreden met
diverse orkesten, gedirigeerd door Marc Albrecht, Jurjen Hempel, Annedore Neufeld,
Matthew Rowe en Clark Rundell. Haar optreden in het Bevrijdingsdagconcert 2015 werd
bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima en op tv uitgezonden.
In recente samenwerkingen speelde Tosca de vioolconcerten van Berg en Tsjaikovski met het
Humboldt Orchester, Sibelius met het Greenwich Village Orchestra, en Bartóks Tweede
Vioolconcert met de Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.
In kamermuziek en recital concerten ontmoette ze onder andere Inon Barnatan, Sol Gabetta,
Olivier Patey en Maxim Rysanov. Tosca speelde op het Grachtenfestival Amsterdam, Delft
Chamber Music Festival, Storioni Festival Eindhoven, het Siletz Bay Music Festival (VS),
Festival Classica João Pessoa (Brazilië), en het Young Artists Program (Canada).

Nederland en de Verenigde Staten
Een nieuwe wereld opende zich voor violiste Tosca Opdam, toen ze na de Jong Talent
conservatoriumopleiding in haar geboortestad Amsterdam besloot om de studie in New York
voort te zetten. Het gaf, naast haar muzikaliteit, vorm aan alle aspecten van haar leven. Tosca
omschrijft zichzelf nu als ‘een product van twee werelden’, en omarmt typerende kwaliteiten
van zowel Europa als de Verenigde Staten om haar persoonlijke uitdrukkingskracht in muziek
te verrijken.
Tosca volgde de Jong Talentklas aan het Conservatorium van Amsterdam bij Joyce Tan en
Peter Brunt. Na haar studie bij Patinka Kopec aan de Manhattan School of Music, behaalde ze
haar Master of Music aan de Juilliard School of Music, bij Catherine Cho en Sylvia
Rosenberg.
Masterclasses met prominente musici zoals Pamela Frank, Theo Olof, György Pauk, Candida
Thompson, Frank Peter Zimmermann en Pinchas Zukerman brachten Tosca vele waardevolle
inzichten.



Multidisciplinaire projecten
Tosca Opdam zoekt de balans tussen haar overtuigingen rond uitvoering, en een mate van
vrijheid om de muziek waarlijk tot leven te brengen. Puur muzikale programma’s worden
afgewisseld met optredens waarin beeldende kunsten, dans, wetenschap, mode en muziek
onze ervaring van de afzonderlijke disciplines willen kleuren.
Tosca gaf concerten in onder andere in het Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, en het
Nationaal Maritiem Museum in Amsterdam, en het Mauritshuis in Den Haag. Ze werd
gevraagd voor een speciaal gastoptreden met het Nationaal Ballet ter gelegenheid van hun
jubileumprogramma 2013. In het Lincoln Center werkte zij samen met het New York City
Ballet en The New York Choreographic Institute. Een recent project in New York betrof een
innovatieve presentatie van Messiaans Quatuor pour la fin du temps met acteurs, musici en
tekstprojecties.

‘North Atlantic Light’ opgedragen aan Tosca
In juni 2018 gaf Tosca haar debuutrecital in Carnegie Hall. Het programma bevatte onder
andere de wereldpremière van Robin de Raaff’s North Atlantic Light voor viool en piano,
opgedragen aan Tosca. Het stuk is geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van Willem de
Kooning. In mei 2019 heeft Tosca Opdam in het Concertgebouw Amsterdam de première
gegeven van het vioolconcert; de orkestrale versie, van North Atlantic Light, met het
Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Marc Albrecht.

Tosca Opdam bespeelt een Matteo Gofriller viool uit 1700, haar genereus ter
beschikking gesteld door een particulier.

Victor Stanislavsky wordt genoemd als een van de meest getalenteerde Israëlische pianisten
van vandaag. Zijn internationale carrière bracht hem naar vele landen in Europa en Noord en
Zuid-Amerika, China, Zuid-Korea en Australië. Vorig seizoen gaf hij meer dan 70 concerten
als solist met orkest en als kamermusicus waar hij lovende kritieken voor ontving. Hij werkte
als fervent kamermusicus samen met violisten Christian Tetzlaff en David Garrett, cellist
Gary Hoffman en de sopraan Chen Reis. Ook trad hij op bij festivals als ‘Ravinia’(Chicago),
‘Meet in Beijing’, ‘Shanghai piano Festival’ en het ‘Israel festival’.
Victor bezit een Bachelor en Master degree summa cum laude, in uitvoerend musicus van de
Buchman-Meta School of Music – Tel Aviv University waar hij studeerde onder de
bezielende leiding van Daniel Gortler en Arie Vardi. Momenteel werkt hij ook op dit
conservatorium.
Andere pedagogen die hem begeleidden, waren Murray Perahia, Leon Fleisher, Menahem
Pressler e.a.
Victor soleerde met het Milaan Symphony Orkest, het KBS Symphony orkest van
Zuid-Korea, en bij leidende orkesten in Israël onder de baton van Yoel Levi, Jose Maria
Florencio, Kynan Johns en vele anderen.
Zijn eerste lessen kreeg Victor van Rieta Lesochin aan het Conservatorium in Haifa. Hij won
vele prijzen onder meer bij concoursen in Italië, Andorra, China, Verenigde Staten van
Amerika en Israël.



Anthony Ratinov began playing piano at the age of four under the teaching of his
grandmother, Edit Ratinova, who taught at the renowned Gnessin Music School in Moscow,
Russia for 45 years. Most recently, Anthony received the 1st prize at the 2021 Canada
International Artists Piano Competition, and the Pianists' Award (1st prize), sponsored by
Bösendorfer, at the International Summer Academy in Austria in 2021 and 2019. He also was
a semi-finalist at the 2021 Concert Artists Guild Competition and captured the 3rd prize at the
Virtuoso & Belcanto piano competition in Italy in 2017, the 1st prize at the Maryland MTNA
Piano Competition in 2009, and the 2nd prize at the International Chopin Competition in
Hartford, CT in 2012. Anthony is the recipient of several music scholarships, including the
Charles S. Miller Prize, awarded to a gifted pianist at the Yale School of Music who has done
outstanding work during the first year of study, the Evelyn Bonar Storrs Piano Scholarship,
and the R. J. R. Cohen Fellowship for Musical Performance Studies. In addition to many
fundraising concerts in the New England area, Anthony has performed at the Kennedy Center
for Performing Arts in Washington D.C., the ORF RadioKulturhaus performance hall in
Vienna, as well as at other venues across Italy, the Netherlands, and Austria.

Anthony is currently a master’s student at the Yale School of Music studying with Professor
Boris Berman. He loves exploring and performing chamber music repertoire and participating
in various musical projects and collaborations. Anthony previously studied at Yale University,
where he majored in chemical engineering and graduated with honors, in addition to studying
piano with Professor Wei-Yi Yang. Anthony has also performed in master classes of such
notable teachers and performers as Boris Slutsky, Mikhail Voskresensky, Roberto Prosseda,
Julian Martin, Douglas Humpherys, Marian Hahn, Ian Jones, Yejin Gil, and Gottlieb Wallisch.


