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Programma:
Annabel Hauk, cello (Duitsland)
János Palojtay, piano (Hongarije)

Robert Schumann Stukken voor cello en piano, opus 73 nr.1-3 “Fantasiestücke”
(1810-1856) Zart mit Ausdruck

Lebhaft, leicht
Rasch und mit feuer

César Franck Sonate voor cello en piano in A gr. t.
(1822-1890) Allegro ben moderato

Allegro
Recitativo-Fantasia, ben moderato
Allegretto poco mosso

Pauze

Seho Young, piano (Verenigde Staten van Amerika)

Enrique Granados uit Goyecas, opus 11 ‘El fandango del candil’
(1867-1916)

Charles Ives The Celestial Railroad
(1874-1954)

Franz Liszt Sonate voor piano in b kl. t., S. 178
(1811-1886)
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Wie de Fantasiestücke van Robert Schumann of het Spaanse impressionisme van Enrique Granados
direct naast The Celestial Railroad van Charles Ives zet kan niet anders dan een cultuurshock
constateren. Toch is de weg van de romantiek van Schumann en Granados naar de wereld van Ives
minder abrupt dan het zo lijkt. De Sonate in A van César Franck, hier in de versie voor cello en
piano, en de Sonate in b van Liszt zorgen er met de stukken van Schumann en Granados voor dat
het werk van Ives ingebed is in een scala van invloeden die zeker ook in het Amerika van de vroege
twintigste eeuw een rol speelden.

Voor Robert Schumann was de klarinet, toen hij zijn Fantasiestücke op. 73 schreef, niets meer en
niets minder dan een flexibele menselijke stem. En een oefening in schrijven voor een
blaasinstrument. Want toen na wat mindere jaren de creatieve energie van Schumann aan het eind
van de jaren veertig van de negentiende eeuw 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, geschreven in februari 1849 in twee dagen tijd vormen
een idiomatisch werk in drie delen die thematisch met elkaar in verband staan. Schumann maakte
direct ook versies met de viool en de cello in de hoofdrol. Het liedachtige eerste deel, het stemmige
tweede deel en het gepassioneerde laatste deel passen vooral de cello als een tweede jas. Schumann
beschouwde de drie delen echt als een eenheid. De stukken volgen elkaar daarom zonder pauze
(attaca) op.

In de Sonate in A die César Franck in 1886 als huwelijkscadeau voor de vioolvirtuoos Eugene
Ysaÿe schreef zijn de thema’s van alle delen verwant aan elkaar. Franck perfectioneerde hiermee de
zogenaamde cyclische vorm die Franz Liszt al in 1853 toegepast had in zijn Pianosonate in b. Het
werk, dat Ysaÿe op de ochtend van zijn bruiloft op 26 september 1886 voor het eerst speelde,
bestaat zoals vele sonates sinds Beethoven uit vier delen, maar is een stuk vrijer in vormopzet.
Franck lijkt met zijn langzaam-snel-langzaam-snel-sequens van de vier delen meer te verwijzen
naar de barokke sonata da chiesa. De sonate groeide mede dankzij de inspanningen van Ysaÿe uit
tot een van de bekendste en meest gewaardeerde werken van Franck. Vandaar dat er ook snel een
bewerking kwam voor cello en piano. De bevriende cellist Jules Delsart kon de sonate niet
weerstaan en Franck keurde zijn ‘arrangement’ liefdevol goed.

Enrique Granados groeide uit tot een van de grootmeesters van het Spaanse nationalisme in de
muziek dat door zijn leermeester Felipe Pedrell gepropageerd werd. Zelfs in de Verenigde Staten
waar zijn opera Goyescas in 1916 in de Metropolitan Opera in première ging gold hij als een groot
componist. Die opera baseerde Granados op delen uit de suite Goyescas die hij eerder in 1911
voltooide. Twee boeken vol met atmosferische pianowerken waarin de erfenis van Schubert en Liszt
te horen is. Granados liet zich in deze cyclus losjes inspireren door het Spanje dat in de schilderijen
van Francisco Goya (1746-1828) naar voren komt. Zo is El fandango de candil (fandango bij
kaarslicht), het derde deel uit boek I van Goyescas, een weergave van de vroege achttiende-eeuwse
fandango, een parendans die vooral de wederzijdse hofmakerij benadrukt. Als uitvoeringsinstructie
geeft Granados de pianist mee dat het gaat om een scene die ‘langzaam en ritmisch gezongen en
gedanst’ moet worden.

De Amerikaan Charles Ives was in de eerste decade van de twintigste eeuw gepreoccupeerd met het
idee van een werk waarin hij favorieten uit de transcendente literatuur zoals Emerson, Thoreau en
Hawthorne wilde eren. Het kwam niet van de grond en het materiaal vol chromatiek en brute
clusters belandde in de Concord Sonate en in zijn Vierde symfonie. Alleen het stuk waarop het
tweede deel van zijn Vierde symfonie geënt is, bracht hij later uit als een zelfstandig pianowerk:



The Celestial Railroad. Het werk gebaseerd op een verhaal van Hawthorne is een soort
symfonisch gedicht voor piano. Een man droomt dat er in zijn zondige wereld (de City of
Destruction) een locomotief stopt die hem vol comfort naar een hemelse stad vol dito beloningen
brengt. De trein passeert afschuwelijke bezienswaardigheden en locaties vol verleidingen om
uiteindelijk in Beulah Land (het beloofde land) tot stilstand te komen. Hij moet verder met de
veerboot, maar zijn metgezellen zijn niet langer bij hem. Een plons ijskoud water doet de
hoofdpersoon wakker schrikken waarna de droom (en het werk vol gebaren die zich laten vertalen
als een meer chromatische versie van de virtuositeit en de emotie van de jonge Liszt) vrij plotseling
eindigt.

Die combinatie van virtuositeit en stormachtige emotie was precies wat Liszt zocht in zijn tijd als
actief pianist. Hij bracht daarmee de pianotechniek in de eerste helft van de negentiende eeuw tot
grote hoogten. Dat hij er rond 1840 grotendeels de brui aan gaf en zich meer op het componeren
richtte kwam voor velen daarom als een onaangename verrassing. Voor Liszt was het waarschijnlijk
het begin van een zoektocht naar meer diepgang. Dat blijkt uit de Sonate in b uit 1853. Elke noot
heeft een onmiskenbare plek in het verhaal dat zich ondanks de formele titel laat lezen als een
groots symfonisch gedicht. Want terwijl het werk aan de ene kant zeer pianistisch in de goede zin
des woords is, appelleert de componist aan de andere kant aan een symfonische schrijfwijze. Zo
verwees Liszt al eens naar de openingsoctaven als ‘gedempte paukenslagen’. De Sonate begint met
een expositie waarin de basismotieven voor het voetlicht worden gebracht. Deze motieven
genereren in feite al het andere materiaal - pianist Claudio Arrau noemde de Sonate in b ooit een
‘set variaties op een enkel motief’. In de doorwerking duikt een volledig Scherzo op en de klassieke
recapitulatie bevat een indrukwekkende fuga die het werk uiteindelijk naar het slot toe brengt. Liszt
droeg de Sonate op aan Robert Schumann nadat deze in grote bewondering zijn Fantasia in C op. 17
aan zijn collega had opgedragen.

Paul Janssen



De Duitse celliste Annabel Hauk (1999) begon op 5-jarige leeftijd met cellospelen. Annabel
studeerde van 2012 tot en met 2017 bij István Vardai aan het Emanuel Feuermann Konservatorium,
onder het dak van de Kronberg Academy. Ze vervolgde haar studie aan het New England
Conservatory (NEC) te Boston bij Laurence Lesser waar ze in 2021 afstudeerde.
Sinds haar studie in de Verenigde Staten is Annabel te beluisteren in zalen als de Neue Galerie in
New York City en Jordan Hall in Boston. Bij de 4de International Manhattan Music Competition
won ze de zilveren medaille. Haar eerste competitie won Annabel op 7-jarige leeftijd bij de
Mendelssohn Competition. Vele prijzen en scholarships volgden. Ook is ze lid van het Tempest
String Quartet met wie zij twee maanden na de oprichting de ‘Honours Competition’ van NEC won.
Al snel volgde de 1ste prijs bij de International Enkor Competition en een uitnodiging volgde voor
het beroemde Perlman Music Program op Shelter Island, New York. Daar werkte Annabel met
Donald Weilerstein, Roger Tapping en Mary Peckham en speelde ze samen met Itzhak Perlman. In
2019 maakte ze deel uit van het Beethoven String Quartet bij NEC, begeleid door leden van het
Borromeo String Quartet.
Annabel heeft al op vele plaatsen binnen en buiten Europa op het podium gestaan, volgde vele
masterclasses en was te zien en beluisteren op een groot aantal festivals waaronder dat van
International Holland Music Sessions.

De Hongaarse pianist János Palojtay bezit volgens pianist Kirill Gerstein “een artistieke
persoonlijkheid met zeldzame en bijzondere kwaliteiten: een extreem gevoelige muzikaliteit, een
onderzoekend intellect, een sterke en onafhankelijke mening, charisma en charme.
Dit gecombineerd met zijn muzikale en culturele kennis, geheugen en pianistische vaardigheid geeft
hem een grote toekomst als concertpianist”.

De stijl van János heeft een sterke link met de rijke improvisatie van de barok, hedendaagse muziek
en jazz. Zijn interpretaties zijn behoorlijk uniek vanwege de balans tussen analytisch denken en zijn
muzikale instinct. János voelt een sterke connectie met de muziek van Bartók, Schubert en Skrjabin.
De creativiteit van Bach, Ravel, Liszt en Chopin fascineren hem en brengen hem dichter bij hun
werk.
János begon zijn internationale carrière na het winnen van de 3de prijs bij de Paloma O’Shea
Santander Piano Competition 2012. Dit succes leidde tot uitnodigingen voor solorecitals in Europa.
Hij maakte zijn solodebuut in de Verenigde Staten in hetzelfde jaar in Kalamazoo, Michigan als
solist van de Gilmore Foundation’s Rising Stars Series. Dit zorgde voor een vliegende start en vele
optredens volgden; Carnegie Hall, Herbst Theatre, Elbphilharmonie, Palais des Beaux Arts etc.
János studeerde af aan de Franz Liszt Academy als student van András Kemenes en Rita Wagner.
Hierna behaalde hij zijn diploma aan het Mozarteum bij Imre Rohmann en ontwikkelt hij zijn
muzikale vaardigheden bij Kirill Gerstein in Stuttgart.

De Koreaans-Japans-Amerikaanse pianist Seho Young studeerde aan de vooropleiding van het New
England Conservatory te Boston, en aan de Juilliard School of Music in New York. Momenteel
werkt hij aan zijn master degree aan Yale University te New Haven onder begeleiding van Boris
Berman.
Seho trad op in beroemde zalen in de Verenigde Staten van Amerika als de Weill Recital Hall in
Carnegie Hall, Millenium Stage, Kennedy Center maar ook in Japan, Italië, Polen en Nederland. Hij
bereikte de halve finale bij de 2021 Clara Haskil International Piano Competition, won topprijzen
bij de Five Towns Music and Arts Foundation Competition, de Rosalyn Tureck International Bach
Competition en de Arthur Fraser International Competition.
Seho werkt als pianist ook samen met muziektheaterproducties waarbij hij improviseert tijdens de
een uur durende musicals. Hij nam ook deel aan verschillende jazz en rock groepen.



Hij is een gepassioneerd componist en arrangeur, schreef muziek voor ensembles, films, en
muziektheater, piano, kamermuziek, noem maar op. Een van zijn korte termijn projecten is om
Bernsteins arrangement ‘Symphonic Dances’ uit de West Side Story om te zetten voor piano solo.
In Japan won hij in 2012 de 1ste prijs bij het Japan International Junior Classic Composing
Competition.
Seho behaalde ook zijn Bachelor in Computer Science en een certificaat voor uitvoerend musicus
aan Princeton University waar onze Minister Robbert Dijkgraaf ook werkzaam was. Naast dit alles
is hij een fanatiek frisbeeër, schaker en liefhebber van American Football.


