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Isabelle Faust viool
Alexander Melnikov piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate voor viool en piano nr 6 in A, opus 30 nr 1 23’
Allegro
Adagio
Allegretto con variazioni

Sonate voor viool en piano nr 7 in c, opus 30 nr 2 26’
Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro
 
Sonate voor viool en piano nr 8 in G, opus 30 nr 3 18’
Allegro assai
Tempo di Minuetto, ma molto moderato e grazioso
Allegro vivace

 Gelieve uw GSM uit te schakelen

De inleidingen kan u achteraf beluisteren via 
desingel.be 
Selecteer hiervoor voorstelling / concert / 
tentoonstelling van uw keuze.

Concertvleugels Met bijzondere dank aan Ortwin 
Moreau voor het stemmen en het onderhoud van de 
concertvleugels van deSingel
Moreau Pianoservice / Kapucinessenstraat 32 / 2000 
Antwerpen / +32 (0)486 83 63 98
moreau-pianoservice.be
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De nieuwe weg

Hoe artificieel onze tijdrekening ook is, toch schijnen 
componisten bij een eeuwwisseling nood aan verandering 
te voelen. Rond 1300 gaat de Ars Antiqua over in de Ars 
Nova, in 1601 markeert de liedbundel ‘Le Nuove Musiche’ 
de overgang naar de vroeg-barok, vanaf 1900 gaat de 
vijftigjarige Leoš Janáček plots heel andere (en betere) 
muziek schrijven, en tijdens de laatste millenniumwisseling 
werd nieuwe muziek eindelijk oud, zodat er plaats kwam 
voor iets anders. Ook Ludwig van Beethoven moet kort na 
1800 de nood gevoeld hebben het oude achter zich te laten 
en nieuwe wegen in te slaan. De pianopedagoog en 
componist Carl Czerny bericht dat zijn leraar Beethoven 
rond die periode het volgende zei tegen zijn vriend Wenzel 
Krumpholz: “Ik ben maar matig tevreden over mijn tot nog 
toe gecomponeerde werken, vanaf nu wil ik een nieuwe 
weg inslaan”. Beethovens drie Pianosonates opus 31 (1802) 
staan daar symbool voor, maar ook zijn drie Vioolsonates 
opus 30 uit hetzelfde jaar belichamen die nieuwe wending.
Maar wat is nu die nieuwe weg die Beethoven wilde 
inslaan? Musicologen delen het oeuvre van Beethoven 
traditioneel in drie fasen in, en deze werkgroep duidt de 
overgang van de vroege naar de middenperiode aan. Meer 
algemeen voltrekt zich hier ook langzamerhand de evolutie 
van de klassieke naar de romantische stijl. Beethoven vond 
zijn vroege werken teveel aansluiten bij zijn grote voorbeel-
den Wolfgang Amadeus Mozart en Joseph Haydn. Het is 
dus niet zozeer de kwaliteit van de eerste dertig opusnum-
mers die Beethoven zorgen baart, maar wel het aanvoelen 
dat hij nog te weinig zijn persoonlijke taal had gevonden. 
Hij wil duidelijk iets anders, een klank voor de nieuwe tijd. 
In zijn eentje legt Beethoven hiermee het fundament voor 
de romantische muziekstijl. De achttiende eeuw was de 
eeuw van de Verlichting en de ratio, met als esthetische 
idealen duidelijkheid, eenvoud en evenwicht. De negen-
tiende eeuw zou onder impuls van Beethoven de eeuw van 
de gevoelsexpressie worden, met als esthetische idealen 
originaliteit, irrationaliteit en afwijking van de normen.
De drie Vioolsonates opus 30 illustreren deze overgang. 
Zoals Haydn en Mozart voor hem groepeert hij nog 
meerdere werken onder eenzelfde opusnummer, wat zeker 
een restant uit het oude denken is. De latere vioolsonates 
krijgen daarentegen elk een apart opusnummer, alsof Lu

dw
ig

 v
an

 B
ee

th
ov

en
, a

no
ni

em
 o

lie
ve

rf
sc

hi
ld

er
ij,

 c
a.

 1
80

1



8 9

Beethoven wilde zeggen dat elk ‘Werk’ volstrekt uniek is. In 
de verhouding tussen de twee instrumenten bewandelt hij 
wel al de nieuwe weg. De vioolsonates van Mozart waren 
grotendeels pianosonates met vioolbegeleiding (!). 
Beethovens vioolsonates zijn een dialoog tussen even-
waardige partners. Ze vullen elkaar aan, en meer dan eens 
spreken ze elkaar tegen, wat dan weer de vurige energie 
verklaart die zo typisch is voor de meeste werken van 
Beethoven. Viool en piano belichamen twee sterke muzika-
le persoonlijkheden, die alle emoties met elkaar en met het 
publiek delen, en die indien nodig het conflict niet schu-
wen. Hoeft het dan te verwonderen dat de klassieke 
proporties daarbij overboord gegooid worden? Beethovens 
nieuwe weg is dus vooral op vlak van de muzikale vorm 
spectaculair: contrasten zijn extremer, de groepering van 
maten is onregelmatiger en de functies die de klassieke 
vormen (rondo, sonatevorm, menuet) zo’n grote transpa-
rantie bezorgden, zijn helemaal vervaagd. Je voelt je 
daardoor als luisteraar soms verloren: ambiguïteit, verras-
sing en verwarring zijn herkenbare en ook wel gewaardeer-
de eigenschappen voor de luisteraar van klassieke muziek 
sinds de romantiek. Het moet zijn dat gelaagdheid, vrije 
fantasie en ondoordringbaarheid een tegengewicht 
vormen voor de rationele wereld waarin alles klaar en 
duidelijk is en op wieltjes loopt. Onder impuls van 
Beethoven worden ook de andere bestanddelen van de 
muziek grilliger. De harmonie biedt hoe langer hoe minder 
tonaal houvast, de klanksterkte zoekt de extremen op en 
het ritme brengt de luisteraar letterlijk uit evenwicht. 
Beethovens nieuwe weg voert de luisteraar een andere, 
onvatbare wereld binnen.

Sonate voor viool en piano in A, opus 30 nr 1 (1802)
Het openingsthema van het eerste deel zet de toon voor de 
nieuwe verhouding die Beethoven vanaf nu ontwerpt 
tussen de twee instrumenten. Viool en piano presenteren 
dit thema samen en zijn volledig in elkaar verweven. 
Daardoor is er geen ‘begeleiding’ meer: de twee instru-
menten zijn samen ‘hoofdstem’. Natuurlijk zullen ze in de 
loop van het werk om beurt de boventoon voeren, maar 
Beethoven zet de principiële gelijkwaardigheid van de 
instrumenten bij aanvang van deze sonate duidelijk in de 
verf. De romantische stijl komt natuurlijk bij uitstek op de 
voorgrond in een trage beweging: het zangerige Adagio is 

dan ook ‘molto espressivo’. Om een onbekende reden 
heeft Beethoven het slotdeel van deze sonate opgespaard 
voor de finale van de Kreutzer-Sonate opus 47 (1802-1803) 
en componeerde hij een nieuwe finale voor opus 30 nr 1. 
Misschien vond hij de oorspronkelijke finale wegens haar 
virtuoos en zelfs concerterend karakter beter passen bij 
die latere sonate? Feit is dat de virtuositeit in de alternatie-
ve finale niet echt uitgespeeld wordt, ook al leent een 
‘Thema met variaties’ zich daar in principe goed voor.

Sonate voor viool en piano in c, opus 30 nr 2 (1802)
Tussen de twee sonates in majeur uit het opus 30 plaatst 
Beethoven een grote, gepassioneerde sonate in mineur. 
Zoals in de ‘Frühlingssonate opus 24’ (1800-1801) en in zijn 
allerlaatste Vioolsonate opus 96 (1812) voegt Beethoven 
nog een scherzo toe aan de gebruikelijke drie delen 
(snel-traag-snel). Hij verheft de vioolsonate hiermee als het 
ware tot het niveau van het strijkkwartet of zelfs de symfo-
nie, die eveneens vierdelig zijn. Niet enkel het eerste deel 
moet met brio gespeeld worden. De sonate is in haar 
geheel inderdaad vrij concertant. Onbezorgd is ze echter 
allerminst. Luister bijvoorbeeld naar de abrupte onderbre-
king van de zangerige melodie op het einde van de trage 
beweging. De luide, haast brutale pianoakkoorden door-
prikken de dromerige sfeer waarin we ons als luisteraar 
intussen behaaglijk genesteld hadden.

Sonate voor viool en piano in G, opus 30 nr 3 (1802)
Zoals de eerste sonate uit deze cyclus is opus 30 nr 3 
opnieuw wat lichter en speelser van toon. Opmerkelijk is 
de inzet van het eerste deel, waarin viool en piano het 
hoofdthema unisono inzetten in een tessituur van drie 
octaven. Ze spelen met andere woorden tegelijkertijd 
dezelfde noten, maar (1) linkerhand en (2) rechterhand van 
de piano en (3) viool bakenen daarbij elk een eigen muzika-
le ruimte af. Titel en tempobenaming van het tweede deel 
zijn opmerkelijk. Het menuet is een statige, matig snelle 
hofdans uit het ancien régime en als dusdanig een terug-
blik naar de tijd van Haydn en Mozart. Ook al benoemt 
Beethoven een tempo en niet de dans zelf (‘Tempo di 
minuetto’), toch is de referentie onmiskenbaar. Met de 
toevoeging ‘ma molto moderato e grazioso’ herhaalt hij 
essentiële kenmerken van deze dans, alsof Beethoven zijn 
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tijdgenoten wilde informeren over historisch erfgoed 
waarvan de betekenis niet langer evident was. Het slotdeel 
is een rondo met scherzo-karakter, alsof de componist zich 
zelf vrolijk maakt over het steeds terugkerende refrein.

Tot slot: leiden Beethovens vioolsonates naar Rome?
Beethoven schreef in totaal tien vioolsonates in de relatief 
korte periode van 15 jaar (1797-1812). De drie vroege 
Sonates opus 12 zijn duidelijk nog schatplichtig aan de 
classicistische stijl. Ook de Sonates opus 23 en 24 behoren 
nog tot Beethovens vroege eerste stijl. Zoals beschreven 
bewandelt Beethoven vanaf het opus 30 geleidelijk aan 
nieuwe wegen, en dat geldt ook voor de twee laatste 
Sonates opus 47 en 96. De vijf laatste vioolsonates dateren 
dus uit zijn middenperiode, de volbloed romantische stijl. 
Maar dit zou niet het einddoel worden van Beethovens 
artistieke tocht. Rond 1820 wordt Beethovens muziek zo 
eigenzinnig en deels ook zo abstract, dat de stijlbenaming 
‘romantiek’ niet langer past. Waarom schreef Beethoven 
geen vioolsonates meer in deze periode? Achtte hij de 
bezetting of het genre wel geschikt voor een klassieke of 
romantische expressie, maar minder voor de artistieke 
doelstellingen uit zijn laatste periode? Als Rome staat voor 
het einddoel van zijn artistieke queeste, leidde de weg 
daarnaartoe niet via de vioolsonate, maar wel via de 
pianosonate en het strijkkwartet.

Cursus
‘De strijkkwartetten van Beethoven’

Naar aanleiding van de 250ste verjaardag van Beethoven, 
starten we dit seizoen met het eerste deel van de integrale 
strijkkwartetten. Reden te over om er een cursus aan te 
koppelen. De Nederlandse musicoloog Leo Samama, 
auteur van het recent verschenen boek ‘Het Strijkkwartet’, 
wijdt u in in het rijke kwartetoeuvre van de Weense mees-
ter. Van de vroege kwartetten, nog in de geest van Haydn 
en Mozart, over de middenperiode (opus 59, 74 en 95) tot 
de vijf late kwartetten. Tijdens zes boeiende lessen analy-
seert Samama op bevattelijke wijze hoe Beethovens 
kwartetten met de jaren complexer en gewaagder werden 
in het gebruik van bruuske contrasten, dramatiek en 
dissonanten - alles in functie van expressiviteit. Daarnaast 
worden de sociale en culturele achtergronden van de 
kwartetten ook uitgebreid onder de loep genomen.
Een cursus voor kenners én liefhebbers!

docent Leo Samama
organisatie deSingel
6 lessen op zaterdag

za 8, 15, 22 feb, 14, 21, 28 mrt 2020
Vergaderzaal / 10 tot 13 uur

cursus + boek
‘Het Strijkkwartet’ van Leo Samama

€ 90 (basis) / € 77 (-25/65+)
prijs incl. concerttickets (rang 2), 
‘Vriend van deSingel’

inschrijven tot ma 3 feb 2020
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Isabelle Faust
De Duitse violiste Isabelle Faust 
studeerde bij Christoph Poppen en 
Denes Zsigmondy. Als winnares van 
de internationale Leopold Mozart-
Wedstrijd in Augsburg en de Premio 
Paganini in Genua musiceerde ze al 
vanaf jonge leeftijd met grote wereld-
orkesten zoals de Berliner 
Philharmoniker, Boston Symphony 
Orchestra, NHK Symphony Orchestra 
Tokio, Freiburger Barockorchester en 
Chamber Orchestra of Europe. Sinds 
2016 is ze artistieke partner van het 
Mahler Chamber Orchestra. Isabelle 
Faust speelt een omvangrijk repertoi-
re, van J.S. Bach tot hedendaagse 
componisten als Lachenmann en 
Widmann. Voor de komende seizoe-
nen zijn creaties gepland van werken 
van Adamek, Eötvös, Strasnoy en 
Furrer. Naast de grote vioolconcerti 
speelt ze vaak in kamermuziekver-
band. Zo voerde ze bijvoorbeeld met 
sopraan Anna Prohaska Kurtágs 
‘Kafka-Fragmente’ uit en ook de 
Klarinetkwintetten van Mozart en 
Brahms op historische instrumenten. 
Ze werkt regelmatig samen met 
dirigenten als Frans Brüggen, Mariss 
Jansons, Giovanni Antonini, Philippe 
Herreweghe, Daniel Harding en 
Bernard Haitink. Ook met Claudio 
Abbado had ze een bijzondere band. 
Met hem maakte ze cd-opnamen van 
de Vioolconcerti van Beethoven en 
Berg, verschenen op het label 
Harmonia Mundi en bekroond met 
meerdere prijzen. Met haar vaste 
kamermuziekpartner Alexander 
Melnikov maakte ze reeds talrijke 
cd-opnamen, waaronder de 
Vioolsonates van Brahms en 
Beethoven. Tevens is ze te horen op 
de Schumann-Trilogie met Alexander 

Melnikov, Jean-Guihen Queyras en het 
Freiburger Barockorchester olv. Pablo 
Heras-Casado, uitgebracht bij 
Harmonia Mundi. Vorig seizoen 
verschenen haar opnamen van 
Mozarts Vioolconcerti met Il Giardino 
Armonico olv. Giovanni Antonini, en 
sonates van Bach met klavecinist 
Kristian Bezuidenhout. Isabelle Faust 
is dit seizoen artiest in residentie in 
het Concertgebouw Amsterdam, in de 
Philharmonie Essen, in Centro 
Nacional de Difusión Musical in 
Madrid en in de Philharmonie in 
Luxemburg.

Faust bespeelt de ‘Doornroosje’ 
Stradivarius uit 1704, haar in bruikleen 
gegeven door de L-Bank 
Baden-Württemberg.

Alexander Melnikov
Alexander Melnikov kreeg op zesjari-
ge leeftijd zijn eerste muzieklessen 
aan de Centrale Muziekschool van 
Moskou. In 1997 studeerde hij af aan 
het Tsjajkovski Conservatorium in de 
klas van Lev Naumov. Hierna studeer-
de hij in München bij Elisso 
Wirssaladze en volgde hij lessen bij 
Andreas Staier en Carl-Ulrich 
Schnabel aan de Fondazione per il 
Pianoforte te Italië. Tijdens zijn studies 
werd hij laureaat van de Koningin 
Elizabethwedstrijd (1991). Alexander 
Melnikov werkt regelmatig met 
vooraanstaande orkesten samen zoals 
het Russisch Nationaal Orkest, Tokyo 
Philharmonic, Gewandhausorchester 
Leipzig, Philadelphia Orchestra, 
Koninklijk Concertgebouworkest, 
Rotterdam Philharmonisch, BBC 
Symphony Orchestra en dirigenten als 
Mikhail Pletnev, Valery Gergiev, Teodor 
Currentzis, Charles Dutoit, Paavo Järvi 
ea. Naast het solorepertoire speelt 
kamermuziek ook een belangrijke rol 
in Melnikovs muzikale activiteit. Hij 
vormt een vast duo met Isabelle Faust 
en geeft regelmatig concerten met 
Georg Nigl, Vadim Repin, Natalia 
Gutmann, Joeri Basjmet, Alexander 
Rudin, Pieter Wispelwey, Jean-Guihen 
Queyras, Truls Mörk en met pianisten 
Andreas Staier, Boris Berezovski en 
Alexej Lubimov. Regelmatig speelt hij 
ook pianoforte en werkt hij samen met 
Concerto Köln. Op het label Harmonia 
Mundi nam Melnikov cd’s op met 
solowerken van Brahms, Skrjabin en 
Rachmaninov, kamermuziek met 
Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras 
en Teunis van der Zwart en pianocon-
certi van Sjostakovitsj met het Mahler 
Chamber Orchestra olv. Teodor 
Currentzis. Melnikovs opname van de 

integrale Preludes en Fuga’s van 
Sjostakovitsj op het label Harmonia 
Mundi werd door BBC Music 
Magazine uitgeroepen tot één van de 
50 beste cd’s ooit en werd bekroond 
met de Choc de Classica 2010 en de 
Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik. De opname van de 
integrale Vioolsonates van Beethoven 
met Isabelle Faust ontving oa. de 
Gramophone Award en de Echo 
Klassik 2010. Na hun opname van de 
Vioolsonates van Brahms, verscheen 
recent hun cd met werken van 
Chausson en Franck. Dit seizoen toert 
Melnikov rond met zijn programma 
‘The Man with the Many Pianos’, 
waarbij hij een solorecital geeft op 
verschillende instrumenten uit de 
periodes waarin de werken zijn 
geschreven. Verdere hoogtepunten dit 
seizoen zijn concerten met het 
Gewandhausorchester Leipzig en het 
Symphonieorchester Basel. Tevens 
zet hij zijn samenwerking met Tapiola 
Sinfonietta verder. Verdere hoogtepun-
ten zijn concerten in de Philharmonie 
in Berlijn, in Wigmore Hall in Londen, 
op het  Beethovenfest Bonn, in São 
Paulo en concerttournees met 
Isabelle Faust naar Azië en 
Noord-Amerika.



Binnenkort in deSingel

An Clara
za 30 nov 2019

10 uur tot 13 uur / Blauwe foyer
cursus Clara Schumann, een portret
docent Veerle Janssens
ism. Amarant

14 uur / Blauwe zaal
film ‘Geliebte Clara’, 2008

16.30 uur / Blauwe zaal
Jozef De Beenhouwer piano
Clara Schumann
Selectie werken voor piano solo

18 uur / Blauwe zaal
Trio Khaldei
Barbara Baltussen piano
Pieter Jansen viool
Francis Mourey cello
Clara Schumann
‘Drei Romanzen’ voor viool en piano, opus 22
Pianotrio in g, opus 17

19.15 uur / Blauwe foyer
inleiding Yanick Maes bij concert 20 uur

20 uur / Blauwe zaal
Christiane Karg sopraan &
Malcolm Martineau piano
Clara & Robert Schumann
Selectie uit ‘Myrthen’, opus 25 
Selectie uit ‘Liebesfrühling’, opus 37 
Clara Schumann
Sechs Lieder, opus 13 
Sechs Lieder aus ‘Jucunde’, opus 23 

tickets zonder cursus
€ 32, 27 (basis) / € 27, 22 (-25/65+) / € 10 (-19 jaar)
tickets inclusief cursus 
€ 45,5 / € 40,5 (basis) / € 40,5 / € 35,5 (-25/65+) / € 23,5 (-19 jaar)
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