van componeren? Ramon: “In dit geval zijn het vrij
letterlijke transcripties, ik heb er zelf nauwelijks iets bij
bedacht, dus dat zou ik geen componeren noemen. Ik
ben door die bewerkingen nu wel zo af en toe gaan
componeren, maar dat is voorlopig nog iets voor
binnenskamers. Het is wel heel erg leuk en leerzaam,
want je duikt op een andere manier de muziek in; je
moet hem van binnenuit begrijpen.
Met het uitvoeren van Korngold wil ik ook de
vraag oproepen of filmmuziek van iemand onder
de term klassieke muziek valt. In wezen is er maar
weinig verschil. Muziek is muziek volgens Korngold,
los van waarvoor zij wordt gebruikt. Dit opera- en
filmmuziekfragment is onmiskenbaar door dezelfde
goede componist gecomponeerd, hoewel je wel ziet
dat Korngold zijn filmmuziekidioom wat toegankelijker
maakt en de operamuziek wat moderner is. De laatste
tijd begint Korngold een beetje uit de vergetelheid te
komen en ik ben blij dat ik daartoe een steentje bij
kan dragen.”
Ginastera: Danzas Argentinas
De Argentijnse componist Alberto Ginastera
was vanaf zijn vroege jeugd gefascineerd door de
grenzeloze uitgestrektheid van zijn vaderland. Hij
zocht inspiratie voor zijn composities. Hij zocht deze
inspiratie niet bij de tango’s uit de grote stad, maar in
de pittige ritmes en melodieën van de dansen en de
volksmuziek van de Argentijnse indianen en boeren.
Danzas Argentinas bestaat uit drie korte dansen.
De eerste is de dans van de oude veedrijver. Het is
de kortste van de drie, maar misschien ook wel de
vreemdste. De muziek heeft rappe ritmes afgewisseld
met korte pauzes. Ze klinkt wat merkwaardig, omdat
de ene hand van de pianist een andere toonsoort
speelt dan de andere. De tweede dans is vriendelijk
en elegant. Het gaat over een bevallig meisje maar
ook de oneindige vlaktes van de Argentijnse pampa’s
klinken erin door. De dans eindigt, heel verrassend,
met een heel kort en zacht atonaal akkoord. Dans drie
klinkt als een achtervolging van een cowboy die iets
op zijn kerfstok heeft. De muziek roept associaties op
aan voortrazende paardenhoeven, enorme vlaktes en
bergen en eindigt – nog harder dan fortissimo – met
een woest glissando. Met dit denderend slot eindigt
Ramon van Engelenhoven een kleurrijk en divers
programma. “Ik dacht, als we al een opera hebben,
gedichten en film, dan passen dansen daar goed bij”,
aldus Ramon.
In tegenstelling tot veel andere kandidaten van
Dutch Classical Talent die hun programma graag
verfraaien met lichtontwerpen, theater, dans of
gedichten, houdt hij het bij muziek alleen. “Dat past
beter bij mij. Het gaat mij echt om de muziek en het
verhaal dat die muziek vertelt; de beelden die de
muziek bij de luisteraar oproept. Daar is de muziek
zelf krachtig genoeg voor.”
Agnes van der Horst
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Frédéric Chopin 1810 - 1849
Polonaise nr.7 in As: Polonaise -Fantaisie, op.61
(1846)
Thomas Beijer 1988
Fantasia on El Canto del Caballero (2019)
Maurice Ravel 1875 - 1937
Gaspard de la Nuit: (1908)
Ondine
Gibet
Scarbo
Erich Wolfgang Korngold 1897 - 1957
Uit: The Adventures of Robin Hood (1938)
Love Scene
Uit: Das Wunder der Heliane, op.20 (1927)
Ich ging zu Ihm (arr. Ramon van Engelenhoven)
Alberto Ginastera 1916 - 1983
Danzas Argentinas, op.2 (1937)
Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho matrero

Verhalen en beelden
Een pianist achter zijn vleugel wordt overspoeld
door woeste golven. Zijn hele omgeving is weggevaagd, maar hij speelt onverdroten door, bijna
onzichtbaar door het opspattende schuim. De pianist
in kwestie is Ramon van Engelenhoven en natuurlijk
is het allemaal in scène gezet voor de foto, waarmee
zijn website opent.
Wat het beeld betekent, en óf het wat betekent
mag iedereen voor zichzelf beslissen, maar het is wel
meteen duidelijk dat we hier te maken hebben met
een musicus met fantasie, gevoel voor humor
en liefde voor verhalende beelden. Die eigenschappen
zijn ook allemaal terug te vinden in de muziek
van dit programma dat Ramon van Engelenhoven
samenstelde voor zijn Dutch Classical Talent-tournee.
Chopin: Polonaise-Fantaisie
Onze ontmoeting vindt plaats op een van de drie
plekken aan de Amsterdamse Oosterdokskade waar
hij vaak te vinden is, in een koffietentje tussen het
Conservatorium en de sportschool. We duiken meteen
maar in het programma dat opent met Chopins
indringende Polonaise-Fantaisie.
“Qua vorm is het stuk misschien wat
ondoorgrondelijk, maar dat maakt het voor mij juist
zo mooi”, verklaart Ramon. “Het werk ontwikkelt zich
heel vrij en er komen veel verschillende emoties aan
bod. Ik heb de stukken van dit programma uitgekozen
omdat ze allemaal min of meer een verhaal vertellen
of iets uitbeelden. Ik begin met de Polonaise-Fantaisie,
omdat alle andere programmaonderdelen min of
meer zijn gebaseerd op opera’s of dansen en dit het
enige werk is waar je de componist zelf in hoort. Het is
een van Chopins laatste werken; een sterk doorleefd
stuk en ik hoor er een persoonlijk verhaal in. Voor
mij voelt deze muziek alsof Chopin herinneringen
aan vroeger ophaalt. Hij vertelt hoe mooi het was en
terwijl hij dat laat horen komen ook, in geagiteerde
episodes, zijn eigen emoties los, waarna hij weer
terugvalt in zijn mooie herinneringen. Daarbij verwijst
hij soms naar de dans - de polonaise – voor slechts
een paar subtiele momenten.”
Chopin verwerkt in zijn Polonaise-Fantaisie een
scala aan emoties, waarbij die van weemoed wel
de belangrijkste is. Dit is misschien ingegeven door
Chopins voortdurende heimwee en/of door de
berichten die hij kreeg uit Krakau waar een opstand
van Polen tegen de verdrukking van hun land bloedig
was neergeslagen. De Polonaise-Fantaisie is een
van Chopins meest vooruitstrevende en belangrijke
stukken.
Beijer: Fantasia on El Canto del Caballero
Thomas Beijers Fantasia on El Canto del Caballero
is ook weer een fantasie, maar deze is gebaseerd op
een reeks variaties van de zestiende-eeuwse Spaanse
componist Antonio de Cabezon. Hij was een van de
belangrijkste Spaanse Renaissance-componisten.

plotseling verdwijnen; dat hij begint te dansen of een
Thomas Beijer is een fervent hispanofiel. “Ik voel me
kind laat schrikken. Ik heb voor dit stuk van Ravel
nergens meer thuis dan in Spanje en flamencomuziek
gekozen mede omdat het goed past bij de beeldende
voelt als mijn moedertaal”, zei hij in 2012, toen hij
en vertellende muziek die ik wil laten horen.’
zelf een van de kandidaten was voor de Dutch
Classical Talent Award (destijds kortweg “Debuutprijs”
Korngold: Love scene & Ich ging zu Ihm
geheten). Evenals Ramon van Engelenhoven viel
De muziekwereld van de Oostenrijkse componist
Thomas Beijer als pianist al vroeg in alle mogelijke
Erich Korngold werd beheerst door opera, grote
prijzen. Sinds ongeveer 2007 componeert hij ook en
orkestwerken en filmmuziek. Hij maakte al op jonge
inmiddels heeft hij zo’n twintig stukken op zijn naam
leeftijd furore met zijn composities, waaronder de
staan. Ramon: “Toen de mogelijkheid zich voordeed
opera Die Tote Stadt. In 1934 werd hij uitgenodigd
een opdracht aan een componist te geven dacht ik
naar Hollywood te komen om muziek te schrijven voor
meteen aan Thomas. In de eerste plaats, omdat hij
de op Shakespeare gebaseerde film A Midsummer
ook pianist is en als geen ander weet hoe je voor
Night’s Dream – waarvoor hij de muziek bewerkte
dit instrument moet schrijven. Ook vind ik mooi hoe
die Mendelssohn voor het toneelstuk schreef.
hij een compositie benadert. Thomas schrijft muziek
De soundtrack die Korngold schreef voor The
die probeert te communiceren met het publiek. Zijn
Adventures of Robin Hood won voor het eerst in de
stukken zijn toegankelijk maar ook weer niet te
filmgeschiedenis een Oscar. Korngolds filmmuziek was
gemakkelijk. Ik vind het belangrijk dat er muziek wordt
zo goed en succesvol dat hij werd geannexeerd door
gemaakt die een brug probeert te slaan van en naar
de filmindustrie.
de mensen in de zaal. Thomas vertelde dat hij voor
Ramon: “In 1938, werkend aan Robin Hood, hoorde
deze compositie op zoek was naar extremen. Daarom
hij dat de Anschluss had plaatsgevonden. Vanaf
koos hij voor de combinatie van twee stijlen die zo ver
dat moment besloot hij uitsluitend filmmuziek te
mogelijk uit elkaar liggen, de lichte Renaissancestijl
componeren totdat Hitler was
en de donkere Jazz. De muziek
verslagen. Korngold is een
wisselt van de ene stijl naar de
andere en vertelt ondertussen
HET GAAT MIJ ECHT componist die ik nog niet zo lang
geleden ontdekte en heel graag
– zoals hij dat zelf noemt – ‘een
wil laten horen. Ik speel twee
jongensachtig ridderverhaal.”
OM DE MUZIEK EN
bewerkingen van hem. De eerste
Ramon zoekt op zijn telefoon wat
is een scène uit de opera, Das
de componist hem appte over dit
HET VERHAAL DAT
Wunder der Heliane, de tweede
stuk en citeert: ‘Ridder gaat ten
strijde, zingt een strijdlied, wordt
DIE MUZIEK VERTELT van een scène uit zijn filmmuziek
voor The Adventures of Robin Hood.
gek, herinnert zich allerlei dansen,
Ik leerde Korngolds muziek
komt tot een soort inkeer, gaat
kennen via zijn filmmuziek en ontdekte later dat hij,
naar de kerk en sneuvelt op het slagveld.’ Dit is
voor hij naar Amerika ging, ontzettend veel andere
een bijzonder verhalende compositie.”
mooie muziek had geschreven. Voordat hij zich
toelegde op de filmmuziek, schreef hij veel opera’s.
Ravel: Gaspard de la Nuit
Wanneer ik zijn filmmuziek en opera’s vergeleek, zag
Maurice Ravel baseerde zijn grillige pianocyclus
ik hoe zijn filmmuziek vanuit de opera is ontstaan.
Gaspard de la Nuit op drie minstens even bizarre
Korngold werd beschouwd als een wonderkind en
gedichten uit de gelijknamige bundel van de
schreef op al op zijn dertiende de meest complexe
negentiende-eeuwse dichter Aloysius Bertrand, wiens
muziek. Hij werd door alle grote musici van zijn tijd
prozagedichten aanvoelen als prachtige boosaardige
op handen gedragen. In Amerika schreef hij bijna
sprookjes. Hoe belangrijk dit uitgangspunt voor Ravels
uitsluitend filmmuziek, omdat hij nauwelijks andere
compositie was blijkt uit het feit dat hij zijn Gaspard
opdrachten kreeg. Het is tragisch hoe zijn leven daar
de la Nuit ondertitelde met Trois Poèmes pour piano
is veranderd. Hij overleefde de oorlog, maar bevond
en dat hij in de partituur bij elk van de drie delen –
zich in een - voor hem - wereldvreemd land en de
Ondine (waterfee), Gibet (galg) en Scarbo (nacht-trol)
muziekwereld die hem eerst zo bewonderde had hem
– de tekst van het bijbehorende gedicht liet afdrukken.
min of meer aan de kant gezet. Dit gebeurde niet
Die tekst inspireerde hem tot het inzetten van zijn
alleen omdat hij filmmuziek schreef, maar ook omdat
meest extreme compositietechnieken, waardoor het
die muziek nog heel erg romantisch was terwijl in de
stuk lang werd beschouwd als volstrekt onspeelbaar.
jaren veertig de moderne stijlen de norm werden.’
Ramon: ‘Die gedichten zijn zo mooi en beeldend
Over Korngold raakt Ramon van Engelenhoven niet
geschreven, Ravel vertaalde dat naar zijn muziek.
uitgepraat. Hij weet alles over deze componist, die
Je hoort in Ondine de boze waterfee zingen, Gibet
het onderwerp was van zijn masteronderzoek voor
klinkt alsof je in de woestijn bent, waar de rode gloed
het conservatorium. Als je als pianist in de ban raakt
van de ondergaande zon valt op het skelet aan de
van Korngold en zijn muziek wil spelen, dan moet je
galg, terwijl er ergens een klok luidt. In Scarbo hoor
wel gaan bewerken. In hoeverre verschilt bewerken
je de gemene geest tevoorschijn komen en weer

