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Sinfonia met Ella van Poucke
Sinfonia Rotterdam 

Jurjen Hempel dirigent 
Ella van Poucke cello

Bedřich Smetana (1824 - 1884)
De Moldau, uit: Ma Vlast

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840 – 1893)
Rococovariaties voor cello en orkest, op. 33 
Moderato assai quasi Andante – Thema: Moderato semplice
Var. I: Tempo della Thema
Var. II: Tempo della Thema
Var. III: Andante
Var. IV: Allegro vivo
Var. V: Andante grazioso
Var. VI: Andante
Var. VII: Andante sostenuto
Var. VIII e Coda: Allegro moderato con anima

Antonín Dvořák (1841 - 1904)
Symfonie nr. 8 in G, op. 88
Allegro con brio
Adagio 
Allegretto grazioso — Molto vivace 
Allegro ma non troppo 

“Ik zie er al maanden naar uit mijn favoriete Dvořák symfonie met u allen te 
delen, maar helaas lopen zaken in deze tijden anders dan gepland. Ik ben 
dankbaar dat Jurjen Hempel de productie van mij kan overnemen en weet 
zeker dat u van een geweldig concert zal genieten. Veel luisterplezier!”  
 – Conrad van Alphen, artistiek leider en dirigent Sinfonia Rotterdam, 
kon met inachtneming van de huidige reisbeperkingen niet op veilige wijze 
deze productie te leiden. Daarom is hij vervangen door Jurjen Hempel.



toelichtingbezetting Sinfonia Rotterdam

sponsors

Sinfonia met  
Ella van Poucke
Sinfonia Rotterdam opent de serie orkesten en ensembles van dit 
seizoen. Speciale gast is celliste Ella van Poucke. Samen met het 
Rotterdamse kamerorkest speelt Van Poucke de Rococovariaties van 
Tsjaikovski. Met de bekende De Moldau van Smetana en de opgewekte 
Symfonie nr.8 van Dvořák neemt Sinfonia o.l.v. Jurjen Hempel de 
luisteraar vervolgens mee door het Boheemse landschap van Tsjechië.

Bedřich Smetana (1824-1884) - De Moldau 
De componist Bedřich Smetana geldt als de 
grondlegger van de nationale Tsjechische  
muziek. In zijn vaderland geniet hij een hogere 
status als nationale volksheld dan zijn vijftien jaar 
jongere collega-landgenoot Antonín Dvořák. 
Dat mag ons westerlingen misschien verbazen, 
want internationaal is Dvořák beslist de meest 
bekende van de twee componisten. Toch ge-
biedt de eerlijkheid vast te stellen dat het Sme-
tana was die de gave voorzetten gaf, waaruit 
Dvořák zijn grandioze voltreffers kon scoren. 
Smetana verhief de Boheemse volksmuziek in 
navolging van de Russische slavisten (Glinka en 
de leden van het ‘Machtige Hoopje’) en de Pool 
Chopin (denk aan diens talloze mazurka’s) tot 
Kunst (met een grote K). Met zijn zelfbedachte 
polka’s, galopjes en furianten, getoonzet in het 
idioom van de Tsjechische folklore, bereidde hij 
de weg voor voor de lancering van nationalis-
tisch getinte opera’s als Libuse en Dalibor en 
zijn symfonische gedichten, waaronder de 
‘Moldau’ uit de cyclus ‘Mijn Vaderland’. Men 
zou Smetana gerust tussen de stenen heiligen 
op de Karelsbrug in Praag een plaatsje mogen 
geven (en wat mij betreft Dvořák ernaast) als 
een tastbare hommage aan zijn (hun) verklan-
king van het blijmoedige - defensief schalkse 
- nationalisme, dat de Tsjechen - omdat er geen 
kwaad in schuilt - zo sympathiek maakt. 
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Wat de Donau is voor Wenen is de Moldau 
(Vtlava) voor Praag. De rivier, als een nietig 
stroompje ontsproten uit enkele bronnen in het 
Bohemerwoud, is in de Tsjechische hoofdstad 
uitgegroeid tot een imposante waterweg die het 
centrum van Praag dooraderd. Het oude 
stadsdeel wordt door de beroemde ‘Karels-
brug’ verbonden met de aan de overzijde 
gelegen Burcht met de majestueuze Vitus-
kathedraal. Noordelijk van de stad mondt de 
rivier uit in de Elbe.  
 
Smetana componeerde zijn grote symfonische 
cyclus ‘Mijn vaderland’ (Ma Vlast) in de jaren 
1874-1879. Het werk heeft zes delen. Het 
tweede deel is gewijd aan de rivier de Moldau. 
Het is een symfonisch klankbeeld, waarin de 
luisteraar meebeleeft hoe het murmelende 
stroompje uitgroeit tot een imposante stroom. 
Spits de oren en merk op wat zoal onderweg 
voorbij komt: de woelige St.Johannes stroom-
versnellingen, een boerenbruiloft aan de wal, 
verstilde nachtelijke dansjes van elfen en 
waternimfen en tot slot een koraalachtige 
melodie die uitmondt in een stralend majeur 
wanner de Moldau Praag binnenstroomt.  
Music for the millions!  

wordt door de houtblazers ingeleid. Het tempo 
in variatie twee is een flink stuk pittiger. De derde 
variatie is cantabile (zangerig). Begeleidende 
fluiten en hobo’s ronden de variatie met sierlijke 
triolen af. De vierde variatie begint als een 
letterlijke herhaling van het thema, maar dan 
onderneemt de solist duizelingwekkende 
escapades tot in het hoogste bereik van het 
instrument. In de vijfde variatie wordt het thema 
overgenomen door de fluiten en is het aan de 
cellist om voor de versieringen te zorgen. De 
variatie voert naar een briljante cadens van de 
solist, met allerhande technische hoog- (en laag) 
standjes. Haast een beetje zigeunerachtig. De 
zesde variatie is een weemoedige romance met 
pizzicatobegeleiding van de strijkers. De 
zevende en laatste variatie is de uitsmijter van 
het werk. In een razend marstempo dendert de 
compositie naar een virtuoos slot.  
  
Antonín Dvořák (1841 – 1904) -  
Symfonie nr. 8 in G, op. 88 
De Tsjechische componist Antonín Dvořák was 
een eenvoudige slagerszoon, meer liefhebber 
van stoomtreintjes dan van academische 
geleerdheden. Het meest op zijn gemak voelde 
hij zich te midden van zijn familie in zijn 

Pjotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) - 
Rococo Variaties, op. 33 
Dit eendelige werk, ontstaan in 1876, is 
Tchaikovsky’s enige compositie die hij voor 
cello en orkest heeft gecomponeerd. Graag 
hadden zijn cellovrienden een volwaardig 
celloconcert van de componist gehad, maar 
daar is het nooit van gekomen. Tchaikovsky 
vond dat hij met dit tijdens een vrolijk drinkge-
lag in gezelschap van de Duitse cellist in 
Russische dienst, Wilhelm Fitzenhagen, 
ontstane variatiewerk genoegzaam aan zijn 
verplichtingen jegens de cello had voldaan. Het 
verhaal gaat dat de componist op dit feestje - 
lichtelijk aangeschoten - plots een rococo-ach-
tig melodietje neuriede, waar Fitzenhagen op in 
ging. “Kun je dat deuntje niet voor mij uitwer-
ken, beetje dansant, met versieringen en 
vogelgeluidjes?” vroeg hij. Dat was een goede 
gedachte! Tchaikovsky heeft het Fitzenhagen 
niet gemakkelijk gemaakt. Jarenlang stond het 
werk bij cellisten als haast onspeelbaar te boek. 
 
Het werk opent met een korte intro, uitmon-
dend in een fraaie solo voor de hoorn. Dan 
volgt het gavotte-achtige rococothema, sierlijk 
voorgedragen door de cello. De eerste variatie 

buitenhuisje in Vysoká. In de sprankelende, 
bijna veertig minuten lange 8e symfonie uit 
1889 bejubelt hij in alle toonaarden de natuur 
en het volksleven van zijn geliefde vaderland.  

Na een gedragen introductie in de celli opent de 
symfonie Allegro con brio. Naar eigen zeggen 
koos Dvořák voor een opzet in een heel vrije, 
haast rapsodische vorm. Naast de cellomelodie 
van de intro zijn twee themagroepen te onder -
scheiden. De fluiten kondigen de blijmoedige 
eerste themagroep aan. Wanneer de muziek 
naar mineur moduleert, exposeert Dvořák de 
tweede meer bedachtzame melodiegroep, 
waarin fluiten en klarinetten in een soort 
Boheemse ‘close harmony’ de boventoon 
voeren. Tot zover het rijke melodische materiaal, 
waarmee de componist -na een herhaling van 
de intro in de celli- uitbundig aan het werk gaat. 
Het pastorale Adagio opent wat zoekerig. 
Symboliseren de fluiten en klarinetten de prille 
dialoog tussen jonggeliefden? Roept een boze 
ouder dat het maar uit moet zijn met dat 
geliefkoos? Het lijkt erop dat de lovers zich 
even van de wijs laten brengen. Dan herneemt 
het  naïeve getortel zich in de vorm van een 
aandoenlijk dansje. Een forse donderbui dreigt 
roet in het eten te gooien. Maar niet voor lang. 
Stralend koper en hemelse violen suggereren 
een happy end. 
Voor het zwierige Allegretto grazioso - Molto 
vivace componeerde Dvořák een sierlijke wals 
met een hupsig trio als contrast. Zo te horen 
een Slavische dans van het zuiverste 
Boheemse water. 
  
Een fanfare van de trompet kondigt de finale 
(Allegro, ma non troppo) aan. De celli presente-
ren even sonoor als relaxed de melodie, 
waaruit, na enige tempoversnellingen, als een 
duveltje uit een doosje de onstuimige 
Boheemse dans losbarst, die het thema vormt 
van dit in variatievorm gegoten slotdeel.    
Echt muziek om blij van te worden! 

Toelichting door Han van Tulder  
(www.hanvantulder.nl)

Jurjen Hempel Sinfonia Rotterdam © Bas Czerwinski

http://www.hanvantulder.nl


Sinfonia Rotterdam 
Sinfonia Rotterdam, het kamerorkest van 
Rotterdam, heeft onder chef-dirigent Conrad 
van Alphen naam gemaakt met zijn expressieve 
manier van musiceren, waarmee het energie en 
intensiteit brengt in oude én nieuwe werken. De 
klassieke periode, met speciale aandacht voor 
de symfonieën van Mozart en Haydn, vormt 
voor Sinfonia Rotterdam de basis van de 
programmering. Ook wordt er een brug 
geslagen naar muziek van de negentiende en 
de twintigste eeuw en naar hedendaagse 
composities, deels in opdracht geschreven.  
 
Het orkest heeft eigen series in Rotterdam en 
Den Haag en speelt niet alleen in de grote 
concertzalen van Nederland, waaronder Het 
Concertgebouw, maar ook in de buitenlucht en 
op ongebruikelijke locaties. Het orkest maakte 
tournees naar Duitsland, Groot-Brittannië, 
Slovenië, Macedonië, Mexico, Brazilië, Rusland, 
Chili, Colombia en China.   
 
Naast bekende solisten als Benjamin Herman, 
Simone Lamsma, Quirine Viersen en Lenneke 
Ruiten, presenteert Sinfonia Rotterdam tevens 
jonge toptalenten in samenwerking met 
bekende Nederlandse en internationale 
concoursen. Als ‘het orkest van de stad’ laat 
Sinfonia Rotterdam zich graag zien in de stad, 
op soms onverwachte plekken en wordt de 
verbinding met de stad in andere muziekstijlen 
en disciplines gezocht. Het orkest werkte 
eerder bijvoorbeeld samen met Conny Janssen 
Danst, Scapino Ballet Rotterdam en Ken 
Theater.  
www.sinfoniarotterdam.nl 

Jurjen Hempel
Zowel in het klassieke repertoire als in de 
hedendaagse partituur is de Nederlandse 
dirigent Jurjen Hempel een van de meest 
veelzijdige dirigenten op de muziekpodia van 
vandaag. Hij voelt zicht thuis in zowel het 
klassieke alsook het moderne repertoire.

Hempel studeerde aan het Conservatorium in 
Utrecht bij David Porcelijn en Kenneth  
Montgomery. Vervolgstudies voerden hem naar 
Peter Eötvös in Szombathey, Hongarije en naar 
het Amerikaanse Tanglewood voor studie met 
Bernard Haitink, Seiji Ozawa en Lorin Maazel.

De laatste jaren dirigeerde hij drie programma’s 
met het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Verder heeft hij alle Nederlandse orkesten met 
regelmaat geleid.

Zijn jarenlange ervaring als dirigent van 
hedendaagse muziek heeft hem doen werken 
met gerenommeerde ensembles als London 
Sinfonietta, Ensemble Intercontemporain uit 
Parijs en het ensemble Contrechamps uit 
Genève, een groep waarvan hij tevens als 
muzikaal leider was. Hoogtepunten in zijn werk 
met deze groepen waren de uitvoering van 
Louis Andriessen’s De Staat in Queen Elisabeth 
Hall met London Sinfonietta en de langver-
wachte première van Brian Ferneyhough’s 
opera Shadowtime met het Nieuw Ensemble 
Amsterdam en Neue Vocalsolisten Stuttgart.  
Na de première in München werd deze opera 
ook opgevoerd in Londen, New York, Parijs en 
tijdens de Ruhr Biënnale in Bochum, Duitsland.

Van 2013 tot 2019 was Hempel verbonden als 
Music Director bij het Joensuu City Symphony 
Orchestra in Finland. Op dit moment is Hempel 
werkzaam als Directeur Musicale van de Opéra 
de Toulon in Frankrijk. Hier dirigeerde hij oa. 
Puccini’s Turandot, Verdi’s Nabucco en 
Mozart’s Entführung aus dem Serail.

Ella van Poucke 
Geboren in een gezin van musici begon Ella van 
Poucke al op 6-jarige leeftijd met cello-spelen 
en debuteerde ze al op haar tiende in het 
Concertgebouw. Op diezelfde leeftijd begon ze 
aan haar studie cello op het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Sindsdien speelt ze in 
alle belangrijke zalen van Nederland. Met haar 
broer, pianist Nicolas van Poucke, richtte ze in 
2010 het Chamber Music Festival Amsterdam 
op. De cello die Ella van Poucke bespeelt is 
gebouwd door Pieter Rombouts (1667-1728) en 
wordt haar ter beschikking gesteld door een 
anonieme bruikleengever. 
www.ellavanpoucke.com  

biografieën

Sinds vele jaren is hij een regelmatig terug-
kerende gast in Frankrijk waar hij werkte met 
orkesten als Orchestra National Bordeaux  
Aquitaine, Orchestre Poitou-Charantes, Opéra 
de Limoges, Orchestre de Picardie Amiens, 
Orchestre Lamoureux en Orchestre 
Île-de-France in Parijs en het Ensemble 
Intercontemporain in Parijs.
www.jurjenhempel.com

http://www.sinfoniarotterdam.nl 
http://www.ellavanpoucke.com  
http://www.jurjenhempel.com


xagenda tips

Sinfonia Rotterdam is op 21 november terug 
met een concert in de Laurenskerk.  
Sylvia Maessen componeerde een nieuw werk 
voor orkest en kemençe, een driesnarige 
strijkinstrument. Meer Tsjaikovski? Op 28 
november speelt het Noord Nederland Orkest 
met Nelson Goerner zijn eerste pianoconcert.

Stay in touch!
See you @dedoelen & 
share your pictures #dedoelen

tickets & info:
www.dedoelen.nl
+31 10 217 17 17
Schouwburgplein 50, Rotterdam

za 21 nov | 19.00 en 21.00 uur | Laurenskerk
Volksmuziek en dansen
Sinfonia Rotterdam
Geflankeerd door de bekende barokdansen uit 
de Holbergsuite verrast Sinfonia Rotterdam met 
klanken uit het Midden-Oosten. Het driesnarige 
strijkinstrument de kemençe wordt bespeeld 
door de Turkse Sercan Halili en neemt u al 
dansend mee!

za 28 nov | 19.00 en 21.15 uur | Grote Zaal
Noord Nederlands Orkest 
met Neslon Goerner
Het in 1875 voltooide Eerste pianoconcert van 
Tsjaikovski werd destijds door critici te moeilijk 
gevonden om ooit populair te worden. Inmid-
dels is het tegendeel bewezen. Geniet van deze 
klassieker in de handen van geprezen pianist 
Nelson Goerner.

Ga voor meer informatie en kaarten naar 
www.dedoelen.nl

http://www.dedoelen.nl

