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Artistiek leider

Precies! Men moet de Érards zien, horen en bespelen!
Een tuin hebben we, goede Érards zat, en dito musici.
Ik nodig u uit te komen luisteren en ervaren!

‘Nimmer tevoren heeft een piano zulk een effect gesorteerd’, schreef Liszt in 1837 aan Pierre Érard
die het bedrijf tot grootse bloei zou brengen. Ignaz Moscheles, waarvan werk is te beluisteren in
de twee pianoprogramma’s noteerde jaren 1820 in zijn dagboek: ‘De jonge Pierre Érard nam mij
vandaag mee naar zijn klavierfabriek, om mij de nieuwste uitvinding van zijn oom Sébastien te
laten testen.’ De snellere werking van de hamers voelde zo als een feest onder zijn pianovingers,
‘dat ik een nieuw tijdperk in de klavierbouw voorzie.’ De vader van Liszt valt hem een paar jaar
later bij in een brief aan Carl Czerny in Wenen: ‘De perfectie van de Érard-piano heeft een niveau
bereikt dat een eeuw vooruitziet, en het is onmogelijk hem te beschrijven; men moet hem zien en
horen, en ook zelf bespelen.’

In 1820 werd Sébastien Érard de trotse bezitter van het Château de la
Muette. Vanuit de tuinen rond het kasteel kozen twee aristocraten op 21
november 1783 met een gigantische azuurblauwe ballon het luchtruim.
Hun citroenvormige machine aérostate bereikte boven de Tuileries een
hoogte van tegen de 1000 meter. Dit historische begin van de luchtvaart
lijkt een metafoor voor de hoge vlucht die de pianobouw onder leiding
van Sébastien Érard en later zijn neef Pierre zou nemen.

bron van inspiratie voor dit festival.

De aldaar uitgevoerde werken en bezoekers bieden een onuitputtelijke

haar salon voor 1870 de grootste artiesten op Château de la Muette.

memoreerde een huisvriend...Madame Camille Érard onthaalde in

              

wonderen van de natuur, terwijl in de salon achter ons Liszt of Thalberg

genieten van de zonsondergang, de vergezichten en de goddelijke

‘Geliefd, gastvrij huis! Wij kwamen zo vaak bij mooi weer op het terras

dat een eerbetoon aan sébastien érard brengt!

welkom bij de negende editie van het hortus festival

duchesse
De Duchesse de Villeroy moet zeer verguld zijn
geweest met de handige jongeman (en wie weet
wel meer dan dat). Zij bood hem alle ruimte in
een atelier op het erf van haar chique woning
aan de rue de Bourbon. Na een opdracht in de
geest van, ‘ach, lieve jongen, doe mij eens een
fortepiano’, fabriceerde Sébastien voor haar in
1777 een vijfoctaafs dubbelsnarige tafelpiano
(vermoedelijk naar model van Zumpe uit
Londen). Twee jaar later volgde een clavecin

sébastien érard (1752-1831)
Het vakmanschap waarmee een zekere
           
loopjongen in de klavecimbelbouw moet
goedkeurende knikjes en bemoedigende
loftuitingen hebben ontlokt aan de Parijse adel.
Getogen in Straatsburg had de passie voor
houtbewerking en zijn aangeboren handigheid
met gereedschap zich al vroeg geopenbaard.
Zijn vader ‘Erhard’ kwam uit de Jura en had
zich aangesloten bij het katholieke gilde van
schrijnwerkers in Straatsburg.

Sébastien Érard

érard frères
Op 10 december 1788 annonceerde Sébastien
zijn grand forte piano in de krant Annonces,
    . De productie steeg rap: 254
fortepiano’s in 1788, 410 per jaar in 1789. De
      
aan de rue du Mail. Er werd geëxperimenteerd
met een fortepiano en forme de clavecin, maar de
groei zat in de fortepiano zelf (het toetsenbord
werd rond 1800 uitgebreid tot vijf en een halve
octaaf) en in de uiterst succesvolle verkoop
van harpen.

da vinci
De bescherming van de staat wierp direct
vruchten af. Sébastien Érard ontpopte zich met
de ene weergaloze uitvinding na het andere
futuristische apparaat tot een ware Da Vinci van
de instrumentbouw. Wilt U, Koningin MarieAntoinette, anno 1786 zo nodig zingen? Heeft
U (evenals onze prinses Christina) uiteraard
zo uw vocale beperkingen? Geen punt, voilà:
een fortepiano met een - ten opzichte van de
toetsen - verschuifbaar cilindrisch klankbord
die in een oogwenk uw aria’s automatisch
omlaag transponeert of desgewenst een beetje
opkrikt!

een interventie van de koning
Meer perspectief en avontuur bood de nieuwe
markt voor vijfoctaafs fortepiano’s. Érards
prototypes hadden zo’n succes, dat zijn oudere
broer Jean-Baptiste hem kwam bijstaan. Ze
huurden in november 1781 een groter atelier
aan de rue du Mail 13 waar ze het nog zeer lang
zouden uithouden. Stinkend jaloers trachtte
het gilde van Parijse instrumentbouwers deze
nieuwe concurrent in 1784 pootje te haken.
De koning zelve stak er op 5 februari 1785 zijn
fonkelende staf voor, met de deftige allure een
Louis XVI eigen.

mécanique, het eerste en laatste klavecimbel met
de naam Érard.

bloeitijd
De grote bloeitijd van Château de La Muette
ligt in de jaren 1865-70. De vrouw van Pierre
Érard voegt de tuinen van La Muette en
La Petite Muette samen. La Muette wordt
het toneel van exquise partijen en besloten
concerten met illustere bezoekers en artiesten.

een joodse jongen uit praag
Geboren in mei 1794 in de joodse wijk van Praag
als zoon van een gitaarspelende lakenkoopman
werd Ignaz Moscheles dirigent, componist en
bovenal een musicus die als pianist vleugels
kreeg dankzij de spectaculaire ontwikkelingen
in huize Érard. Tegenwoordig half vergeten,
vertoont zijn oeuvre klaterende passages in
tempi nog niet eerder voor mogelijk gehouden
op een piano. Als een slanke volbloed gaf de
concertvleugel van Érard moeiteloos gehoor
aan de veeleisende Moscheles. De Hommage à
Händel is ‘Herrn Carl Czerny zugeeignet’ door
Moscheles.

Ferruccio Busoni (1866-1924)
Fantasia Contrapuntisticca (1921)
in de versie voor twee piano’s

-

Richard Wagner (1813-1883)
Uit ‘Tannhäuser’ (herziene Parijse versie 1860)
Ouverture: andante maestoso

Ignaz Moscheles (1794-1870)
Hommage à Händel op. 92 (1822)
‘Grosses Duo’ voor twee piano’s
Andante patetico - attacca: Allegro con fuoco

pianoduo van veen
speelt wagner en busoni

“chateau de la muette”
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krumpholz
Sébastien had het harpmechaniek
verbeterd
op
aandringen
van
Krumpholz. Een relatie van deze
harpist, de bouwer van harpes à crochets
Jean Henri Naderman, kreeg direct lucht
van de vinding, zag de bui al hangen
en smeekte Krumpholz Érard ertoe te
bewegen zijn briljante vondst nog niet
openbaar te maken. Eerdere relletjes
met concurrenten in gedachte besloot
Sébastien te wachten, maar: ‘Zodra ik de
rechten heb verworven mijn ontdekking
openbaar te maken, zal ik harpen gaan
verkopen!’, nam hij zich voor.

draaischijfjes
In 1786 noemt Érard de harp
mechanisch te complex. ‘Ik heb die
veranderd en vereenvoudigd’, heette het
bescheiden in een brief. Middels slimme
draaischijfjes wist Sébastien de snaren
parallel te houden bij het verstemmen
met de pedalen, resultaat was een
sterk verbeterde intonatie en de snaren
knapten minder snel.

poème et musique de richard wagner
Tannhäuser geeft zich in de duistere grotten
van een mythische berg volledig over aan zijn
lusten, omringd en betast door nimfen en

Grote pianisten als Liszt, Thalberg en Anton
Rubinstein beroeren er het klavier van de
Érard concertvleugels. Gevierde vocalisten als
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bezorgen er de gasten huivering en kippenvel.
Componisten als Gounod, Rossini, Meyerbeer
en Berlioz konden er resideren. David, Reyer,
Massenet, Delibes, Guiraud, Thomas, ja zelfs
Wagner ontbrak niet onder de genodigden.
Gelaafd door hapjes en drankjes schreef hij
een opdracht aan Madame Camille Érard
op de partituur van de Parijse versie van zijn
Tannhäuser.

veldslag in de salle des italiens
Naar de opera gaan, het mocht leuk zijn, maar
vooral niet te moeilijk. ‘U moet mij een licht
verteerbaar genoegen verschaffen in plaats
van een gelegenheid mijn hersenen te oefenen’,
vertolkt Baudelaire de mening van de clique.
Het gevolg? In de Salle des Italiens vlogen
bewonderaars en fervente tegenstanders van
Wagner elkaar in 1861 bij zijn Tannhäuser in de
haren: ‘een ware veldslag’. Zoals ze in Italië
sorbets eten en de cancan dansen tijdens de
intermezzo’s, waarin ‘de mode geen applaus

liefdesparen. Als de galmende kerkklokken van
zijn jeugd zich openbaren in een droom wil hij
zich bevrijden uit de ketens van zijn onderbuikse
hunkering. Lust en onthouding blijven botsen
in deze opera waarin Tannhäuser uiteindelijk
het boetekleed aantrekt en naar Rome reist om
er de paus vergiffenis te smeken. Een plechtige
pelgrimsmars opent en sluit de Ouverture. Het
publiek gaf uiting aan ‘lang onderdrukte grove
roerselen’ en stortte zich ‘als een dolle stier’ op
deze ‘prooi’ (Baudelaire).

érard op stand
Een van de brieven van Pierre aan
Sébastien, (steevast met de aanhef Mon
cher oncle) biedt zicht op de bepaald
indrukwekkende schilderijencollectie die
de Érards intussen hadden opgebouwd.

pierre érard (1794-1855)
'    *+& 
bedrijf was Pierre-Orphée Érard, zoon
van broer Jean-Baptiste Érard, neef
van Sébastien. Was Sébastien de grote
uitvinder, Pierre was de grote uitventer
&  &  &  /
geef virtuozen hun vleugel cadeau. In
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oom over in Londen, waar hij in 1821
patent aanvroeg voor de verbeterde
versie van de ‘uitlosser’ het mécanique à
double échappement.

Ignaz Moscheles

liefdevolle studie van bach
Als Eduard Hanslick in februari 1876 Busoni
als jongetje van tien heeft horen spelen prijst
de recensent al zijn atypische ernstige spel,
waarin niets frivools dansants of opera-achtigs
valt te ontwaren maar wel de sporen van de
kleine Ferruccio’s ‘liefdevolle studie van Bach’.
Een jaar voor zijn dood schreef Busoni dat hij
dit aan zijn vader dankte. Al vroeg hield pa
hem streng aan de studie van Bach in een tijd
dat het genie van de ‘technische’ Bach niet veel
hoger werd geacht dan dat van de etudekoning
Carl Czerny.

een romantische bach-adept
‘Horen de Chromatische fantasie en fuga van
Bach niet in een verzonken verleden thuis
en bij een goddank achterhaald instrument?’
(Heinrich Heine). De geweldenaar Ferruccio
Busoni is door Alfred Brendel getypeerd als
‘voltooier’ van het pianospel. Ter illustratie van
het grondplan voor zijn Fantasia Contrapuntisticca
tekende Busoni een kerk en over de gotische
bouwkunst schreef hij lyrisch: ‘Alles ist
sinnreich geordnet und im reichsten Gewirre
rein gegliedert. Eines trägt das Andere, das
Höchste entzweigt sich ganz organisch aus
dem Tiefsten; alles Einzelne zum Ganzen
nötig.’

voorschrijft’ expliceert Baudelaire, zo leggen
ze in Frankrijk luchtig een kaartje.

Selectie uit repertoire van Ernest Reyer,
Rossini, Meyerbeer, Massenet,
Léo Delibes en Ernest Guiraud

Hector Berlioz (1803-1869)
La mort d’Ophélie (1842)

Charles Gounod (1818-1893)
Le Vallon (Lamartine) (1842)

Marieke Steenhoek, sopraan
Maarten van Veen, piano

“le salon de madame érard”
liedrecital met berlioz en gounod
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‘Geen enkele andere kunst, alleen de muziek,
bezit deze terugwerkende kracht, geen enkele
kunst, zelfs niet die van Shakespeare, kan het
verleden oproepen en het zo op een poëtisch
plan brengen.’

schitterende muziekavonden
‘Ik ben weer terug in Sint-Petersburg, in een
grote zaal die zo helder verlicht is dat het dag
lijkt, ik voel weer de vreemde en aangename
vermoeidheid van de zenuwen die men ervaart
aan het slot van schitterende muziekavonden’,
noteert Berlioz bij kaarslicht in Rusland,
‘er is enthousiast geroezemoes in de lucht,
glimlachende gezichten zijn vaag zichtbaar;
ik zak weg in een romantische melancholie
waartegen het mij onmogelijk is, waartegen
het voor mij zelfs smartelijk zou zijn, mij te
verzetten...’

château de la muette
De triomf moet groot zijn geweest. Voor de
Franse Revolutie had Sébastien er nota bene
nog nederig pianolesjes gegeven aan MarieAntoinette die in 1770 op La Muette arriveerde
in afwachting van haar huwelijk met Louis
XVI op Versailles en er tot 1773 bij tijd en wijle
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haar intriges. Begin jaren 1820 wordt Sébastien
zélf de trotse bezitter van het Château de la
Muette in Passy!

De laatste, de Titaan en de Palma zijn voor
Mr. Henry en die stuur ik zonder lijst zodat
ze minder plaats innemen. Tegen Monsieur
Perrier heb ik gezegd dat u 60 of 70 duizend
francs nodig hebt en dat hij uw schilderijen
zou moeten kopen. Hij lachen! Hij vroeg naar
de prijs van een aardig schilderij van ik meen
Dinaut. Ik zou hem de prijs laten weten, maar
ik vind die niet op uw lijst.’
inventaris
De schilderijencollectie kreeg in 1820 een
koninklijke behuizing: Sébastien kocht het

Château de la Muette in Passy. Bij de gezwinde
verhuizing naar La Muette werd een inventaris
opgemaakt waar je de mond bij openvalt:
Q=Y  +     & [% 
260 schilderijen, waaronder vele toppers, nu
zwaar verzekerd ondergebracht in de meest
beroemde musea van deze aardbol, kregen hun
eigen galerie in de tuin.

londen 11 juli 1817
‘Meneer Casimir Perrier vroeg mij de
schilderijen te laten zien, in het bijzonder de
Claude en de Cuyp. Helaas, deze zelfde morgen
zijn ze vertrokken naar Dover om vandaar
verscheept te worden naar Calais. Deze brief
bevestigt de verscheping van twee kisten. De
ene bevat de Cuyp en de Palma, de tweede de
Claude en de Titaan.

de

Lamartine

mijmert

over

het aardse leven.
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eiland van de dood als André Kuiper neer op

verleden, vrij van liefdespijn, kijk je vanaf het

Muette. Wegdrijvend in de schaduw van het

twee jaar later hartje winter uitgevoerd in La

van Gounod werd pas in 1861 uitgegeven en

zielenrust op het eiland van de dood. Het lied

Alphonse

de ‘Méditations poétiques’ (1820) waarin

Vallon van Gounod op enkele strofen uit

In dezelfde jaren 1840-42 ontstond Le

le vallon

van Tristia).

bewerkt voor koor en orkest, als middenluik

versie uit 1842 (zes jaar later door Berlioz

verrukkelijke schoonheid. U hoort de originele

extatische vocalise op ‘aha’ bezingt Ophélie’s

te water valt, zingend als een Naïade. Een

akkoorden hoe ze - ‘sa guirlande à la main’ -

verdrinkingsdood. Berlioz illustreert met zijn

koningin vertelt over Ophelia’s dramatische

vierde akte van Hamlet, waarin Gertrude de

Ernest Legouvé schreef een ballade op de

la mort d’ophélie

Opéra Garnier anno 1870

so far, no harps
‘So far, no harps!’, beschrijft Ann
{\     &    
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(World Harp Congress Review, 2002).
En inderdaad, toen de gebroeders
het rumoer van de Parijse Revolutie
verruilden voor Londen was er in hun
verlaten en gemolesteerde pianoatelier
nog geen harp te bekennen.

‘Alleen de muziek spreekt tegelijkertijd tot
de verbeelding, het verstand, het hart en de
zinnen, en door de uitwerking van de zinnen
op het verstand en het hart, en omgekeerd,
ontstaan verschijnselen waarvoor mensen
begiftigd met een speciale natuur ontvankelijk
zijn, en die de anderen (de barbaren) nooit
zullen kennen’, signaleert Berlioz.

Trouwe festivalgangers herinneren zich
nog van vorig jaar hoe Berlioz in katzwijm
viel voor de Ierse Shakespeare-actrice
Harriet Smithson. Zij bracht Berlioz tot zijn
baanbrekende Symphonie fantastique waarvan de
pianobewerking van Liszt zal klinken in het
pianorecital van Bernd Brackman. Ophélie was
een van de rollen waarin Harriet schitterde in
het Parijse théâtre de l’Odéon.

une sorte de chalet très élégant
Lamartine bracht zijn laatste dagen door op la
@  $"  ]     ^^
avec d’amples dépendances’. Een cadeau van
de stad Parijs. De dichter zou er volgens Le
Monde illustré vrijere inspiratie vinden: ‘rustiger
ook en verlost van lawaai, kwellingen die,
bovendien, zijn leven op betreurenswaardige
wijze hebben verstoord, de sereniteit van zijn
génie zal er geen haar minder om zijn, noch
zal het zijn ijver doen afnemen!’, aldus de editie
van 13 augustus 1859.

Elias Parish Alvars (1808-1849)
La Danse des Fées op. 76

John Thomas (1826-1913)
The minstrel’s adieu to his native land

Félix Godefroid (1818-1897)
Carnaval de Venise op. 184

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)
Sonata in c-klein
Allegro - Andantino - Rondo

-

Louis Spohr (1784-1859)
Fantaisie in c-klein op. 35 (1807)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Fantaisie op. 95 (1893)

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Sonata in Es-groot

Gabriel Fauré (1845-1924)
Impromptu in Des-groot op. 86 (juli 1904)

Johann G.H. Backofen (1768-1830?/1839?)
Sonate (c1795?)
Allegro - Siciliana Rondo - Allegretto

Gwyneth Wentink, harp

“la harpe”
rossini en fauré op érard harp
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Elias Parish Alvars

neuere verbesserungen
Johann Georg Heinrich Backofen was een
virtuoos klarinettist die tevens raad wist
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publiceerde hij een Harfenschule mit Bemerkungen
über den Bau der Harfe und deren neuere Verbesserungen
(1801). Louis Spohr richt zich met de Fantaisie
uit 1807 voor zijn vrouw, de harpiste Dorette
Scheidler op een romantischer genre. Na
nauwgezette studie van de pedalen gaf hij zich
over aan: ‘de vrije vlucht van mijn fantasie,
en het gelukte mij snel, aan het instrument
volstrekt nieuwe effecten te ontlokken.’

la corde pincée
Dussek ontlokte de gouden zwaan onder
de instrumenten volgens tijdgenoten een
bloeiende klank, ‘grâce à une écriture mieux
adapté à la corde pincée’. Oostelijk van Praag
kwam hij ter wereld als Václav Jan Dusík.
Arcadisch harpgetokkel begeleidde zijn eerste
gewoel in de wieg, moeder was een volleerd
harpiste. Geïnspireerd door een virtuoze
harpiste met wie hij later de sponde deelde,
componeerde Dussek het ene harpconcert na
de andere sonate.

spectaculaire expressie-mogelijkheden
Érard had als een vorst geïnvesteerd in
gespecialiseerd gereedschap en als een
gek gewerkt om zijn harpe à double action te
realiseren. Drieënveertig snaren boden een
ruime ambitus (Es’’-f’’’). Zeven pedalen
konden in drie standen worden getrapt:  
natural-sharp. In een klap werd het hele palet

harpe à double action
Nog afgezien van concertvleugels stond de
teller van Érard al voor 1810 op rond de 1400
harpen, afgezet vanuit Londen. Het succes
zou culmineren in het Londense patent nr.
3332 van mei 1810 voor la harpe à double action.
Het eerste exemplaar (nr. 1387) verliet op
11 december 1811 de Londense zaak aan de
Great Marlborough Street. In 1820 waren er
alleen al in Londen 3500 van de harpe à double
action verkocht. Het grootschalige industriële
productieapparaat luidde een nieuw tijdperk in.

pierre érard houdt uitverkoop
In 1829 nam Pierre de zakelijke leiding
van Érard Paris over. Begrafeniskosten en

op de vlucht naar londen
Een ieder die na de Franse Revolutie bijtijds
zijn biezen pakte zal zich met het latere suizen
van de guillotines van Robespierre opgelucht
de nek hebben gewassen in veilige havens als
Londen. Vermoedelijk werd Londen al eerder
bezocht, maar in 1790-91 staken de broers
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Great Marlborough Street 18 in 1792 een
fonkelnieuwe zaak te openen. Hier besloot
Sébastien het harpprobleem maar weer eens op
te vatten. Op 17 oktober 1794 vroeg hij patent
aan voor de harpe à fourchettes, nr. 2016, het
eerste Britse patent ooit voor een harp. Bijna
alle harpen in Engeland werden voordien nog
geïmporteerd uit Frankrijk. Het was het eerste
octrooi in een hele reeks Franse en Engelse
patenten.

Elias Parish Alvars geldt als de grondlegger van
de romantische harpschool. Hij bedacht nieuwe
effecten als Bisbigliando, pedaalglissandi,
modulaties naar ver verwijderde toonsoorten,
of de razendsnelle herhaling van noten op
dezelfde toonhoogte (door een slimme preset
van de pedalen).

bisbigliando
‘Deze man is een magiër’, jubelde Hector
Berlioz over Parish Alvars, ‘In zijn handen
wordt de harp een sirene, de liefelijke hals
gebogen en het wilde haar wuivend, getroffen
door zijn hartstochtelijke roeping muziek uit
een andere wereld te brengen.’

van toonsoorten voor harpisten beschikbaar.
De expressiemogelijkheden namen dankzij
een ergonomischer vorm, betere stemvastheid,
diepere bassen en het geweldige pedaalsysteem
spectaculair toe. Componerende harpisten als
Elias Parish Alvars konden hun geluk niet op.

Tegen het einde van 1831 ging er bij La Muette
een portret van Philip IV van Velasquez de
deur uit. Het hangt nu in de Hermitage St.
Petersburg. Een Parijse veiling in augustus
1832 leverde kopers op voor doeken van
Correggio, Murillo, Rubens, Teniers, Titiaan
en Van Dyck. Juni 1833 volgde een verkoop in
Londen waar 50 schilderijen onder de hamer
gingen, waaronder ‘Anbetung der Könige’ van
%| [}    ~\[
een portret van de moeder van Rembrandt
werd door Pierre verpatst, nu in het bezit van
de National Gallery (Londen).

investeringen om de lancering van de nieuwste
concertvleugels met double échappement tot een
succes te maken, noopten Pierre Érard rond
1830 ertoe de schilderijencollectie van zijn
oom te veilen. Bij het overlijden van Sébastien,
in 1831, kreeg Pierre ook het beheer over
het opgebouwde vermogen en de bepaald
voorname bezittingen die het familiebedrijf
zich intussen had verworven.

een virtuoos harpist
In 1834 won Félix Godefroid second prix op
de harp als leerling van Naderman aan het
Conservatoire de Paris. François Joseph
Naderman bleef echter stug vasthouden aan
het harptype met enkele actie waarvan zijn
vader er zovele had gebouwd. Godefroid
keerde Naderman in 1835 dapper de rug toe
om zich bij Théodore Labarre en Parish Alvars
vol overtuiging toe te leggen op de nieuwe
harpe à double mouvement van Érard. De stap
            
met uitverkochte zalen. Aanvankelijk speelde
Godefroid piano, maar zijn vader had hem
al jong geadviseerd zijn ‘vriend’ (de piano) te
verruilen voor de harp gezien de angstwekkend
formidabele concurrentie van pianovirtuozen.
Volgens Heidi Tims (dissertatie over Godefroid
University of Arizona, 2007) kwam het succes
van Félix voor de harp als geroepen. Op de

medaille
Op de Wereldtentoonstelling van 1851 in
`  * \         
medaille voor instrumentenbouw zijn
Engelse rivaal Broadwood voor. Tot de eerste
decennia van de twintigste eeuw duurde de
zegetocht voort tot Duitse en Amerikaanse
massaproductie van luidruchtiger vleugels als

harp en vleugel
Félix Godefroid raakte vanaf 1840 persoonlijk
bevriend met Pierre Érard, die hem voorstelde
aan Liszt. De twee generaals van Érard harp
én vleugel, reisden gezamenlijk naar Engeland
waar Godefroid de technici van het Londense
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van de Érard-harp. Als dank mocht Félix zelf
zo’n verbeterd exemplaar meenemen. Ook
voor harpisten hanteerde Pierre het devies:
geef virtuozen hun harp cadeau.

een welshman
John Thomas, een Welshman uit Bridgend,
bespeelde de ‘triple harp’ of ‘Welsh harp’. Met
een oud exemplaar op traditionele wijze leunend
op de linkerschouder was John in oktober
1838 de sensatie van het Eisteddfod festival.
Het trok de aandacht van Lady Augusta Ada
Lovelace. De harpspelende dochter van Lord
Byron fourneerde ruimhartig pecunia voor
een studie aan de Royal Academy of Music,
waar John Balsir Chatterton hem omschoolde
naar de pedaalharp van Érard (rustend op de
rechterschouder, met dito verwisseling van
handen). In Londen leerde Thomas Engels
spreken, maar volksmuziek uit Wales bleef
de vitamine van zijn muziek, effecten van de
Triple Harp zijn inventief naar de Érard-harp
vertaald.

podia kreeg de harp immers felle concurrentie
van diezelfde pianovirtuozen!
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vakmanschap van Érard de das om deed. In
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talent rare chez les femmes
Drie van haar symfonieën klonken in de zaal
van het conservatorium. Kamermuziek van
Louise Farrenc toonde in de jaren 1839-57
haar unieke vermogen vrouwelijke elegantie
te koppelen aan een masculiene greep op de
architectuur. Een Nonet, uitgevoerd door
gerenommeerde musici in de Salle Érard,
getuigde volgens haar collega Marmontel van

Maurice Ravel (1875-1937)
Trio in A-groot (1914-15)
Modéré - Pantoum (assez vif)
Passacaille (très large)
Final (animé)

-

Gustav Mahler (1860-1911)
Klavierquartett in a-klein (c1876)
Nicht zu schnell - (onvolt. Scherzo in g-klein)

Louise Farrenc (1804-1875)
Pianotrio in Es-groot op. 33 (1841-44)
Allegro - Adagio sostenuto
Minuetto: allegro - Finale: vivace

Eva Stegeman, viool
Wibert Aerts, viool
Meintje de Roest, altviool
Job ter Haar, violoncello
Maarten van Veen, piano

“une compositrice”
hortusensemble
speelt mahler en ravel

iv

voorvechtster van de ‘compositrice’
Farrenc streed ferm voor vrouwenrechten.
Al procederend wist ze bressen te slaan in
het conservatieve mannenreglement van
het conservatorium. Academici moesten
het eveneens ontgelden. Farrenc bleef erop
aandringen nu eindelijk eens het woord
‘compositrice’ in het woordenboek op te
nemen. En aldus geschiedde!

antipode van het sentimentalisme
Zowel in haar pianopedagogiek als in haar
spel was Farrenc de ‘antipode van het
sentimentalisme’, schrijft Marmontel. Met
de koestering van het klassieke ideaal moet
ze haar eigen tijd vol effectbejag en theatrale
aanstellerij ver vooruit zijn geweest. Gezien
haar consequente weigering mee te gaan in
dweepziek gezwelg werd haar ‘une rigidité
glaciale’ verweten. Puriteins en serieus van
natuur vond Marmontel haar een beetje
&  +  ]      \&     
génération fébrile’.

  
Marmontel typeert Farrenc als gedistingeerd,
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de huid bleek, de blik een weinig dromerig,
gaven haar ovale langgerekte gezicht ‘een
ascetisch karakter’. Geboren Jeanne-Louise
Dumont, was ze de zus van Auguste Dumont,
beeldhouwer van de sculptuur Génie de la
Liberté, kroon op de Colonne de Juillet van
Place de la Bastille. Moeder kwam uit een
geslacht van kunstschilders en ‘décorateurs’,
zoals Charles Antoine Coypel, ‘Premier peintre
du Roi’, vanaf 1747 directeur van de Académie
royale de peinture et de sculpture.

Farrenc’s ‘talent viril’. Het is niet onopgemerkt
gebleven! Schumann sprak zijn waardering uit
over haar variaties op een Russisch lied. Berlioz
prees haar gevoel voor orkestratie: ‘talent rare
chez les femmes’. Criticus François-Joseph
Fétis, in 1827 oprichter van het tijdschrift
La Revue musicale de Paris, loofde Farrenc’s
‘organisation musicale toute masculine’.

Ignaz Moscheles schreef in 1821 in zijn
dagboek: ‘De jonge Pierre Érard nam mij
vandaag mee naar zijn klavierfabriek, om mij
de nieuwste uitvinding van zijn oom Sébastien
te laten testen. De snellere werkwijze van de

de geperfectioneerde versie
Jaren van vallen en opstaan, experimenteren
en verbeteren leidde in 1821 (Londen) en 1822
(Parijs) tot het patent op de geperfectioneerde
versie van het double échappement: ‘Dit mechanisme is ontworpen om de hamer op te
vangen in zijn val, en deze vast te houden
zolang de toets geheel neergedrukt blijft, zodat
voorkomen wordt dat deze terugstuitert tegen
de snaar; het laat deze echter weer los bij de
geringste opwaartse beweging van het einde
van de toets, daar waar de vinger deze raakt.’

une pianiste célèbre
Zeer jong zat Farrenc met haar pianodocent
uit de school van de grote Muzio Clementi al
vlakbij het vuur van de pianistiek. Moscheles
en Hummel stonden haar persoonlijk bij met
raad en daad. Ze onderwierp zich ijverig aan

master liszt
Naar Parijs! ‘Le petit Litz’, of ‘Master Liszt’,
zoals hij werd genoemd, zag de stad aan de
Seine voor het eerst in 1823. Met zijn vader
(heel treffend Adam geheten) arriveerde ‘der
Franzi’ op het eindstation van de diligence.
Zo ging dat. Zodra de stofwolken waren
opgetrokken begaven de twee zich met hun
koffers naar Hôtel d’Angleterre op rue du Mail
nr. 10, recht tegenover Maison Érard! En juist
<Q+     
de industrie tentoonstelling van Parijs met de
geperfectioneerde versie van het mécanique à
double échappement. Liszt arriveerde precies op
tijd!

hamers komt mij dermate belangrijk toe, dat ik
een nieuw tijdperk in de klavierbouw voorzie’.

foliovellen vol kamermuziek
Een bloedserieuze Boheemse tiener moet
zich van 1875 tot 1883 aan het Weens
Conservatorium de vingers zwart hebben
gepend, maar het ene na het andere foliovel
vol kamermuziek viel ten prooi aan Mahlers
meedogenloze zelfkritiek. Het enige botje
dat nog boven dit knekelveld uitsteekt, is
het manuscript van een breedsprakig deel in
a-klein voor pianokwartet, alsmede een stekje
van 24 maten in 6/8ste maat voor een nader
te voltooien Scherzo in g-klein (onzeker is of
het er überhaupt wel bij hoort, maar het werd
aangetroffen in dezelfde map).

de uiterst strenge lessen in fugaschrijven,
harmonie en compositie van Antonin Reicha,
befaamd ‘contre-pointiste’, leermeester van
Berlioz. Nu vrijwel vergeten, was Farrenc van
1821 tot 1872 een beroemdheid in Frankrijk,
Engeland, België en andere Europese
muziekcentra. Marmontel nam haar op in zijn
boek Les pianistes célèbres.
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op de invloed van de weergoden op zijn
componeerdrift in een schrijven aan Cipa
Godebski: ‘Het mooie weer ten spijt, zie hoe
drie weken passeerden zonder dat het Trio
opschoot en het mij ging tegenstaan. Maar
vandaag heb ik mij bedacht dat het toch
niet zo walgelijk was... en de carburateur is
gerepareerd!’

componeren ondanks de weergoden
Maurice Ravel voltooide in augustus 1914 zijn
lang gedroomde Trio dat is opgedragen aan
zijn contrapuntleraar André Dédalge. ‘Ik werk
aan het Trio ondanks de koude, de storm, het
onweer, de regen en de hagel’, schrijft Ravel
21 maart 1914 aan Madame Casella, de vrouw
van de pianist Alfredo Casella die het Trio
met violist Gabriel Willaume en cellist Louis
Feuillard als eerste op de lessenaars zette op
Q< >[%   &  
Salle Gaveau tijdens een concert van de Société
Musicale Indépendante, opgericht ten bate van
vooruitstrevende muziek.

maison érard
Ferenc kon vanaf 1823 opstijgen
vanachter een Érard. Eerst nog met een
toetsenbord van zes octaven, in 1852
al een gevaarte van 2.40m met zeven
octaven. Hij hoefde er slechts de straat
voor over te steken naar huize Érard.
Sébastien had zijn appartement, zijn
ateliers en een kleine concertzaal in één
‘Maison’ gecombineerd. De oude reus
van over de zeventig stond met zijn
piano’s op en ging ermee naar bed. Zijn
neef Pierre was tegen de dertig, jong en
sterk. De twaalfjarige Liszt begon een
relatie met de Érards die Ferenc nooit
meer zou verbreken. Liszt gaf talrijke
concerten in de Salons Érard en hielp
zijn leven lang mee aan de promotie van
het merk door heel Europa.

prille variaties, prille liefde
We geven gehoor aan deze oproep van Adam!
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in 1825 (opgedragen aan Sébastien). De Etudes

met recht een dubbele ontsnapping
De spectaculair hoge vlucht van mechaniek
(double échappement) en speeltechniek (Liszt) mag
vanaf 1823 met recht een ‘dubbele ontsnapping’
worden genoemd, een donderknal als de eerste
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straaljager. Volkomen verguld schreef vader
Adam aan Liszt’s leraar Carl Czerny in Wenen:
‘De perfectie van de Érard-piano heeft een
niveau bereikt dat een eeuw vooruitziet, en het
is onmogelijk hem te beschrijven; men moet
hem zien en horen, en ook zelf bespelen.’

Hector Berlioz/Liszt
Symphonie fantastique S.470 (1830/1833-’76)
Rêveries - Un bal - Scène aux champs
Marche au supplice - Songe d’une nuit de Sabbat

Robert Schumann (1810-1856)
Etudes symphoniques op. 13 (1834; rev.1852)
en formes de variations

Franz Liszt (1811-1886)
Thema en acht variaties
in As-groot op. 1 (1824)
dedié à Sébastien Érard

Bernd Brackman, piano

“master liszt”
berlioz’ symphonie fantastique
op érard piano

v

naast dat strobed van jou!
‘Zal ik sterven in het hooi?’, kreunde Carolyne
zu Sayn-Wittgenstein tegen Liszt uit paniek
over haar snel slinkende fortuin. ‘Mocht zoiets
ondenkbaars en monsterlijks bewaarheid
worden’, verzekerde Liszt de Poolse vorstin
met wie hij dertien jaar te Weimar in zonde
had geleefd, ‘weet dat ik op de stenen vloer zal
liggen naast dat strobed van jou!’ We schrijven
1876, als zowel Liszt als Carolyne op de
spirituele tour zijn en de maître vier middagen
in de week les geeft.

symphoniques van Schumann zijn een mijlpaal in
diens piano-oeuvre. Ze vloeien voort uit een
thema in cis-klein aangereikt door de baronvader van Ernestine von Fricken: ‘ein herrlich
reines, kindliches Gemüt, zart und sinnig,
mit der innigsten Liebe an mir und allem
Künstlerischen hängend’, schreef Robert 2 juli
1834 blozend aan zijn moeder, ‘und ich sage
Dir, meiner guten Mutter, in’s Ohr: richtete die
Zukunft an mich die Frage, wen würdest du
wählen – ich würde fest antworten: diese.’

Franz Liszt in 1824

maestria in de kunst van het
instrumenteren
Parijs 25 mei 1858: ‘Niemand, in Frankrijk
noch elders, betwist mijn maestria in de kunst
van het instrumenteren’, schrijft Berlioz.
Wel werd hem ‘buitensporige lawaaierigheid
verweten’, terwijl hij zichzelf nu juist een
man van de nuance achtte. Een en ander was

slijpen aan de fantastique
Een jaar later rept Liszt van vijftien
pianoleerlingen, waaronder een Russin, een stel
Hongaren en Louis Coenen uit Amsterdam.
Schaarse bureaumomenten gaan op aan revisie,
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eerder aan zijn brein ontsproten. Al veertig jaar
tevoren had Liszt zich aan een pianotranscriptie
van de Symphonie fantastique gewaagd. Nu
ontving de heer Sander van uitgeverij Leuckert
de zoveelste revisie ervan. Mogelijk vormden
de almaar betere concertvleugels aanleiding tot
evenzovele bijstellingen? Ergens moest toch
een punt gezet. Later meldt Liszt aan Hans von
Bülow dat Leuckert zijn nieuwe transcriptie
eindelijk heeft uitgegeven.

Hector Berlioz in 1863. Foto: Pierre Petit

schone ophelia
Berlioz droomde hoe ‘schone Ophelia’ (de
actrice Harriet Smithson) zich in zijn armen zou
werpen om uitgeblust door zijn omhelzingen
te sterven.

Ophelia, Theodor von der Beek (1838-1921)

  
De sprekende registers van de Érard bieden
ideaal toetsenterrein voor imitatie van Berlioz’
veelzijdige instrumentatie. Leidraad is het
]_ ^     ['  
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reis door het leven van een artiest. Mijmerend
of tobbend over de schoonheid van zijn
onbereikbare geliefde openbaart het zich
telkens als de bloem van zijn gedachten. Steun
en toeverlaat voor ons luisteraars in het grillige
landschap van zijn ziel voelt het ons almaar
vertrouwder aan, als een goede vriendin. Elke
‘épisode’ leidt naar een andere omgeving.
Nu eens een balzaal vol bontgekleurde
feestgangers waar paren zwieren, dan een
verstild kusmoment in de coulissen. Als echo’s
een weids heuvellandschap schetsen, wanen
we ons een toerist tussen de schapen, (Scène aux
champs). Meedogenloos hakt de guillotine het
 ^         
(Marche au supplice).

te danken aan zijn Symphonie fantastique.
Uitbreiding van het orkestpalet met exploitatie
& *        &   &
speeltechnieken kreeg hierin visionair gestalte.

Barricade rue de la Bonne, sur la butte Montmartre

de frans-duitse oorlog
Tijdens het Duitse beleg hongert Parijs
(sept.1870-febr.1871) en houdt viceadmiraal
Fleuriot de Lange hoofdkwartier in het
Château de La Muette. Vanuit Parijs vloog men
per ballon tot ver achter de Duitse linies met
postduiven om de berichtgeving op gang te
houden. De gedachte dat haar geliefde Elzas
niet langer Frans zou zijn, was voor Madame
Camille Érard tot het einde van haar dagen
een ondraaglijke kwelling. Het idee dat zij in
Straatsburg, de geboortestad van Sébastien

Rossini liet zich er een zomerverblijf bouwen,
nabij Château de la Muette. Elke morgen loopt
de grote man er in augustus 1859 heen, à petits
pas, om de werkzaamheden gade te slaan. ‘Le
jardin du maître a la forme d’un immense piano
à queue’, verklapt Le Monde Illustré. Vredig
wandelt de operagigant langs de avenues,
]  Y   
nankin, abrité du soleil par un vaste parapluie’,
volgens de verslaggever van de krant. In 1860
+    @  \  &  
Parijs (evenals Auteuil en Chaillot). De muren
tussen het huidige 16de arrondissement en de
stad werden gesloopt.

      
Het was prettig toeven onder de lommerijke
kastanjebomen van het dorp Passy.

de laatste érard op la muette
De laatste Érard van La Muette is een neef
die het kasteel erft. Bij zijn overlijden draagt
diens vrouw het bezit over aan Madame
de Franqueville (vrouw van le comte de
Franqueville). Ze restaureert de door het lot van
de geschiedenis geteisterde gebouwen volgens
het plan van de architect Gabriel. La Muette
en La Petite Muette worden samengevoegd
middels een centraal gebouw. La Muette wordt
in 18de-eeuwse stijl teruggebracht. In 1900
komt het bezit in handen van le comte de
Franqueville en diens zes kinderen. Bezorgde
bisschoppen die hun clericale macht door de
Republiek gestaag zien afnemen, confereren in
La Muette in 1906.

Érard, de puntige helmen van de Pruisen zou
zien vervulde haar met afschuw. Nooit zou
ze meer terugkeren naar haar geboortegrond,
waarmee ze diep verbonden was gebleven.

Rossini, le bon-vivant

Het regeringsleger besluit de opstand neer te
slaan. Voor dag en dauw verovert Generaal
Douay op 22 mei Château de la Muette.
Dombrowski, een van de militaire leiders van
La Commune, wordt gedood. In het kasteel
treffen de soldaten zeshonderd Communards, die
direct worden ingerekend. Soldaten schieten in
de stad op alles wat beweegt, verzetsstrijders,
vrouwen en kinderen. Woedend zetten de
Communards het stadhuis en enkele paleizen
in vuur en vlam. ‘La Semaine Sanglante’ (2128 mei 1871) eindigt met de brute fusillade

semaine sanglante
Na de vernederende bezetting door de
Pruisen grijpen arbeiders uit de volksbuurten
van Parijs in 1871 hun kans. Ze zetten het
gemeentebestuur af en proclameren op 18
maart hun ‘vrijstad’ volgens de idealen van de
Franse Revolutie. In rap tempo voeren deze
anarchisten, marxisten en blanquisten sociale
hervormingen door.

de frans-duitse muziekoorlog
Vincent d’Indy knokte als jongeman mee tegen
de Pruisische pothelmen in de oorlog van 1870.
Patriottisch pleitte hij daarna voor herleving
van Franse barokmuziek, Rameau voorop,
evenals Debussy. Groot verschil in deze:
d’Indy deed het op advies van Wagner, terwijl
voor Debussy Wagner deel was van de Duitse
dominantie in Franse muziek: ‘Die houdgreep
op ons denken, op onze levenswijze, aanvaard
met een achteloze glimlach’, klaagt Debussy
in 1915. Klinkt die ‘achteloze glimach’ bij
d’Indy, met hulp van een Érard, juist niet
onmiskenbaar Frans? Het mag zijn, maar in
dezelfde brief bombardeert Debussy d’Indy tot
‘moffengeest’.

van duizenden opstandelingen. Honderden
‘communards’ vinden hun gewelddadige dood
in de tuinen van La Muette. Wederom delven
de arbeiders het onderspit tegen de bourgeoisie.

Hôtel de Ville in Parijs, nadat het door de ‘Communards’ in brand was gezet

In zijn klarinettrio wijst de cyclische
herneming van het openingsthema in drie
van de vier delen onmiskenbaar op de invloed
van zijn leraar César Franck. Met jeu varieert
d’Indy op het thema in het Divertissement.
Lyrische akkoorden openen het Chant élégiaque,
een intermezzo waarin weemoedige deunen
opbloeien in klarinet en cello. Esprit en
virtuoos vakmanschap maken de mousserende
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kieteling voor het oor.

een cyclisch trio à la franck
Vincent d’Indy, aanvankelijk organist, pau            
Frans-Duitse oorlog als componist. Te Bayreuth
+  <  & +     
van Wagners ‘Gesamtkunstwerk’ Der Ring des
Nibelungen.

Arnold Schönberg (1874-1951)
Pierrot Lunaire (1912)

-
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Klarinettrio in Bes-groot op. 29 (1887)
Ouverture - Divertissement; vif et animé
Chant élégiaque - Finale; animé

Maarten van Veen, dirigent
Antje Lohse, zang
Eva Stegeman, viool/altviool
Hans Woudenberg, cello
Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet/
basklarinet
Raymond Honing, fluit/piccolo
Keiko Shichijo, piano

“gekleed in maanlicht”
hortusensemble
speelt schönberg en d’indy
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giraud, herkneed in berlijn
De Belg Albert Giraud dichtte zijn eerste
Franstalige bundel op Pierrot. Vrijpostige
Columbines rennen door zijn kwatrijnen als
pizzicato’s in muziek. Steeds weer opduikende
Cassanders niezen als in een grotesk rijm.
En Pierrots gekleed in maanlicht, grijnzen
bij Giraud ‘met hun rode lippen tegen
een witte achtergrond.’ Gegrepen door
die hersenspinsels, besloot de Berlijnse
rechtenstudent Otto Erich Hartleben Girauds
gedichten drastisch te hertalen en naar zijn

Pierrot door Watteau (1684–1721)

de pierrot van watteau
De commedia dell’arte sprak zeer tot de
verbeelding van de Franse romantici. Pierrot,
de ironische buitenstaander, het getourmenteerde hoofd zwanger van fantasie,
groeide in de 19de eeuw uit tot metafoor voor
de miskende kunstenaar. Van George Sand
tot Baudelaire, Verlaine en Debussy, dichters
en kunstenaars verkeerden in de ban van deze
clown, door schilders als Watteau verbeeld in
wit tenue onder het blauwig schijnsel van de
maan: Clair de lune.

famille adoptive
Franz Liszt zou de Érards zijn leven lang
blijven beschouwen als zijn ‘famille adoptive’.
Tijdens zijn een-na-laatste verblijf in Parijs,
van 20 maart tot 3 april 1886 schenkt Liszt
een gesigneerde foto van zichzelf aan Louise
Camille Érard (geboren Février, sinds 1855 de
weduwe van Pierre). De genereuze Madame
door wie hij zo vaak royaal is gefêteerd in La
Muette. Een fraai portret van een zittende
Liszt met gekruiste armen in Boedapest
(fotograaf Koller Károly). Zijn leven lang was
Liszt kind aan huis op het Château en bij de
familie Érard, hij kondigde niet eens aan
wanneer hij kwam of ging. De oude maître
verwijst ernaar in zijn krabbel op de foto voor
Camille: ‘Madame Camille Érard, le vieil
\   
F. Liszt. Mars 86 Paris.’

beaujolais primeur
Het ontroerende is dat het werk ook de wrange
pijn laat zien van Schönbergs afscheid van de
romantiek, vooral in het derde deel. Pierre
Boulez typeert de muziek van Schönberg als
] +  +     Y  [  &  

Louise Camille Érard, née Février (1812-1889)

De nieuwe Palmenkas in Amsterdam, 1916

met een Érard herstelt het Hortus Ensemble
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primeur gegoten heeft. Vrienden klagen dat
Pierrot zo modern is geworden. In Serenade
krast Pierrot op zijn altviool en pinkt hij
bedroefd een pizzicato weg. Het staat symbool
voor het onbegrip van Schönbergs critici. Dan
keert Pierrot naar Bergamo terug. Het laatste
lied waarin alle instrumenten tegelijk klinken,
kan worden gehoord als een metafoor voor het
verloren paradijs van de tonale muziek.

rote messe
Schönberg componeerde Pierrot lunaire op de
nieuwe teksten van Hartleben. De theatraliteit
en de geacteerde spreekzang tonen Schönbergs
vertrouwdheid met het Berlijns cabaret, als
huisdirigent van de groep ‘Übertbrettl’. De
structuur van Pierrot lunaire is glashelder. Er
ontvouwt zich een drieluik met zeven nummers
per deel (samen 21). Aanvankelijk verkeert
Pierrot nog in zijn eenzame binnenwereld.
Het tweede deel begint met donkere klanken.
Grotesk en satanisch is daar de sfeer en in Rote
Messe offert Pierrot als een priester zijn eigen
bloedende hart als een hostie.

hand te zetten. ‘Ob das erlaubt ist oder nicht,
ist mir schnuppe’, schrijft hij in Berlijns dialect.

worden opgehangen om te besterven. ‘Château
de la Muette’, vertelde zij, ‘betekent niets
anders dan het kasteel van de bestorvenen.’
Napluizerij in de boeken leert dat François de
Eerste er al in de jaren 1540 een klein paviljoen
aan de zoom van het woud liet bouwen voor
de koninklijke jacht. Hij noemde het La Meute,
een jagerswoord. Lancer la meute sur un cerf
betekent: de meute op een hert afsturen.

Hoge heren rijden voor het OEEC per automobiel

Koning Louis XV rijdt voor La Muette in 1738 door Charles Leopold Grevenbroeck (c1731-1799)

het kasteel van de bestorvenen
Op concertreis in Miami trof Maarten van Veen
puur toevallig een dame wier grootvader nog
had gejaagd op de landerijen rond het kasteel.
De gedode dieren mochten in het kasteel

rothschild
Grote delen van de tuinen van La Muette
worden in de jaren 1912-1919 verkocht aan
projectontwikkelaars. De puissant rijke
bankiersfamilie Rothschild koopt een groot
stuk van de landerijen en bouwt er een nieuw
château dat nog steeds in gebruik is.
Na 1945 werd het nieuwe La Muette hoofdkwartier voor het plan van generaal George C.
Marshall voor de wederopbouw van Europa
met Amerikaanse steun. De Organisation for
European Economic Cooperation (OEEC) nam er
haar intrek.

Meneer Érard komt in originele kledij vanuit
zijn kasteel in Frankrijk naar Nederland om
samen met kinderen van 6 t/m 12 jaar te
ontdekken waarom een piano klinkt zoals ie
klinkt. Met een vleugel en heel veel kurken en

“hamertje tik”
kinderworkshop

c

satéprikkers neemt hij je mee naar de wondere
wereld van de pianoklank. Van de kurk en de
satéprikker maak je zelf een hamertje. En je
mag spelen op de citer en de vleugel.
Lange snaren, korte snaren, zachtjes spelen,
hard spelen, je maakt het allemaal mee.
Alvorens de workshop begint speelt meneer
Érard een etude van Moscheles op de piano.
Ook mevrouw Érard heeft tijd kunnen vrij
maken om naar het Hortus Festival te komen.
Zij is in haar allermooiste jurk aanwezig als
gastvrouw.

Exposition Universelle, Parijs 1867: Galerie des Machines. Foto: Pierre Petit (1832-1909)
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oude hortus utrecht
hortus haren
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1 aug
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19 aug

18 aug

16 aug

17 aug

v

26 aug
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teksten en onderzoek
Huib Ramaer

artistiek leider
Maarten van Veen
zakelijk leider
Mark Doorn
productieleider
Lena Seidl
productie
St. Hortus
Kamermuziekfestival
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colofon

Kattendijke/Drucker Stichting

Fentener van Vlissingen Fonds

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

c

26 aug

25 aug

18 jul

17 aug

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

building bridges
in classical music

het hortusfestival 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het HortusFestival en het HortusEnsemble,
meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via info@hortusfestival.nl

nieuwsbrief

29 jul

26 jul

19 jul

hortus botanicus amsterdam

25 jul

ii

18 jul

i

hortus botanicus leiden

speelschema | play schedule

