
PROGRAMMA 

Symfonieorkest Vlaanderen 

Kristiina Poska dirigent 

Emmanuel Tjeknavorian viool 

-------------------------  

 

Duur van het concert  

70 min - zonder pauze 

-------------------------  

 

Ludwig van Beethoven 1770–1827  

Romance Romance nr. 2 voor viool en orkest, op. 50 

 

Heino Eller 1887-1970   

Homeland tune (uit Five Pieces for String Orchestra)   

 

Arvo Pärt °1935  

Fratres 

 

Ludwig van Beethoven 1770–1827  

Symfonie nr. 7, op. 92 

1. Poco sostenuto - Vivace 

2. Allegretto 

3. Presto 

4. Allegro con brio 

  



Chef-dirigent Kristiina Poska vangt met Symfonieorkest Vlaanderen haar 

avontuurlijke Beethoven-parcours aan met de Zevende Symfonie. Ze brengt 

ook muziek mee uit haar thuisland. De Estse componist én levende legende 

Arvo Pärt staat symbool voor verstilling. Zijn oeuvre ademt essentie en gaat 

op zoek naar de 'condition humaine'. Violist Emmanuel Tjeknavorian vertolkt 

met het orkest Fratres, een van Arvo Pärts iconische werken. De opmaat is 

voor Homeland Tune van Heino Eller, de vader van de Estse muziek. 

  

Heino Eller 1887-1970  

Homeland tune (uit Five Pieces for String Orchestra) 

  

Heino Eller was een erudiet man met internationale contacten en een brede kijk op 

het eigentijdse componeren in West-Europa. Als kind van ouders uit de betere Estse 

kringen was hij verplicht tot een rechtenstudie die hij op de valreep inruilde voor het 

conservatorium van Sint-Petersburg. Eller doceerde van 1940 tot 1970 compositie 

aan het conservatorium van de hoofdstad Tallinn. Onder zijn leerlingen grote namen 

als Eduard Tubin (1905-1982), met tien symfonieën de belangrijkste symfonicus die 

Estland heeft voortgebracht, én Arvo Pärt (°1935), schepper van een breed 

aansprekend oeuvre.  

  

Ondanks de rijke vocale traditie van zijn geboorteland heeft Eller zich beperkt tot 

instrumentale werken. Zijn aandacht richtte zich op symfonische gedichten, 

strijkkwartetten en pianowerken. De Five Pieces for String Orchestra uit 1953 gaan 

terug op zo’n reeks pianowerken die Eller schreef tussen 1916 en 1953. Homeland 

Tune is het vijfde werk uit deze verzameling. De orkestrale versie karakteriseert zich 

in de woorden van Arvo Pärt door “een strikte logica, een zorgvuldig bewaakt gevoel 

voor stijl, en een orkestratie die tegelijk subtiel en meesterlijk is”.  

  

Arvo Pärt °1935  

Fratres  

  

De muziek van Arvo Pärt ontstaat uit de stilte en keert terug naar die stilte. Doorheen 

zijn carrière ontwikkelde hij een muzikale taal waarin met ogenschijnlijk weinig 

middelen het hele universum wordt gevat. Die taal is radicaal, onvoorwaardelijk 

existentieel en spiritueel. Pärt bekommert zich niet om hedendaagse muzikale 

normen. Ook compositorisch is hij wars van enige formele complexiteit. Zijn werken 

stellen vertolkers qua virtuositeit geen extreme eisen, maar precies dat vormt de 

grootste uitdaging. Muzikanten staan als het ware naakt tegenover de relatieve 

eenvoud van de klank en kunnen zich niet achter technische bravoure verstoppen. 

  



Fratres (Broeders) is een stuk met een cultstatus, een ware hit. Pärt schreef het in 

1977 voor strijkkwintet en blaaskwintet. De stijl karakteriseerde hij met de Latijnse 

term tintinnabuli, klinkend als ‘belletjes/klokjes’. Essentieel zijn de eenvoudige 

harmonieën, opgebouwd met een paar noten en/of drieklanken. Dankzij die 

eenvoudige structuur kon Pärt het voor een hele reeks andere bezettingen 

bewerken: voor viool solo, strijkers en slagwerk (de versie die Symfonieorkest 

Vlaanderen speelt), voor blaasoctet en percussie, voor cello-octet, voor strijkkwartet, 

voor cello en piano, enzovoort. Aan de basis van Fratres ligt een aangehouden 

bourdon waar Pärt een sober hymne-achtig thema in drie instrumentale stemmen 

aan toevoegt. Het thema komt in een reeks op elkaar volgende cycli terug; een korte 

passage op slaginstrumenten scheidt de secties van elkaar. De muziek neemt 

geleidelijk toe in kracht en sonore complexiteit. Na het hoogtepunt in het midden 

glijdt het thema stap voor stap weg tot het in de coda in de stilte verdwijnt. 

Ludwig van Beethoven 1770–1827  

Symfonie nr. 7, op. 92  

Ludwig van Beethoven schreef zijn Zevende Symfonie tussen 1811 en 1812, 

voornamelijk tijdens een verblijf in het kuuroord Teplice (Tsjechië). Hij droeg de 

partituur op aan graaf Moritz von Fries, een belangrijk mecenas. Als lid van het 

adellijke Gesellschaft der Associierten Cavaliere organiseerde von Fries exclusieve 

concerten met de grootste muzikanten van de dag. Op 8 december 1813 dirigeerde 

Beethoven in Wenen de première. Het was een bijzondere gelegenheid, een 

benefietconcert voor soldaten die tijdens gevechten met Napoleontische troepen in 

het Beierse Hanau gewond waren geraakt. Johann Nepomuk Mälzel, producent van 

de Mälzel-metronoom, had Beethoven overhaald om met zijn naam én muziek dit 

gebeuren te ondersteunen. Onder de orkestleden heel wat bekende componisten, 

o.a. Louis Spohr als violist, Johann Nepomuk Hummel en Giacomo Meyerbeer als 

slagwerkers, én Antonio Salieri als assistent-dirigent van de percussiesectie.   

De Zevende Symfonie straalt een enorme vitaliteit uit. Richard Wagner omschreef de 

onweerstaanbare ritmiek als “de apotheose van de dans”. Er waren echter ook 

tegengeluiden. Zo verklaarde Carl Maria von Weber op basis van de baslijn uit het 

eerste deel Beethoven "klaar voor het gekkenhuis".  

Verschillende thema’s ademen een rustieke en arcadische sfeer uit. Niet toevallig, 

want Beethoven componeerde op dat moment Schotse, Ierse en Welshe 

volksliederen voor de in Edinburgh gevestigde uitgever George Thomson.  



De eerste beweging (Poco sostenuto – Vivace) zet langzaam aan. Het melodische 

karakter maakt geleidelijk aan plaats voor een ritmisch gedreven vervolg. Het 

tweede deel (Allegretto) is gebaseerd op de hymne Sancta Maria, ora pro nobis 

(Heilige Maria, bid voor ons). Het premièrepubliek in 1813 meende in de versie van 

Beethoven een treurmars voor de gevallenen van Hanau te horen. Die viel zo in de 

smaak dat ze als toegift een tweede keer werd uitgevoerd. Het derde deel (Presto) 

gaat terug op een pelgrimslied uit de regio Neder-Oostenrijk. Vitaliteit en blijdschap 

voeren opnieuw de boventoon. De dansen in het slotdeel (Allegro con brio) zijn op 

het tegendraadse af, maar vol melodische schoonheid en ritmische vindingrijkheid 

stevent de symfonie op het einde af. 

Johan Van Acker 

 

 

  



  Kristiina Poska 

 dirigent 

 

Dirigent Kristiina Poska (Türi) startte haar muzikale carrière in Tallinn waar ze 

koordirectie studeerde. Nadien trok ze naar Berlijn en studeerde er orkestdirectie 

aan de Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’ bij professor Christian Ehwald.  

 

Kristiina Poska beleefde in 2010 haar grote doorbraak met een indrukwekkende La 

Traviata  van Verdi in de Komische Oper Berlin. Van 2012 tot 2016 was ze eerste 

kapelmeester van dit gerenommeerde gezelschap. Naast haar succesvolle opera 

carrière is Kristiina Poska een internationaal veelgevraagde concert-dirigente. Ze 

leidde onder andere Tonhalle Orchester Zürich, Camerata Salzburg, de radio-

orkesten van o.a. Keulen, Leipzig, Saarbrücken, Frankfurt am Main en Wenen, 

Münchner Philharmoniker, Kammerphilharmonie Bremen, Orchestra della Svizzera 

Italiana, het Nationaal Orkest van Estland, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 

Symphonieorchester Bern, Tokyo Symphony Orchestra, Orchestre National de Lyon 

en de orkesten van English National Opera, Semperoper Dresden en Staatsoper 

Stuttgart. 

 

In 2013 won Poska de felbegeerde dirigentenprijs van het Dirigentenforum van de 

Deutsche Musikrat. “Weinigen hebben zo’n groot klankpalet als Kristiina Poska”, 

schreef de Duitse pers. Ze was tevens finaliste van de Donatella Flick Competition, 

alsook van de Malko Competition in 2012 waar ze zowel de derde prijs als de 

publieksprijs in de wacht sleepte. 

 

www.kristiinaposka.com  

Emmanuel Tjeknavorian 

 viool 

 

Emmanuel Tjeknavorian (°1995, Wenen) kreeg zijn eerste vioolles op vijfjarige leeftijd en 

speelde amper 2 jaar later zijn eerste concert voor publiek. In 2015 verscheen hij op de 

internationale talentradar als finalist van de International Jean Sibelius Violin Competition in 

Helsinki. Sindsdien was hij al te gast bij orkesten als Gewandhausorchester, Mahler 

Chamber Orchestra, Orchestra Filarmonica della Scala, London Symphony Orchestra, 

Tonhalle Orchestra Zürich, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Helsinki Philharmonic 

Orchestra en National Symphony Orchestra Washington. Hij werkte samen met dirigenten 

als Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Adam Fischer, Edward Gardner, Nicholas Milton, 

Michael Sanderling en John Storgårds. Ook met chef-dirigent Kristiina Poska werkte hij al 

eerder samen. 

 

Als ‘Rising Star’ van de European Concert Hall Organisation, ‘Great Talent’ van het Weense 

Konzerthaus en protégé van de Orpheum Foundation in Zürich trad Tjeknavorian al op in de 

meest prestigieuze concertzalen van Europa. Daarnaast is hij ook een graag geziene gast 

op festivals als Mozartwoche Salzburg, Enescu Festival, Grafenegg Festival en Sankt Gallen 

http://www.kristiinaposka.com/


Festival. Zijn debuutalbum Solo, uitgebracht in 2018 bij Sony Classical, leverde hem meteen 

een OPUS Klassik award op. Begin 2020 volgde zijn tweede album met vioolconcerten van 

Jean Sibelius en zijn vader Loris Tjeknavorian bij Berlin Classics.  

 

Dit veelzijdige talent ruilt zijn viool - een Stradivarius uit 1698 - bovendien geregeld in voor 

de dirigentenbaton. Als dirigent specialiseert hij zich in de symfonieën van Schubert, 

Mendelssohn, Brahms, Tsjaikovski en Mahler. Hij leidde al Vienna Chamber Orchestra, 

Göttinger Symphony Orchestra, Württembergische Kammerorchester Heilbronn, Vienna 

Concert-Verein en het Albanese Radio Television Symphony Orchestra.  

 

www.emmanueltjeknavorian.com  

  

http://www.emmanueltjeknavorian.com/


Symfonieorkest Vlaanderen 

 

 

Reeds zestig jaar is Symfonieorkest Vlaanderen een vaste waarde in het Vlaamse 

culturele landschap. Met zestig geëngageerde en gepassioneerde musici en onder 

leiding van gerenommeerde dirigenten brengt Symfonieorkest Vlaanderen zowel 

uitvoeringen en creaties van hedendaagse muziek als eigentijdse vertolkingen van 

het vertrouwde symfonische repertoire vanaf het classicisme. Het orkest vervult een 

voorbeeldfunctie in het scheppen van kansen voor jonge, talentvolle musici, 

componisten, solisten en dirigenten, en maakt muziek uit heden en verleden 

toegankelijk voor een zo breed en divers mogelijk publiek in Vlaanderen en 

daarbuiten. 

 

In 1960 zag Symfonieorkest Vlaanderen het levenslicht onder impuls van Dirk 

Varendonck die tevens de eerste dirigent van het orkest was. Vanaf 1986 werd het 

‘Nieuw Vlaams Orkest’ gedirigeerd door Patrick Peire, Robert Groslot en Fabrice 

Bollon. In 1995 werd het orkest omgedoopt tot ‘Het Symfonieorkest van Vlaanderen’ 

en grondig hervormd. Hierna bekleedden achtereenvolgens David Angus, Etienne 

Siebens, Seikyo Kim en Jan Latham-Koenig de functie van chef-dirigent. Vanaf 

concertseizoen 2019-20 volgt de Estse dirigente Kristiina Poska de Britse dirigent 

Jan Latham-Koenig op. 

 

Naast de concertreeksen in Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent is Symfonieorkest 

Vlaanderen te gast in tal van culturele centra in heel Vlaanderen, en op festivals in 

binnen- en buitenland.  

 

Symfonieorkest Vlaanderen geniet de steun van de Vlaamse Overheid en Stad 

Gent, en is sinds 2017 orkest in residentie in Muziekcentrum De Bijloke Gent. 

 

  



MUSICI SYMFONIEORKEST VLAANDEREN

 

Poska dirigeert Beethoven 7 

6 > 17.10.2020 

 

Eerste viool 

Orawiec Jan 

Houbraken Veerle 

Hepp Nathalie 

Makhmudov David 

Hellemond Peter 

Stijnen Eva 

Bardet Laure 

Abraham Bence 

 

Tweede viool 

Verbanck Gudrun 

Buyck Isabelle 

De Baets Geraldine 

Decraene Isabelle 

Jansen Liesbet 

De Rycke Stefaan 

Verbueken Hanneke 

Pusker Eva 

 

Altviool 

Hellemans Kris 

Vincent Hepp (10.10) 

Jacobus Bieke 

Strauven Kaatje 

Taeckens Korneel 

De Schaepdrijver Bruno 

Huet Morgan 

 

Cello 

Ackaert Renaat 

Brys Isabelle 

Steen Caroline 

Kuipers Joyce 

Viratelle Hélène 

 

 

 

 

Contrabas 

Hofman Koenraad 

Verheye Jan 

Ponseele Louis 

Bartholomeus Elias 

 

Fluit  

Peeters Caroline 

Sarah Ouakrat (10.10) 

Secember Veerle 

 

Hobo 

Alsteens Korneel 

Dieraert Carola 

 

Klarinet  

Mourek Daniel 

Jeroen Vrancken (17.10) 

Daans Tom 

 

Fagot 

Coppé Koen 

Callens Davy 

 

Hoorn 

Paurise Vivien 

Melckebeke Bruno 

 

Trompet 

Bossuyt Steven 

Coppé Bart 

 

Pauken 

Lee Tom 

 

Slagwerk 

De Vlaminck Wim 

  



VOLGENDE CONCERTEN

  

 

 

 


