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Luistergeleide Lenteconcert 2013 

 
Over de componist van 'Valses meditatives et joye uses' 

 
Emil Cossetto  ( 1918 Italië - 2006  Z agreb/Kroatie). 

Cossetto woonde va naf z ijn vroegste jeugd in Zagreb. 

Hij w erkte met vele lokale en internationa le a rtistieke 

ensem bles en lange tijd was hij d irigent va n diverse 

koren en orkesten bij de Kroatische Omroep. Hij 

koesterde een grote liefde voor de amateurmusicus en 

leidde ook in dat ci rcuit vele ja ren koren en orkesten. 

Ter w ijl hij op internationaal niveau hoog  werd 

gewaardeerd, besteedde hij toch een flink aa nta l ja ren 

aa n het ontwi kkelen va n programma 's v oor kinder-, 

mannen-, vrouwen- en gemengde ensembles (zowel a 

capel la a ls begeleid door een diversiteit aa n 

instrumenten) . Hij was erelid van diverse Kroatische 

muziekinsta nties. Z ijn werk wa s maatschappel ijk 

geëngageerd en gericht op velerlei ensembles, koren en orkesten, zowel op 

amateur- a ls op professioneel niveau. Hij stierf na een korte ziekte in Za greb op 

88-ja rige leeftijd. 

De gedichten van Nicole Cure, die ten grondsla g liggen aan de aanstekelijke 

muziek va n Cossetto, laten zien dat deze schrijfster ten diepste een filosofe was. 

Al wa t leeft, groeit en bloeit, afsterft en w ordt herboren, brengt zij in relatie 

tot elkaa r. Cossetto kan - met haar - kennelijk maar een ding doen : het Ieven 

muzikaa l weergeven met een rondeda ns, een wa ls : a l t i j d  in bewegi ng, nu eens 

bedachtzaa m, da n  weer wervelend. 

Evenals Cure weet hij - door z ijn melodische vormen en harmonische wendi ngen - 

bepaa lde woorden of  frasen ineens 'zichtbaa r'  te maken. Let bijvoorbeeld eens in 

nummer  1     ('Meditation')  op  de  volkomen open levensvraag, die begeleid w ordt 

door een haast badinerend 'achtergrondkoor : da - ba -da ...'. 

In  nummer 2 word  je meegezogen in het opgevoerde tem po bij  'Le temps presse ' 

(de  tijd  dringt), waa r in  een werveling va n  tegenstrijdi ge emoties w ordt 

weergegev en. Nummer 3 laat een eenstemm ige  melodie        uitmonden in een 

driestemmi ge canon v oor het v rouw enkoor :  verw ijzing        naar de Drie-ene God :  

in het Ene ligt het al. In nummer 4  klinken  melodietjes  die    klein van    omvang zijn, 

maa r         die het motief steeds hoger brengen om zo uitdrukki ng te geven aan 

het verlangen, de v reugde te kunnen uiten. Of luister eens naa r de prachtige 

wijze wa arop in nummer 5 ('Connaissa nce') de betrekking tussen 'Un miroir 

sa ns image' en 'une question sans reponse ' wordt vormgegeven. En Nummer 6  
('L'amour') toont de wissel ende expressies van en (vooral ook) de 

wisselwerking tussen vrouwen en mannen bij 'L'a mour' : zó vele gezichten heeft 

de liefde, maar het puurste is toch die a ls van het onbedorven kind. 

 
En voor wat betreft dat laatste : hier komen wij in ons  tweede jubil eumconcert in 

het najaar op terug!! 
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Over de tekstdichter va n 'Romancero Gitano' 

 

De dichter Federico Garcia Lorca (1898-1936) verdiepte zich in de 
zigeunercultuur van Zuid-Spanje en schreef gedichten waarin 
mysterie en hartstocht, smart en liefde en de alom loerende dood 
via krachtige beelden aan de lezer worden gepresenteerd. De 
dichter noemt één van zijn bundels ''een antipittoresk, 
antifolklorisch, antiflamenco boek, waarin niet één jasje 
voorkomt, niet één torerokostuum, niet één platte hoed, niet één 
plichtmatig tamboerijntje; waarin de personages tegen een 
achtergrond van duizenden jaren staan opgesteld en waarin 

slechts één personage - groot en donker als de zomerse hemel - optreedt, 
namelijk de Smart die in het beendermerg en in het sap van de bomen 
doorsijpelt en niets te maken heeft met melancholie of nostalgie, noch met een 
andere aandoening of kwaal van de ziel; het is veeleer een hemels dan een aards 
gevoel; [het is de] Andalusische smart, een strijd van de liefdesintelligentie met 
het haar omringende mysterie dat haar niet kan begrijpen.'' 

Lorca's poezie stroomt over van duende, een levensgevoel dat extreme 
tegenstellingen in zich verbindt (zucht naar de dood / dadendrang, opperste 
vrolijkheid / diepe tragiek, kippenvel / tranen) en dat ver van ons afstaat, maar 
waarvan de zigeunercultuur met zijn strenge wetten en rituelen geheel 
doordrongen is. (Tekst: Relinde Nefkens; overgenomen va n de websi te van Joost 
Klein Haneveld.) 

 

Over de componist van 'Romancero Gitano' : 

 

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)     Mario Castelnuovo-

Tedesco, in 1895 geboren in Florence uit een joodse familie. Hij 

studeerde piano en compositie met Ildebrand Pizzetti aan het 

Cherubini conservatorium in Florence. Hij was een romantisch 

componist in de traditie van Respighi en Richard Strauss; zijn 

muziek is warm en gracieus, vaak virtuoos en direct. Hij kreeg al 

op jonge leeftijd succes met zijn composities, veel van zijn 

stukken stonden op de programma's van diverse Europese 

orkesten en ensembles tussen de 1e en 2e wereldoorlog. Arturo 

Toscanini en the New York Philharmonic Orchestra hebben diverse 

premieres van zijn werken uitgevoerd zoals: I profeti (Violin 

Concerto no. 2) in 1933 met Jascha Heifetz als solist, en, in 1935, 

Cello Concerto met Gregor Piatigorsky als solist. In 1939, was de 

componist de solist in het de premiere van zijn Tweede Piano Concert met the New York 

Philharmonic, onder leiding van John Barbirolli. In 1939 dwong zijn joodse afkomst dwong de 

familie te verhuizen naar de Verenigde Staten waar hij zich vestigde in Beverly Hills, waar hij stierf 

in 1968. Veel van zijn werken zijn nog steeds grotendeels ongepubliceerd en omvatten acht 

opera's, veel filmmuziek, balletten, oratoria, ouverturen, liederen en kamermuziek. Hij schreef 33 

interessante liederen op teksten van Shakespeare.  

 

Tedesco heeft veel muziek voor gitaar geschreven die hij heeft geschreven op verzoek van Andrés 

Segovia. Hij schreef niet alleen voor sologitaar maar ook concerten, kamermuziekwerken, liederen 

met gitaar en gitaarduetten.  

 

In dit genre is Romancero Gitano een van de hoogtepunten voor koor en gitaar. Het is 

een verza meling zigeunerromances op teksten van de dichter Garcia Lorca. Hoewel de 

componist het koorwerk de titel 'Romancero Gitano' heeft gegeven, naar de gelijknamige 

dichtbundel , heeft hij er slechts een gedicht uit gebruikt en haalde hij de overige 

gedichten uit de bundel 'Poema de Cante Jondo '.  De hartstocht waa rmee de 

Andalusische geest wordt weergegeven is er niet minder om ! Hij geeft - haast op 

barokke wijze - uitdrukkingaan bepaalde affecten en 'tekent ' letterlijk- in beurtelings 

gepassioneerde melodieen, lieflijke en wra nge akkoorden – heimwee naar de verv logen 
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liefde (deel 1), de melancholie (deel 2), de stekende pijn (deel 3),  de  onuitputtelijke, 

onoverwinnelijke levenskracht (deel 4), de welhaast  badinerende'  berusting (deel 5), 

het waarschuwende vingertje (deel 6) en de veelkleurige vreugde (deel 7). 

 

 

Joost Klein Haneveld 

Quatre Préludes Madriniennes (2008) 

 

Deze zijn geschreven tijdens een verregende 

vakantie in Frankrijk (Charente/Périgord), toen ik 

weer eens tijd en rust had om te componeren. 

Opgedragen aan Leo Ferré. 


