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SEVERIN VON ECKARDSTEIN piano 
 

 

Franz Schubert   Sonate nr. 15 in C, D840 ‘Relikwie’  

(1797-1828)    Moderato 

     Andante 

     Menuetto & Trio. Allegretto (onvoltooid) 

     Rondo. Allegro (onvoltooid) 

 

Erich Wolfgang Korngold  Sonate nr. 3 in C, opus 25 

(1897-1957)    Allegro molto e deciso 
    Andante religioso 

    Tempo di Menuetto molto comodo - Trio. Fließender 

    Rondo. Allegro giocoso 

 

- - PAUZE - - 

   

Jo Sporck    Ketting II (wereldpremière) 

(1953)      

 

Nikolai Medtner   Trois morceaux, opus 31 

(1879-1951)    Improvisation. Andantino, gracile 

     Marche funèbre. Andante lugubre 

     Skazka. Allegretto capriccioso, con molto tenerezza 

 

Robert Schumann   Kinderszenen, opus 51 

(1810-1856)    Von fremden Ländern und Menschen 

     Curiose Geschichte 

     Hasche-Mann 

     Bittendes Kind 

     Glückes genug 

     Wichtige Bebebenheit 

     Träumerei 

     Am Camin 

     Ritter vom Steckenpferd 

     Fast zu ernst 

     Fürchtenmachen 

     Kind im Einschlummern 

     Der Dichter spricht



Hoewel Franz Schubert maar 

eenendertig is geworden, schreef hij 

in bijna elk genre een aantal 
meesterwerken en liet hij een enorm 

oeuvre achter. Typerend voor zijn 

werk is zijn oneindige gave voor 

melodie en harmonische rijkdom. Het 
succes lachte hem echter niet meteen 

toe en hij kon slecht rondkomen. In 

het voorjaar van 1825 - drie jaar voor 
zijn vroegtijdige dood - werkte 

Schubert aan twee baanbrekende 

sonates voor pianoforte: de ene 
voltooid, de ander begonnen en 

opgegeven in april. Deze laatste is in 

onvoltooide vorm bewaard gebleven 
en staat nu soms bekend als de 

"Relikwie". Schubert was gelukkig niet 

geïnteresseerd in het opruimen van 

zijn muzikale werkplaats, want wat er 

bestaat van de "Relikwie" werd zo'n 

30 jaar na zijn dood verzameld en 
gepubliceerd. De eerste twee delen 

zijn voltooid, maar er is soms een 

lompheid in de muziek die de mooie 

momenten belemmert. Men vermoedt 
dat Schubert nooit echt de grip op de 

muziek heeft gekregen die hij had 

gewild. Wat er over is van het menuet 
is doorspekt met ongewone 

harmonische wendingen. Schubert 

lijkt volkomen gedesoriënteerd te zijn 
geraakt op het punt waar hij dit deel 

opgaf. De finale breekt af na 

ongeveer 270 maten.  

Erich Wolfgang Korngold was de zoon 

van Julius Korngold, een van de 

invloedrijkste Weense recensenten. 

Het schijnt dat de kleine Erich op zijn 

derde al de maat sloeg met een lepel, 

op zijn vijfde al een eenvoudige 

melodie kon spelen en op zijn zesde 

begon met componeren. Als tiener 
had hij twee pianosonates, een ballet 

en twee opera’s geschreven. Gustav 

Mahler moedigde hem aan om muziek 
te studeren; Alexander von Zemlinsky 

werd een van zijn leermeesters. Begin  

 

twintigste eeuw begon Korngold voor 
muziektheater te schrijven en rolde in 

de late dertiger jaren zodoende het 

vak van filmcomponist in via producer 

Max Reinhardt en diens contacten bij 
de Warner Bros. studio’s in 

Hollywood. Na de tweede 

wereldoorlog keerde hij terug naar 
Wenen, waar hem een koele 

ontvangst en het verwijt van zijn 

vertrek naar Hollywood wachtte. De 
sonate voor piano nr. 3 stamt uit 1931 

en is een verfijnder werk dan 

Korngolds eerdere stukken in dat 

genre. Hoewel de sonate niet 

dezelfde kritische opschudding 

veroorzaakte als sommige van zijn 
eerdere werken, slaagt Korngold er 

toch in een gevoel van uitbundigheid 

over te brengen en toont hierin zijn 
voortdurende zoektocht naar nieuwe 

methoden van muzikale expressie. 

  

Jo Sporck begint zijn muzikale 

vorming in het kerkkoor, waarna 

pianolessen volgen. Hij studeert piano 
aan het conservatorium in Maastricht 

en neemt compositielessen in Tilburg 

bij o.a. Hans Kox. Sporck heeft met 
zijn composities een heel eigen plek 

veroverd. Eigenzinnig, maar vooral 

intens en lyrisch, muziek met een 
onmiskenbaar eigen handschrift die 

de luisteraar op het puntje van de 

stoel doet zitten. Sporcks werk wordt 
internationaal uitgevoerd, van 

Antwerpen tot Moskou tot New York. 

Samen met Ketting I en Binding 

vormt Ketting II, opgedragen aan 

Severin von Eckardstein, een 

drieluik. Hoewel de opening 

bestaat uit twee verafgelegen 

stemmen die elkaar schuchter 

opzoeken, is Ketting II toch vooral 

een compositie die drijft op 

voortvarendheid, verdichting en 

versnelling. Dominant is het 

polyfoon lijnenspel van acht aan 



elkaar gekoppelde episodes 

waarin drie stemmen elkaar 

imiteren, opjagen dan wel 

tegenwerken met in de hoogte een 

breder uitgetekende cantus 
firmus, zo nu en dan onderbroken 

door een moment van bijna-

stilstand, calmo fragile. 
 

Nikolai Medtner kwam uit een 

muzikaal gezin en kreeg al vroeg 

pianoles van zijn moeder. Rond zijn 
21e verliet hij het conservatorium in 

Moskou met een gouden medaille. Hij 

had privéles compositie gehad bij 
Taneyev, maar was op dat vlak 

voornamelijk autodidact. Zijn muziek 

is avontuurlijk met een duidelijke 
romantische inslag en een Russisch 

tintje (Medtner was innig bevriend 

met Rachmaninov), qua stijl sterk 
verwant aan Schumann en Brahms. In 

de anti-romantisch twintigste eeuw 

was er weinig interesse voor zijn 

werk, maar recentelijk is er een flinke 
opleving. Medtner schreef zijn Trois 
Moceaux ter nagedachtenis aan 

Alexei Stanchinsky, een uiterst 
begaafde componist die in 1914 op 

zesentwintigjarige leeftijd overleed. 

De Marche funèbre verwijst hiernaar. 

Het meest substantiële is echter de 

Improvisation, vijf variaties op een - 

typisch voor Medtner - eenvoudig 
doch ritmisch soepel en 

onvoorspelbaar thema. Medtners 

eigen uitvoering, opgenomen onder 
het bizarre beschermheerschap van 

een Indiase Maharadja, is een van de 

mooiste in die onbetaalbare 
nalatenschap. 
 

Robert Schumann schreef zijn 

Kinderszenen (Scènes uit de 

kindertijd) in het voorjaar van 1838 

tijdens de afwezigheid van zijn 
geliefde Clara Wieck, die als 

concertpianiste op tournee was. 

Schumann miste Clara en stortte zich 

op het componeren om het gemis te 

compenseren. “Je zei eens tegen me 
dat ik vaak op een kind leek, en ik 
raakte plotseling geïnspireerd en 
maakte een dertigtal leuke stukjes” 

aldus Schumann in een brief aan 
Clara. Schumann selecteerde een 

aantal van deze stukjes en noemde ze 

Kinderszenen. Ze zijn een ontroerend 
eerbetoon aan de universele 

herinneringen en gevoelens van de 

kindertijd vanuit een volwassen 
perspectief. De schilderachtige titels 

dienen als suggesties voor de 

uitvoerder en de stukjes zijn niet 

bedoeld om door kinderen te worden 

gespeeld. Het rustgevende Träumerei 
is veruit de bekendste van het stel en 
wordt vaak gebruikt om het publiek te 

kalmeren na een reeks opzwepende 

toegiften of een heftig 
recitalprogramma. 

 

Severin von Eckardstein heeft sinds 

het winnen van het Koningin Elisabeth 

Concours in Brussel (2003) een grote, 

internationale carrière opgebouwd en 
heeft inmiddels wereldwijd zijn naam 

gevestigd. Hij was vele malen te gast 

in de serie Meesterpianisten in het 
Concertgebouw en is voor beroemde 

dirigenten als Jaap van Zweden, 

Valery Gergiev, Phillipe Herreweghe, 
Marek Janowski, Paavo Järvi en Zsolt 

Hamar een zeer geliefd solist. Von 

Eckardstein staat bekend om zijn 
diverse en brede repertoirekeuze; Hij 

is thuis in zowel oude muziek, als 

hedendaagse muziek. Hij heeft 
meerdere keren premières gespeeld 

van werken van hedendaagse 

componisten zoals van de Amerikaan 

Sidney Corbett. Daarnaast heeft hij 
een voorliefde voor het spelen en 

(her)ontdekken van laat Romantische 

muziek van minder bekende 
componisten, zoals Nicolai Medtner. 

Naast zijn solocarrière speelt von 

Eckardstein ook graag kamermuziek 
en is hij vaak te gast bij internationale 



kamermuziekfestivals zoals het 

Kuhmo Kamermuziek festival in 
Finland, het Delfts 

kamermuziekfestival en het Risør 

kamermuziek festival in Noorwegen, 

waar hij samenspeelde met cellist 
Heinrich Schiff. Ook formeert hij 

regelmatig eigen muziekensembles 

bestaande uit zowel jong, opkomend 
talent als gevestigde namen, zoals 

o.a. Quirine Viersen, Barnabás 

Kelemen, Nicolas Altstaedt, Isang 
Enders, Isabelle van Keulen en Igor 

Levitt. Severin von Eckardstein geeft 

regelmatig masterclasses aan jong 

talent in o.a. Zuid-Korea, Finland, 

Duitsland, België en Nederland. 
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BINNENKORT IN  

MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN 
 
 

ZO 16 APR  

Juán Pérez Floristán piano 

De winnaar van het Arthur Rubinstein 
Concours speelt Liszt, Chopin & 

Schubert. 

 

VR 16 JUN 

Arcadi Volodos piano 

Meesterpianist Volodos trakteert ons 

op een programma met de beroemde 

Davidsbündlertänze van Schumann en 
werken van Skriabin. 

TICKETVERKOOP 

SEIZOEN 23/24 

START 8 APRIL ! 
 

Heb jij de concerten & series van het 

nieuwe klassieke seizoen al bekeken? 

 

Bijvoorbeeld de serie  

Grote Pianisten: 

 

Mikhail Pletnev 

Maria João Pires 

Hélène Grimaud 

Mitsuko Uchida  
 

Scan de QR-code voor het complete 

serie- & concertoverzicht ↓ 
 

 


