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  PROGRAMMA 
 

Brussels Philharmonic · Kazushi Ono, dirigent

Gustav Mahler   

 Symfonie nr. 5 in cis (1904)

 I. Trauermarsch 

 II. Stürmisch bewegt 

 III. Scherzo: Kräftig, nicht zu schnell 

 IV. Adagietto 

 V. Rondo - Finale 
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“MAHLER IS VOOR MIJ EEN ERG 
BELANGRIJKE COMPONIST, EEN 
SLEUTELFIGUUR. ZIJN WERKEN 
ZIJN ZO GOED OPGEBOUWD 
EN UITGEBALANCEERD, MET 
ELEMENTEN UIT MUZIEK VAN 
BIJVOORBEELD MOZART.”
KAZUSHI ONO
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WELKOM
 

De symfonieën van Gustav Mahler 

vormen één van de hoekstenen 

van de symfonische muziek van de 

20ste eeuw. Grootste architecturale 

constructies, onverschrokken en 

grensverleggend vormgegeven, met 

diepe, persoonlijke en soms rauwe 

emoties. 

Voor wie Mahler nog niet kent, is zijn 

epische 5de Symfonie een ideale ‘first 

date’. Eindelijk was de componist klaar 

om zijn zoektocht naar antwoorden op 

de grote levensvragen achter zich te 

laten, en zich vol kracht en optimisme 

op het leven te focussen. Het resultaat 

is intense muziek, die zowel de 

natuurkracht van de Oostenrijkse 

bergen weerspiegelt als de liefde voor 

zijn vrouw Alma - in een aangrijpend 

Adagietto dat wereldberoemd werd 

door Visconti’s film Death in Venice.

Mahlers dierbare vriendin Natalie 

Bauer-Lechner omschreef het zo: 

‘Elke noot is vol vitaliteit en tolt 

rond als in een wervelwind. Er is 

niets romantisch of mystiek: het is 

simpelweg een uiting van ongelofelijke 

energie en niet geëvenaarde kracht. 

Het is de mens in het volle licht van de 

dag, op het hoogtepunt  van zijn leven.’

TOELICHTING  
 

EEN SYMFONIE ALS HET LEVEN
Mahler had een levenslange romance 

met de dood: enerzijds stond het 

synoniem voor angst en tijdelijkheid 

– Mahler verloor acht broers en 

zussen, zijn beide ouders en later 

ook zijn oudste dochter – anderzijds 

lonkte het eeuwige leven in het 

hiernamaals. Het thema loopt dan 

ook als een rode draad doorheen zijn 

orkestwerken. Zijn Vijfde Symfonie 

omvat alle extremen van het leven; 

van een treurmars, de tijd die voorbij 

tikt, tot een smachtend Adagietto voor 

zijn geliefde Alma. Maar bovenal viert 

het werk de triomf van de mens over 

verdriet en dood. 

Mahler componeerde het werk in 

1901, grotendeels in zijn zomerverblijf 

in Maiernigg, een dorpje aan de kust 

van de Wörthersee in Oostenrijk. Het 

was een bewogen jaar: in het voorjaar 

herstelde hij van een zware ziekte, 

maar daarop volgden een vruchtbare 

zomer en herfst, zowel voor zijn 

carrière als op persoonlijk vlak. Mahler 

ontmoette immers de bevallige en 

intelligente Alma Schindler, dochter 

van landschapschilder Jakob Emil 

Schindler, tijdens een bijeenkomst 

bij gemeenschappelijke vrienden. Hij 

werd op slag verliefd en amper vier 

maanden later trouwden ze. 
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Aanvankelijk had Mahler een 

vierdelige symfonie voor ogen, 

maar tijdens zijn huwelijksreis in 

augustus 1902 veranderde hij van 

gedachten, en voegde hij er nog 

het bekende Adagietto aan toe. De 

symfonie opent met een dodenmars, 

die gaandeweg overgaat in een 

klagende meditatie over de dood. 

Een passionele climax vloeit over in 

een tweede deel, dat teruggrijpt naar 

de treurmars. Halverwege lijkt een 

moment van triomf aangebroken, 

maar het gelukzalige gevoel maakt 

al snel plaats voor duistere tonen. 

Na een pauze weerklinkt dan een 

uitbundig Scherzo: een uitgebreide 

aaneenschakeling van volks- en 

Weense dansen, waarin de eerste 

hoorn de dans leidt. In het Adagietto 

keert de rust terug. De zeemzoete 

strijkersmelodieën zijn niets minder 

dan een liefdesverklaring aan Mahlers 

‘geliefde Almscherl’, aan wie hij de 

symfonie opdroeg. Ze zouden zelfs 

geïnspireerd zijn door een gedicht 

dat hij voor Alma had geschreven: 

“Hoeveel ik van jou hou, jou mijn zon, 

kan ik niet in woorden uitdrukken. Ik 

kan alleen mijn verlangen verklaren, 

en mijn liefde, mijn gelukzaligheid.” 

Zonder onderbreking volgt het slotdeel 

waarin de thema’s uit de voorgaande 

delen in een indrukwekkend lijnenspel 

met elkaar verweven worden tot een 

groots en zonovergoten eindfeest.

Op 24 augustus 1902 deelde Mahler 

de voltooiing van de symfonie mee in 

een brief aan twee vrienden, maar 

de uiteindelijke versie zou in 1903 

volgen  – naar gewoonte voegde 

Mahler nog talrijke aanpassingen toe 

aan de partituur. Hij bleef zelfs tot op 

het einde van zijn leven verder werken 

aan de perfectionering en verfijning 

van de orkestratie: zijn laatste revisies 

dateren uit 1910.

Toelichting door Aurélie Walschaert



KAZUSHI ONO, 
MUZIEKDIRECTEUR 
www.kazushiono.com

De muzikale persoonlijkheid van 

Kazushi Ono werd gevormd door 

een combinatie van de cultuur uit zijn 

geboorteland Japan, en de Europese 

invloeden die hij in zich opnam 

doorheen zijn studies en carrière. In 

zijn werk en projecten komen dan ook 

steeds elementen uit beide werelden 

naar boven.

Kazushi Ono studeerde in Europa bij 

Wolfgang Sawallisch, en werd voor het 

eerst opgemerkt in 1987 met een eerste 

prijs tijdens de Concorso Toscanini. 

Hij bekleedde daarna belangrijke 

functies bij het Zagreb Philharmonic 

Orchestra, de opera van Karlsruhe, De 

Munt, de Opéra National de Lyon en het 

Barcelona Symphony Orchestra. Als 

fervent fijnproever geniet Ono tijdens 

zijn projecten met gerenommeerde 

orkesten over de hele wereld evenveel 

van de lokale keukens als van de 

muziek. 

Al vroeg in zijn carrière werd Ono 

chef-dirigent van het Japanse Tokyo 

Philharmonic Orchestra. Vandaag 

is hij muziekdirecteur van het Tokyo 

Metropolitan Symphony Orchestra 

(TMSO) en artistiek directeur van het 

New National Theatre Tokyo (NNTT). 

Daar komt vanaf  seizoen 22-23 

een nieuw en uitdagend project bij 

als muziekdirecteur bij Brussels 

Philharmonic. 

Zijn passie, fascinatie en 

nieuwsgierigheid sturen hem in 

uiteenlopende richtingen, met als 

resultaat zowel standaard klassiekers 

als nieuwe muziek in zijn repertoire. 

Ono gaf overigens zelf ook opdrachten 

voor nieuwe composities, waaronder 

Hibiki van Mark-Anthony Turnage ( 

goed voor een award van de Royal 

Philharmonic Society), Asters van 

Akira Nishimura en A Dream of 

Armageddon van Dai Fujikura. Bij 

het NNTT plaatste hij onder meer 

barokwerken, 20e-eeuwse composities 

en belcantomeesterwerken op het 

programma. Tijdens de lockdown in 

Tokyo bracht hij veel tijd door aan de 

piano en zong hij vooral opera’s van 

Wagner.

Kazushi Ono is een vurige pleitbezorger 

van het belang van cultuur in ieders 

leven. Zo neemt hij bij het TMSO de 

leiding over het speciale SaLaD Music 

Festival, dat jonge kinderen en gezinnen 

aanmoedigt naar de concertzaal te 

trekken. In de eerste maanden van 

de pandemie leidde hij baanbrekend 

onderzoek naar de verspreiding van 

partikels en het gebruik van ventilatie, 

waardoor orkesten opnieuw veilig aan 

het werk konden. 

In 2017 werd hij door de Franse 

minister van Cultuur, Françoise Nyssen, 

benoemd tot ‘Officier de l’Ordre des 

Arts et des Lettres’. Eerder mocht hij in 

januari 2015 de prestigieuze Asahi Prize 

in ontvangst nemen voor zijn bijdrage 

aan de ontwikkeling en vooruitgang van 

de Japanse samenleving.
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“MIJN DOEL ALS DIRIGENT IS 
MIJN MUSICI TE BEVRIJDEN 
EN LOS TE LATEN, EN HEN 
MUZIEK TE LATEN MAKEN.”
KAZUSHI ONO



amateurniveau bij Brussels Young 

Philharmonic (BOENK!) tot pre-

professioneel bij Youth Orchestra 

Flanders. 

De visie van muziekdirecteur Kazushi 

Ono, een ervaren dirigent wiens 

uitstraling continenten, culturen 

en genres overstijgt, heeft vele 

raakvlakken met die van het orkest: 

de authenticiteit waarmee het grote 

repertoire levend gehouden wordt, de 

permanente zoektocht naar innovatie 

en evolutie, het engagement om 

muziek van vandaag en morgen een 

centrale plek te geven, de passie om 

de liefde voor symfonische muziek 

breed en genereus te delen. 

Dat delen gebeurt in de eerste plaats 

in thuishaven Flagey, waar het orkest 

repeteert, concerteert en de deuren 

van zijn werking open gooit, en op de 

grote podia en festivals in Vlaanderen. 

De internationale uitstraling toont zich 

in de opgebouwde reputatie voor het 

opnemen van soundtracks (waaronder 

de Oscar-winnende muziek voor ‘The 

Artist’), de vele succesvolle opnames 

voor labels waaronder Deutsche 

Grammophon, en de ambitieuze 

projecten op gerenommeerde podia 

wereldwijd (Carnegie Hall New York, 

Philharmonie de Paris, Musikverein 

Wien, Grosses Festspielhaus Salzburg, 

Cadogan Hall London).

Brussels Philharmonic is een instelling 

van de Vlaamse Gemeenschap.
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BRUSSELS PHILHARMONIC 
www.brusselsphilharmonic.be 

“De wereld heeft symfonische muziek 

nodig. En symfonische muziek heeft 

de wereld nodig.”

Dat is de overtuiging van Brussels 

Philharmonic. Als symfonisch orkest, 

opgericht in 1935 onder de vleugels 

van de Belgische openbare omroep, 

zit het in ons DNA om de symfonische 

wereld maximaal te ontsluiten. Door 

te vernieuwen met respect voor 

het waardevol verleden houden we 

symfonische muziek van gisteren, 

vandaag én morgen relevant en 

inspirerend - voor onszelf en de hele 

samenleving. Dat doen we vanuit de 

historische Studio 4 van Flagey in 

Brussel, samen met muziekdirecteur 

Kazushi Ono: hij deelt onze open 

en avontuurlijke geest en het 

rotsvaste geloof in de noodzakelijke 

kruisbestuiving tussen kunst, het leven 

en de maatschappij.

Met een werking die stevig verankerd 

is in thuisstad Brussel focust 

Brussels Philharmonic resoluut op 4 

werkterreinen, die allemaal inzetten 

op het verbinden van mensen rondom 

symfonische muziek:

> Brussels Philharmonic Bucket List: 

onze eigenzinnige selectie uit het groot 

symfonisch repertoire, met werken die 

je volgens ons minstens één keer in je 

leven live in de concertzaal gehoord 

moet hebben. 

 

 

> Brussels Philharmonic Atelier: terug 

naar de oorsprong van symfonische 

muziek, de kunst van het musiceren 

in kleinere formatie. We vertragen 

en werken in de diepte, met extra 

aandacht voor het delicate detail. 

> Brussels Philharmonic Lab: een plek 

waar muziek van vandaag de hoofdrol 

krijgt, onderzocht en getest wordt, of 

blootgesteld aan andere kunsten of 

uitvoeringsvormen. Een radicale keuze 

voor experiment en toekomst met 

gastdirigent Ilan Volkov.

> film & festival: als voormalig 

omroeporkest zit de liefde voor 

filmmuziek diep in ons. Daarnaast delen 

we onze goesting, kennis en expertise 

graag met partners en festivals.

Onder, rondom en doorheen de vele 

concertproducties loopt als rode 

draad EXPLORE: een veelheid aan 

uiteenlopende verbindende initiatieven 

die uitnodigen om te ontdekken, 

te verdiepen, te verwonderen, te 

delen, te connecteren. Via onder 

meer ontmoetingen, podcasts, 

kamermuziek, wandelingen, 

educatieve fiches en workshops, 

nabesprekingen, toeleidingen op maat, 

digitale initiatieven en zoveel meer 

komt Brussels Philharmonic naar 

jou. Dankzij de jeugdorkestenwerking 

krijgen jonge musici bovendien de 

kans om zelf aan de slag te gaan: van 
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