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Parade
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Parade is de naam die we hebben gekozen aan het programma van
vanavond van het KamerOrkest Driebergen, naar het stuk van Erik Satie
dat er deel van uitmaakt. In Saties werk heeft “parade” de traditionele
betekenis van voorvertoning, tegenwoordig gebruiken wij het woord
wanneer een groep mensen wil laten zien wat ze allemaal te bieden
hebben. Vanavond brengt het KamerOrkest werken van verschillend aard
tot klinken: naast Saties Parade nog de Petite Suite van Claude Debussy en
de als schets overgeleverde, maar recentelijk geïnstrumenteerde Symfonie
in E groot van Franz Schubert. Het programma kan daarmee als orkestrale
parade worden gezien.
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Claude Debussy: Petite Suite (1886-1889-1909)
!

1. En bateau: Andantino; 2. Cortège: Moderato; 3. Menuet: Moderato; 4.
Ballet: Allegro giusto

!

Claude Debussy schreef zijn Petite Suite voor
piano vierhandig in de jaren 1886-1889; het is
dus een betrekkelijk vroeg werk. Het werd ten
doop gehouden door de componist zelf samen
met de pianist en uitgever Jacques Durand, op 2
februari 1889 op een muziekavond in Parijs.
Wellicht schreef hij het op verzoek van Durand:
het is goed uit te voeren door gevorderde
amateurs, in tegenstelling tot zijn andere
werken uit deze periode.
De Petite Suite bestaat uit vier delen, waarvan
de eerste twee zijn geïnspireerd op gedichten van Paul Verlaine, uit diens
bundel Fêtes galantes, een titel die verwijst naar de verfijnde kunst

gebaseerd op erotische thema’s, in het begin van de achttiende eeuw
neergezet door de Franse schilder Antoine Watteau. En bateau is
geïnspireerd op het schilderij van Antoine Watteau dat als iconisch voor
deze sfeer wordt beschouwd: L’embarquement pour Cythère (De
inscheping naar Cythère), het mythische eiland waar geliefden elkaar
vinden en beminnen.
Cortège schetst in ironische termen een dame die voortschrijdt
voorafgegaan door een aapje en gevolgd door een negertje dat de slippen
van haar gewaad draagt. Zij heeft niet in de gaten dat het aapje vooral
belangstelling heeft voor haar décolleté, het negertje vooral voor wat onder
haar gewaad te zien zou kunnen zijn.
Aan deze twee sfeertekeningen voegt Debussy nog twee andere delen
toe die naar de achttiende eeuw verwijzen, een Menuet en een Ballet. Het
in een eigentijds jasje kleden van oudere muziekvormen was een geliefd
tijdverdijf voor Franse componisten uit de tweede helft van de negentiende
eeuw. Misschien herinnert u zich nog de uitvoeringen door het
Kamreorkest Driebergen van Le roi s’amuse van Léo Délibes en de
Masques et Bergamasques van Gabriel Fauré, waarin ook de inspiraties
van de achttiende eeuw te horen waren.
Debussy’s Petite Suite werd al snel voor orkest bewerkt en wel door
Henri Büsser (of Busser zonder Umlaut, 1872-1973). Deze vriend van
Debussy, die talrijke werken van hem en vele andere heeft bewerkt (en ook
vele eigen composities heeft geschreven) heeft een lang leven geleid: hij
heeft nog gestudeerd bij Cèsar Franck en Charles Gounod maar overleed
pas toen schrijver dezes al bijna dertig jaar oud was!
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Erik Satie: Parade: Parade (1917)
!

1. Chorale: Solennel
2. Prélude du rideau rouge: Andante
3. Les ménagers organisent la réclame: Tempo di Valse
4. Prestigitateur Chinois: Allegramente
5. Petite fille Americaine: Agitato
6. Acrobats: Tempo di Valse
7. Suprême effort et chûte des ménagers: Molto agitato
8. Suite au Prelude du rideau rouge: Andante sereno

!

Erik Satie (1866-1925) is een van de
merkwaardigste en onconventioneelste
componisten die de muziekgeschiedenis heeft
opgeleverd: excentriciteit kan wel zijn levensdoel
worden genoemd.
Zijn muziek ik al even onconventioneel. Hij
leefde in een tijd van grote muzikale
veranderingen: Arnold Schoenberg introduceerde
zijn atonale muziek en Igor Strawinsky schreef zijn
Sacre de Printemps, voor het eerst als ballet
uitgevoerd in 1913. Satie trok zich van dit alles
niets aan. Hij schreef zoals hij dat wilde, ongeacht
of dat in het stramien van de tijd paste of juist vernieuwend was. Vreemd
genoeg was daardoor wat hij schreef juist wel vernieuwend. Veel van zijn
werken dragen satirische titels, zoals Trois morceaux en forme de poire of
Sonate bureaucratique, alsof hij zichzelf niet serieus nam. Het is
onmogelijk hem bij een bepaalde muzikale stroming in te delen.
Parade is ook zo’n werk waarvan je niet weet of je dit wil of niet
serieus moet nemen. Het werd geschreven als balletmuziek en de productie
is waarschijnlijk recordhouder wat betreft het aantal beroemdheden dat er
aan meewerkte. Jean Cocteau schreef het libretto voor het ballet, Massine
werkte onder toezicht van Sergei Diaghilew de choreografie uit, en Pablo
Picasso ontwierp de decors. De eerste uitvoering, op 18 mei 1917 in het
Théâtre du Châtelet, werd gedirigeerd door Ernest Ansermet.
Het ballet beeldt, zoals de titel al aangeeft, een parade uit, hier in de
betekenis van een voorvertoning voor een uitvoering. Leden van een circus
lopen door het dorp om hun voorstelling aan te prijzen. Drie scènes in het
ballet worden geacht evenzovele circusacts onder de aandacht te brengen:
een Chinese goochelaar, een klein Amerikaans meisje, en een duet voor
twee acrobaten. Deze scènes worden voorafgegaan en gevolgd door twee
deeltjes die het openen respectievelijk het sluiten van de gordijnen
muzikaal moeten begeleiden. Het geheel wordt ingeleid door een koraal en
tussendoor zijn er nog twee scènes waarin we de circusdirecteuren in de
weer zien hun voorstelling aan te prijzen maar met desastreus resultaat. U
zult begrijpen dat er in het ballet nog wel wat meer vreemde dingen
gebeueren.

Saties muziek voor Parade is voor een behoorlijk groot orkest
geschreven. Waaraan Cocteau nog enige ongebruikelijke “instrumenten”
toevoegde zoals een schrijfmachine en flessen waarmee kon worden
gerammeld.
Kortom, men kan de heren er wel van verdenken dat ze een beetje uit
waren op een succès de scandale, zoals dat enkele jaren eerder Strawinskys
Sacre ten deel was gevallen. Maar daarin slaagden ze maaar zeer ten dele.
De muziek werd door de recensent Jean Poueigh afgekraakt, hetgeen Satie
inspireerde tot het schrijven van een korte boodschap aan de recensent
waarin hij hem aan onmuzikale klootzak noemd.
Na 1917 werd Parade maar zelden als ballet opgevoerd. De muziek is
echter nooit vergeten en komt regelmatig tot klinken.
Het KamerOrkest Driebergen speelt Saties Parade in een bewerking
van Peter Greve.
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Franz Schubert (1797-1828): Symfonie Nr. 7 (“De Onbekende”)
!
1. Adagio - Presto. 2. Andante. 3. Menuetto Allegretto - Trio. 4. Finale: Vivace
!

Franz Schubert heeft, net als Beethoven,
Dvorak, Bruckner en Mahler—goed gezelschap
dus—negen symfonieën geschreven. Maar
welke daarvan nu de zevende, achtste en
negende zijn is niet helemaal duidelijk. De
nummering van de eerste zes is zonder
problemen. Daarna werd maar één symfonie
voltooid, de “Grote Symfonie in C groot”,
geschreven in de jaren 1825-1828. Dan is er
nog de “Onvoltooide Symfonie”, die slechts uit
twee delen bestaat, geschreven in 1822. En
tenslotte is er nog een Symfonie in E groot die
het stadium van schets nooit te boven is gekomen, in 1821 geschreven.
Volgens de jaartallen is de Symfonie in E groot Nr. 7, de Onvoltooide
Nr. 8 en de Grote Symfonie Nr. 9. Telt men alleen de voltooide
symfonieën, dan is de grote Symfonie Nr. 7 en de andere tellen niet mee.

Telt men half werk ook mee, dan is de Onvoltooide Nr. 7 en de Grote
Symfonie Nr. 8. Alle drie nummersystemen komen in de praktijk voor.
Terwijl de Grote Symfonie in C en de Onvoltooide Symfonie tot de
bekendste en geliefdste werken van Schubert behoren en regelmatig zo niet
veelvuldig worden gespeeld, is de Symfonie Nr. 7 een Onbekende
gebleven. Uiteraard komt dit door het feit dat Schubert deze symfonie niet
als orkestwerk heeft afgeleverd. Wat bewaard is gebleven is een
partituurschets van begin tot eind, met alle melodielijnen en belangrijke
tegenstemmen daarin opgenomen. Alleen ontbreekt de instrumentatie en
zonder dat kun je een symfonie nu eenmaal niet spelen.
Uit de schetsen blijkt dat we te maken hebben met een volwaardige
symfonie, waarin veel herkenbaar is van Schubert wel voltooide werken in
dit genre. Er is een uitvoerig eerste deel, ingeleid door een Adagio in E
klein. Het tweede deel, Andante, is het langzame deel, het derde, Allegro,
een scherzo, al wordt dat woord niet gebruikt. Het vlotte en luchtige vierde
deel is een echte Finale.
Verschillende componisten hebben de taak op zich genomen om
Schuberts Symfonie in E groot van een instrumentatie te voorzien zodat
deze alsnog ten gehore kan worden gebracht. Eén van het is de Engelse
componist en dirigent Brian Newbould (1936). Newbould heeft ook nog
twee slotdelen voor de Onvoltooide Symfonie op zijn naam heeft staan
alsmede een op diverse schetsen gebaseerde Tiende Symfonie.
Het KamerOrkest Driebergen speelt Schuberts Symfonie in E groot in
de in 1978 voltooide orkestratie van Brian Newbould.
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