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Naamlooze Vennootschap „HET CORCERTGEBOUW".

DONDERDAG 16 MAART 1911 — S uur:

ABONNEMENTS-CONCERT (Serie A en B11)
ONDER LEIDING VAN DEN HEER EVERT CORNELIS.

Toegaugsprijs voor het publiek / 2.50.

Opening (1er zaaldenren 70s uur.

Geabonneerden op vortoon van hun diploma.
Plaatsbespreking op Maandag 13, Dinsdag 14, Woensdag 15 en

Donderdag 16 Maart (ook per telefoon 8861) van 10—3 uur in
het Concertgebouw.

ZONDAG 19 MAART 1911 — 2i,/s uur:

ABONNEMENTS-CONCERT (Serie A en B11)
ONDER LEIDING VAN DEN HEER WlLLEM MENGELBERG.

Toegaugsprijs voor bet publiek / 4.—.

Opening (1er zaaldenren 2 uur.

Geabonneerden op vertoon van hun diploma.

Plaatsbespreking op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Maart (ook per
telefoon 8861) van 10—3 uur in het Ooncertgebouw.

Artikel 2 van het Règlement van orde luidt :

Het is verboden kleedingstukken over de balustrade
van het balcon te hangen, of deze elders op te hangen,
dan in de vestiaire.

Op de Donderdagavondconcerten worden dames met

hoeden niet in de zaal toegelaten, terwijl bij allé con¬
certen het medenemen van parapluies, stokken etc. ver¬

boden is.



PROGRAMMA
VAN H ET

ABONNEMENTS-CONCERT

ONDER LEIDING VAN DEN HEER

WILLEA AENGELBERG.

ZONDAG 12 AAART 1911 — 2Vs UUR:

1. Symphonie No. 3 (F gr. t. Op. 90) Joh. Brahms.
a. Allegro con brio. (1833—1897)
b. Andante.

c. Pooo allegretto.
d. Allegro.

2. Concert (A kl. t. Op. 129) Rob. Schumann.
a. Nicht zu schnell. - (1810—1856)
b. Langsam.
c. Lebhaft.

Voor Violoncel met Orkestbegeleiding.

voor te dragen door den Heer pablo casals.

— P A U Z E —

* 3. Concert.. Julius Rôntgen.

(geb. 1855)
Voor Violoncel met Orkestbegeleiding.

Voor te dragen door den Heer Pablo Casals.

onder leiding van den componist.

4. Akademische Fest-Ouverture Joh. Brahms.

* Dit werk komt heden voor het eerst voor op een programma van
het Concertgebouw-orkest.
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CONCERT VOOR VIOLONCEL EN ORKEST
JULIUS RÜNTGEN.

Het Concert is geschreven in de vorm eener phantasie.
Het begint met eene cadenz vcor de cel alleen. waarop het orkest

met een Allegro inzet :

Hoofdthema :

è)mptwùando

Tweede thema :

Juseede tfiema..

Op het Allegro volgt een Andante con moto met het volgende
thema in de cel : »-

^caiifa-bile.
en met een neventhema in de bas-klarinet :

fBaí kfari7iet

4SfPPi^lp
Uit dit neverithema wordt het daarop volgendé Allegretto.scherzando

gevorma !

Cello iJolo.
^

51*f fj- i CLf i r rl«^ Jj i iTé JI
'

lecjcjie<ro ?

eerst door de cel, later door het orkest overgenomen, waarbij het solo-
instrument de melodie van het Andante con moto (3) speelt.
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CONCERTGEBOUW KLEINE ZAAL.

VRIJDAG 17 MAART 1911 — 8 UUR
1 - I CONCERT I I

te geven door

FRITZ KREISLER, (Viool)
Begeleider: HADDON SQUIRE

Toegangsprijzen: Zaal f 3—, Balcon f 2.50



Een kort tusschenspel voor orchest met motief 2 leidt naar een An¬
dante espressivo, een ,,Oud Iersch Volkslied" met variatiën.

Het thema, door de eel ingezet, luidt :

^le-Tjch VolkâliecL.

Na eenige variatiën wordt het thema omgevormd tot :

*yéjic/aiite eàforeMtvo.
Cello ¿olo.

en thema 2 voor den hoorn maakt den overgang naar de Finale, welks
thema ook uit het lersche Volkslied afgeleid is •

Cel. Jolo.

m

Een nieuw thema in de oel luidt :

?

Met thema 2 in den volgenden vorm •

wordt het slot in G, gr, t. bereikt. Nu volgt thema 7, later thema 3 in
steeds vlugger tempo en eindelijk als afsluiting het hoofdthema .
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AKADEMISOHE FESTOUVERTERE
JOH. BRAHMS.

Zoo ooit eene eigenaardige inaugurale rede door een „honoris-
causa" word uitgesproken, dan was 't op 4 Januari 1881 te Breslau.

De faculiteit der philosophie daar ter stede had Brahms den docters-
titel verleend, en als contra -beleefdheid droeg deze aan de Breslauer
universiteit zijne „Academische Fest-Ouverture" op en dirigeerde
zelf de eerste uitvoering van zijn werk op bovengenoemden datum,
waarbij Rector en Senaat der universiteit en vele studenten de eerste

rijen in de Concert-zaal bezet hadden.
Als van zelf sprekend, heeft Brahms in dit werk eenige van de meest

geliefde Duitsche studenten-liederen aangebracht ; daardoor en door
het meestersohap waarmee de liederen verwerkt zijn, heeft het- in
Duitschland stormenderhand de harten van alie studeerenden veroverd.

Pikant-geheimzinnig vangen de violen aan met :

Nog eenige malen gaat het zoo verder, totdat onverwacht de alt de

volgende melodie laat hooren :

een zin waarvan de voortzetting straks gegeven wordt door bassen
en hoorns:
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de hoorn herhaa.lt ze in Des gr. t., de fagotten nog eens in f kl. t., en
daarna treedt het eerste motief (A.) weer op, om met een groot cres¬
cendo te leiden naar :

datzelfde motief nemen de hoorns over, maar thans in een geheimzin-
nig pianissimo, dat tastend en zoekend leidt naar een nieuw thema :

Het is het bekende studentenlied : „Wir hatten gebauet ein statt-
liches Haus". De instrumentatie, die behalve bassen en violoncellen,
enkele blaasinstrumenten aanwendt, geeft aan dat lied een plech-
tig karakter, terwijl de hooge trompettonen het als het ware met een

stralenkrans omgeven.

Een groot crescendo, waaraan de violen en alten met zestiendenpas-
sages komen déelnemen voert nu naar 't eigenlijke hoofdthema van

de ouverture :



I

gfc =02

ook A. en B. treden weer op ; met deze motieven wordt gemoduleerd
naar E. gr. t., in welke toonsoort de tweede violen het lied „der
Landesvater" :

aanstemmen ; als coda-thema volgt dan (in Gr. gr. t.) het overbekende
„Fuchslied" („Was kommt dort von der Hôh ?")

De instrumenteering, die de fagotten het lied tweestemming laat
voordragen met een naslaande begeleiding van violoncellen en alten,
maakt een onweerstaanbaar komisch effect.

Als straks violoncellen en alten (in B. gr. t.) datzelfde „Fuchslied"
herhalen, geeft de hobo eene teere tegenmelodie :

Nog eens treedt hetzelfde lied op, nn vol en glansrijk geinstrumen-
teerd. Met eene plotselinge wending wordt de doorwerking ingeleid ;
deze is een waar model.

Ze is beknopt en zakelijk, altijd boeiend en interessant en leidt met
een prachtigen climax in den hoofdsatz terug.

Het nu volgende is herhaling, met enkele bekortingen ; aan't slot
treedt dan, glansrijk geinstrumenteerd, het„Gaudeamus igitur" op,
waarmee het stuk feestelijk ten einde gevoerd wordt.

a= =£?
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J. HESLENFELD,
Pianohandel.

= ROKIN 86 =
TELEFOON 2822.

Pleyel - QbM k Lediliiter.

AMSTERDAM

DAMRAK 99 TELEFOON 5341.

MUZIEKHANDEL. — SNAREN,
VIOLEN vim f 8.— tot f 350.—

STUDIEYIOOT;, met strijkstok, hars, stem-
fluitje, kinhonder, domper, reseryesnaren en
kam, in houten vioolkist met kleedje f 17.50
à contant, franco door geheel Nederland

VAN DUREN's
Corsettenmagazijnen.

AMSTERDAM.
Leidschestr. 78. Telef. 7851.

Kalverstr, 136. Telef. 8178

UTRECHT.

Stadhuisbrug 4. Telef. 1314)

Alleenverkoop van de wereld-
beroemde Cor s et ten merit
C. P. à la Sirène en het
Corset „Le Néos" van
Dr. Fz. Glenard. - - -

— PIANO'S —

C. J. Quandt — Berlin.
Vertegenwoordiger

BEMARD WULEERS
VAN BAERLESTKAAT 64,

bij de Willemsparkweg.
STEMMEN — VERHUREN.

MODERNE

Shampooing-Inrichting
Electrische Warmewind droging
4 APARTE DAMES-SALONS
Shampooing, Kappen,Onduleeren
ANTON v. d. BERGH

Coiffeur-JPosticJieur,
Weteringschans 169, Telef. 4363.

GEEN FILI ALEN.



Concert-Directie ALSBACÏÏ & DOYER, Amsterdam.
KALVERSTRAAT 176 — Teleplioon ¡No. 4009.

CONCERTGEBOUW (Kl. Zaal) — Woensdag 15 Maart 1911 - 8uur;
PIANOAYOND te geven door

IGNAZ FRIEDMAN
Bluthnek-Concektvleugel, Duwaer & Naesseks, Kalverstraat 26.

Entrée: Zaal f 2.—, Balcon f 1.50.
Kaartverkoop en plaatsbespreking dagelijks van 10—3 nur. bij de
firma Alsbach & Doter, Kalverstraat 176.

Concert-Bureau C.Y. „De Nieuwe Muziekhaudel", Leidschestraat 15.

C O FT C E Ft T G E B O ZI W — EE EIJYE ZA.A.E

Maandag 20 Maart 1911 — 8 uur

A^IOOXj-JBZEOIT-A^ILJ
TE GEYEN DOOR

= JOSKA SZTGET1 =
Entrée: Zaal f 2.—, Balcon f 1.50, verhoogd met 5 pCt. sted. bel.

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij „De Nieuwe Muziekhaudel".
Typ. van Munster fc Zoon.

Gedeponeercl*

Spui 25, v. Woustraat 9, Prinsengracht 46
P.C. Hooftstraat99, lev.Swindenstraat 51

Hoofddepôt te AMSTERDAM: Kalverstraat 157 |
K. F. DEUSCHLE-BENGER

PIANINO'S
SALONYLED GELS
PIANOLA-PIANO'S •

A.EOLIAN-ORCHESTRELLES
3RGELS

C. C. BENDER
Beurspassage h. Pararak


