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Vrolijk, melancholisch en heerlijk mooi!
Op deze cd staan twee van de populairste strijkserenades, vol melodische ideeën en
slavische sensualiteit. In zijn weelderige Serenade combineerde Tsjaikofski
rococo-elegantie met een romantisch gebaar.Na 10 jaar altviool te hebben gespeeld
in het orkest van het Nationaal Theater van Praag, en na het componeren van zijn
eerste ambitieuze werken in 1865, nam Dvořák in 1871 ontslag bij het orkest om zich
te wijden aan compositie. Hij leefde van privélessen en had een baan als
kerkorganist. Door de eerste lokale successen en het begin van zijn bekendheid,
kreeg hij gedurende vijf jaar een beurs van de Oostenrijks-Hongaarse staat waarmee
hij zijn Vijfde symfonie, verschillende kamermuziekwerken en de van Duitse en
Slavische romantiek doordrongen Serenade kon componeren. Johannes Brahms
was lid van de jury. Het was een gelukkige periode in zijn leven. Op 33-jarige leeftijd
trouwde hij in 1875 met zijn pianoleerlinge, Anna Čermáková en de eerste van hun
negen kinderen werd geboren.
1875 was een vruchtbaar jaar voor Dvořák. Hij componeerde zijn symfonie nr. 5, een
2de strijkkwintet en een 1ste pianotrio, de opera “Vanda” en de Moravische duetten.
Dvořák zou zijn vijfdelige Serenade in slechts 12 dagen hebben gecomponeerd. Het
stuk ging in december 1876 in Praag in première door Adolf Čech en de
gecombineerde orkesten van Tsjechische en Duitse theaters en het werd in 1877
gepubliceerd als arrangement voor pianoduet in Praag. De partituur werd twee jaar
later gedrukt in Berlijn.
Tsjaikofski wilde dat de eerste beweging van zijn serenade, “Pezzo in forma di
sonatina”, een imitatie zou zijn van de stijl van Mozart. Het was mede daarom
gebaseerd op de vorm van de klassieke sonatine, met een langzame introductie.
Deze opwindende Andante introductie, gemarkeerd als “semper marcatissimo” wordt
aan het einde van de beweging herhaald en verschijnt dan opnieuw,
getransformeerd, in de coda van de vierde beweging. Op de partituur, schreef
Tsjaikofski, “Hoe groter het aantal spelers in het strijkorkest, hoe meer dit in
overeenstemming zal zijn met de wensen van de auteur”. De Serenade werd in
december 1880 privé uitgevoerd in het Conservatorium van Moskou en de eerste
openbare uitvoering was in oktober 1881 in Sint-Petersburg, onder leiding van
Eduard Nápravnik (1839-1916). In november 1875 dirigeerde Nápravnik de première
van Tsjaikofski’s Eerste Pianoconcerto, met Gustav Kross als solist, en zou
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eveneens de dirigent zijn van Tsjaikovski’s Zesde Symfonie op 18 november 1893,
twaalf dagen na het overlijden van de componist.
Het Balkan Chamber Orchestra is in 2007 opgericht door de Japanse dirigent Toshio
Yanagisawa om het begrip onder de Balkanlanden te bevorderen, geschokt door
etnische conflicten. Sindsdien fungeert de BCO al jarenlang als culturele brug tussen
mensen door middel van muziek. Het Balkan Chamber Orchestra bestaat uit
uitstekende musici die als belangrijkste strijkers optreden in orkesten van hun
thuisland en een leidende rol spelen in de klassieke muziekscene in de
Balkanlanden. Ondanks de moeilijkheden om klassieke muziek te promoten tijdens
het herstelproces na het politieke conflict, heeft het Balkan Chamber Orchestra de
muzikale kwaliteit enorm kunnen verbeteren.
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