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MEDEDEELING TEN AANZIEN VAN
EERSTVOLGEND CONCERT, TE GEVEN
DOOR HET CONCERTGEBOUWORKEST.

Ten einde het wachten aan de loketten

voor den aanvang derconcerten van het
Amsterdamsch Concertgebouworkest zoo-

veel mogelijk te voorkomen, is voor het

eerstvolgend concert, te geven onder lei-

ding van Pierre Monteux op Woensdag 18 . __

Dec. a.s., de volgende regeling getroffen:

Bewijzen voor besproken plaatsen en

vooruitbestelde bewijzen van toegang kun- .
nen worden aifgehaald aan de concertzaal
Tivoli (ingang Kruisstraat) op Woensdag

18 Dec. as,, des vovrm, van 10—12 uur.
De alsdan niet-aigehaalde plaatsbewijzen

worden des avonds van'7!4 uur af aan de
zaal ter beschikking gehcuden.

HET BESTUUR.
a   

ELFDE ABONNEMENTSCONCERT
WOENSDAG 11 DECEMBER 1929

ONDER LEIDING VAN EVERT CORNELIS.

SOLIST: RICARDO VINES, PIANO.

PROGRAMMA

Sinfonietta in D
ERNESTO HALFFTER.

(Geb. 1905.)
a. Pastorella (Allegro).
b. Adagio.
c. Allegretto vivace (Minuetto).
d. Allegro giocoso.

Vioolsole: JEAN OELLERS.
Violoncelsolo: WILHELM WERNER.
Contrabassolo: FERD. REHL.

Noches en los Jardines de Espana
(Nachten in de Tuinen van Spanje).

MANUEL DE FALLA.
(geb. 1876).

Symphonische impressics voor piano en orkest.
I. En el Generalife

Il. Danza lejana (dans in de verte)
Ill. -En los jardines de la Sierra de Cordoba
No. ILL-volgt zonder onderbyeking op No. I.

PAUZE

Spaansche Rhapsodie voor Piano en Orkest
5 ISAAC ALBENIZ.

(1860—19009.)
Instrumentatie en bewerking Georges Enesco.

Drie dansen uit het ballet ,,El sombrero de Tres
Picos’ (De driekanten steekhoed)

MANUEL DE FALLA.
(Geb. 1876.)

I. De geburen.
II. Dans van den molenaar (Farruca).
It.  Slotdans.

Bliithner Concertvleugel van de Fa, Duzwaer en Naessens, Amsterdam.
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_Kerstkransen
“

De Korenschoof
Kaatstraat b/d Bem.Weerd     

Ernesto Halffter: Sinfonietta in D
De Sinfonietta van Ernesto Halffter werd op deze concerten voorhet

eerst uitgevoerd in October 1928; dit was tevens de eerste uitvoering in
Nederland van eenig werk van dezen componist en daarbij is het
tot. dusver gebleven. Hij is een Spanjaard, hoewel zijn naam, althans
zijn achternaam, dit niet zou doen yermoeden. En inderdaad is zijn vader
van Duitsche afkomst, madr zijfi moeder is een volbloed Spaansche en
zijn volledige naam luidt ook Ernesto Halffter Esriche. Dat zijn naam
en zijn werk tot dusver niet hierheen doordrongen, kan ten deele aan zijn
jeugd liggen: Halffter is nog geen vijf-en-twintig jaar. Doch in-zijn vader-
land geniet hij al een zekeren' roem; hij wordt daar zelis den ,,(Domenico)
Scarlatti der twintigste eenw” genoemd. In verhouding tot zijn leeftijd heeft
hij betrekkelijk veel gecomponeerd: voor orkest; behalve de ,,Sinfonietta”
een ,,.Marcha grotesca’ en ,,Deux portraits”; voorts twee strijkkwartetten,
een trio, stukken voor klavier, liederen, een ,,Sonatine voor twee sopranen”,
een komische opera. Reeds op dertien-jarigen leeftijd schreef. Halffter een
stuk voorblaasinstrumenten. ,,Hij doet intelligent en energiek zijn voordeel
met alle. thans bestaande scholen, heeft geen enkele daarvan bezocht, kreeg
echter wenken van de Falla, Salazar en eenige anderen. Het modernisme
van zijn kamermuziek wordt zelfs-door de meest gematigden met geestdrift
aanvaard” — aldus schrijit de kritikus Adolf Salazar over hem in Adler’s
»Handbuch der Musikgeschichte”’.
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DE KEUZE DER'‘LEERMETHODE
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MODERNE TALEN
THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES

OUDEGRACHT (VIEBRUG) ~—. UTRECHT — TELEFOON 10835  
 
 

HEERENKLEEEDING

NAAR ‘MAATNICO A. TA
OPGERICHT 1904

NACHTEGAALSTRAAT’ 40 .— TELEFOON 12874

UTRECHT  
Aaanneeaniags Cannagnaiente

  

3104  



  

 

W. REINDERS & C2., UTRECHT
HOFLEVERANCIERS

OUDKERKHOF 35 TELEFOON 10816

PORCELEIN - CRISTAL - AARDEWERK

IMPORTEURS VAN WEDGWOOD TAFEL-, DEJEUNER- EN

THEESERVIEZEN. LUXE-ARTIKELEN.

KUNSTNIJVERHEIDSGLAS VAN’ LEERDAM

ONTWERPENDE BAZEL, COPIERE.A.

Manuel de Falla:

Noches en los Jardines de Espana

Drie dansenuit het ballet ,,E] Sombrero de-Tres Picos”’

r
y

Er zijn jongerer: en tevens minder begaafden dan de nu drie-en-
vijftig-jarige Spanjaard Manuel de Falla, wier werk in en buiten eigen
land bekender is-dan het zijne. Ligt ditsoms aan ‘het moeilijk-toegankelijke
van zijn kunst, of is het onbuigzame van zijn natuur daarin misschien ook
een factor? Zelfs enkele feiten uit zijn leyen doen ons hem zien als een
gesloten, wijsgeerig en religieus aangelegde persoonlikheid, het tegenge-
stelde van een »otreber”, van een succesjager; een, die hooge, reine idealen
koestert, die- elk oogenblik bereid is, ten koste van zichzelf, het ideaal rein
te houden. ,,God, Kunst en Vaderland” zijn de woorden, die de wijsgeerige
synthese van zijn leven formuleeren”, getuigt zijn landgenoot Pedro Marales
van hem. Hij wordt te Cadiz geboren, krijgt muziekles eerst van zijn moe-
der, later van Galluzzo, Odero, Broca en Trag6, en studeert verder com-
positie bij Pedrell. Krijgt aan het Kon. Conservatorium te Madrid een prijs
voor pianospel, en ziet in 1905 zijn eerste opera ,,La vida breve” bekroond
als inzending op een prijsvraag voor een nationaal muziek-dramatisch werk.
uitgeschreven door de ,,Real Academia deBellas Artes.” Eerst in 1913 echter
beleeft dit werk zijn eerste opvoering, niet in Spanje, doch te Nice; Madrid
volgde eerst twee jaar later. Intusseienleidt De Falla een hard bestaan;
de bekroonde zoekt te Parijs een werkkring en moet daar zijn sober brood
verdienen met les geven. Een verleidelijk aanbod opent hem betere mate-

 

On peut dire d’un instrument

comme le Pleyel, qwil wa pas.

seulement reculé les limites de la

perfection -de la~ facture,- mais

quil a augmenté par ses qualités

de timbre, les rescources de la

musique elle-méme.

Il.a@ eu ce privilege splendide de recueillir les confidences sublimes

@un Chopin. Peut-étre west-il que légitime de se demander si wun

autre instrument les ett provoquées, aussi sensibles, aussi rares et

précieuses. Et Cest toujours dans le secret de sa sonorité aristocra=

. tique et émouvante que repose le mieux V'ame du plus musicien des

pianistes. a ALFRED CORTOT.

J. A.H. WAGENAAR - OUDEGRACHT 

 

   

 

CADILEAG.. LA SALE

BUICK --MARQUETTE
 

 

Het reusachtige wereld-concern, General Motors,

waartoe ook de vier bovengenoemde merken

behooren, stelt zich ten doel, in elke prijsklasse

een wagen van zeer degelijke kwaliteiten te leve-

ren en bovendien tot een dusdanigen prijs, dat U

bij eventueelen aankoop verzekerd kunt zijn, de

grootste waarde voor Uw geld te hebben ontvangen.

Dat zij in dit streven volkomen is geslaagd, wordt

wel ten duidelijkste bewezen door den uitsteken-

den naam, welken deze merken in de automobiel-

wereld bezitten en ieder voor zich heeft dan ook

de leidende positie in haar klasse weten te ver-

overen. Gaarne zullen wij U de wagens eens

demonstreeren, waartoe wij belangstellenden be-

leeid tot EEN BEZOEK UITNOODIGEN.

CADILLAC. . vanaff 12500.— tot f 13900.—

LA SALLE . . vanaf - 8500.— tot - 10350.—

BUICK Gia. vanaf ~ 5100.— tot - 7000.—

MARQUETTE. vanaf - 3800.— tot -~ 3990.—

K. LANDEWEER
UTRECHT AMSTERDAM
BILTSTRAAT 74 . STANHOUDERSKADE 93-94

 

   
      

— 106 —   



 

 

RUMENT

NAAR UW 'NST kunstzin.
muz pees

t men uw TT " in de
beoordeel Kettner’s Pianohande! ce fee

ee ae ‘een piano of vieuge ;
ep volkomen

TNER tree cn_ ENSCHED
VERSUM — aRnHem .

AMSTERDAM — Hit

rieele vooruitzichten; een invloedrijke combinatie wil hem opdragen het
schrijven van Spaansche opera’s in conventioneelen trant. De Falla weigert.
Hi weigert ook gehoor te geven aan den raad, zich als Franschmante laten
naturaliseeren, opdat hij daardoor zijn werken in Frankrijk gemakkelijker
bekend kan maken. Maar met het eerste succes van zijn ,,La vida breve”
komt er voor hem een gunstiger wending. En al had hij te Parijs een moei-
lik bestaan geleid, de omgang met Debussy, Ravel, Dukas en andere muzi-
kale persoonlijkheden had tot zijn vorming veel bijgedragen.

El sombrero de tres picos, is een ballet, waarbij De Falla in 1919 de
muziek schreef yoor het beroemde Russische ballet-gezelschap van Djagilew.
Het scenario yan dit ballet is een komisch voorvalletje met allerlei quid

pro quo’s. Een naar het uiterlijk leelijke molenaar heeft een beeldschoone
vrouw,die ter zake van haar bekoorlijke verschijning natuurlijk dikwijls het
hof wordt gemaakt, hetgeen dan telkens tot jalouzie-scénes tusschende echt-
genooten aanleiding geeft; al die scénes hebben echter een kort en onschul-
dig verloop, aangezien de echtelijke liefde niets te wenschenlaat en de vrouw
haar man volmaakt trouwis. Op zeker oogenblik verschijnt de ,,corregidor”
ten tooneele, die, evenals de molenaar, geen Adonis is, maar bovendien
ondanks zijn echtelijken staat, zijn Don Juan-neigingen niet kan bedwingen.
Hy slaat het oog op de schoone molenaarsche, die schijnbaar op zijn hof-
makerijen ingaat, doch hem duchtig in Het ootje neemt en hem eenaller-
dwaast figuur doet slaan. Hij zweert wraak, en als de molenaar met zijn
vrouw en geburen ter eere van den avond van Sint Jan vroolijk bijeen zijn
en dansen,. wordt de molenaar op bevel van den corregidor gearresteerd.
Deze weet nu de baan vrij en komt des nachts een bezoek bij de molenaars-
vrouw brengen, doch terwijl hij zichzelf in een spiegeltje inspecteert, valt
hij te water. De molenaarsvrouw komt op het spektakel af, en de inmiddels

Fa. S. S. Crok - Bontoete
9 Lange Nieuwstraat - Telef 12257

Utrecht

BONTMANTELS, BONTGARNITUREN, HEERENBONTJEKKERS
MODERNISEEREN VAN ALLE VOORKOMENDE BONTARTIKELEN TEGEN BILLIJK TARIEF
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opgekrabbelde held yverzuimt, zijn deplorabelen toestand ten  spijt, niet,
avances te maken, waarvan de vrouw echter niet gediend is. Gevolg: -de
molenaarsvrouw neemt de vlucht; de: corregidor hangtzijn natte plunje-te
drogen en kruipt in het verlaten echtelijk bed. Maar nu komt de molenaar;
die erin geslaagd is te ontsnappen. Het gezicht van de kleeren des. cor-
regidors wekt in heni natuurlijk de. fataalste vermoedens, maar ten slotte
komt hij op de hoogte van de situatie zonder dat de natte Don Juan het
merkt ;;nu zweert de molenaar wraak. Hij-trekt.de uniform van den corre-
gidor aan, laat zijn eigen kleeren achter en vertrekt. De corredigor wil nu
ook heengaan, maar er zit voor hem niets anders op, dan zich in. de kieeren
van den molenaar te steken, Men begrijpt nu wat volgt: de gewaandecor-
regidor komt den gewaanden vluchteling opnieuw arresteeren; de inimiddeis

  
  

MEDEDEELING.
Woensd. 18 __,, Flee ; Tweede Concert te geven door

het Amsterdamsche Concert-
gebouw-Orkest, onder. leiding

i van Pierre Monteux.
Donderd. 2 Jan. 1930, 13e Concert
Woensd. 8, ionuae a Solist: Jan Damen Viool.

; ip 5 5 T5esc20e Soliste: Eva Liebenberg, Zang.

r LOGE ig ae
5 cele % Solist: Victor Schidler, Piano.    
 

teruggekeerde molenaarsvrouwwil haar quasi-echtgenoot redden- Maaralles
heldert zich tenslotte op en het einde is een aleemeene vroolijke dans.

_ De orkeststukken zijn: de muziek bij het teestelijk samenzijn van. het
molenaarsechtpaar en de buren op den avond van Sint Jan, de daarop-
volgende dans van den molenaar en de algemeene slotdans.

Noches en los jardines. de Espana_is een driedeelig werk, nader  aan-
eeduid als ,,impresiones sinfonicas’’..Voor piano en orkest, doch de piano
lijkt meer als orkest-instrument dan solistisch behandeld. Hier is de
droomer, de dichter, de schilder-door-klanken aan het woord, die zich be-

wogen en tot scheppen gedrongen voelt door het wonder mysterie van de .
Spaansche krachten,. een mysterie, dat hij, die tot mysticisme geneigde
Spanjaard, zoo goed verstaat.
De Falla droeg het werk op aan Ricardo Vines, den pianist, die te Parijs

werkt, daar tal van werken der jongere Fransche en Spaansche school
voor het eerst in het openbaar heeft uitgevoerd en aldus_ belangrijken
pioniersarbeid heeft verricht.

 

C, E. Everaars - Meubelfabrikant - Antiquair
JANSDAM 6 - UTRECHT

ANTIEKE MEUBELEN
WONINGINRICHTING
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Isaac Albeniz: Spaansche Rhapsodie
Hoewel ons land ook door de grootste beroemdheden der ipstrumentale

virtuozen allerminst wordt gemeden, heeft men den Spaanschenpianist Albe-
niz nooit op_ een Nederlandsch podium gezien. En toch hadhij als pianist een
internationale reputatie, toch’ heeft: hij als zoodanig niet alleen de meeste
groote:landen van Europa, maar ook Amerika bereisd.
Het is -een bijzonder- merkwaardig ayontuurlijk verhaal, de levensbe-

schrijving van Albeniz; het leven van een ondernemenden geest. De jonge
Isaac was een wonderkind, doch moest ook al heel spoedig: met zijn talent
het eigen brood ‘verdienen.: Als tien-jarigen knaap' verstopt hij zich op een

E. WESSELS 6 Zn.
OUDKERKHOEF15-17

Lederwaren

Reisartikelen

 

 

 
 

  
Groote keuze
Avondtaschjes

KERSTGESCHENKEN
 

schip, dat naar Amerika voer, wordt ontdekt en... verdient zijn reisgeld
met het geven van concerten aan boord. Na door de Spaansche kolonieén
en de Vereenigde Staten te hebben gezworven, ging hij — inmiddels veer-
tien jaar oud geworden — te Leipzig compositie studeeren bij Jadassohn en
Reinecke, en leerde Liszt kennen, die hem gedurende twee jaar onderzijn
hoede nam enhemoveralintroduceerde. In 1893 vestigde hij zich te Parijs
en daar oefende vooral Debussy veel invloed op hem uit. °

Albeniz heeft tal-van opera’s geschreven, doch het beste van zijn persoon-
liikheid verklankte hij wel in zijn pianowerken, die zuiver op het karakter
van de Spaansche, inhet bijzonder de Andalusische volksmuziek zijn ge-
inspireerd en waarmee hij ook in zekeren zin een nationale Spaansche
kunstmuziek heeft geschapen. Vooral het rhythmische is daarin een belang-
rijk, kenmerkend element. .

iByas
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WOENSDAG 18 DECEMBER

TWAALFDE ABONNEMENTSCONCERT
Tweede concert, te geven door het Amsterdamsche Concertgebouw-

orkest onder leiding van PIERRE MONTEUX.

Toegang abonné’s op vertoon van Diploma.

Logé-kaarten, op vertoon van Diploma foo

Avondkaarten, voor niet-stadgenooten . - 2.50

Beide prijzen zijn met inbegrip van rechten.

PLAATSBESPREKING: Aanvragen voor bespreking 4 10 cents per

plaats hedenavond, na afloop van het concert (in. de bus).

Vervolgens schriitelijk (niet telefonisch) bij den administrateur,

Oude Kerkstraat 5, tot Maandag 12 uur.

Voor het afhalen van plaatsbewijzen, zie aankondiging in dit

programma.   
 

      oeZest    
KAMERMUZIEKAVONDEN

21 Dec. ,, ISOLDE MENGES,(Viool)

25 Jan. 1930 MYRA MORTIMER,(Alt)

7 Febr. ,, BUDAPESTER STRIJKKWARTET |

15 Mrt. ,, GREGOR PIATIGORSKY, (Cello)

 

Abonnementen nog verkrijgbaar ad. 9.—
voor al deze concerten auteursrechten
vestiare en bespreekgelden inbegrepen

Prijzen f 3.— plus 30 ct. rechten
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UTRECHTSCHE
MELKINRICHTINGU.M.L
 

MODELMELK
HOEVEOUDUTRECHT
THANS ONDER IEDERS BEREIK

VERKRIJGBAAR IN FLESSCHEN VAN

i, LITER = ee 12 CENT
i, LITER 00CENT
3) LITER. 22 ee =. 30 CENT

Het personeel der hoeve ,,Oud Utrecht” staat onder genees-~

kundig toezicht van den heer A. M. Venker, Arts te Maarsseveen.
De diergeneeskundige contréle in den uitgebreidsten zin, als-

mede het bacteriologisch ondérzoek der melk, geschiedt door
de heeren Prof. Dr. L. de Blieck, Dr. A. Clarenburg en Prof.
C. Th van Oijen te Utrecht. =
Wij meenen hierdoor de productie van deze melk te doen be-

antwoorden aan de strengste eischen,die men daaraan kan stellen.
Vraagt brochure met nadere inlichtingen tel. No. 11994.

-. De directie van

MODELSTAL OUD-UTRECHT.

       


