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De Nederlandse dirigent Otto Tausk 
is Muziekdirecteur van het Vancouver 
Symphony Orchestra en Artistiek 
Adviseur van de VSO School of Music,  
nu in zijn vierde seizoen.  
Hij is tevens chef-dirigent van Phion, 
Orkest van Gelderland & Overijssel, en 
was tot voorjaar 2018 Musikdirektor 
van het Opernhaus en Tonhalle 
Sinfonieorchester St. Gallen. 

Otto Tausk is wereldwijd aanwezig op de 
internationale podia, hij dirigeerde het 
Koninklijk Concertgebouworkest, Radio 

Filharmonisch Orkest, Deens Nationaal 
Symfonie Orkest, Noors Radio Orkest, 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi, Los Angeles Philharmonic, 
Melbourne Symphony, orkest van het 
Mariinsky Theater, orkesten van Perth, 
Tasmanië, Auckland en de BBC National 
Orchestra of Wales en BBC Scottish. 

In Vancouver zal zijn seizoen bestaan 
uit een concertante uitvoering van 
Symfonie Fantastique van Berlioz, 
Symfonie nr. 5 van Mahler en Concert 
voor Orkest van Bartok.  
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2021/2022 markeert ook het begin 
van een multi-seizoens project, 
waarin de symfonieën van Schumann 
worden gekoppeld aan een nieuw 
opdrachtwerk. In Vancouver start 
hij met Symfonie nr. 2 en 4. Met Phion 
presenteerde hij Schumanns Derde 
symfonie in het Concertgebouw van 
Amsterdam.

Afgelopen oktober dirigeerde Otto 
Tausk de première van Michel van 
der Aa’s nieuwe opera ‘Upload’ bij 
De Nationale Opera. Andere uitvoe-
ringen van deze opera vinden plaats 
bij Oper Köln, Bregenzer Festspiele 
en Park Avenue Armory in New York. 
In St. Gallen dirigeerde Tausk de 
wereldpremière van ‘Annas Maske’, 
van de componist David Philip 
Hefti, en de premières van van 
George Benjamin’s ‘Written on Skin’, 
Korngold’s ‘Die Tote Stadt’ en andere 
titels waaronder ‘Don Giovanni’, ‘Die 
Entführung aus dem Serail’, ‘Eugene 
Onegin’, ‘West Side Story’, ‘Lohengrin’ 
en ‘Ariadne auf Naxos’.

Otto Tausk maakte CD-opnames met 
het Koninklijk Concertgebouworkest, 
BBC Scottish en het Radio 
Filharmonisch Orkest. In 2022 zal 
hij de vioolconcerten van Prokofiev 
opnemen met Maria Milstein en 
Phion. Zijn debuutconcert in de BBC 
Proms serie in Londen werd in 2018 
live uitgezonden door de BBC.  

Geboren in Utrecht, studeerde Otto 
Tausk aanvankelijk viool en vervolgde 
zijn opleiding bij professor Jonas 
Aleksa aan het Conservatorium van 
Vilnius. Van 2004 tot 2006 was hij 
vaste assistent van Gergiev bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest; 
een belangrijke periode voor zijn 
vorming als dirigent. In 2011 ontving 
Otto Tausk ‘de Olifant’ prijs van de 
stad Haarlem, waar hij van 2007 
tot 2013 chef-dirigent van Holland 
Symfonia was.

‘Mahler is een essentiële 
componist, een sleutelfiguur, die 
de muziekgeschiedenis voorgoed 
heeft geopend naar nieuwe wegen. 
Zijn muziek verlangt van alle musici 
volledige overgave en spreekt de 
luisteraar aan, recht in het hart’  
Otto  Tausk



De Nederlandse bariton Raoul Steffani 
studeerde aan de Universität für Musik 
und darstellende Kunst in Wenen en 
bij Xenia Meijer aan de conservatoria  
van Amsterdam en Tilburg, waar hij 
summa cum laude afstudeerde. 
Daarnaast volgde hij masterclasses bij 
onder andere Thomas Hampson, Christa 
Ludwig en Elly Ameling. Van 2016 tot 2018 
was hij lid van de Dutch National Opera 
Academy waar hij in enkele producties 
optrad. Hij heeft zich in de loop der tijd 
ontwikkeld tot één van de toonaange-
vende zangers van de nieuwe generatie. 
Dat blijkt wel uit de prijzen die hij won, 
waaronder de GrachtenfestivalPrijs, 
de Elisabeth Evertsprijs en diverse 

onderscheidingen tijdens het Prinses 
Christina Concours. Hij zong onder 
meer bij philharmonie zuidnederland, 
het Radio Filharmonisch Orkest en het 
Concertgebouw Kamerorkest.
Raoul Steffani heeft een grote voorliefde 
voor het liedrepertoire. Hij gaf recitals 
in onder meer het Muziekgebouw 
in Eindhoven, het Amsterdamse 
Concertgebouw, en zalen in Los Angeles, 
Parijs en Wenen. Hij werkte samen met 
pianisten als Daan Boertien en Arthur 
Jussen. Ook was hij te horen op het 
Internationaal Kamermuziek Festival 
Utrecht. Inmiddels is zijn eerste liede-
ren-cd Deep in a dream met pianist 
Gerold Huber verschenen.
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toelichting

Mahlers immense Eerste symfonie gaat 
over strijd en, zij het in wat mindere 
mate, overwinning. Een mooi thema, 
en duidelijk te horen. Toch voegde 
Mahler dit programma pas later toe, 
omdat geen mens de symfonie bij de 
première in 1889 in Boedapest leek 
te begrijpen. Door wat explicieter te 
zijn hoopte Mahler het tij te keren. Hij 
doopte het immense stuk bij de tweede 
uitvoering ‘Der Titan’, daarbij denkend 
aan een jeugdliefde: Der Titan was een 
roman van de volbloedromanticus Jean 
Paul, over een man die aan zijn eigen 
grootheid ten onder gaat – inderdaad 
een thema voor een jong genie om mee 
te dwepen. 

Eenzame contrabas
Mahler werkte zijn programma niet 
bepaald benepen uit: ‘Aus den Tagen 
der Jugend’ heette de eerste helft, 
en de tweede ‘Commedia humana’. 
Kortom, een symfonie waarin een hele 
levensloop werd samengevat. Dat 
bleek ook uit de opschriften van enkele 
delen: het scherzo heette ‘Met volle 
zeilen’, de dodenmars (thans derde 
deel) ‘Gestrand’, waarin een eenzame 
contrabas de canon Vader Jacob speelt 
maar dan in mineur, terwijl Mahler over 
de betekenis van de finale geen enkel 
misverstand liet bestaan: ‘Dall’Inferno 
(uit de hel), als de plotselinge kreet van 
vertwijfeling van een tot in het diepst 
gewond hart.’ Vooral bij deze finale leek 
Mahlers uitleg een verstandige zet; 
deze nietsontziende muzikale razernij 
waarbij de uiteindelijke loutering maar 
liefst 20 minuten op zich laat wachten, 
was voor de luisteraar van toen echt 
niet te volgen. 

Hij doopte het immense 
stuk bij de tweede 
uitvoering ‘Der Titan’, 
daarbij denkend aan een 
jeugdliefde. Kortom, een symfonie 

waarin een hele 
levensloop werd 
samengevat.



Angstige vrienden
Het mocht niet baten. ‘Nomen est omen’ 
en zoals Jean Pauls Titan ging de symfonie 
andermaal ten onder. Behaalde Mahler wel-
licht een overwinning op zichzelf? 
In zo’n lang en complex werk werd veel 
nieuw compositorisch terrein ontgonnen, 
publiek en critici waren nog immer niet 
overtuigd. Integendeel: ‘Een golf van ver-
ontwaardiging ging door de Duitse pers’, zijn 
vrienden ‘meden hem angstig’… Toch viel er 
ook wat te lachen. ‘Een elegante dame die 
vlak naast mij zat,’ vertelde Mahler, ‘was zo 
geschokt door de abrupte overgang naar het 
laatste deel dat ze een stapel artikelen uit 
haar handen liet vallen.’

Koekoek
In de definitieve versie schrapte Mahler de 
opschriften toen maar weer (plus een heel 
deel, Blumine). Slechts één buitenmuzikale 
aanwijzing bleef over: bij het eerste deel 
staat nog altijd ‘Wie ein Naturlaut,’ en zeker, 
hier wordt de vroege ochtend geschilderd. 
Plant en dier ontwaken, in de houtblazers 
horen we vogels, waaronder onmiskenbaar 
de koekoek – al zingt het diertje bij Mahler 
een kwart in plaats van een terts. Ook ver-
derop brengt Mahler de natuur tot klinken; 
niet voor niets is het hoofdthema (in de 
celli) een citaat uit zijn eigen lied Ging heut’ 
morgen übers Feld, Tau noch auf den Gräsern 
hing… 

Lieber Augustin
De symfonie, en zelfs het eerste deel, is 
daarmee bepaald geen reine idylle. Soms 
hoor je als uit de verte dreigende fan-
fares, echo’s van de militaire kapel uit het 
Moravische garnizoensplaatsje waar Mahler 
opgroeide. In gesprek met Sigmund Freud 
vertelde Mahler eens dat opperste tragiek 
en lichtvoetig amusement in zijn geest 
vast met elkaar waren verbonden. De ene 
gemoedsstemming riep onherroepelijk de 
andere op – een tragische gewaarwording, 
opgedaan toen hij als kind het populaire 
liedje O du lieber Augustin hoorde juist toen 
zijn ouders hevige ruzie hadden. Zo kon ook 
de stemming in Mahlers muziek van het ene 
op het andere moment omslaan. 

Stephen Westra

‘Een golf van 
verontwaardiging ging door 
de Duitse pers’, zijn vrienden 
‘meden hem angstig’… 



Die stille Stadt
Richard Dehmel 

Liegt eine Stadt im Tale,
ein blasser Tag vergeht
es wird nicht lange dauern mehr,
bis weder Mond noch Sterne
nur Nacht am Himmel steht.
Von allen Bergen drücken
nebel auf die Stadt,
es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,
kein Laut aus ihrem Rauch heraus,
kaum Türme noch und Brücken.
Doch als dem Wandrer graute,
da ging ein Lichtlein auf im Grund
und durch den Rauch und Nebel
begann ein leiser Lobgesang
aus Kindermund.

In meines Vaters Garten
Otto Erich Hartleben

In meines Vaters Garten –
blühe mein Herz, blüh auf –
in meines Vaters Garten
stand ein schattender Apfelbaum –
Süsser Traum –
stand ein schattender Apfelbaum.

Drei blonde Königstöchter –
blühe mein Herz, blüh auf –
drei wunderschöne Mädchen
schliefen unter dem Apfelbaum –
Süsser Traum –
schliefen unter dem Apfelbaum.

De stille stad

Er ligt een stad in het dal,
een bleke dag vervaagt;
het zal niet lang meer duren
eer maan noch sterren,
alleen zwartheid de hemel draagt.
Vanaf de bergen rondom
drukken nevels op de stad;
uit elk paleis, uit elk huis en heem,
dringt enkel haardrook door de stilte heen,
nauwelijks zichtbaar toren en dom. 
Maar toen de zwerver rilde,
ging een lichtje op van de grond
en door de rook en nevel
weerklonk zacht een loflied
uit zoete kindermond.

In de tuin van mijn vader 

In de tuin van mijn vader –
bloei mijn hart, bloei op –
In de tuin van mijn vader
stond een oude appelboom –
Zoete droom –
stond een oude appelboom.

Drie blonde koningsdochters –
bloei mijn hart, bloei op –
drie wonderschone meisjes
sliepen onder die appelboom –
Zoete droom –
sliepen onder die appelboom.

liedteksten



Die allerjüngste Feine –
blühe mein Herz, blüh auf –
die allerjüngste Feine
blinzelte und erwachte kaum –
Süsser Traum –
blinzelte und erwachte kaum.

Die zweite fuhr sich übers Haar –
blühe mein Herz, blüh auf –
sah den roten Morgentraum –
Süsser Traum –
Sie sprach: Hört ihr die Trommel nicht –
blühe mein Herz, blüh auf –
Süsser Traum –
hell durch den dämmernden Traum?
Mein Liebster zieht in den Kampf –
blühe mein Herz, blüh auf –
mein Liebster zieht in den Kampf hinaus,
küsst mir als Sieger des Kleides Saum –
Süsser Traum –
küsst mir des Kleides Saum!

Die dritte sprach und sprach so leis –
blühe mein Herz, blüh auf –
die dritte sprach und sprach so leis:
Ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum –
Süsser Traum –
ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum. –
In meines Vaters Garten –
blühe mein Herz, blüh auf –
in meines Vaters Garten
steht ein sonniger Apfelbaum –
Süsser Traum –
steht ein sonniger Apfelbaum!

De jongste der schonen –
bloei mijn hart, bloei op –
de jongste der schonen 
opende eventjes haar ogen –
Zoete droom –
opende eventjes haar ogen.

De tweede streek door haar haar –
bloei mijn hart, bloei op –
zag de rode ochtenddroom –
Zoete droom –
Zij zei: ‘Horen jullie de trommels niet –
bloei mijn hart, bloei op –
Zoete droom –
helder in het dageraads-rood?
Mijn liefste trekt ten strijde –
bloei mijn hart, bloei op –
mijn liefste trekt ten strijde,
kust mij als overwinnaar op mijn jurkzoom –
Zoete droom –
kust mij op mijn jurkzoom!

De derde sprak en sprak heel zacht –
bloei mijn hart, bloei op –
de derde sprak en sprak heel zacht:
Ik kus de jaszoom van mijn lief –
Zoete droom –
ik kus de jaszoom van mijn lief. –
In de tuin van mijn vader –
bloei mijn hart, bloei op –
in de tuin van mijn vader
staat een nieuwe appelboom –
Zoete droom –
staat een nieuwe appelboom.



Laue Sommernacht
Otto Julius Bierbaum

Laue Sommernacht: am Himmel
Stand kein Stern, im weiten Walde
Suchten wir uns tief im Dunkel,
Und wir fanden uns.
Fanden uns im weiten Walde
In der Nacht, der sternenlosen,
Hielten staunend uns im Arme
In der dunklen Nacht.
War nicht unser ganzes Leben
So ein Tappen, so ein Suchen?
Da: In seine Finsternisse
Liebe, fiel Dein Licht.

Bei dir ist es traut
Rainer Maria Rilke

Bei dir ist es traut:
Zage Uhren schlagen
wie aus weiten Tagen.
Komm mir ein Liebes sagen –
aber nur nicht laut.
Ein Tor geht irgendwo
draussen im Blütentreiben.
Der Abend horcht an den Scheiben.
Lass uns leise bleiben:
Keiner weiss uns so. 

Ich wandle unter Blumen
Heinrich Heine

Ich wandle unter Blumen
Und blühe selber mit;
Ich wandle wie im Traume
Und schwanke bei jedem Schritt.

O, halt mich fest, Geliebte!
Vor Liebestrunkenheit
Fall’ ich dir sonst zu Füßen,
Und der Garten ist voller Leut’.

Milde zomernacht

Milde zomernacht: aan de hemel
Stond geen ster, diep in het bos
Zochten we elkaar in het diepe donker,
En we vonden elkaar.
We vonden elkaar diep in het bos,
In die nacht zonder sterren,
Hielden elkaar beduusd in de armen
In die donkere nacht.
Was zo niet ons hele leven
Zo een tasten, zo een zoeken?
Daar: in ‘s levens diepste duister,
Liefde, viel Uw licht.

Bij jou is het vertrouwd

Bij jou is het vertrouwd:
timide klokken luiden 
als uit verre dagen.
Zeg wat liefs tegen mij –
maar vooral niet luid.
Een poort ergens daar buiten
leidt naar waar bloesems bloeien.
De avond luistert aan de ruiten.
Laten we stil blijven:
niemand kent ons zo.

Ik ga tussen bloemen

Ik ga tussen bloemen
En zelf bloei ik mede;
Ik ga als was ik in dromen
En slinger bij elke schrede.

O, hou me vast, mijn lief!
Dronken van liefdesgeluk
Val ik anders voor je voeten,
En in het park is het al zo druk.
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Ministerie OCW, Provincies Gelderland en 
Overijssel, gemeentes Apeldoorn, Arnhem, 
Enschede en Nijmegen, Familie Heersink 
Innovatie Fonds, Fonds Podium Kunsten, 
JKF Kinderfonds, Paul Pella Fonds, 
Sociëteit Apollo, Stichting Vrienden van 
Phion, Appeldoorn, Bömer Engineering 
services, Den Hartog Heuff notarissen, 
Dirkzwager legal & tax, Eshgro, Heutink 
Foundation, INN’Twente, K+V, Landgoed 
De Wilmersberg, Rabobank Arnhem en  
’t Rijk van Nijmegen, Regalis, Unica,  
Van ‘t Hof Schoonmaak en ZON Zwolle.  
 
Phion steunen middels partnerschap?  
Kijk voor meer informatie op phion.nl bij Steun.

Met dank aan



Nieuwjaarsconcerten 

Operettegala 
met Laetitia Gerards  
& Raoul Steffani 

Walsen van Strauss  
met Bas Wiegers  
en Iris van Wijnen

02.01 t/m 08.01 06.01 t/m 16.01

phion.nl/nieuwjaar



Orkest van
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& Over�ssel

Binnenkort in de concertzaal en op TV

Nieuwsgierig wat er binnenkort speelt? Kijk op phion.nl voor meer 
informatie én alle concerten, en schrijf je in voor onze nieuwsbrief, 
dan blijf je automatisch op de hoogte.

01.01-04.01
Documentaire Phion: Met Hart :     Ziel
De documentaire over Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel 
is te bekijken via RTV Oost op 1 januari en via TV Gelderland op  
3 en 4 januari.

29.01
Concert voor Rafiq (8+)
Een ontroerend en spannend verhaal over vluchten  
en vriendschap. Meezingen en meedoen met Mahlers  
Eerste symfonie in Arnhem en Nijmegen.

05.02-12.02
Klarinetconcert Saariaho en Symphonie fantastique
Geniaal en waanzinnig, met de beroemdste Franse symfonie  
aller tijden in Arnhem, Doetinchem, Enschede en Nijmegen.

11.03-20.03
Tsjaikovski’s Vioolconcert en Sjostakovitsj 8
Een van de mooiste soloconcerten voor viool en een 
indrukwekkend requiem in Apeldoorn, Zwolle, Doetinchem, 
Enschede, Arnhem en Nijmegen.


