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PROGRAM

R. STRAUSS
Korno Konçertosu No.1

I.Allegro
II.Andante

III. Allegro molto

 

-ARA-

F. SCHUBERT
Senfoni No.4 “Trajik”

I. Adagio molto – Allegro vivace
II. Andante

III. Menuetto
IV. Allegro



 Orkestra şefi unvanını kazanan diğer birçok Latin 
Amerikalı gibi, profesyonel bağlamda hem hareketli hem 
de ciddi olarak göze çarpmaktadır. Profesör Espinosa’nın 
ailesi onun müzik eğitimini almasını istemedi. Başlangıçta 
idari mühendisliği okuyordu ancak kısa bir süre sonra 
sadece müzik üzerine odaklandı. Bunu ailesine anlatmakta 
başarısız oldu, ancak kız kardeşi onu destekledi. 
Kolombiya’da güvenli kariyerin doktor ve mühendis 
olduğu, besteci ya da orkestra şefi olmadığı bir dönemdi. O 
zamanlar, bu fikir tehlikeliydi. Fakat Espinosa’nın müzik 
tutkusu her şeyin önüne geçti. Maceracı bir ruhu olan 
Kolombiya’lı genç kız Amerika’ya gitmeye kararı aldı ve 
Bostonda’ki “Longy Müzik Okulu” na gitti. Burada müzik 
teorisi okudu. Boston’dan sonra Kolombiya’ya döndü ve 
çalışmaya başladı. Orkestralar ve korolar kurdu, 
programlar geliştirdi. Bunlar arasında Medellin’in 
kurduğu “EAFIT Üniversitesi Müzik Programı” vardı. 
Ama hala tatmin olmamıştı. Londra’daki “King’s College” 
a gitti ve orada eğitimine devam etti. Aldığı burs bir yıl 
sonra sona erdi ve tekrar Kolombiya’ya döndü. Döndükten 
sonra, “Instituto Musical Diego Echavarria” adlı bir 
okulda çalışmaya başladı. 1982 yılında kurulan okul, hem 
düzenli akademisyenler hem de müzikte tam bir müfredat 
(anaokulundan liseye) sağlayan Kolombiya’daki birkaç 

okuldan biridir. Profesör Espinosa, Müzik Eğitimi 
Müfredatından sorumluydu ve orada geliştirdiği 
programlarla alanında uzman sanatçıların yetişmesine 
büyük ölçüde yardımcı oldu. Bu enstitüden mezun 
olanlardan biri onun için değerliydi. İlk öğrencilerinden 
olan Andrès Orozco-Estrada, yakın zamanda 2021’den 
2026’ya kadar Viyana Senfoni Orkestrası’nın Müzik 
Direktörlüğüne seçildi. 
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 Felix Klieser, çeşitli açılardan olağanüstü bir 
sanatçıdır. 5 yaşında ilk korno derslerini aldı, 13 yaşında 
Hannover'deki Müzik ve Tiyatro Üniversitesi'ne küçük 
öğrenci olarak kaydoldu. 2014 yılında Felix Klieser, en iyi 
genç sanatçı kategorisinde ECHO Classic ödülüne layık 
görüldü ve onun büyüleyici hayat hikayesi hakkında 
otobiyografik bir kitap yayınladı. 2016 yılında 
Schleswig-Holstein Müzik Festivali'nin prestijli Leonard 
Bernstein Ödülü'nü aldı.

2021/2022 sezonunun öne çıkanları Felix Klieser'in 
Bournemouth Senfoni Orkestrası'ndaki iki yıllık 
ihtisasının başlangıcı ve 2022 baharında Basel Oda 
Orkestrası ve tenor Ian Bostridge ile yaptığı kapsamlı 
turun bir parçası olarak ABD'deki ilk çıkışı oldu. 
Bükreş'teki Enescu Festivali'nde ve Münih 
Prinzregententheater'daki Festival Strings Lucerne ile 
sezonun öne çıkan diğer önemli etkinlikleri, 
Gezeitenkonzert, Staufener Musikwoche ve Moselmusik 
festivali gibi müzik festivallerinde yer almaktır. Felix 
Klieser, 2022'nin başlarında Berlin Classics etiketiyle 
Zemlinsky Quartet ile birlikte piyasaya çıkacak olan yeni 
albümü Beyond Words'ü Barok vokal eserlerinin 
transkripsiyonlarıyla CHAARTS Chamber Artists ile 

çeşitli konserlerde sunacak.

Heyecan verici oda müziği projelerinde genç korno 
sanatçısı Brahmstage Baden-Baden, Beethovenhaus 
Bonn, Schubertiade Hohenems, Dubrovnik Müzik 
Festivali ve Heidelberger Frühling'de çeşitli kadrolarda 
yer alacak. Oda müziği partnerleri arasında Danish 
String Quartet, Sebastian Manz, Andrej Bielow, Martina 
Filjak, Boris Kusnezow, Tanja Tetzlaff, Dag Jensen, 
Dominik Wagner ve Klieser'in uzun süreli piyano partneri 
Christof Keymer yer alıyor.

Şef Alondra de la Parra'nın “İmkansız Orkestrası” 
proje topluluğunun bir üyesi olan Felix Klieser, 2022 
yazında Meksika'daki Pax Festivali'nin ilk baskısında 
oynayacak. Korona döneminde oluşturulan sanal 
orkestranın kadrosu Pandemi Rolando Villazón, Alisa 
Weilerstein, Edicson Ruiz, Albrecht Mayer ve Maxim 
Vengerov'u içeriyor. Meksika'da “Impossible 
Orchestra”nın müzisyenleri dijital başarılarının ardından 
ilk kez bir arada canlı olarak izlenebilir. Çağdaş besteci 
Rolf Martinsson, 2022 baharında Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern ile prömiyeri 
yapılacak ve kaydedilecek olan Felix Klieser'e bir korno 
konçertosu ithaf ediyor.

Mart 2019'da Felix Klieser'in Camerata Salzburg 
(Berlin Classics etiketiyle) ile birlikte Mozart korno 
konçertolarının tamamını kaydettiği, 3 ay boyunca Alman 
klasik müzik listelerinin ilk 10'unda temsil edilen kaydı 
yayınlandı. 2013 yılında yayınlanan ve ECHO-Klassik 
ödülüne layık görülen korno ve piyano eserlerinden 
oluşan ilk albümü Reveries'i, 2015 yılında Klieser'in 
Mozart ve kardeşlerin Joseph ve Michael Haydn'ın 
eserlerinin yer aldığı ilk orkestral CD'si Horn Concertos 
izledi. Ruben Gazarian'ın müzik yönetiminde 
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn ile 
birlikte sahne aldı. Eylül 2017'de Münih'teki Bayerischer 
Rundfunk'ta (BR) kemancı Andrej Bielow ve piyanist 
Herbert Schuch ile kaydettiği üçüncü CD'si Horn Trio'yu 
yayınladı. 

Geçen sezonda Felix Klieser, Camerata Salzburg'un 
yanı sıra Mozarteumorchester Salzburg, Fondazione 
Orkestrası Sinfonica Milano Guiseppe Verdi (Milan), 
Orquesta Filarmonica de Gran Canaria, Festival Strings 
Lucerne, Slovenska Filharmonija (Bratislava) ile solist 
olarak yer aldı. Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası, 
Saarländisches Staatsorchester, Magdeburgische 

Felix KLIESER
“Korno / Horn”
Soist / Soloist

Filarmoni ve Kammerakademie Potsdam oda orkestrası, 
ayrıca Mecklenburg-Vorpommern Festivali, Glocke 
Bremen, Essener Filarmoni, Beethovenhaus Bonn, 
Tonhalle Düsseldorf, Oxford Oda Müziği Festivali, 
Gstaad Menuhin Festivali ve Schleswig Holstein Müzik 
Festivali'nde oda müziği gösterileri yaptı.

2008'den 2011'e kadar Almanya Ulusal Gençlik 
Orkestrası'nın (Bundesjugendorchester) bir üyesiydi ve 
burada Berlin Filarmoni, Beethovenhalle Bonn, Köln 
Filarmoni ve Filarmoni am Gasteig Münih gibi önemli 
mekanlarda sık sık sahne aldı. Ayrıca Westdeutscher 
Rundfunk'un (WDR) sayısız prodüksiyonunda yer aldı ve 
Avusturya, İsviçre, İtalya ve Güney Afrika'ya turlar 
düzenledi.

Klieser, sosyal medyada izleyicilerinin bir sanatçı 
olarak günlük yaşamına katılmasına izin vermeyi ve 
konserlerde perde arkasına bakmayı seviyor. Alexander 
Brothers'tan (Mainz) 103 modeli olan boynuzu “Alex” 
Instagram ve Facebook'ta kendi başına bir hayat sürüyor 
ve yemek pişirirken, okurken ve tatil yaparken görülebilir. 
Felix Klieser, 2018'den beri Münster Müzik 
Üniversitesi'nde kendi korno dersini veriyor. Bilgilerini 
ustalık sınıflarında düzenli olarak aktarıyor.
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 Bavyera Saray Orkestrası’nın ünlü kornocunun 
oğlu olarak Münih’te doğan Richard Strauss, daha çok 
senfonik ve dramatik eserleri ile tanınır. Müzik öğrenimi 
yanında okulunu da tamamlayan Strauss’un ilk besteleri 
1872 – 73 yıllarındaki konser uvertürleriydi; OP.1 adını 
verdiği parça ise 1876’daki Şenlik Marşı oldu. İlk eserle-
rinde Haydn ve Mozart etkisinde kalmış, sonra da Brahms 
ve Wagner’in hayranları arasına katılmıştı. Babası ise 
Wagner düşmanıydı. Richard Strauss 1883’te, -Wagnerin 
karısıyla evlendiği- ünlü şef Hans von Bülow ile tanışmıştı. 
Bülow, onun opus numarasıtaşımayan (Müller von 
Asow’un 1959’daki tematik kataloğunda AV 32 numaralı) 
serenadını, yönettiği Meiningen Orkestrası ile çaldırmış, 
eserlerini yayımlayacak bir yayınevi de bulmuştu. Bülow 
genç besteciyi I. Richard adını taktığı Wagnerden esinlene-
rek, III. Richard diye çağırıyordu. Wagner’in 13 Şubat 
1883 günü Venedik’te ölümünü, Münih’te Saray Orkestrası 
şefi Hermann Levi provada müzikçilere haber verince 
herkes ayağa kalkmış, yalnızca 49 yıl o orkestrada çalan 
baba Franz Strauss yerinde oturarak, oğlunun Wagner 
hayranlığını da böylece protesto etmişti.  

R.STRAUSS
Korno Konçertosu No.1

 Richard Strauss’un babası Franz Joseph Strauss 
(1822 – 1905) Münih Opera Orkestrası’nın birinci korno-
cusuydu. Baba Strauss bu çalgı için, bir konçerto olmak 
üzere pek çok eser bestelemiş, Mozart’tan o güne 
–Weber’in konçertosu dışında – konçerto yazılmayan bu 
çalgı için yol göstermiştir. Ünlü orkestra şefi Hans von 
Bülov’un “Konçertonun Joachim’i” diye tanımladığı 
Münihli baba Strauss’un (vals kralı Viyanalı baba Strauss 
ile karıştırılmasın!) ikinci eşi, Münih’in ünlü bira yapımcı-
sı Pschorr ailesinin kızından doğma oğlu Richard, bu 
nedenle önce kornoyu tanıdı. Wagner’in tüm operalarının 
ilk seslendirilişlerinde korno partilerini çalan ve astımı 
yüzünden 69 yaşında bu çalgıyı bırakmak zorunda kalan 
baba Strauss böylece oğlunu etkilemiş; o da 18 yaşında 1. 
Korno Konçertosu’nu bestelemişti. Ancak Richard 
Strauss’un bu eseri babasından çok Mozart’ın etkisindedir. 
Birinci bölüm (Allegro), sürekli ilgi çeken pasajlarla 
gelişir. Orkestranın birinci kornosunun diğer çalgıların 
elinden alarak solist korno ile girdiği eğlenceli diyalog bu 
ilgiyi arttırır. Bölümün sonuna doğru temposu ağırlaşan 
(Andante) kısmında solist korno uzun legato’sunu (kesinti-
siz çaldığı partisini) rahatça duyurma olanağını elde eder. 
İkinci bölüm (Andante con moto) tempoda ve La bemol 
tonda obua ile fagotların, yaylıların bir oktav üzerinde 
yükselen uzun tiradıyla açılır. Solo korno ancak 23 mezür 
sonra girer; tonalite La majöre dönüştüğünde ise iki güçlü 
uyarı sesiyle, yine eski tonaliteye dönüşü sağlar ve ezgisini 
duyurur. Üçüncü bölüm (Allegro molto) daha çabuk tempo-
da bir Rondo’dur. Yine birinci bölüm gibi Mi bemol Majör 
tonda olmasının da yardımıyla, soliste kendini göstermek 
için geniş bir alan yaratılır. O zamana kadar sakin kalan 
timpaninin de desteğiyle neşeli, hafif ve hızlı bir final 
oluşur.  

Richard STRAUSS (1864 – 1949)
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 Avusturyalı bestecidir. İmparatorluk Korosu’na 
şarkıcı yetiştiren Konvikt Okulunda eğitim görmüş, 
delikanlılık çağına girip de sesi değişince babasının 
okulunda öğretmen olarak görevlenmiş, boş zamanlarında 
da bestecilik üzerine çalışmış, olağan üstü verimliliği ile 
on sekiz yaşındayken tek bir yıl boyunca 2 senfoni, 2 
missa, 5 opera, 4 sonat, birçok küçük koro parçası, 150 
kadar da şarkı yazmış, kendini yalnız besteciliğe vermiş, 
birkaç yapıtının icra edilmesi, bu ara operalarından 
ikisinin Viyana’da oynanması dışında herkesten uzakta, 
hiçbir zaman ün kazanmamış olarak çalışmalarını sürdür-
müş, önemli olayları olmayan bir hayat yaşamış ve çok 
genç yaşında, tanınmamış bir besteci olarak ölmüştür. 
Schubert özellikle, Mozart’la kıyaslanabilecek doğal 
yaratılış gücüyle sakinleşir. Adını müzik tarihine önemle 
geçiren ortam “Lied” dir. 600 kadar “Lied” bestelemiş, 
Alman sanat şarkısını, daha sonra Schumann ve Brahms 
gibi bestecilerin daha da geliştirecekleri bir ortam haline 
getirmiş, bundan başka piyano için yazdığı küçük parça-
larda da (impromptus, moments musicaux) romantik 
yüzyılın Chopin, Schumann gibi bestecilerine olan etkisi 
bakımından öncü durumuna geçmiştir. Diğer yapıtları en 

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)

ünlüsü “Bitmemiş” ( Sekizinci Senfoni) olan 8 senfoni, 
“Rosa-munde” müziği, yaylı çalgılar için üçlüler, “Ölüm 
ve Genç Kız” adlı yaylı çalgılar dörtlüsü, “Alabalık” 
beşlisi, piyano için sonatlar, “Wandererphantasie” vb. 
vardır.  

F. SCHUBERT 
Senfoni No.4 “Trajik”

 İlk yorumu 1849’da, Leipzig’de gerçekleşmiştir. 
Yapıtının adını kendi koyan besteci Beethoven yolunda bir 
verime yönelmek istemiş, gene Beethdven’in meydan 
okuyan, savaşan veriminde seçtiği “Do minör” tonaliteyi 
kullanmıştır. Ancak Schubert savaşçı değil, barışçı, yumu-
şak ve lirik bir karaktere sahiptir, kadere kin ve intikam 
duygularıyla saldırmaz, yaşam ve ölümü bile “trajik” 
birer konu gibi yorumlamaz ve bu özellikler 1816 yılından 
yansıyan bu senfonide açıkça gözlenir. Birinci bölüm 
(Adagio molto – Allegro vivace) 29 mezur süren yepyeni 
düşüncelerle örülü bir yavaş açıştan sonra “Viyana 
Klasikleri” okuluna özgü bir yapıyla sürer. Bestecinin, 
arkadaşı Spaun’a “Beethoven’den sonra ne yapılabilir 
ki?” deyişi düştüğü kuşkunun, çıkar yol bulamayınca 
eskiye sarılış gerekçesinin açık belirtisidir. Tema metarye-
li narin ve aşırı duyarlıdır. İkinci bölüm (Andante) yaylı ve 
maden nefesli çalgıların karşılıklı oyunudur. Üçüncü 
bölüm (Menuetto) tatlı armonisi ve bir Viyana parkından 
yankılanıyormuş inancı getiren üçlü bölümüyle sakinleşir. 
Dördüncü bölüm (Allegro) birinci bölüm benzeri bir hava 
içinde sürer ve yapıt bir İtalyan operasına özgü havasıyla 
biter.  
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