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“TURKISH CHAMBER
ORCHESTRA”

BETİN GÜNEŞ ile TURKISH CHAMBER ORCHESTRA,
SOLİSTLERİ VE KOROSU
Betin Güneş şef ve piyano
Solistler: Zsuzsa Debre keman, Janet Şahi̇ n soprano
ve Birgit Breidenbach kontralto

Ana Destekçi

Albert Long Hall Klasik Müzik Konserlerinin gerçekleşmesini mümkün kılan
ana destekçimiz T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz.

Ulaşım Destekçisi

PROGRAM

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Romen Halk Dansları, Sz. 68 –SÜRE: 8 Dakika

ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Do Majör Motet “Locus iste”, WAB. 23 –SÜRE: 3 Dakika

SIR KARL JENKINS (1944)
“Adiemus” –SÜRE: 4 Dakika

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Op. 59 Dakikadan 3 No.’lu lied “Abschied vom Walde” –SÜRE: 4 Dakika

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759)
Serse operasından (HWV. 40) Largo, Sol Majör, –SÜRE: 4 Dakika

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)
Batı Yakası’nın Hikâyesi’nden “Somewhere” –SÜRE: 4 Dakika

BETİN GÜNEŞ (1957)
Koro, Orkestra ve Kontralto için 3 Parça (Dünyada ilk seslendirilişi)
–SÜRE: 12 Dakika

İz / Kısa / Bir Sana-Bir Bana

ARA
BETİN GÜNEŞ (1957)
Keman Konçertosu 4 Mevsim’den “İlkbahar” ve “Kış” bölümleri (Dünyada ilk
seslendirilişi) –SÜRE: 19 Dakika

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Europäische Friedenshymne (9. Senfoni’den) –SÜRE: 3 Dakika

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)
Gianni Schicchi operasından “O mio babbino caro” (Ah benim sevgili
babacığım) –SÜRE: 4 Dakika

FREDERICK LOEWE (1901-1988)
My Fair Lady müzikalinden “I Could Have Danced All Night” –SÜRE: 4 Dakika

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
Nabucco operasından “Gefangenenchor” (Yahudi Tutsaklar Korosu)
–SÜRE: 4 Dakika

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
Il Trovatore operasından “Zigeunerchor” (Çingeneler Korosu) –SÜRE: 4 Dakika

LUIGI DENZA (1846-1922)
“Funiculì Funiculà” –SÜRE: 3 Dakika

Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması, konser esnasında fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır.

BETİN GÜNEŞ şef
1957 İstanbul doğumlu Betin Güneş 1964-1974 yılları arasında aldığı
konservatuvar öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Devlet
Konservatuvarı’nda piyano üzerine yüksek lisansını Prof. Judith Uluğ ile
tamamladı; aynı okulun kompozisyon bölümünde İlhan Usmanbaş’ın
öğrencisi oldu. Eş zamanlı olarak İstanbul Gazetecilik ve Hakla İlişkiler
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1980 yılında DAAD bursu alarak gittiği Köln
Müzik Yüksek Okulu’nda Prof. J. Blume ile kompozisyon, Prof. G. Fork ile
şeflik, B. Slokar ile trombon ve Prof. Humpert ile elektronik müzik çalıştı.
Sergiu Celibidache’ın ustalık sınıfında aktif katılımcı olarak yer aldı.
1989-1995

yıllarında

Bayer

Üflemeli

Çalgılar

Orkestrası’nı

yöneten

Güneş, 1988 yılından beri Köln Senfoni Orkestrası ve Ensemble Mondial
Oda Orkestrası’nın, ayrıca Mondial Filarmoni Orkestrası ve Türk Oda
Orkestrası’nın (Turkish Chamber Orchestra) şefi oldu.
Devlet Senfoni Orkestralarının yanı sıra, Scottish Chamber Orchetra, WDR
Orkestrası, Philharmonie Köln ve değişik birçok orkestrayı yönetti. Radyo ve
televizyonda sayısız konser verdi; WEA, EMI Electrola, Telos ve Audite plak
şirketleriyle pek çok CD yayınladı. Ayrıca Avrupa, Asya ve ABD’de konserlere
solist, orkestra şefi ve besteci olarak katıldı.
Yapıtları arasında 19 senfoni, elektronik müzik, solo yapıtlar ve oda müziği
eserleri bulunan ve bestecilik alanında pek çok ödül kazanmış olan Güneş,
“Bilimde Her Şey Vardır” adlı elektronik yapıtı ile Bourges Uluslararası
Elektro Akustik Ödülünü kucakladı. Diğer öne çıkan besteleri arasında
“Orchesterstück 2.5” ile yaylı sazlar için yazdığı senfonik eseri “Bıdık”ı
sayabiliriz. Sözkonusu eserler bugüne dek Berlin Filarmoni ve Londra
Filarmoni gibi orkestraların solistleri tarafından seslendirildi.
Bestelerinde raslamsallıktan atonaliteye, değişken ritimlerden akustik
ve elektronik çalgı birleşimlerine kadar yeni teknikleri deneyen Güneş’in
geleneksel melodi çizgisine bağlı kalmasa da yeni-Romantizm anlayışında
bir senteze varma peşinde olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK ODA ORKESTRASI VE KOROSU
Köln Senfoni Orkestrası ile Ensemble Mondial’in solistlerinden oluşan ve
Betin Güneş tarafından kurulan orkestranın birlikteliği 25 yıllık bir geçmişe
dayanıyor. Orkestra Macaristan, Japonya, Rusya, Polonya, Kore, Almanya,
Türkiye ve Kıbrıs gibi değişik ülkelerden gelen müzisyenler ile Betin Güneş ve
diğer Türk bestecilerinin yanında tanışmış kişilerden oluşuyor. Konserlerde
Betin Güneş’in özel orkestrasyonuyla çalan topluluk kendine özgün bir tını
yapısına sahip.
EMI Electrola, Warner Brothers ve Telos gibi etiketlerle çıkmış olan pek çok
CD kaydı bulunan ekip dünya klasik müzik kayıt arşivlerine son derece özgün
armağanlar sunuyor.
Orkestra ile benzeri şekilde, farklı ülkelerden üyelerin bir araya getirdiği
Koro ise opera repertuvarı dışında yine Betin Güneş’in besteleri ve özel
düzenlemelerini başarıyla yorumlamakta.

ZSUZSA DEBRE keman
Macar kemancı Debre, ilk keman derslerini 6 yaşında dedesinden aldı.
Györ’deki ilk resmî müzik öğreniminden sonra Franz Liszt Müzik Akademisi’ne devam etti. Burada Dénes Zsigmondy ve János Pallagi’nin öğrencisi
oldu; György Pauk, Sándor Végh ve Tibor Varga’nın gözetiminde müzikal
gelişimini devam ettirdi. Debre bugün hem başarılı bir solist, hem başkemancı, hem oda müzikçisi hem de birçok topluluğun kurucusu.

JANET ŞAHİN soprano
Almanya’nın Frechen şehrinde dünyaya gelen Janet Şahin, küçük yaşlarda
piyano ve şan dersleri aldı. Betin Güneş ile piyanoda kendini geliştirdikten
sonra Köln Üniversitesi’ne girdi. Burada müzik bilimi bölümünde öğrenimini
sürdüren Janet Şahin, Betin Güneş Korosu‘nun yanı sıra, birçok toplulukta
solist olarak yer alıyor. Geniş ses aralığı sayesinde birçok tanınmış opera
aryalarının yanı sıra, modern eserleri de başarıyla yorumluyor. Ayrıca
kendi gitarıyla besteler yazarak, müzisyen aile bireyleriyle birlikte vokal ve
enstrümatalist olarak uluslararası konserlerde yer alıyor.

BIRGIT BREIDENBACH kontralto
Köln Müzik Yüksek Okulu’nda aldığı öğrenimden sonra, Prof. Peter Witsch
ile, ayrıca Karlsruhe‘ta Prof. Aldo Baldin ve Detmold‘da Prof. Peter Ziethen
ile çaIıştı. Bayreuth’ta dünyaca ünlü Wagner yorumcuları Anna Reynolds
ve Jean Cox’tan dersler aldı. Bach Academy Stuttgart’ta şef Helmut Rilling,
Staatstheater Kassel’de şef Bernhard Lang ile çalıştı. Münster Müzik
Üniversitesi başta olmak üzere pek çok yerde dersler verdi, ustalık sınıfları
açtı. Şan yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

BÉLA BARTÓK
1881-1945

ANTON BRUCKNER
1824-1896

20. yüzyılın en sözü geçen bestecilerinden biri

Avusturyalı besteci Anton Bruckner, 4

olan Bartók, Macaristan’ın Romanya sınırına

yaşında keman ve spinet (piyanoya benzer

yakın bir köyünde Ziraat Koleji müdürü, aynı

bir çalgı), 10 yaşında ise kilise orgu çalmayı

zamanda amatör bir piyanist olan bir babanın

öğrendi. St. Florian Manastır Okulu erkek

oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1899’da

çocukları korosunda söyledi. Daha sonra

Budapeşte Müzik Akademisi’nin piyano ve

bu okulda hoca oldu. Franz Schubert, Felix

kompozisyon bölümüne girmiş, 1905’te Zoltán

Mendelssohn ve Viyana okulundan etkilendi.

Kodály ile tanışmış ve birlikte halk ezgileri

Linz Katedrali’ne orgcu olarak atandığı

derlemeye başlamışlardır. 1922’den itibaren

yıllarda Viyanalı eğitmen Simon Sechter ile

Salzburg ve Londra’nın sanat merkezlerinde

ileri amoni çalıştı. Pek çok org eseri yazdı.

piyanistliğiyle ünlenmeye başlayan Bartók

Otto Kitzler ile form ve orkestrasyon çalıştığı

bu ününü 1923’te Buda ile Peşte’nin

yıllarda Franz Liszt, Hector Berlioz ve Richard

birleşmesi onuruna yazdığı Dans Süiti ile

Wagner’i keşfetti. İleri yaşlarında Viyana

taçlandırmıştır. 1934’te Macar Bilim Akademisi

Konservatuvarı’nda hoca olarak Sechter’in

Bartók’u Macar halk ezgilerini yaymakla

kürsüsünü devraldı. Özellikle senfonilerinde

görevlendirmiş; besteci 1936’da Kuzey

form, süre ve eser bütünlüğüne dair getirdiği

Afrika ve Türkiye’ye giderek yöresel ezgileri
kaydetmiştir. Bartók, uyumsuz armonileri,
salkım sesleri, aksak ritimleri ve pentatonik
skalaya dayalı folklorik melodileri ile çağdaş
müziğe zengin bir dağarcık sunmuştur.
Bartók’un 1915-1917 yılları arasında piyano
için yazdığı ama değişik çalgılar için yeniden
düzenlenen Romen Halk Dansları ani
atmosfer değişimleri içeren ayrı danslardan
oluşur. İlk dans elde tahta sopalarla yapılan
Mezöszabad yöresine ait Sopa Dansı’dır.
İkinci dans Brâul Romenlerin ataları sayılan,
çobanlıkla geçinen ve Karpatlar’da yaşayan
Valaklar’ın (Eflakların) kuşaklarla yaptıkları
ince figürlü, hızlı tempolu Kemer Dansı’dır.
Üçüncü dans yerinden kımıldamadan
ayaklarla yere vurarak yapılan hayli güç bir
Egres yöresi dansıdır. Dördüncü dans ağır

tempoda ve duygulu bir tulum havasını
yansıtır. Beşinci dans Belenyes yöresine ait
ünlü bir Romen Polkası’dır.

yenilikler dönemin Brahms gibi Romantik
bestecilerini alkışlayan eleştirmenler
tarafından pek takdir edilmedi.
Bruckner’in olgunluk dönemi eserlerinden
biri olan “Locus iste” adlı motet, bestecinin
senfonik müzik alanında attığı büyük
adımların en net delillerinden biridir. Roma
Katolik kilisesi müzik literatürünün zirvesine
yerleşmiş eserlerden biridir. Bruckner’in
1869’da tamamladığı eserin tam başlığı
“Locus iste a Deo factus est” idir ve “Bu yer
Tanrı tarafından yapılmıştır” anlamına
gelir. Bestecinin Linz’te inşa edilen yeni
katedralin Votiv Şapel’i için yazdığı bu yapıt,
onun Viyana’da kaleme aldığı ilk motet’dir.
Eşliksiz 4 ses üzerine kuruludur. Viyana
Konservatuvarı’ndaki öğrencisi Oddo Loidol’e
ithaf edilmiştir. Sözleri İncil’deki Yakup’un
Merdiveni hikâyesine gönderme yapar.

SIR KARL JENKINS
1944

Gowerton Gramer Okulu, Cardiff Üniversitesi
ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi mezunu
Sir Karl Jenkins, Galler yöresinde yetişmiş ve
şövalye unvanı almış ilk İngiliz bestecidir.
“The Armed Man: A Mass for Peace” adlı
eseri bugüne dek 20 farklı ülkede 1500
kereden fazla seslendirilmiştir. Bestecinin EMI
Classics’ten çıkan albüm kayıtları bugüne dek
17 kere altın ve platinyum disk ödülü almıştır.
Galler Üniversitesi’nden müzik doktorası
bulunan besteci, Kraliyet Müzik Akademisi
üyelerinden biridir; ayrıca İngiltere’de pek çok
üniversitede okuyan müzik öğrencileri için
burs sağlamaktadır.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
1809-1847
Mendelssohn, Berlioz, Chopin ve Liszt
gibi Romantik çağdaşlarının aksine hem
kariyerinde hem de aile yaşamında refahı
görmüş bir bestecidir. Dolayısıyla da sert
ve özgürlükçü Strum und Drang akımının
uzağında, sakin sularda gezinmiştir. 19.
yüzyılın Mozart’ı olarak tanımlayabileceğimiz
besteci, imge zenginliği, şiirsel anlatımı,
coğrafi başlıklı senfonik yapıtları, keman
ve piyano konçertoları, piyano için Sözsüz
Şarkılar’ı ve oda müzikleriyle klasik dönemle
romantik dönemi birleştirmiştir. Müzik
tarihine, kendi parlak bestelerinin yanı sıra,
J. S. Bach’ın yapıtlarını kazandırması da ayrı
bir katkıdır. Onun en ünlenmiş parçalarından

Bestecinin 1994’te yazdığı "Adiemus" klasik

birisi Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı sahne

formları kullanan modern bir şarkıdır. Şarkı

müziğinin içindeki Düğün Marşı’dır.

sözleri herhangi bir mesaj içermemekle
beraber, amaç sesi bir enstrüman olarak
kullanmaktır. Re minör tondaki eser, Afrika
kabile ayin müzikleri ile Kelt ezgilerini
harmanlamaktadır.

Abschied vom Walde orman için yazılmış
bir ilahidir. Eserin ilk kıtasının sözleri
şöyledir: “Ah o uzak vadiler o yaylalar / Ah o
güzelim yeşil orman / Siz ki mutluluğumun
ve acılarımın kutsal ikametgâhı / Orada, hep
kandırılmış / koşar durur hengâmeli dünya /
İndir dallarını bir kez daha / Dola etrafıma,
sen yeşil çadır!”…

GEORGE FRIDERIC HANDEL
1685-1759

LEONARD BERNSTEIN
1918-1990

Almanya’nın Halle şehrinde doğan (Almanca

Massachusetts doğumlu orkestra şefi, besteci,

adıyla) Georg Friedrich Haendel, yapıtlarında

yazar ve piyanist Leonard Bernstein 20. yüzyıl

hiçbir ülkenin ulusal biçemini simgelemeyen,

müziğine yön veren isimlerdendir. Ardında 3

zamanının uluslararası nitelikli bestecisi

senfoni, bir film müziği (On the Waterfront)

olarak müzik tarihine geçmiştir. Olgun

ve içlerinde Amerikan müzikal tarihinin köşe

Barok dönemi simgeleyen dört büyük

taşlarından biri sayılan Batı Yakası’nın

besteciden birisi olan Handel, dindışı İtalyan

Hikâyesi’nin de bulunduğu pek çok sahne

kantatlarında İtalyan diline uygun yeni bir

yapıtı bırakmıştır. Şef podyumundaki emsalsiz

melodi akışı geliştirmiştir. İngiltere’ye yerleşip

dinamizmi ve gösterişli duruşuyla seyircileri

İngiliz vatandaşı olduktan sonra Honnever’li

derinden etkilemiş, 1958-1969 yılları

yeni İngiltere Kralı için yazdığı Su Müziği

arasında sanat yönetmenliğini yaptığı New

başta olmak üzere, konçertoları, oda müziği

York Filarmoni’yi yükseklere taşımış, eşsiz

eserleri ve özellikle klavsen için yazdığı

yorumlarıyla Mahler ve Copland eserlerinin

pek çok yapıtı ile çalgı müziğine de yeni bir

orkestra repertuvarlarındaki değişmez

soluk getirmiştir. Operaları, oratoryoları,

yerlerini perçinlemiş, dünyanın Tanrı Şefler

düetleri ve nice vokal yapıtıyla Barok dönemi

katına alınan ilk Amerikalı olmuştur.

Klasik döneme, hattâ daha sonraki çağın
romantizmine bağlamış bir bestecidir.

Bernstein’ın 1957’de yazdığı Batı Yakası’nın
Hikâyesi (The West Side Story) modern

Sol Majör Largo, bestecinin 1738’de kaleme

bir Romeo ve Jülyet hikâyesidir. Milyonların

aldığı 3 perdelik bir opera seria olan Serse’nin

anlayabileceği bir müzikal dille ABD

açılışı aryasıdır. "Ombra mai fu" sözleriyle

gettolarında yaşayan iki farklı azınlık

anılan ve andante grandioso tempoda

grubu arasındaki gerilim psikolojisini işler.

yürüyen bu aryada Serse bir ağaca tüm

Çatışmalar nefretten, kin ve ırkçılıktan

sevgisiyle seslenmekte ve dua etmektedir.

beslenirken, tüm saflığı, insanî değerleri ve

Aryanın bugün ünlü olan orkestra versiyonu

sevgiye inançlarıyla bunlara karşı duran,

genellikle cenaze ve düğün gibi ciddi

ama ne var ki nefrete kurban giden iki âşığın

törenlerde seslendirilir. Her çalgı ve ses türü

hikâyesini anlatılır.

için düzenlemeleri mevcuttur.

BETİN GÜNEŞ’TEN İKİ DÜNYA
PRÖMİYERİ

Tunalı’nın siparişi üzerine bestelemiştir. Eser
Tunalı’nın kendi elleriyle yaptığı ve her biri
ayrı bir tını ve karaktere sahip olan 4 ayrı
keman için tasarlanmıştır. Örneğin “Yaz”ın

Koro, Orkestra ve Kontralto için 3 Parça,
esinini bestecinin babası İhsan Güneş´in şiir
kitabı İz’den alır. Üç kısımdan oluşan eserin
bölüm başlıkları “İz”, “Kısa” ve “Bir Sana
- Bir Bana”dır. Çoğu eserlerinde babasının
sözlerine yer veren besteci bu sefer solist
olarak en kalın kadın sesi olan kontralto’yu
kullanmaktadır. İlk bölüm “İz” daha çok koro
ağırlıklıdır. İkinci bölüm “Kısa”da kontralto
solist görevini üstlenir. Bu iki bölüme tezat
olarak son bölüm “Bir Sana - Bir Bana”
aksak 7/8’lik ritmik yapıyı kullanır.
İhsan Güneş bu şiirinde diğer şiirlerinde
de olduğu gibi iyi insan olma kavramına
eğilmekte; burun büyüklüğünün bu kısa
ömürde hiçbir işe yaramayacağını, alçak
gönüllülük ve sanat ile çoğu hayalin daha
kolay gerçekleştirilebileceğini anlatmaktadır.
Betin Güneş, 4 Mevsim adlı keman
konçertosunu ablası keman sanatçısı İffet
Tunalı’nın eşi keman yapımcısı Ecevit

tınısı ne kadar sıcaksa, “Kış” buna karşılık
o kadar soğuktur. Haliyle icra sırasında her
bölümün mevsim karakterine uygun olan
keman kullanılmaktadır. Bu da demek oluyor
ki, böylesi bir eserin dünyada ilk seslendirilişi
gerçekleşirken bir yandan da klasik müzik
tarihinde bir ilke imza atılmış olacak.
Bu akşam dinleyeceğimiz “İlkbahar”
bölümünde çiçeklerin açışı, hayatın yeniden
yeşerişi değişik tematik yapılarda işlenecek.
Ani yapı değişiklikleri eseri her an canlı
tutulacak.
“Kış” bölümünde ise yaylıların sul ponticello
(yayın köprü kısmına çok yakın bir alanda
kullanıldığı çalış tekniği) pasajları ve solo
kemanın flajöle tonları (doğuşkan sesleri)
buzulları ve soğuk, titretici kış günlerini
hissettirecek. İki bölümde de şiirsel pasajlara
karşılık olarak aksak ve aksanlı ritimlerden
oluşan kısımlar kullanılarak bambaşka bir
alemin kapıları aralanacak.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
1685-1759

La Bohème, Tosca ve Madama Butterfly
operalarıyla bestecilik kariyerinin zirvesine
tırmanmıştır.

Almanya’nın Bonn kentinde doğan Beethoven,

Dante’nin Inferno’sundan etkilenerek yazılan

klasik dönemin hazinesini Romantik dönemin

Gianni Schicchi’nin hikâyesi Toscana’da

kaynaklarına aktaran bir köprüdür. Çoğu

geçiyor ve romantik, idealist akıma karşı

yapıtında güçlü bir dinamizm, ateşli bir

doğan İtalyan verismo (gerçekçilik) akımının

dışavurum ve kamçılayıcı duygular yer alır.

en ustalıklı örneklerinden biri.

Ama bunların yanı sıra, yer yer ince bir alay,
Haydn-Mozart’ınkinden biraz farklı da olsa,
Romantik bir ironi duyulur; fırtınalı öyküleri
yumuşacık, sıcacık bir deyişe akar.
Europäische Friedenshymne Beethoven’ın
1823’te yazdığı 9. Senfonisi’ndendir.
Bestecinin Friedrich von Schiller’in 1785’te
kaleme aldığı “Ode to Joy” adlı eserine yazdığı
tema müziğidir. Beste 1972’de Avrupa Konseyi,
1985’te ise Avrupa Birliği tarafından, sadece
müziği ile, resmî marş olarak kabul edilmiştir.

GIACOMO PUCCINI
1858-1924

FREDERICK LOEWE
1901-1988
Almanya doğumlu Amerikalı besteci Frederick
Loewe, Viyanalı bir aktör ve tenor sanatçısının
oğludur. İlk bestelerini daha 7 yaşındayken,
babasının performansları için yazan Loewe,
13 yaşında Berlin Filarmoni’ye solist olmuş;
Ferruccio Busoni ve Eugène d’Albert ile ileri
müzik öğrenimi görmüştür. 15 yaşında yazdığı
“Katrina” adı şarkı öyle meşhur olmuştur
ki, notalarının dünya çapında 1 milyondan
fazla nüshası satılmıştır. Loewe’un bugün en
bilinen şarkıları My Fair Lady müzikali için
yazdıklarıdır.

Giacomo Puccini Genç yaşta amcası Fortunato
Magi, sonra da Carlo Angeloni’den org dersleri
almış 10 yaşında kilise korolarında söylemeye,
14’ünde ayinlerde org çalmaya başlamıştır. İlk
bestelerini org için yazmış ve bu eserlerinde
opera ile halk müziğini birleştirmiştir.
Verdi’den sonra İtalyan operasının en önemli
ismidir. Eserlerinin çoğunu, Romantiklerin
aksine, insan yaşamının gerçek yüzünü
gösteren verismo stilinde yazmıştır.
Operalarında Tanrıları, Tanrı kralları değil
sıradan hayatları ve sıradan mekânları
ele almış, dillere pelesenk olan ezgileri ve
gür orkestrasyonuyla popülerlik kazanmış;

George Bernard Shaw'un Pygmalion adlı
eserinden esinle ortaya çıkan My Fair Lady
müzikali Eliza Doolittle adlı Cockney’li
fakir bir çiçekçi kızın ses bilimci profesör
Henry Higgins’ten aldığı telaffuz, konuşma
ve adab-ı muaşeret dersleri sayesinde bir
hanımefendiye dönüşüm hikâyesini irdeler.
Müzikalin 1956’daki büyük ses getiren ve
rekor sayıda temsili gerçekleştirilen Broadway
prodüksiyonunda başrolleri Rex Harrison ve
Julie Andrews canlandırmıştır.

GUISEPPE VERDI
1813-1901

LUIGI DENZA
1846-1922

Donizetti’den sonra İtalyan opera tarihini

İtalyan besteci Luigi Denza, Napoli

oluşturan, Romantik İtalyan operasının en

Konsevatuvarı’nda Saverio Mercadante ve

önemli bestecidir. La Traviata, Il Trovatore,

Paolo Serrao ile çalışmıştır. 1884’te Londra’ya

Don Carlos, Rigoletta, Aida, Otello, Talihin

taşınıp Kraliyet Müzik Akademisi’nde şan

Kudreti ve Falstaff gibi operaları ile her

profesörü olmuştur. Aynı zamanda mandolin

zaman gündemde kalmış; güzel ve dokunaklı

ve gitar için eserler yazmıştır.

melodileri, dramatik etkinliği ile orkestra
tarihinin geleneğini zenginleştirmiştir.

En çok 1880’de yazdığı “Funiculì, Funiculà”
adlı nüktedan Napoliten şarkısı ile tanınmıştır.

4 perdelik opera Il trovatore’un librettosunun

Şarkı Vesuvius volkanına çıkan fünikülerin

büyük kısmı Salvadore Cammarano

açılış töreninden ilhamla yazılmıştır. Sözlerini

tarafından, Antonio García Gutiérrez’in El

ise gazeteci Peppino Turco kaleme almıştır.

Trovador (1836) adlı sahne oyunundan

Aynı yıl yayınlanan eser 1 milyondan fazla

esinle kaleme alınmıştır. İlk temsili

nüsha satmıştır.

1953’te Roma’daki Apollo Tiyatrosu’nda
gerçekleşmiştir. Bir trubadur’a âşık olan
Leonora her gece onun kendisine yaptığı
serenatları dinlemektedir. Kont di Luna ise
Leonora’ya tutulmuştur ve onu trubadora yâr
etmeye hiç niyeti yoktur. Manrico adındaki
bu trubadur bir çingenenin oğludur ve bu
çingene Kont di Luna’nın kardeşini öldürdüğü
için aranmaktadır. Oysa çingene yanlışlıkla
kendi oğlunu öldürmüş ancak bunu kimseye
söylememiştir. Oğlum dediği Manrico ise
Kont’un öldü bildiği erkek kardeşinin ta
kendisidir.
Nabucco 1841’de tamamlanmış yine dört
perdelik bir opera eseridir. İtalyanca librettosu
Temistocle Solera imzasını taşır. Sözler
Yeremya ve Daniel İncillerine ayrıca Auguste
Anicet-Bourgeois ve Francis Cornu’nun 1836
tarihli bir oyuna dayanır. Verdi’nin ilk büyük
ses getiren eseridir. Babil Kralı Nabucco ile
Yahudiler arasındaki çatışmalar sırasında
yaşanan çetrefil bir hikâyeyi anlatır. Aşk ve
politik entrikalar iç içe geçer.

GELECEK PROGRAM

14
KASIM

BAKIRDAN KIŞ
ESİNTİLERİ

GOLDEN HORN BRASS
1 9 : 3 0 (BAKIR NEFESLİLER GRUBU)
ÇARŞAMBA

Julian Lupu trompet
Renato Lupu trompet
Begüm Gökmen korno
Sinan Şirin tuba
Emre Berbergil trombon
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