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compositie, arrangement /
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arrangement
Markus Kraler, Andreas Schett
naar after Gustav Mahler
tekst / text
Robert Walser Kleine Dichtungen
uitvoering / performed by
Stefan Kurt, voordracht reader
Franui:
Johannes Eder, klarinet, basklarinet
clarinet, bass clarinet
Andreas Fuetsch, tuba
Romed Hopfgartner, altsaxofoon,
klarinet alto saxophone, clarinet
Markus Kraler, contrabas, accordeon
double bass, accordion
Angelika Rainer, harp, citer, zang harp,
cithara, vocals
Bettina Rainer, hakkebord, zang
hammered dulcimer, vocals
Markus Rainer, trompet, zang trumpet,
vocals
Andreas Schett, trompet, zang,
muzikale leiding trumpet, vocals, musical
direction
Martin Senfter, ventieltrombone, zang
valve trombone, vocals
Nikolai Tunkowitsch, viool violin
Daniel Schmutzhard, zang vocals
coproductie / coproduction
Tiroler Festspiele Erl, Festspiele,
Südtirol/Alto Adige Festival, Wiener
Konzerthaus
in opdracht van / commissioned by
Ludwigsburger Schlossfestspiele
wereldpremière / world premiere
Ludwigsburg, 10.6.2010

1 Wenn mein Schatz Hochzeit macht

mogelijk gemaakt met extra
bijdrage van / this production
has been made possible with
additional support by
The Brook Foundation

2 Nicht wiedersehen!
3 Das irdische Leben
4 Ich atmet’ einen linden Duft
5 Die zwei blauen Augen
6 Wunderhorntanz
7 Phantasie/ Zu Straßburg auf der
Schanz’
8 Wenn dein Mütterlein
9 Ich ging mit Lust
10 Wo die schönen Trompeten blasen
11 Urlicht
12 Um Mitternacht
13 Revelge (For a Drummerboy)
14 Ich bin der Welt abhanden gekommen

Mahlerlieder
Gustav Mahler woont in Amsterdam, zo kan men dat best zeggen.
Het Concertgebouw is tot in de vezels doordrongen van zijn symfonieën, en ook zijn liederencycli, een hoogtepunt in de klassieke
liedcultuur, hebben hier talloze keren geklonken – maar nog nooit
zoals vanavond. Ter gelegenheid van Mahlers honderdvijftigste
geboortedag in 2010 stak de Oostenrijkse ‘musicabanda’ Franui een
aantal van diens liederen in een opmerkelijk nieuw jasje. De stukken
worden afgewisseld met verhalen uit Kleine Dichtungen van de Zwitserse schrijver Robert Walser.
Franui werd in 1993 opgericht en speelt sindsdien in nagenoeg
ongewijzigde bezetting. Het gezelschap bestaat uit een ongewone
combinatie van hout- en koperblazers, viool, contrabas, accordeon,
citer, harp en hakkebord. Het heeft daardoor een geheel eigen geluid, dat de klankwerelden van klassiek, volksmuziek en jazz in zich
verenigt. ‘Franui’ is de naam van een bergweide in het hoog boven
zeeniveau gelegen Oosttiroler dorpje Innervillgraten, waar de musici
van het gezelschap grotendeels zijn opgegroeid. De berglucht doet de
muzikaliteit kennelijk goed, gezien die dichtheid van talent; vlakbij,
in de buurt van Toblach, bevindt zich bovendien het laatste componeerhuisje van Mahler.
Die nabijheid is overigens niet helemaal onschuldig, beweert ensembleleider Andreas Schett; hij heeft de sterke verdenking dat Mahler
op een dag over de 2663m hoge Toblacher Pfannhorn naar Innervillgraten is gewandeld en uit de oefenruimte van Franui noten heeft
ontvreemd. “En die stelen wij nu terug.”
De metamorfose van het bekende materiaal is telkens fascinerend.
‘Perspectiefwisseling’ noemt Franui dat: we horen Mahler voor het
eerst vanuit de volksmuziek die óók tot zijn voedingsbodem behoorde. Soms klinkt dat als een late avond in een Osttiroler biercafé,
maar steeds met muzikaal vernuft. Nu en dan barsten de ensembleleden uit in gezang, zoals in Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald:
close-harmony die doet denken aan vooroorlogse vocale groepen,
gebracht met een ontroerende eerlijkheid. Daarnaast kan het ensemble ook behoorlijk wild tekeergaan en af en toe lijkt Mahler ver weg,
maar dat is slechts schijn: deze liedbewerkingen paren op aanstekelijke wijze frivoliteit aan eerbied en ernst aan plezier.
De verwantschap tussen Mahler en volksmuziek is nauwer dan men
zou denken: voor het gros van zijn liedteksten putte de componist uit
Des Knaben Wunderhorn, de omvangrijke verzameling volksliederen
die Clemens Brentano en Achim von Arnim begin negentiende eeuw
bijeen hadden gebracht. Maar Franui koos ook andere liederen, zoals
‘Wenn dein Mütterlein’, een van de vijf Kindertotenlieder voor orkest
(1901-1904) op teksten van Friedrich Rückert. De tragische ironie wil
dat Mahler niet lang na voltooiing, in 1907, zijn dochter Maria Anna
verloor. ‘Wenn dein Mütterlein’ zit in de uitgeklede instrumentale
versie van Franui, met hakkebord, viool en blaaskapel, hartverscheurend dicht op de huid.

Uit het leven gegrepen, dat zijn ook de verhalen van Robert Walser
(1878-1956). Na jaren van zwerven was Walser in 1913 teruggekeerd
naar zijn geboortestad Biel, waar hij een zeer productieve periode
kende. Kleine Dichtungen verscheen in 1914 als bundeling van de korte
stukken die hij schreef voor kranten en tijdschriften. De miniatuurtjes getuigen van zijn scherpe observatievermogen en gaan over ‘kleine’ dingen – een dromerige schaapshoeder, regen in de bergen, het
graf van zijn moeder. “Je hoeft niet veel bijzonders te zien,” schrijft
Walser in een typerend wandelverhaal. “Je ziet al heel veel.” En de
banda begint te spelen.

english
MahlerLieder
Gustav Mahler is alive and well in Amsterdam, might be the best way
to put it. The Concertgebouw is permeated through and through
with his symphonies, while his song cycles, a high point in classical
lieder culture, have also resounded here countless times – but never
before like tonight. On the occasion of Mahler’s 150th birthday in
2010, the Austrian musicabanda Franui gave a number of his songs
a remarkable new twist. The pieces are alternated with stories from
Kleine Dichtungen by the Swiss writer Robert Walser.
Franui was founded in 1993, and since then has pretty much kept
the same formation. The group is an unusual combination of woodwinds and brass, violin, double bass, accordion, zither, harp and
dulcimer. This gives it a sound all its own, which unites the worlds
of classical, folk music and jazz. ‘Franui’ is the name of a mountain
meadow high above sea level in the East Tyrolean village of
Innervillgraten, where most of the musicians in the group grew up.
The mountain air evidently is good for musicality, considering the
concentration of talent; what’s more, nearby, in the vicinity of
Toblach, is the house where Mahler wrote his last compositions.
That proximity is not totally innocent, by the way, claims ensemble
leader Andreas Schett; he has a strong suspicion that Mahler walked
across the 2663-meter-high Toblacher Pfannhorn to Innervillgraten
one day and stole a few notes from Franui’s rehearsal space. “And
now we’re stealing them back.”
With each of these lieder, the metamorphosis of the familiar material
is fascinating. ‘Change of perspective’ is what Franui calls it: for the
first time, we hear Mahler from the point of view of the folk music
that was also his breeding ground. Sometimes it sounds like a latenight in an East Tyrolean beer café, but always executed with musical
brilliance. Now and then, the members of the ensemble burst into
song, like in Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (I Walked with
Joy through a Green Wood) : close-harmony reminiscent of vocal
groups from before the war, sung with touching honesty. The ensemble can also get rather wild, and occasionally seem to be far removed
from Mahler, but that is only seemingly so: these song adaptations
infectiously couple frivolity with honesty, earnestness with pleasure.
The relation between Mahler and folk music is closer than one would
think: for the majority of his song texts, the composer drew upon Des
Knaben Wunderhorn (The Youth’s Magic Horn), an extensive collection of folk songs that Clemens Brentano and Achim von Arnim assembled at the beginning of the 19th century. But Franui also chose
other songs, such as ‘Wenn dein Mütterlein’ (When your Mother),
one of the five Kindertotenlieder (Songs on the Death of Children)
for orchestra (1901-1904) with lyrics by Friedrich Rückert. As tragic
irony would have it, not long after Mahler completed this work in
1907, he lost his daughter Maria Anna. In Franui’s stripped-down
instrumental version with dulcimer, violin and wind band, ‘Wenn
dein Mütterlein’ is heartrending.

The stories of Robert Walser (1878-1956) are also a slice of real life.
After years of wondering around, in 1913 Walser returned to his
birthplace, Biel, where he had an extremely productive period. Kleine
Dichtungen (A Little Ramble) was published in 1914 as a compilation of the short pieces he wrote for newspapers and magazines.
The miniatures testified to his sharp powers of observation and are
about ‘little’ things – a dreamy shepherd, rain in the mountains, his
mother’s grave. “You don’t have to see a lot of extraordinary things,”
writes Walser in a typical walking story. “You already see a lot.” And
the banda begins to play.
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