
Toelichting op het programma van het Giuliani Trio 

 

Centone di Sonate, Sonate I    

Paganini kreeg al jong muzieklessen, o.a. van zijn vader, en trad vanaf 1793 regelmatig op. Hij 

bleef vnl. Autodidact. In 1798 ontvluchtte hij het ouderlijke huis en leidde voortaan een zwervend 

bestaan als befaamd vioolvirtuoos, behalve van 1805 tot 1809 toen hij in Lucca werkzaam was ten 

huize Elisa, de zuster van keizer Napoleon. Nadien aanvaardde hij geen vaste functie meer ; zijn 

benoeming tot kamervirtuoos van de Oostenrijkse keizer (1828) was een eretitel. 

Zijn op effect berekend uiterlijk en optreden, zijn avontuurlijke levenswandel en zijn verbluffende 

viooltechniek maakten hem al tijdens zijn leven tot een legendarische figuur. In 1834 keerde hij, 

verbitterd door de negatieve publiciteit die zijn laatste concerten in Londen en Parijs bedierven, 

naar Italië terug en vestigde zich in Parma.  

Als violist heeft Paganini op de ontwikkeling van het virtuozendom een zeer grote invloed gehad. Hij 

was een meester in de techniek van het vioolspel en zijn vioolcomposities stellen in technisch 

opzicht uiterst hoge eisen aan de vertolker. 

Dat Paganini ook de mandoline en gitaar bespeelde is niet zo bekend. Hij componeerde voor de 

mandoline een aantal solostukken. De Centone di Sonate is origineel voor viool en gitaar 

gecomponeerd, maar het is niet uitgesloten dat Paganini dit werk op de mandoline heeft gespeeld. 

 

Serenata opus 19                  

Giuliani was samen met Fernando Sor belangrijk voor het op een hoger niveau brengen van het 

professionele gitaarspel. Waar het “werkterrein” van Sor voornamelijk Parijs en Londen was, 

bereikte Giuliani zijn succes als gitaarvirtuoos in Wenen, waar hij met zijn composities en optredens 

respect verdiende van vooraanstaande musici. 

Hij verbleef in Wenen van 1806 tot 1819. Van zijn uitgegeven werk zijn 151 opus-nummers bekend, 

waarvan veel ook nu nog als studiemateriaal wordt gebruikt. Hij stierf ondanks zijn vele succesvolle 

jaren verhoudingsgewijs arm.  

De Serenata van Mauro Giuliani, waaraan het trio haar naam heeft ontleend, is een werk dat 

origineel gecomponeerd is voor viool, gitaar en cello. In de originele bezetting moet de gitaar vaak 

het onderspit delven onder het “geweld” van de viool en de cello. In de combinatie van het 

GiulianiTrio is dit zeer zeker niet het geval. 

 

Trio  

Arne Beck-Larsen is een Deens organist en componist. Door de vriendschap met de mandolavirtuoos 

Kurt Jensen raakte hij geïnspireerd door de klank van tokkelinstrumenten. Een citaat van Beck-

Larsen : « Ik gebruik altijd mijn eigen thema’s en overwegend klassieke vormen. Ik heb me niet 

laten beïnvloeden door andere tokkelmuziek, maar ik voel me zeer verwant aan de muziek en zijn 

uitdrukkingsvormen van Hermann Ambrosius ». 

 

Milonga Final                    

Fernando Millet heeft een bijzondere plaats verworven in het internationale tangoleven. Als 

muzikant, componist en docent wordt hij ook wel de nieuwe Argentijnse Astor Piazzolla genoemd. 

  

Tarantella                      

Raffaele Calace is voor de ontwikkeling van de romantische mandoline van onschatbare waarde 

geweest. Hij wist het instrument door middel van een groot aantal composities met mandoline in 

allerlei bezettingen, het bouwen van zeer goede instrumenten, en zijn eigen voortreffelijke spel 

nieuw leven in te blazen. 


