
Nexus-lezing 2006

Janos Starker
What is a Masterpiece?

Zaterdag 13 mei 2006
14.30 — 17.00 uur

Aula Universiteit van Tilburg
Warandelaan 2 — Tilburg

Concert
Emilio Colón, cello

Jung Lin, piano

Donderdag 11 mei 2006 masterclass Janos Starker 
Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam

Voor het bijwonen van de lezing en/of masterclass is het reserveren 
van een entreebewijs verplicht.
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Janos Starker, een levende legende

Janos Starker geldt als een van de grootste cellisten van de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Zijn bijdrage aan het cellorepertoire, de uitvoerings-
praktijk en de muzikale pedagogie kan uitsluitend in superlatieven worden 
uitgedrukt.

Janos Starker werd geboren op 5 juli 1924 in Boedapest. Als wonderkind 
stond hij op zijn elfde voor het eerst op het concertpodium. Na zijn opleiding 
aan de Franz Liszt Academie werd hij al spoedig aangesteld als eerste cellist 
van de Opera en het Philharmonisch Orkest van Boedapest. Hij overleefde 
een werkkamp onder de nazi’s en verbleef na de oorlog enige jaren in Parijs, 
waar hij zich als cellosolist verder bekwaamde. Met cellist Pablo Casals 
was het de grote dirigent (en mede-Hongaar) Antal Doráti, die Starkers 
muzikale genie herkende en hem in 1948 meenam naar Dallas (v s). Daar 
begon Starkers onstuitbare opmars naar de top: hij bekleedde de post van 
eerste cellist in achtereenvolgens de Metropolitan Opera in New York en 
het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. In 1954 
werd Starker Amerikaans staatsburger. In de halve eeuw daarna bracht hij 
bijna tweehonderd opnames op plaat en cd uit. Naast het grote cellorepertoire 
excelleerde Starker ook in vertolkingen van minder bekend werk (David Baker, 
Bottermund, Kodály, David Popper). Met zijn kenmerkende spel – zacht als 
fluweel, helder als winterlicht – bracht hij in concertzalen over de hele wereld 
luisteraars in verrukking en bewondering. Begin jaren zestig werd Starker 
benoemd tot Distinguished Professor aan de Indiana University School of 
Music. Naast een carrière als uitvoerend musicus begon toen voor Starker een 
uiterst succesvolle praktijk als muziekpedagoog. Studenten hebben altijd staan 
dringen om deel te nemen aan een van de talloze masterclasses die de geestige 
en scherpzinnige Starker tot op de dag van vandaag in alle werelddelen geeft. 
Vrijwel alle vooraanstaande cellisten en violisten van onze tijd hebben langs 
die weg de invloed ondergaan van Starkers meesterhand. In 2004 verscheen 
zijn autobiografie The World of Music According to Starker. Janos Starker heeft de 
wereld verrijkt met zijn briljante muziekuitvoeringen, zijn essays, zijn lessen 
en niet in de laatste plaats zijn humanistische persoonlijkheid. 

In zijn Nexus-lezing zal Janos Starker ingaan op tijdloze vragen die 
niettemin een actuele beantwoording behoeven: wat maakt een meesterwerk 
tot meesterwerk? Wat zijn, ook in meer persoonlijke zin, het belang en 
de betekenis van een meesterwerk? Hoe moet een meesterwerk begrepen 
worden? En hoe is dat begrip op anderen over te brengen?
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Programma Nexus-lezing 2006
Zaterdag 13 mei

14.00 uur Ontvangst met koffie/thee
14.30 uur Welkom door Rob Riemen, oprichter-directeur Nexus Instituut
   Nexus-lezing 2006 door Janos Starker
  Concert door Emilio Colón, cello, en Jung Lin, piano

 Robert Schumann, Fantasiestücke, op. 73 (1849)
 Gaspar Cassado, Cellosuite (1926)
 Astor Piazzolla, Le Grand Tango (1982)

16.45 uur Receptie

Muziek

Cellist Emilio W. Colón komt uit Puerto Rico. Hij studeerde in 1989 af aan 
de Indiana University School of Music, als leerling (en later assistent) van 
Janos Starker. Als een van de briljantste jonge musici van onze tijd heeft hij 
deel uitgemaakt van muziektrio’s als het Emile Beaux Jeux Piano Trio, Trio 
Vizcaya en het Amadé Piano Trio. Colón is momenteel als docent verbonden 
aan Indiana University. In 2002 verscheen de cd Alma Latina. The Latin Soul 
of the Cello, begin mei 2006 zal zijn nieuwe cd Esencia. Cello in the Pampas and 
the Caribbean uitkomen. 

Pianiste Jung Lin begon haar muzikale carrière in haar geboorteland Taiwan op 
12-jarige leeftijd. Zij studeerde cum laude af aan de Juilliard School of Music 
in New York. Met haar virtuoze pianospel, gekenmerkt door een heldere 
uitdrukkingskracht, heeft zij de afgelopen jaren overal in Europa, de v s en 
het Verre Oosten volle concertzalen getrokken. Jung Lin treedt onder meer 
regelmatig op in de Alice Tully Hall (New York). In 2007 verschijnt haar cd 
met alle pianostukken van de Russische componist Nicolai Medtner (Naxos).

Janos Starker zal op donderdagmiddag 11 mei 2006 om 14.00 u. een eenmalige 
masterclass geven in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. 
U kunt bij dit bijzondere optreden aanwezig zijn. Bestel uw toegangskaarten 
(à € 15,00 per stuk) met de bijgevoegde bestelbon of reserveer telefonisch bij 
het Kassa/Bespreekbureau van Het Concertgebouw, telefoon: 020 – 671 8345.
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Reserveren voor Nexus-lezing

Organisatie
U kunt het Nexus Instituut tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 
013 – 466 3450 of e-mailen naar info@nexus-instituut.nl. Meer informatie over 
de activiteiten van het Nexus Instituut treft u aan op www.nexus-instituut.nl.

Datum en locatie
De jaarlijkse Nexus-lezing wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2006 in 
de aula van de Universiteit van Tilburg. De universiteit is goed bereikbaar 
zowel met de auto als met het openbaar vervoer (n s-station Tilburg-West op 
loopafstand). Bij uw entreebewijs voegen wij een routebeschrijving toe.

Reserveren van entreebewijs
Het reserveren van een entreebewijs is verplicht. U wordt vriendelijk 
verzocht uw entreebewijs tijdig te reserveren door gebruik te maken van de 
hier ingevoegde aanmeldingskaart. Kaarten zijn beschikbaar vanaf € 15,00 per 
stuk (zie verder de aanmeldingskaart) en worden u per post en met een factuur 
toegestuurd. Heeft u een Nederlandse bank- of girorekening, dan wordt het 
bedrag automatisch door ons geïnd. Annuleren is mogelijk tot 3 mei (alleen 
schriftelijk), daarna wordt u geacht uw betaling te voldoen. Na 3 mei kunt 
u entreebewijzen – mits beschikbaar – alleen nog telefonisch reserveren.

De lezing in druk
De tekst van de Nexus-lezing van Janos Starker zal in het Nederlands 
verschijnen in Nexus 45, najaar 2006. Heeft u nog geen abonnement op Nexus, 
dan kunt u zich nu abonneren door het invullen van de aanmeldingskaart. 
U profiteert dan direct van de korting voor abonnees op de entreebewijzen 
voor de Nexus-lezing. U kunt Nexus 45 ook los bestellen door voorintekening 
op de hier eveneens ingevoegde antwoordkaart.

Ter gelegenheid van de Nexus-lezing brengt Mercury een bijzondere dubbel-
cd uit: Janos Starker, A Living Legend, met daarop onder meer alle cellosuites 
van J.S. Bach. Abonnees op Nexus kunnen deze dubbel-cd bestellen voor de 
kortingsprijs van € 10,00. Niet-abonnees betalen de (tijdelijke) prijs van € 14,95. 
U kunt uw bestelling aangeven op de bijgevoegde antwoordkaart van het Nexus 
Instituut. Nieuwe abonnees op Nexus ontvangen de cd als welkomstgeschenk.
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Nexus Instituut

Tijdschrift Nexus
Sinds 1991 wordt driemaal per jaar het essayistische tijdschrift in boekvorm 
Nexus (knooppunt, samenhang) uitgegeven. Auteurs uit binnen- en buitenland 
wordt gevraagd essays te schrijven over cultuurfilosofische thema’s. Daarnaast 
verschijnen er boekbesprekingen op het gebied van de humaniora, theologie 
en kunsten. Nexus telt gemiddeld 200 pagina’s per uitgave, een jaargang 
bestaat uit drie uitgaven en het is mogelijk ieder moment van het jaar een 
abonnement te nemen, dat altijd ingaat met het eerste nummer van het 
lopende kalenderjaar; in 2006 is dat Nexus 44. Abonnees zijn tevens lid van 
het Nexus Instituut. Leden krijgen korting en voorrang bij de verkoop van 
entreebewijzen voor de lezing en de conferentie als ook op de bijzondere 
boekenreeks die Uitgeverij Nexus uitgeeft.

Nexus Bibliotheek
In beperkte oplage, gebonden en in fraaie vormgeving verschijnt periodiek 
een deel in deze reeks. De vierde, meest recente uitgave is de tiende (en dus 
jubileum-) Nexus-lezing 2003 van George Steiner: De idee Europa. Deze 
succesvolle lezing is in dezelfde reeks tevens in het Engels verkrijgbaar onder 
de titel The Idea of Europe (tweede druk in augustus 2005). Ook herdrukt en 
hernieuwd leverbaar zijn Mijn Tijd van Thomas Mann en de dichtbundel Wat 
zingt, is wat zwijgt van Adam Zagajewski.

Nexus-lezing
Sinds 1994 wordt er jaarlijks een internationaal vooraanstaand intellectueel 
uitgenodigd de Nexus-lezing te houden, over een cultuurfilosofisch thema in 
het licht van het hedendaagse Europa. Sprekers waren onder anderen Amartya 
Sen, Richard von Weizsäcker, Adam Zagajewski, Elisabeth Mann Borgese, 
Richard Holbrooke, Carlo Ginzburg, George Steiner, Avishai Margalit en 
Francis Fukuyama. 

Nexus-conferentie
Ieder jaar organiseert het Nexus Instituut een internationale publieksconfe-
rentie: The Legacy of the 20th Century. The Politics of Amnesia ( i , 1996), Idolatry 
( i i , 1998) en Farewell of the Muses ( i i i , 2000); The Trial of Richard Wagner (1997), 
No Place for Cosmopolitans? (1999), The Quest of Life. Love and Death ( i , 2001), 
Evil ( i i , 2002) en Loss ( i i i , 2003); What is a Good Society? Mass Democracy on 
Trial ( i , 2005). In 2004 organiseerde het Nexus Instituut vijf conferenties 
onder de titel Europe. A Beautiful Idea?. 
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Vrienden van het Nexus Instituut

Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige, 
levensbeschouwelijke en filosofische samenhang, om zo inzicht te bieden in 
eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische 
debat. Als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie 
en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van 
geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en 
het fanatisme van het enig weten. Nexus wil zich op deze wijze scharen in de 
Europese humanistische traditie. Het Nexus Instituut is er voor eenieder met 
een intellectuele belangstelling voor cultuur en maatschappij. Het publiceert 
driemaal per jaar het essayistische tijdschrift in boekvorm Nexus en periodiek 
een uitgave in de serie Nexus Bibliotheek. Het Nexus Instituut organiseert 
jaarlijks de Nexus-lezing en de Nexus-conferentie. Het Nexus Instituut is een 
onafhankelijk instituut, gevestigd aan de Universiteit van Tilburg. Nexus is in 
het bijzonder afhankelijk van subsidies en overige (particuliere) bijdragen.

Wanneer u zich met het gedachtegoed van Nexus kunt verenigen en met ons 
van mening bent dat een Nexus Instituut noodzakelijk is in deze maatschappij, 
dan nodigen we u graag uit Vriend van Nexus te worden. U kunt Vriend 
worden vanaf € 250,00 per jaar; een schenking die in beginsel aftrekbaar  is 
voor de inkomstenbelasting. Wij heten u als nieuwe vriend van harte welkom 
en maken met genoegen een relatie-abonnement op ons tijdschrift Nexus 
voor u in orde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten 
Walgreen (013 – 466 3450 of walgreen@nexus-instituut.nl).

Nexus-conferentie 2006

De Nexus-conferentie 2006 zal plaatsvinden op zaterdag 11 november 2006 
in de Passenger Terminal te Amsterdam.  Het thema van de conferentie luidt 
New Notes Towards the Definition of European Culture. Part i. The Classics, Art & 
Kitsch. Begin oktober verschijnt een brochure over de conferentie. U kunt de 
brochure bestellen via tel. 013 – 466 3450 of www.nexus-instituut.nl.
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Organisatie Nexus Instituut

s t a f
Rob Riemen (oprichter-directeur, hoofdredacteur)
Kirsten Walgreen (zakelijk directeur)
Drs. Marcel van den Boogert (senior beleidsmedewerker, eindredacteur)
Dr. Manon de Courten (coördinator programma’s en onderzoek)
Linda van Poppel (persoonlijk assistent directeur)
Lucy Vugts (office manager)

r a a d  va n  t o e z i c h t
Dr. Wim van den Goorbergh (voorzitter, vh. Rabobank Nederland)
Mr. Joost Kuiper (penningmeester, lid raad van bestuur a b n  amro bank n v)
Drs. Martijn Sanders (algemeen directeur Het Concertgebouw n v)
Mr. Herman Tjeenk Willink (vice-president Raad van State)
Jhr.mr. Joan de Wijkerslooth (hoogleraar Universiteit Leiden)

r a a d  va n  a dv i e s
Pierre Audi (artistiek directeur De Nederlandse Opera en Holland Festival)
Mr.drs. Frits Bolkestein (oud-Eurocommissaris)
Drs. Tom de Bruijn (Permanente vertegenwoordiging Brussel)
Dr. Otto von der Gablentz (oud-ambassadeur voor Duitsland)
Prof.dr. Marc Groenhuijsen (Universiteit van Tilburg)
Prof.drs. Victor Halberstadt (Universiteit Leiden)
Prof.drs. Ronald de Leeuw (directeur Rijksmuseum Amsterdam)
Truze Lodder (zakelijk directeur De Nederlandse Opera)
Drs. Ruud Lubbers (minister-president 1982-1994)
Mr. Hein van Oorschot (voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg)
Mr. Yvonne van Rooy (voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht)
Drs. Tom de Swaan (a b n  amro bank n v)
Drs. Rob Swartbol (raadadviseur kabinet minister-president)
Mr.drs. Rob Visser (d g Ministerie van Justitie)
Mr. Peter van Walsum (oud-ambassadeur)
Dr. Herman Wijffels (voorzitter s e r)

r e dac t i e a dv i e s r a a d  t i j d s c h r i f t  n e x u s
Dr. Jattie Enklaar (Universiteit Utrecht)
Dr. Marjolijn Februari ( jurist, filosoof, essayist)
Werner Herbers (musicus, dirigent)
Drs. Gerlof Janzen (vertaler, essayist)
Wim Kayzer (schrijver, journalist)
Prof.dr. Eric Moormann (Universiteit Nijmegen)
Jos de Putter (cineast)
David Rijser (Barlaeus Gymnasium)
Prof.dr. Willem Witteveen (Universiteit van Tilburg)
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Masterclass Concertgebouw Amsterdam

Het Concertgebouw organiseert in samenwerking met het Nexus Instituut een 
unieke masterclass, verzorgd door de wereldberoemde cellist Janos Starker.

De 81-jarige Janos Starker dankt zijn reputatie niet alleen aan zijn technische 
beheersing, maar ook aan zijn superieure talent anderen te onderwijzen en te 
inspireren. U kunt zelf deze uitzonderlijk begaafde cellist aan het werk zien 
in een eenmalige masterclass. Bestel uw plaatsbewijzen door de bijgevoegde 
bestelbon in te sturen of te bellen met het Kassa/Bespreekbureau van Het 
Concertgebouw, telefoon 020 – 671 8345.

Concertgebouw, Kleine Zaal,
Donderdag 11 mei 2006, 14.00 uur

Toegang: € 15,00

Ter gelegenheid van de Nexus-lezing brengt Mercury een bijzondere dubbel-
cd uit: Janos Starker, A Living Legend, met daarop onder meer alle cellosuites 
van J.S. Bach. Abonnees op Nexus kunnen deze dubbel-cd bestellen voor de 
kortingsprijs van € 10,00. Niet-abonnees betalen de (tijdelijke) prijs van € 14,95. 
U kunt uw bestelling aangeven op de bijgevoegde antwoordkaart van het Nexus 
Instituut. Nieuwe abonnees op Nexus ontvangen de cd als welkomstgeschenk.

Het Nexus Instituut dankt voor hun steun

Stichting Vrienden van het Nexus Instituut, Provincie Noord-Brabant, 
Gemeente Tilburg, k p m g Accountants, k p m g Meijburg & Co., 

De Welten Groep

Nexus Instituut
Postbus 90153  5000 l e   t i l b u r g

tel. 013 - 466 3450  fax 013 - 466 3434
info@nexus-instituut.nl  www.nexus-instituut.nl


