


ERIC WHITACRE - COMPONIST & DIRIGENT
zaterdag 13 mei 2017 14.15-16.10 uur 

Spiegelzaal 13.40 -14.05 uur
 Maartje van Weegen in gesprek met Eric Whitacre

Groot Omroepkoor

Eric Whitacre dirigent

met medewerking van Ben Martin Weijand piano,
Hans Zonderop, Mark Haeldermans, Vincent Cox & Esther Doornink 
slagwerk (leden Radio Filharmonisch Orkest)

H5
hedendaags 2016-2017 56e seizoen

Eric Whitacre 1970
Lux Aurumque 2000

Leonardo Dreams of his Flying Machine 2001

Sarah Hopkins 1958
Past Life Melodies 1991

Eric Whitacre
Water Night 1995

Johann Sebastian Bach 1685-1750 | Edwin London 1929-2013
Come Sweet Death 

Eric Whitacre
Cloudburst 1992

pauze

lees verder op pagina 3



2 3

zaterdagmatinee.nl
Een compleet overzicht 
van komende en voorbije 
Mati nee-uitzendingen, 
handig bijeengebracht.
 zaterdagmatinee.nl

facebook en twitter
Via facebook en twitter 
houdt de Matinee u op 
de hoogte van het laatste 
nieuws rond de concerten. 
Volg ons en praat mee!

Matinee Café 
Na afloop van het concert praten Hans Haffmans en zijn 
gasten met elkaar na in het Concertgebouwcafé. 
Geïnteresseerd? Er zijn hoofdtelefoons voor wie wil 
meeluisteren. 
live op npo radio 4 |  radio4.nl/matineecafe 

uitzending
NPO Radio 4
en terugluisteren
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
Via de website kunt u de 
gehele uitzending terug-
luisteren op  radio4.nl. 
Enkele dagen ná ieder 
concert kunt u het concert 
(zonder pauzeprogramma) 
terugluisteren op 
 radio4.nl/concerten

programmaboekjes
Enkele dagen voor ieder 
concert kunt u het pro-
grammaboekje al inzien.
 zaterdagmatinee.nl

bestel nu uw nieuwe 
abonnement op 
concertgebouw .nl/
series

De brochure kunt u inzien 
op  zaterdagmatinee.nl 
of aanvragen per mail: 
info@zaterdagmatinee.nl

vanaf donderdag 1 juni 
kunt u ook kaarten voor 
de afzonderlijke concerten 
bestellen
  www.concertgebouw.nl 

/matinee 
zie ook pag 20 e.v.

De serie Hedendaags  
in seizoen 2017-2018
Hoe componisten op basis 
van andermans muziek iets 
nieuws maken: het thema 
‘Muziek 3.0’ komt komend 
Matinee-seizoen optimaal 
tot zijn recht in de serie 
Hedendaags.
György Ligeti (Lontano) 
heeft iets van Bruckner, 
terwijl de Oostenrijker 
Thomas Larcher (Tweede 
symfonie ‘Kenotaph’) 
terug grijpt op de roman-
tiek van en na Schubert. 
De Britten Knussen, 
Birtwistle, Wiggles-
worth en Adès zoeken 
de schoonheid in Igor 
Stravinsky, John Dowland, 
Matthew Locke en Fran-
çois Couperin.
Bijzonder spannend wordt 
het concert ‘Luys i luso’ 
van jazz-pianist Tigran 
Hamasyan, die vijftien 
eeuwen Armeense kerk-
muziek herinterpreteert.
U hoort solisten als Vik-
toria Mullova (viool) en 
Matthew Barley (cello), 
Barnabás Kelemen (viool), 
Steven Isserlis (cello) en 
Martin Fröst (klarinet). 
Klap op de vuurpijl: de 
geheel herschreven ‘film-
opera’ Sunken Garden 
van Michel van der Aa. 
3D-brillen aanwezig...

ERIC WHITACRE - COMPONIST & DIRIGENT
zaterdag 13 mei 2017 14.15-16.10 uur

tweede helft van het concert

Eric Whitacre
I Fall 2017
uit The Sacred Veil
geschreven in opdracht van los angeles master chorale 
en ntr zaterdagmatinee - wereldpremière

Child of Wonder 2017
uit The Sacred Veil
geschreven in opdracht van los angeles master chorale 
en ntr zaterdagmatinee - wereldpremière

traditional | Moses Hogan 1957-2003
Elijah Rock 

I want Jesus to Walk with Me 

The Battle of Jericho 

Eric Whitacre
Sleep 2000*

* met beelden van Anne Horjus
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54 die een digitale snelweg weet aan te leggen tussen YouTube en 
concertzaal. Een componist die zich op zijn gemak voelt in de 
eenentwintigste eeuw en niet bang is voor de teloorgang van de 
klassieke muziek. Gewoon door op te schrijven wat zijn hart 
hem ingeeft. The radio is always on.   

Depeche Mode, McDonald’s & cute sopranos
Eric Whitacre werd geboren in 1970, hij loopt dus al tegen de 
vijftig, maar heeft nog steeds geen eigen lemma in de online 
New Grove Encyclopedia of Music. Zou dat er wel zijn, dan 
begon het waarschijnlijk met de zin: ‘studeerde aan de Juilliard 
School of Music in New York compositie bij David Diamond en 
John Corigliano’. Maar wat eraan voorafging is hoogst onge-
bruikelijk en vele malen boeiender. Eric groeide op in een 
doorsnee gezin in Nevada, had een blauwe maandag pianoles, 
speelde trompet in de schoolharmonie en was idolaat van de 
popgroep Depeche Mode. Hij was ook een knappe jongen, die 
de dollars die hij met een reclamefilmpje voor McDonald’s 
verdiende besteedde aan de aanschaf van een synthesizer. 
Noten lezen kon hij niet. Wanneer hij moest auditeren voor de 
harmonie luisterde hij goed naar zijn voorganger en speelde 
hem op zijn gehoor na, compleet met foute noten. Zijn passie 
voor popmuziek leefde hij uit op zijn synthesizer en honderden 
popsongs waren het gevolg. Dat hij geen noten kon lezen bleek 
geen belemmering voor een muziekopleiding aan de Universi-
teit van Las Vegas. Een vriend haalde hem over om in het 
schoolkoor mee te zingen vanwege de cute sopranos. In Erics 
eigen woorden was dit het moment waarop zijn hele bestaan 
kantelde. Hij maakte kennis met de koorklank en werd een 
choir geek – een bezetene. Twee jaar later componeerde hij zijn 
eerste koorwerk.
Vanaf dat moment komt de carrière van Whitacre in een 
stroomversnelling. Hij wordt aangenomen als leerling van de 
prestigieuze Juilliard School, krijgt les van David Diamond, een 
academicus met wie hij niets heeft, en van John Corigliano, die 
hem begrijpt en kan helpen. Ondanks alle beginnersfouten 
presteert hij het om met een handvol korte werken voor koor 
en harmonieorkest in no time de aandacht op zich te vestigen. 
Zijn creatieve geest ziet mogelijkheden in de nieuwe media en 
hij lanceert een nieuw fenomeen: het virtuele koor. Via het 

We’re here in New York, and there’s construction work going on outside. 
And it’s been rhythmic for the last five minutes, and I have been hearing 

a piece of music back there. Just a part of my mind that’s trying to 
extrapolate form and colour out of what’s happening back there. And 

it’s always like that, it’s always on, the radio is always on.

Zo beschrijft Eric Whitacre het componerende deel van zijn 
brein, als een radio die altijd aanstaat. Een kenmerkende 
uitspraak van een man die niet alleen trefzeker zijn noten weet 
te kiezen, maar ze even gemakkelijk weet toe te lichten. Wat 

daarbij opvalt is de eenvoud van zijn 
keuzes, in muziek zowel als gesproken 
woord. Eenvoud die zijn doel weet te 
treffen en weet te ontroeren zonder 
gemakzucht of sentimentaliteit. De kern 
van zijn handelen wordt bepaald door 
één universele gedachte: communicatie. 
Een componist die niet alleen een pu-
bliek zoekt, maar hartstochtelijk probeert 
zo veel mogelijk uitvoerenden aan zich te 
binden. Op zichzelf niets bijzonders, 
Mozart en Beethoven wilden niet anders. 
Het bijzondere is dat Whitacre als geen 
ander begrepen heeft dat hij als compo-
nist het gebruik van de nieuwe media 
moet maximaliseren om zijn doel te 
bereiken. In dat opzicht verdient hij 
evenveel respect als de mannen die een 
eeuw geleden vochten voor hun auteurs-
recht. In een tijd dat juist dat recht door 
diezelfde nieuwe media onder enorme 
druk is komen te staan, is hij in staat 
gebleken om wegen te vinden naar een 
nieuw en jong publiek. Een componist 

“THE RADIO IS ALWAYS ON”

56e seizoen 13 mei 2017
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6 7“I’m not an atheist, but I’m not a Christian either” 
Het verfrissende aan Whitacre zal voor een groot deel van zijn 
jeugdige publiek liggen in het feit dat zijn werken niet geba-
seerd zijn op religieuze teksten, al mogen ze nog zo ‘hemels’ 
klinken. Pas toen een van zijn beste vrienden een kind verloor 
schreef hij een koorwerk op een Bijbelse tekst, over het verdriet 
van David over de dood van zijn zoon Absalom – When David 
heard. Maar tijdens zijn verblijf in Cambridge voelde hij naar 
eigen zeggen de wens in zich opkomen om iets te doen met 
liturgische teksten.
De werken waarmee hij aanvankelijk zijn reputatie verdiende, 
en die voor een deel ook in het programma van vanmiddag 
figureren, maken gebruik van wereldlijke teksten. Het zijn in 
feite uit hun krachten gegroeide madrigalen, met één kenmer-
kende eigenschap: een schurende harmonie die ontstaat door 
de opeenstapeling van naast elkaar liggende tonen. Dat is geen 
uitvinding van Whitacre, maar een erfenis van György Ligeti 
uit 1966. Ligeti componeerde toen zijn Lux Aeterna voor zestien-
stemmig koor waarin hij tonen opeenstapelt tot zogenaamde 
clusters. Stanley Kubrick gebruikte het in de soundtrack van zijn 
film 2001: A Space Odyssey en zo ging Ligeti’s muziek de wereld 
over. Ligeti heeft moeten procederen om iets van de rechten op 
zijn werk verzilverd te zien, maar in muzikale zin waren de 
gevolgen fenomenaal. Componisten van een volgende generatie 
ontdekten dat de techniek van het clusteren zich niet hoefde te 
beperken tot avant-gardistische klanken. Koorzangers ontdek-
ten hoe spannend het is om naast iemand te staan die een toon 
zingt die net tegen jouw geluid aanschurkt. 

London, Hopkins, Hogan
Naast eigen werk dirigeert Eric Whitacre vandaag een aantal 
werken die van diezelfde techniek gebruik maken, in meer-
dere toepassingen. De Amerikaanse componist Edwin London 
(1929-2013) had op een van zijn workshops voor aankomende 
koordirigenten een geniale inval. Neem een willekeurige 
koraalzetting van Johann Sebastian Bach. Laat die eenmaal 
gewoon doorzingen, en geef vervolgens de individuele zan-
gers de vrijheid om hun eigen partij naar believen op te 
rekken. Op die manier ontstaan gestapelde klanken die 
uiteindelijk altijd weer terugkeren naar een harmonieus 

YouTube-kanaal kunnen aspirant zangers hun koorpartij 
inzingen met Whitacre als virtuele dirigent. Een computernerd 
dient zich aan om al die brokstukjes samen te voegen tot een 
coherent geheel, en het resultaat slaat in als een bom. Miljoe-
nen malen wordt de clip bekeken en uiteraard volgen er nieuwe 
versies. Whitacre is een YouTube sensation met een regelrechte 
tophit: Lux Aurumque. Er volgt een Virtual Choir 2.0 met meer 
dan tweeduizend inzendingen van de titel Sleep. Voor het 
Virtual Choir 3.0, Water Night melden zich bijna vierduizend 
zangers uit 73 landen.   
In 2010 wordt hij uitgenodigd om als composer in residence te 
komen werken voor de University of Cambridge. Hij verhuist 
met zijn echtgenote, de sopraan Hila Plittmann, en hun zoontje 
naar Londen. Daar richt hij de Eric Whitacre Singers op, een 
professioneel koor waarmee hij wereldwijd tournees onder-
neemt. Een contract met het label Decca is het gevolg, met 
onmiddellijk een Grammy Award voor het eerste album, Light 
and Gold. In 2015 verhuist de familie terug naar Los Angeles. 
Eric Whitacre is naar alle waarschijnlijkheid de enige klassieke 
componist die het zich kan permitteren aan merchandising te 
doen, met Virtual Choir koffiebekers, baseballpetjes en T-shirts 
met de tekst I am a Choir Geek.

Virtual Choir 3.0: 
Water Night



8 9geïnspireerd door een gedicht dat Silvestri ‘bij toeval’ op zijn 
keyboard liet liggen: Child of Wonder. Daarover zegt hij: 
“meestal memoriseer ik een gedicht en leef er een tijd mee 
voordat ik begin met componeren, maar deze keer werd ik 
gedreven om meteen te gaan improviseren. Ik realiseerde me 
ook dat het een onderdeel moest worden van een groter 
geheel, een werk met de titel The Sacred Veil. Het idee achter 
Silvestri’s gedicht is een lint van energie tussen de levenden 
en de doden, en op momenten van dood en geboorte wordt 
dat lint erg dun.” The Sacred Veil is gebaseerd op een tragische 
gebeurtenis in het leven van Charles Anthony Silvestri: het 
overlijden aan kanker van zijn 35-jarige echtgenote Julie, nu 
twaalf jaar geleden.

Sleep, Leonardo Dreams, Lux Aurumque
Niet alleen I Fall en Child of Wonder maar ook Sleep is een 
gestolde herinnering die Silvestri als volgt beschrijft. “Whita-
cre schreef dit werk oorspronkelijk op een tekst van Robert 
Frost. Toen bleek dat er een embargo rustte op de tekst vroeg 
hij mij om een nieuwe tekst te maken. Oorspronkelijk ging 
mijn tekst alleen over een jong kind dat zich verzet tegen de 
slaap. Maar het heeft een donkere en diepe betekenis gekre-
gen door de dood van mijn vrouw.”
Over Leonardo Dreams of his Flying Machine vertelt Silvestri: “we 
kwamen op het krankzinnige idee van een stuk met de titel 
Leonardo Dreams of his Flying Machine, en besloten tot een 
filmische vertelling over Leonardo, gebaseerd op de poëtische 
observaties uit diens notities, inclusief de aankoop van een 
vlucht duiven. De korte tekstregels en het wisselen tussen 
Engels en Italiaans verhogen het gevoel van Leonardo’s 
urgentie, frustratie en obsessie om te kunnen vliegen. Einde-
lijk krijgt hij wat hij nodig heeft, en zijn vliegen representeert 
‘de triomf van een mens die opstijgt in de droom van een 
sterveling’.” 
Lux Aurumque markeert de eerste kennismaking van compo-
nist en tekstdichter, hier in de vertaling die Silvestri maakte 
van een gedicht van Edward Esch: Light and Gold. Whitacre 
werd getroffen door de haiku-achtige eenvoud en de diepte 
van dit gedicht en wilde een Latijnse tekst voor zijn koor-
zetting. 

eindpunt: het slot akkoord. Een en ander kan dan nog verdui-
delijkt worden door een ‘kooriografie’. Londons idee heeft in 
de Amerikaanse koorwereld wortel geschoten, waarbij onver-
anderlijk gekozen wordt voor de koraalzetting van Komm, 
süsser Tod.    
Sarah Hopkins (1958) vertegenwoordigt Australië en Nieuw-
Zeeland met holistische klanken die inspiratie putten uit de 
muziek van de aboriginals, compleet met didgeridoo en 
keelzang. Met haar Past Life Melodies heeft ze de harten van 
legioenen amateurzangers veroverd. Een simpele chant, 
zonder tekst, is het enige wat de koorleden moeten onthou-
den. Met gebruikmaking van een handvol elementaire tech-
nieken komt zo een evocatief en meeslepend muzikaal bouw-
werk tot stand.
Moses Hogan (1957-2003) heeft de koorwereld verrijkt met 
schitterende arrangementen van spirituals, de ongemakkelijke 
erfenis van de slavenhandel. De ontroerende liederen die het 
gevolg waren kent iedereen. Net als Eric Whitacre richtte de 
veel te jong gestorven Moses Hogan zijn eigen koren op, The 
Moses Hogan Singers en The Moses Hogan Chorale.   

I Fall, Child of Wonder

Words are very unnecessary
They can only do harm

==========
Enjoy the silence

De laatste regels van de hitsingle Enjoy the silence uit 1990 van 
de Britse popgroep Depeche Mode staan symbolisch voor de 
strijd tussen woord en muziek waarover al menig klassiek 
componist gestruikeld is. In de popmuziek gaat het anders 
– daar is de componist vaak tevens tekstdichter of schrijft de 
hele groep samen aan een nummer. Eric Whitacre werkt al 
jaren samen met een jeugdvriend, Charles Anthony Silvestri, 
historicus en dichter. Samen vormen ze in de woorden van 
Whitacre een song-writing team. 
Whitacre is een begenadigd verteller, maar laat liever zijn 
muziek voor zichzelf spreken. Over de beide werken die 
vanmiddag hun première beleven is hij kort: ze werden 

Moses Hogan

Charles Anthony 
Silvestri



1110 Lux Aurumque
Lux,
Calida gravisque pura velut aurum
Et canunt angeli molliter
modo natum.

Edward Esch, translated to Latin  
by Charles Anthony Silvestri *1965

Leonardo Dreams of his Flying 
Machine 
I. 
Leonardo Dreams of his Flying Machine…
Tormented by visions of flight and 
falling,
More wondrous and terrible each than 
the last,
Master Leonardo imagines an engine
To carry a man up into the sun…
And as he’s dreaming the heavens call 
him,
softly whispering their siren-song:
“Leonardo. Leonardo, vieni á volare”. 

(“Leonardo. Leonardo, come fly”.)
L’uomo colle sua congiegniate e grandi 
ale, facciendo forza contro alla resistente 
aria.

(A man with wings large enough and duly 
connected might learn to overcome the 
resistance of the air.)

II.
Leonardo Dreams of his Flying Machine…
As the candles burn low he paces and 
writes,
Releasing purchased pigeons one by one
Into the golden Tuscan sunrise…
And as he dreams, again the calling,

The very air itself gives voice:
“Leonardo. Leonardo, vieni á volare”. 

(“Leonardo. Leonardo, come fly”.)
Vicina all’elemento del fuoco…

(Close to the sphere of elemental fire…)
Scratching quill on crumpled paper,
Rete, canna, filo, carta.

(Net, cane, thread, paper.)
Images of wing and frame and fabric 
fastened tightly.
…sulla suprema sottile aria.

(…in the highest and rarest atmosphere.)

III.
Master Leonardo Da Vinci Dreams of his 
Flying Machine…
As the midnight watchtower tolls,
Over rooftop, street and dome,
The triumph of a human being ascen-
ding
In the dreaming of a mortal man.
Leonardo steels himself,
takes one last breath,
and leaps…
“Leonardo, Vieni á Volare! Leonardo, 
Sognare!” 

(“Leonardo, come fly! Leonardo, Dream!”)

Charles Anthony Silvestri, &  
Leonardo da Vinci

Water Night, Cloudburst
Water Night en Cloudburst op gedichten van Octavio Paz zijn 
spontane reacties op een bestaande tekst. Over Water Night 
vertelt Whitacre: “In januari 1995 bracht ik een dag door met 
mijn mentor Dr. Bruce Mayhall, en in een vier uur durend 
gesprek overtuigde hij me ervan om mijn schoolopleiding af te 
maken en mijn leven als beroepsmusicus voort te zetten. Heavy 
stuff. Uit dankbaarheid wilde ik een stuk voor hem schrijven dat 
recht deed aan zijn wijze woorden. Ik kwam thuis, sloeg mijn 
boek met gedichten van Octavio Paz open en begon te lezen. 
Wat toen gebeurde is moeilijk te beschrijven. Terwijl ik las 
hoorde ik de muziek en just started taking dictation zo snel als ik 
kon en na zo’n drie kwartier was het klaar. Ik heb zoiets daar-
voor en ook daarna nooit meer meegemaakt.”
Cloudburst maakt gebruik van een eeuwenoud geluidseffect. 
Whitacre vertelt dat hij het idee om regen te imiteren door 
middel van fingersnapping opdeed bij de padvinders. De ‘donder-
plaat’ was bij de première een afgedankte lap zinken dakbedek-
king. 

‘The world according to Adams’ is dit jaar het thema van de 
ZaterdagMatinee. Wat de inmiddels zeventigjarige John Adams 
in de afgelopen decennia losgemaakt heeft in de perceptie van 
‘klassieke muziek’, daarover zijn de geleerden nog lang niet 
uitgepraat. Maar als er één componist geweest is die de kijk op 
koorzang een flinke kick in the pants gegeven heeft, is het Eric 
Whitacre.  

Siebe Riedstra

G
E

Z
O

N
G

E
N

 T
E

K
S

TE
N

Light,
warm and heavy as pure gold
and angels sing softly
to the new-born babe.



13Past Life Melodies
[geen tekst]

Water Night
gezongen in het Engels

Night with the eyes of a horse that 
trembles in the night,
night with eyes of water in the field 
asleep
is in your eyes, a horse that trembles,
is in your eyes of secret water.

Eyes of shadow-water,
eyes of well-water,
eyes of dream-water.

Silence and solitude,
two little animals moon-led,

drink in your eyes,
drink in those waters.

If you open your eyes,
night opens, doors of musk,
the secret kingdom of the water opens
flowing from the center of night.

And if you close your eyes,
a river, a silent and beautiful current,
fills you from within,
flows forward, darkens you,
night brings its wetness to beaches
in your soul.

Octavio Paz, 1914-1998
adapted by Eric Whitacre,  

translation by Muriel Rukeyser

Come Sweet Death 
Come, sweet death!
Come, soothing rest.
Come and lead me homeward.
I am weary of life and longing.
Come, I am waiting for thee,
come now and set me free!
My eyes at last are gently closing now.
Come, blessed rest!

Cloudburst
La lluvia...
Ojos de agua de sombra,
ojos de agua de pozo,
ojos de agua de sueño.
Soles azules, verdes remolinos
picos de luz que abren astros
como granadas.
Dime, tierra quemada, no hay agua?
Hay sólo sangre sólo hay polvo,
sólo pisadasde pies desnudos sobre la 
espina?

La lluvia despierta...
Hay que dormir con los ojos abiertos,
Hay que sonar con las manos
Soñemos sueños activos de rio
Buscando su cause, sueños de sol 
soñando sus mundos
hay que soñar en voz alta,
hay que cantar
hasta que el canto eche
raíces, tronco, ramas,
hay que desenterrar la palabra perdida
recordar que dicen sangre, la marea,
la tierra y el cuerpo,
volver al punto de partida.

Octavio Paz, 1914-1998, adapted by Eric 
Whitacre, translation by Lysander Kemp

La noche de ojos de caballo que tiemblan en 
la noche,
la noche de ojos de agua en el campo 
dormido,
está en tus ojos de caballo que tiembla,
está en tus ojos de agua secreta.

Ojos de agua de sombra,
ojos de agua de pozo,
ojos de agua de sueño.

El silencio y la soledad,
como dos pequeños animales a quienes guía 
la luna,
beben en esos ojos,
beben en esas aguas.

Si abres los ojos,
se abre la noche de puertas de musgo,
se abre el reino secreto del agua
que mana del centro de la noche.

Y si los cierras,
un ríote, inuda por dentro

avanza, te hace oscura:
la noche moja riberas en tu alma.

The rain…
Eyes of shadow-water
eyes of well-water,
eyes of dream-water.
Blue suns, green whirlwinds,
birdbeaks of light pecking open
pomegranate stars.
But tell me, burnt earth, is there no water?
Only blood, only dust,
Only naked footsteps on the thorns?

The rain awakens…
We must sleep with open eyes,
we must dream with our hands,
we must dream the dreams of a river seeking 
its course,
of the sun dreaming its worlds,
we must dream aloud,
we must sing 
till the song puts forth roots,
trunk, branches, birds, stars,
we must find the lost word,
and remember what the blood,
the tides, the earth, and the body say,
and return to the point of departure…

12



1514 Elijah Rock 
Oh Elijah, oh Elijah
Oh (Elijah rock) Elijah (Oh)
Oh (Elijah rock) (Elijah rock) (Oh)

Come on sister help me to pray tell me 
my Lord don't pass this way

Elijah rock, Elijah rock
Elijah rock oh, Elijah rock Elijah
(Elijah rock shout shout, Elijah rock 
comin’ up lawdy, Elijah rock shout 
shout, Elijah rock comin’ up the Lawd)

Elijah (Satan aint nothin' but a)
Snake in the grass
He's a conjur, he's a liar
Halleluya Lord

Elijah rock, Elijah rock
Elijah rock oh, Elijah rock Elijah
(Elijah rock shout shout, Elijah rock 
coming up loudy, Elijah rock shout 
shout, Elijah rock coming up the Lord)

Elijah rock
(If I could I surely would)
Elijah rock
(Stand on the rock where Moses stood)
Elijah rock
(If I could I surely would)
Elijah rock
(Stand on the rock where Moses stood)

Elijah rock, oh Elijah rock,
Hallelujah Jesus,
Comin’ up Lord.

trad. spiritual, arr. Moses Hogan

I Fall
Listening to your labored breath
your struggle ends as mine begins.
You rise, I fall.
Fading 
Yet already gone 
What calls you I cannot provide?
You rise, I fall.
Broken with a heavy hand
I reach to you and close your eyes.
Your rise, I fall.

Charles Anthony Silvestri

Child of Wonder
Child of wonder 
Child of sky.
Time to end your voyage 
Time to die.
Silent slumber calls you dark and deep,
Child of soft surrender
Child of sleep.

Child of sorrow,
Child of rain.
There is no tomorrow,,
No more pain.
Turn your silvered sail toward the light,
Child of mourning,
Child of night.

I am here, my child.
Child of irridescence,
Child of dream,
Stars and moons will guide you
Down the stream.
Stretched on ocean waves of endless 
foam,
Welcome home my child,
Welcome home.

Charles Anthony Silvestri & Edward Esch

Talk about your kings of Gideon,
Talk about your men of Saul
But none like good old Joshua
And the battle of Jericho.
 
That morning Joshua fit the battle of 
Jericho, Jericho
Joshua fit the battle of Jericho and the 
walls come tumbling down.
 
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of 
Jericho.
 
Right up to the walls of Jericho
He marched with spear in hand,
"Go blow that ram horn," Joshua cried,
"Cause the battle am in my hand."
 
God almighty then the lamb ram sheep 
horn begins to blow,
And the trumpets began to sound,
And Joshua commanded the children to 
shout!
And the walls come a tumbling down.
 
Oh Lord, you know that Joshua fit the 
battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
The walls come tumbling down.
 
Oh Lord, you know that Joshua fit the 
battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
The walls come tumbling down.

trad. spiritual, arr. Moses Hogan

I want Jesus to Walk with Me
I want Jesus to walk with me.
I want Jesus to walk with me.
All along in my pilgrim journey.
Lord, I want Jesus to walk with me.

In my trials, Lord, walk with me.
In my trials, Lord, walk with me.
When my heart is almost breaking.
Lord, I want Jesus to walk with me.

When I'm troubled, Lord, walk with me.
When I'm troubled, Lord, walk with me.
Lord, when my head is bowed in sorrow,
Lord, I, Lord, I want Jesus to walk with 
me.

trad. spiritual, arr. Moses Hogan

The battle of Jericho 
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of 
Jericho.
 
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho,
Joshua fit the battle of Jericho and the 
walls come tumbling down.
 
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of 
Jericho.
 
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho,
Joshua fit the battle of Jericho and the 
walls come tumbling down.
Joshua fit the battle, the battle of Jericho
Joshua fit the battle, the battle of 
Jericho.



16 17Eric Whitacre
De Amerikaanse componist en dirigent 
Eric Whitacre studeerde aan het Juilliard 
School of Music. Hij was vijf jaar artist-in-
residence bij het Sidney Sussex College, 
Cambridge University (VK), en is dat nu 
bij het Los Angeles Master Chorale. 
Whitacre werd geboren in Nevada, 
speelde op school in een marching band 
en in een techno-popgroep, leerde 
zingen tijdens zijn studie aan de Univer-
sity of Nevada en ging daarna compositie 
studeren bij John Corigliano en David 
Diamond aan de Juilliard School in New 
York. Hij won verschillende prijzen en 
kreeg opdrachten van onder andere de 
BBC Proms, het London Symphony 
Orchestra & Chorus, Chanticleer, Julian 
Lloyd Webber en het Philharmonia 
Orchestra, The Tallis Scholars, het 
Rundfunkchor Berlin en The King’s 
Singers. De laatste jaren werkte hij 
samen met de Britse soul-singer-songwri-
ter artist Laura Mvula, Annie Lennox, 
componist Jeff Beal (van onder andere 
The House of Cards), accordeoniste Ksenija 
Sidorova en de Noorse singer-songwriter 
Marius Beck.

Groot Omroepkoor
Met zestig vocalisten is het Groot Om-
roepkoor het grootste professionele koor 
van Nederland. Sinds de oprichting in 
1945 brengt het koor een breed reper-
toire, waarbij de bezetting vanzelfspre-
kend afhankelijk is van de muziek en de 
visie van de dirigent. Het koor is nauw 
verbonden met de Nederlandse Publieke 
Omroep. Het merendeel van de concer-
ten vindt plaats in de omroepseries in 

Utrecht (het AVROTROS Vrijdagconcert 
in TivoliVredenburg) en Amsterdam (de 
NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagoch-
tend Concert in het Koninklijk Concert-
gebouw), dikwijls in samenwerking met 
het Radio Filharmonisch Orkest. Het 
repertoire in deze series strekt zich uit 
van klassiek tot hedendaags, met op-
drachtwerken van Nederlandse compo-
nisten als De Raaff, Wagemans, Diderik 
Wagenaar, Manneke en Zuidam, en 
premières van buitenlandse componis-
ten onder wie MacMillan, Kancheli, 
Goebaidoelina, Henze en Adams. Op het 
programma staan daarnaast inmiddels 
‘klassieke’ twintigste-eeuwse werken, 
opera en het romantische repertoire. Het 
Groot Omroepkoor wordt bovendien met 
enige regelmaat uitgenodigd door Het 
Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en de 
Berliner Philharmoniker. Op cd’s schit-
tert het Groot Omroepkoor in een breed 
repertoire, met opnamen van onder 
meer MacMillan, Ravel, Hartmann, 
Mozart, Rachmaninov, Mahler, Beetho-
ven, Jeths en Van Gilse. De eerste officiële 
chef-dirigent van het Groot Omroepkoor 
was Kenneth Montgomery. Na hem 
waren respectievelijk Robin Gritton, 
Martin Wright, Simon Halsey, Celso 
Antunes en Gijs Leenaars chef-dirigent 
van het koor. Sinds 1 maart 2015 is Klaas 
Stok koorleider van het Groot Omroep-
koor. Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010.
Op 19 september aanstaande krijgen het 
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor de Concert gebouw Prijs 
2017 uitgereikt.

Sleep
The evening hangs beneath the moon,
A silver thread on darkened dune.
With closing eyes and resting head
I know that sleep is coming soon.
Upon my pillow, safe in bed,
A thousand pictures fill my head.
I cannot sleep, my mind’s a-flight;
And yet my limbs seem made of lead.
If there are noises in the night,
A frightening shadow, flickering light,
Then I surrender unto sleep,
Where clouds of dream give second 
sight,
What dreams may come, both dark and 
deep,
Of flying wings and soaring leap
As I surrender unto sleep,
As I surrender unto sleep.

Charles Anthony Silvestri
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Messiaen Les offrandes oubliées
Rihm Tweede pianoconcert  
nederlandse première
Bruckner Zevende symfonie

Leonardo Dreams of His Flying Machine is 
uitgevoerd in rood krijt, houtskool en 
wit krijt, olieverf, pen en ink, en zilver 
(zilverstift op geprepareerd papier). Het 
verhaal gaat over Leonardo Da Vinci en 
zijn drang om te kunnen vliegen. De 
illustraties van Anne zijn een soort 
droombeelden, grotendeels gebaseerd 
op de kunstwerken en studietekeningen 
van Da Vinci. Leonardo Dreams of his 
Flying Machine zal begin 2018 worden 
uitgegeven.

Anne Horjus
De in Friesland (Woudsend) geboren 
kunstenaar, schrijver en illustrator 
Anne Horjus (48) woont sinds 2003 in 
de Verenigde Staten. Anne ontwerpt 
theaterdecors, maakt theaterpoppen en 
schrijft mee aan een handleiding met 
kinderprogramma’s voor alle openbare 
bibliotheken in 44 staten. Hij is een 
veelgevraagd spreker en groepstrainer 
(vooral in scholen en bibliotheken). Zijn 
illustraties zijn te vinden in boeken in 
Nederland, België en de Verenigde 
Staten. 
De illustraties voor Sleep, in zwart 
potlood en airbrush, vertellen het 
verhaal van een veertje dat op de aarde 
neerdaalt. Het landt op het kussen van 
een jongetje dat net naar bed is ge-
bracht door zijn vader. Nadat de tekst 
voor Sleep was geschreven door dichter 
Tony Silvestri, overleed zijn echtgenote 
aan kanker. Het veertje verbeeldt de 
troost en de aanwezigheid van de 
overleden moeder. Het boek is in 2013 
uitgegeven door Acroterion Books.

KOORLEIDER
Klaas Stok

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Aldona Bartnik
Annelie Brinkhof
Caroline Cartens
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Charlotte Janssen
Marielle Kirkels
Heleen Meijer
Tanja Obalski
Judith Petra
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Judith Sepulchre (stagiaire)
Varvara Tishina

ALT
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Daniëlla Buijck
Rut Codina Palacio
Ans van Dam
Enikö Gösi (stagiaire)
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Janneke Vis
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Pierrette de Zwaan

TENOR
Kevin Doss
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Ioan Micu
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Benedict Quirke
Jan Willem Schaafsma
Matthew Smith
Henk Vels
John Vredeveldt
Richard Zook

BAS
Gert-Jan Alders
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Dody Soetanto (stagiaire)
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
Tiemo Wang
Jan van Zelm

LUX AURUMQUE
Tanja Obalski sopraan

LEONARDO DREAMS OF HIS FLYING MACHINE 
Tanja Obalski sopraan
Judith Petra alt
Joep van Geffen bariton

CLOUDBURST 
Tanja Obalski sopraan
Joep van Geffen bariton & spreekstem

CHILD OF WONDER
Tanja Obalski sopraan

ELIJAH ROCK
Varvara Tishina sopraan

I WANT JESUS TO WALK WITH ME 
Varvara Tishina sopraan

THE BATTLE OF JERICHO
Varvara Tishina sopraan

koorsoli

G
R

O
O

T 
O

M
R

O
E

P
K

O
O

R

V
O

LG
E

N
D

E
 C

O
N

C
E

R
T zaterdag 20 mei 2017, 14.15 uur

Concertgebouw Amsterdam
serie symfonisch ii

ESCHENBACH:  
DEVOTIE EN EXTASE 
Radio Filharmonisch Orkest

Christoph Eschenbach dirigent

Tzimon Barto piano
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Invoelbaar drama in Simon Boccanegra
Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, James 
Gaffigan, Dimitri Platanias, Rafal Siwek, Alessandro 
Spina, Lianna Haroutounian, Giorgio Berrugi
Verdi Simon Boccanegra

Kleurrijke droomwerelden
Radio Filharmonisch Orkest, Markus Stenz, Viktoria 
Mullova, Matthew Barley
Ligeti Lontano Dusapin At Swim-Two-birds (WP)  
Larcher Tweede symfonie ‘Kenotaph’ (NP)

Vrijheid in morse
Les Siècles, Vlaams Radio Koor, François-Xavier Roth
Méhul Ouverture Les amazons Kleinheinz Mis in As 
Beethoven Vijfde symfonie  

OPERA 1

16 SEP 13.30U

HEDENDAAGS 1

30 SEP 14.15U

RFO & FRIENDS I 1 

7 OKT 14.15U

I
n ons 57ste seizoen staat het thema 'Muziek 3.0' centraal: hoe op vele manie-
ren muziek vaak geen eindpunt is, maar juist de aanzet tot iets nieuws vormt. 
Denk aan bewerkingen, (stijl)citaten, muzikale reacties…  
Drie Nederlandse componisten vroegen we een companion piece te schrijven 
bij achtereenvolgens Bruckners Achtste symfonie, Stravinsky’s Petroesjka en 
de Vespers van Rachmaninov. Het zijn drie van de bijna twintig nieuwe 
(opdracht)werken.

Verder? Jaap van Zweden dirigeert Hertog Blauwbaards burcht en een spannende 
eenakter (naar Edgar Allen Poe) van Willem Jeths. Vasily Petrenko keert terug met 
De gouden haan van Rimski-Korsakov. Markus Stenz brengt Elektra van Strauss. 
Wat dacht u van Verdi’s Requiem met Edo de Waart, Ein deutsches Requiem met 
Bernard Haitink? Grote werken, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest en 
het Groot Omroepkoor, onze eigen radio-ensembles van wereldklasse.
Andere wereldnamen: het Orkest van de Achttiende Eeuw, Cappella Amsterdam en 
Andrea Marcon, Britten Sinfonia en Thomas Adès, Osmo Vänskä, Stanislav Kocha-
novsky en Valery Gergiev, Julia Lezhneva en Viktoria Mullova, Michel van der Aa en 
Tigran Hamasyan...

Bent u komend seizoen weer bij de NTR ZaterdagMatinee? Een serie nemen kan nu al. 
Vanaf donderdag 1 juni kunt u ook kaarten voor de afzonderlijke concerten bestellen.
 www.concertgebouw.nl/matinee (losse kaarten)
 www..concertgebouw.nl/series/ntr-zaterdagmatinee (abonnementen)

NTR ZATERDAGMATINEE  2017-2018
GOK & FRIENDS 1 

14 OKT 14.15U

HEDENDAAGS 2

21 OKT 14.15U

OPERA 2 

28 OKT 13.00U

RFO & FRIENDS II 1 

4 NOV 14.15U

OUDE MUZIEK 1 

11 NOV 14.15U

RFO & FRIENDS I 2 

18 NOV 14.15U

Met de juiste tekst...
Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, Karel Mark Chichon, 
Dezsö Ránki
Kortekaas Voetnoten bij de men-selijke komedie: Mijmeringen van 
Arnon Grunberg (werktitel) (WP) Beethoven Koorfantasie
Prokofjev Romeo en Julia (suite)

Sunken Garden: dwaalsporen in paradijselijk 3D
Amsterdam Sinfonietta, André de Ridder, Roderick 

Williams, Katherine Manley, Claron McFadden, 
Kate Miller-Heidke, Jonathan McGovern
Van der Aa Sunken Garden (NP herziene 
versie)

René Jacobs dirigeert Beethovens bevrijdingsopera
Freiburger Barockorchester, Zürcher Sing-Akademie, René Jacobs, 
Tareq Nazmi, Johannes Weisser, Maximilian Schmitt, Marlis Petersen, 
Dimitry Ivashchenko, Robin Johannsen
Beethoven Leonore

De vrouwelijke Faust
Radio Filharmonisch Orkest, Valerio Galli, Rosanne Philippens
Puccini Capriccio sinfonico Busoni Vioolconcert 
Mascagni Rapsodia satanica (met film)

Vivaldi’s geest in Dresden
Concerto Köln, Julia Lezhneva
werken van Pisendel, Graun, Vivaldi en 
Hasse

Visman revisited
Radio Filharmonisch Orkest, Stanislav Kochanovsky, Mari Eriksmoen
Visman Sables, Oxygène Berlioz Symphonie fantastique
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22 23Einde van een tijdperk 
Groot Omroepkoor, Sigvards Klava
Momotenko Na Strastnoj (WP) Rachmaninov Vespers

Britse reflecties 
Radio Filharmonisch Orkest, Ryan Wigglesworth, Barnabás Kelemen
Knussen Flourish with Fireworks Wigglesworth Locke’s Theatre 
(NP) Birtwistle Night’s Black Bird (NP) Wigglesworth Vioolconcert 
Janácek Sinfonietta

Telemanns Dag des Oordeels
Orkest van de Achttiende Eeuw, Cappella Amsterdam, Andrea 
Marcon, Lisa Larsson, Carlos Mena, Thomas Cooley, Konstantin Wolff
Telemann Der Tag des Gerichts

Satire op de laatste tsaar
Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, 
Vasily Petrenko, Maxim Mikhailov, Viktor Antipenko, 
Alexander Vinogradov, Barry Banks, Venera 
Gimadieva, Aleksandra Kubas-Kruk
Rimski-Korsakov De gouden haan

Diefstal en een betoverende klarinettist 
Residentie Orkest, Nicholas Collon, Martin Fröst
De Graaff Café de nuit (werktitel) (WP) Borisova-Ollas Golden 
Dances of Pharaohs, voor klarinet en orkest Hillborg Klarinetconcert 
‘Peacock tales’ Stravinsky Petroesjka  

Componeren met open oren
Radio Filharmonisch Orkest, Edward Gardner, Jean-Efflam Bavouzet
Janácek Taras Bulba Bartók Eerste pianoconcert 
Lutoslawski Derde symfonie

Een staaltje ouderwetse meerstemmigheid
Ghislieri Choir & Consort, Giulio Prandi
Pergolesi Mis in D Jommelli Miserere Vivaldi Dixit Dominus RV 594

Requiem voor twee meesters
Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, Edo de Waart
Verdi Requiem

GOK & FRIENDS 2 

25 NOV 14.15U

HEDENDAAGS 3 

2 DEC 14.15U

OUDE MUZIEK 2

9 DEC 14.15U

OPERA 3 

16 DEC 13.30U

HEDENDAAGS 4 

13 JAN 14.15U

RFO & FRIENDS II 2 

20 JAN 14.15U

OUDE MUZIEK 3 

27 JAN 14.15U

GOK & FRIENDS 3

3 FEB 14.15U
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RFO & FRIENDS I 3 

10 FEB 14.15U

RFO & FRIENDS II 3 

17 FEB 14.15U

GOK & FRIENDS 4 

24 FEB 14.15U

RFO & FRIENDS I 4 

3 MRT 14.15U

RFO & FRIENDS II 4 

10 MRT 14.15U

HEDENDAAGS 5 

17 MRT 14.15U

OUDE MUZIEK 4

24 MRT 14.15U

Nachtstukken van Mahler en Dutilleux
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Valery Gergiev
Dutilleux Timbres, espace, mouvement Mahler Zevende symfonie 

Orgelsymfonie en Flammenschrift
Radio Filharmonisch Orkest, Stéphane Denève, Antoine Tamestit, 
Leo van Doeselaar
Connesson Flammenschrift (NP) Escaich Altvioolconcert (WP) 
Liszt Ave Maria von Arcadelt Saint-Saëns Orgelsymfonie

Haitink dirigeert Ein deutsches Requiem
Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, 
Bernard Haitink, Camilla Tilling, Hanno Müller-
Brachmann
Brahms Ein deutsches Requiem

Monumenten voor de vrijheid
NDR Elbphilharmonie Orchester, Thomas Hengelbrock, Pavol Bresnik
Wagner Ouverture Parsifal Rihm Reminiszenz (NP) 
Beethoven Zevende symfonie

IJzer, staal en schoonheid
Radio Filharmonisch Orkest, Emilio Pomàrico, Arthur Jussen, 
Lucas Jussen 
Revueltas Sensemayá Roukens Concert voor twee piano’s (WP) 
Prokofjev Tweede symfonie 
 
Licht op Armenië: Tigran Hamasyan
Staatskamerkoor van Jerevan, Harutyun Topikyan 
Tigran Hamasyan, ‘Luys i luso’ 
Armeense sacrale muziek van de vijfde tot de twintigste eeuw

Een antwoord op de passie van Scarlatti
Cappella Neapolitana, Ghislieri Choir, Antonio Florio
Scarlatti Stabat Mater Veneziano La passione secondo Giovanni (NP) 
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24 Die Seejungfrau compleet
Rotterdams Philharmonisch Orkest, James Conlon, Nelson Freire
Zemlinsky Die Seejungfrau Brahms Tweede pianoconcert

Thrillers met Jaap van Zweden
Radio Filharmonisch Orkest, Jaap van 
Zweden, Michelle DeYoung, Mikhail Petrenko
Jeths The Tell-Tale Heart (WP)  
Bartók Hertog Blauwbaards burcht

Niet zomaar eenvoudig
Radio Filharmonisch Orkest, Osmo Vänskä, 
Severin von Eckardstein
Fagerlund nieuw werk (WP) Beethoven Vierde pianoconcert
Nielsen Zesde symfonie ‘Sinfonia semplice’

De virtuositeit van Caldara
La Cetra, Barockorchester & Vokalensemble Basel, Andrea Marcon
Caldara La concordia de’ pianeti (NP)

Bruckner en het orgel
Radio Filharmonisch Orkest, David Zinman, Leo van Doeselaar
Welmers nieuw werk (WP) Bruckner Achtste symfonie

Muzikale maskers
Britten Sinfonia, Thomas Adès, Steven Isserlis, Nicolas Hodges
Prokofjev Eerste symfonie ‘Klassieke’ Stravinsky Eerste & Tweede 
suite voor klein orkest Adès Lieux retrouvés (NP)
Barry Pianoconcert (NP) Adès Three Studies from Couperin (NP)

Richard Strauss op zijn felst in Elektra
Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, Markus Stenz, Dalia 
Schaechter, Elena Pankratova, Asmik Grigorian, Károly Szemerédy, 

Thomas Piffka, Florian Just
Strauss Elektra

WP: wereldpremière | NP: Nederlandse première

RFO & FRIENDS I 5 

7 APR 14.15U

OPERA 4 

14 APR 14.15U

RFO & FRIENDS II 5 

21 APR 14.15U

OUDE MUZIEK 5 

28 APR 14.15U

RFO & FRIENDS I 6 

12 MEI 14.15U

HEDENDAAGS 6 

26 MEI 14.15U

OPERA 5

2 JUN 14.15U
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