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Anoniem
Surinaams gebed
Adonai *

pauze

Anoniem
Sint Maartenliederen
Sinte Mertensaus *

Erik van der Horst 1984
Sint Maaaaaarten! **
De stad is nu van ons **

Georg Friedrich Händel
Jubilate HWV 279 (1713)

* Arrangement door Judith en Tineke Steenbrink
** wereldpremière

Dit concert is live te beluisteren via NPO Radio 4 en live te bekijken via de website
  www.nporadio4.nl/live. Presentatie: Leonard Evers

Via de European Broadcasting Union (EBU) wordt dit concert live uitgezonden in Duitsland 
(Deutschland Kultur). Latere uitzendingen vinden o.m. plaats in Frankrijk (Radio France), 
Polen, Letland, Bulgarije en Suriname.

900 jaar geleden – op 2 juni 1122 om precies te zijn – kreeg 
Utrecht, na een fikse strijd, stadsrechten: een eigen rechtbank en 
bestuur. Dat betekende het begin van hoe en wat Utrecht nu is. 
Het jubileum wordt het hele jaar door grootscheeps gevierd en dit 
Vrijdagconcert wordt het daverende slotstuk van die viering. 

opkomst van Groot-Brittannië, zowel wat betreft 
politiek als wetenschap en kunst.
Alsof hij het aanvoelde, had Georg Friedrich 
Händel drie jaar eerder Italië verlaten en zich in 
Engeland gevestigd. Hij was inmiddels ver-
trouwd geraakt met de Engelse muziekwereld en 
begon al aardig naam te maken. In die tijd 
waren staat en religie onontwarbaar met elkaar 
verbonden. Voorafgaand aan militaire campag-
nes werd in de kerk de zegen afgesmeekt en voor 
de overwinningen werden speciale dankdiensten 
gehouden. Hierbij was een Te Deum (een lof- en 
danklied) een belangrijk element. Het is niet 
bekend of Händel een opdracht kreeg of dat het 
zijn eigen initiatief was, in ieder geval voltooide 
hij op 14 januari 1713 – een paar maanden voor 
de Vrede van Utrecht – het Utrecht Te Deum, en 
schreef hij kort daarop het bijpassende Jubilate. 

In deze muziekavond komt er van alles samen: 
de viering van de stadsrechten van negen 
eeuwen geleden, die van de ondertekening van 
de Vrede van Utrecht in 1713 (ook een heel 
belangrijke gebeurtenis voor de stad) én, omdat 
dit concert plaats vindt op 11 november, ook de 
dag van Sint Maarten, de patroonheilige van 
Utrecht.
Zo’n uitzonderlijk en driedubbel feest vraagt 
om minstens even bijzondere musici. Twee van 
de beste barokorkesten, Holland Baroque en de 
Nederlandse Bachvereniging, werken voor het 
eerst samen, met behalve het Nederlands 
kamerkoor en vier grote solisten, twee koren 
van kathedraalscholen: dat van Utrecht en dat 
van Suriname!

Händel – Utrecht Te Deum
In het begin van de achttiende eeuw teisterde de 
Spaanse successieoorlog Europa. Toen in 1713 
met het tekenen van de Vrede van Utrecht de 
rook van het krijgsgewoel eindelijk optrok bleek 
het machtsevenwicht in Europa gewijzigd. 
Spanje en Nederland betekenden weinig meer, 
Frankrijk kwam er goed van af, maar vooral 
Engeland kwam sterk uit de strijd. De Vrede 
van Utrecht bleek de start voor de opzienbarende 

Willem Pijper

DRIEDUBBEL
FEEST

Georg Friedrich Händel, natuurgetrouw portret 
zonder pruik door Philippe Mercier ca. 1730

http://www.nporadio4.nl/live
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Rameau – Ouverture en 
Tambourin
Jean-Philippe Rameau was in Frankrijk een van 
belangrijkste operacomponisten van zijn tijd. 
Dat had wel even geduurd, want hij moest het 
met zijn eigen ‘Franse’ stijl opnemen tegen de 
populaire Italiaanse opera’s van Jean-Baptiste 
Lully. Rameau begon zijn carrière als theoreti-
cus, pas omstreeks zijn vijftigste begon zijn 
doorbraak met (onder meer) zijn tragédie lyrique 
Dardanus, een pakkend muziektheaterwerk vol 
kruidige harmonieën en vloeiende melodieën. 
Het dansante Tambourin, met de rinkelende 
tamboerijnbelletjes, komt uit het begin van de 

Het is duidelijk dat Händel zich voor dit werk 
had verdiept in de muziek van de toen al 
overleden, door de Britten nog altijd op handen 
gedragen Henry Purcell, want het Utrecht Te 
Deum draagt sporen van Purcells Te Deum and 
Jubilate for St. Cecilia’s Day van 1694. 

Marais –Tempête
De Franse componist Marin Marais schreef vier 
opera’s en honderden stukken voor strijkers. Hij 
was dan ook de beste gambist van zijn tijd 
(begin van de achttiende eeuw). Marais wist 
stemmingen en gebeurtenissen raak te treffen in 
zijn muziek. Tempête (storm) komt uit een van 
zijn opera’s (Alcyone) die, zoals in die tijd 
gebruikelijk, alle vier gaan over een figuur uit de 
Griekse mythologie. In dit deel van de opera 
komt een van de hoofdpersonen in levensgevaar 
tijdens een woedende storm op zee. De muziek 
lijkt te sidderen van angst en van de moordend 
hoge golven. Tegelijkertijd barst ze ook van 
energie. Dat Alcyione Marais’ meest favoriete 
opera werd was aan dit kort-maar-krachtige 
onderdeel te danken. Natuurlijk met een 
hoofdrol voor de windmachine.

opera, waar Cupido een dansje doet met de 
Gratiën. Na Dardanus groeide de waardering 
voor Rameau’s Franstalige opera’s. Uiteindelijk 
(in 1745) werd hij zelfs benoemd tot Compositeur 
du Cabinet du Roy. Vier jaar daarna ontstond 
Naïs, een ‘pastorale héroïque’. De opera opent 
met deze feestelijke Ouverture vol razendsnelle 
strijkersfiguren en energiek tromgeroffel.

Sint Maarten
Hierna volgen in het programma traditionele 
Sint Maartenliedjes en een nieuw lied Sint 
Maaaaaarten! van Erik van der Horst. Sint-
Maartensdagen op 11 november zijn er al sinds 
de vijfde eeuw. Het is de naamdag van een jonge 
Hongaarse soldaat van het Romeinse leger. Het 
verhaal gaat dat deze Martinus van Tours zijn 
mantel in tweeën sneed om een arme bedelaar te 
helpen. Vlak daarna werd Martinus christen en 
nog wat later werd hij zelfs de bisschop van 
Tours. In de zevende eeuw werd hij schuts-
patroon van Utrecht. 
In de loop van de tijd werd Sint Maarten echt 
een kinderfeest, waarin de kinderen in groepjes 
liedjes zingend langs de huizen gaan om als 
beloning snoepjes te krijgen. Er zijn door de 
eeuwen heen talloze van die Sint Maartenliedjes 
geschreven.
Volgens componist/musicus/acteur Erik van der 
Horst hebben die liedjes vaak grappige, wat 
‘stoute’ en brutale trekjes, wat het zingen ervan 
nóg leuker maakt. 
Daarom besloot hij dat zijn nieuw gecompo-
neerde Sint Maartenslied (Sint Maaaaaarten!) 
‘Een moderne potpourri van alle traditionele 
Sint Maartenliedjes’ moest zijn: ‘Ruig, een 
beetje hysterisch, hip en stoer. Het is een echte 
‘popsong’ met klassieke lijnen’.

Van der Horst –  
De stad is nu van ons
Met deze ’finale ode’ van Erik van der Horst 
eindigt het Sint Maarten-deel van dit concert. 
‘Muziek componeren is voor mij, net als het 
maken van een voorstelling of acteren, een 
verhaal vertellen’, aldus Van der Horst, die 
behalve de teksten ook de orkestpartituur 
(‘moderne muziek voor barokorkest, popachtig 
en meezingbaar’) schreef. Het verhaal gaat over 
wat een kind vindt, wil en verwacht van zijn stad.’

Händel – Jubilate
Dit Jubilate is de afronding en het slot van het 
Utrecht Te Deum en in dit geval ook het eind-
stuk van het concert. Werkten in het Te Deum 
koor en solisten vaak samen, in het Jubilate 
zitten verschillende mooie solo’s en duo’s, zoals 
het credo-achtige Be ye sure that the Lord he is 
God, voor alt en bas. De muziek wordt ge-
kenmerkt door het spel van langzaam tegen 
snel, lange lijnen uit het orkest tegen snelle 
zestienden door het koor en omgekeerd, zoals in 
Serve de Lord. 
Het slotkoor heeft de tekst van de zegening die 
wordt uitgesproken na de mis. Hier klinkt al iets 
door van Händels Messiah van dik 30 jaar later.

Agnes van der Horst

Sint Maartensdagen op 
11 november zijn er al 
sinds de vijfde eeuw. 
Het is de naamdag van 
een jonge Hongaarse 
soldaat van het 
Romeinse leger. 

Marin Marais Jean-Philippe Rameau Erik van der Horst



Te Deum
Ambrosiaanse lofzang ca. 400

We praise thee, O God, we 
acknowledge thee to be the Lord.
All the earth doth worship thee, the 
Father Everlasting.
To thee all angels cry aloud, the heav’ns 
and all the powers therein.
To thee Cherubin and Seraphin continu-
ally do cry,
Holy, Holy, Holy, Lord God of Sabaoth.

Heav’n and earth are full of the majesty 
of thy glory.
The glorious company of the apostles 
praise thee.
The goodly fellowship of the prophets 
praise thee.
The noble army of martyrs praise thee.
The holy church throughout all the 
world doth acknowledge thee,
the father of an infinite majesty,
thine honourable, true and only son,
also the Holy Ghost the comforter.
Thou art the King of Glory, O Christ.
Thou art the everlasting Son of the 
Father.
When thou took’st upon thee to deliver 
man, thou did’st not abhor the Virgin’s 
womb.

When thou had’st overcome the sharp-
ness of death thou did’st open the 
kingdom of heav’n to all believers.

Thou sittest at the right hand of God in 
the glory of the Father.
We believe that thou shalt come to be 
our judge.
We therefore pray thee, help thy serv-
ants, whom thou hast redeemed with 
thy precious blood.

Make them to be numbered with thy 
saints in glory everlasting.
O Lord, save thy people and bless thine 
heritage.
Govern them and lift them up for ever.

Day by day we magnify thee.
And we worship thy name, ever world 
without end.
Vouchsafe, O Lord, to keep us this day 
without sin.
O Lord, have mercy upon us.

O Lord, let thy mercy lighten upon us, 
as our trust is in thee.

O Lord, in thee have I trusted, let me 
never be confounded.

Vandaag is ’t Sintre Merten
Vandaag is ‘t Sintre Merten,
en morgen is ‘t de kruk.
Wij komen uit goede herten,
en helpt ons uit den druk.

Wij prijzen U, o God

Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.

Tot U roepen alle engelen, tot U de 
hemelen en alle machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen 
die zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der 
hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid.
U looft het roemvol koor der apostelen,

U looft het lofwaardig getal der 
profeten,
U looft de blanke stoet der martelaren.
U prijst de heilige Kerk over heel de 
aarde:
U, Vader, onmetelijk in majesteit;
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en 
hoog verheven;
U, Heilige Geest, de Vertrooster.
Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te 
brengen
geen vrees hebt gehad voor de schoot 
van de Maagd.

Gij die de prikkel van de dood hebt 
overwonnen
en voor de gelovigen het hemels rijk 
hebt geopend.
Gij zit aan Gods rechterhand in de 
glorie van de Vader.
Gij zult als rechter komen, zoals wij 
geloven.
U dan smeken wij: kom uw dienaars te 
hulp,
die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt 
gered;
Laat ons geteld worden onder uw 
heiligen in de eeuwige heerlijkheid.
Red, Heer, red uw volk en zegen uw 
erfdeel,
hoed hen, en draag hen voor immer.

U willen wij prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

Wees genadig, Heer, spaar ons deze 
dag voor de zonde.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U 
over ons.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over 
ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar 
U.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid.

Wij zullen van ze leven van hier niet gaan,
of wij hebben wat opgedaan.
Hout, hout, turven hout,
kloere, kloeren haantje,
een turfken, of een spaantje,
hoe wijd zal da’ vliegen?

Georg Friedrich Händel – Utrecht Te Deum 
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GEZONGEN
TEKSTEN

Anoniem - Sint Maartenliederen
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Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart.

En ‘s nachts heeft Sint Maarten een 
groots droomgezicht,
Hij ziet daar de bedelaar in ‘t hemelse 
licht.
En dan weet Sint Maarten wie kruiste 
zijn pad:
Zijn God en zijn koning, die leeft in zijn 
hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart.

Martijn van Tours 
(Johannes Stalpaert 
van der Wiele)
Martijn van Tours!
Die Sinte Williboord 
Tot goede cours
Van sijn ghepreeckte woord
Patroon verkoren heeft,
En die nu leeft
Te samen in de vreughd,
Met een vernieuwde jeughd;
Te samen inde vreughd
Uw’s Heeren; Wilt ons met uw’ gebe’en 
verweeren.

Heer IESU Christ!
Ben ick, (hoe kleyn en snood’
Mijn dienst oock is)
U vollick noch van nood’:
‘k En schroom den arbeyd niet,
Als maer geschied
Uw’ alderliefsten wil,
Zoo houde ick mijn stil.
Uw’ alderliefsten wil,

Over de markt en over den dijk
‘t zal ‘ne goeie Sintre Merten zijn,
krijg ‘k wat a’s te blieft?

Vandaag is ‘t Sintre Merten
en morgen is ‘t Sinte Kruk.
Dan komen de goeie herten,
Die hadden zo gere een stuk.
Een houtje of een turrefke,
Sinte Mertes kurrefke.
Wij zullen van hier niet gaan,
of we hebben wat opgedaan.

Vandaag is Sintre Merten
en morgen is ‘t Sinte Kruk.
We hebben nog goede harten,
wij lusten zo graag nog een stuk.
een holletje of een turfken
in Sinte Martens kurrefken.
Geeft wat, holdt wat,
alle dagen weer wat.

Vandaag is ‘t Sintre Merten,
en morgen is ‘t de kruk.
Wij komen uit goede herten,
en helpt ons uit den druk.

Wij zullen van ze leven van hier niet 
gaan,
of wij hebben wat opgedaan.
Hout, hout, turven hout,
kloere, kloeren haantje,
een turfken, of een spaantje.
Hoe wijd zal da’ vliegen?
Over de markt en over den dijk.
‘t Zal ‘ne goeie Sintre Merten zijn,
krijg ‘k wat a’s te blieft?

Geschiede.
’t Is rede dat den Heer biede.

Maer boven al
Zoo recht ons wederom
Den droeven val
van uw’ verheven Dom.
Vervoeght u krachtigh woord
Met Willeboord.
En krijght ons vanden Heer,
Den dienst van ‘t Autaer weer,
En krijght ons vanden Heer
Te samen
Hier peys, en daer de vrede. Amen.

Sint Maarten reed 
door weer en wind
Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten reed door weer en wind,
Zijn vurig paard droeg hem gezwind;
Sint Maarten reed met vollen moed,
Zijn mantel dekt’ hem warm en goed.

Een oude, een oude,
een oude man stond aan de baan;
hij keek de ridder smekend aan:
“Och help mij, help mij uit de nood,
ik vind hier in deez’ kou de dood.”

Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten was zeer aangedaan,
hij bleef voor de arme bedelaar staan,
hij trok zijn slagzwaard uit de schee
en sneed zijn mantel vlug in twee.

De oude, de oude,
De oude man kwam ’s nachts weer om;
hij had de halve mantel om.
Hij sprak tot Maarten zonder spot
en zei: “Ik ben de lieve God!”

Daar rijdt door de 
avond
Daar rijdt door de avond een ridder te 
paard,
Zo wijd hangt zijn mantel, tot over zijn 
zwaard.
‘t Is ridder Sint Maarten op weg naar de 
stad,
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart.

Een bedelaar ziet hem, luid roept hij 
hem aan:
“O Maarten heb medelij en blijf bij mij 
staan!”
Wat doet nu Sint Maarten op weg naar 
de stad?
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart.

Hij heeft niets te geven, geen geld en 
geen brood;
hij heeft slechts zijn mantel die wijd is 
en groot.
Wat doet nu Sint Maarten, op weg naar 
de stad?
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart,
Soldaat van de koning, met God in zijn 
hart.

Hij snijdt nu zijn mantel in tweeën uiteen;
De helft krijgt de bedelaar heel warm 
om zich heen.
En voort rijdt Sint Maarten, op weg naar 
de stad,
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Adonai, blessi de Yu Nen.
Roos fu saron Yu de so bun.
Tranga Gado, santa de Yu Nen, 
Yu tranga anoe in rigeri ala se.

Sinte Mertensaus 
Sinte Mertensaus, soldaatje staat te 
beven,
Is t dan gin treurig leven, 
Den ’t soldaatje stao te beven.
Hout, hout, turrefke hout
’s Winters is ‘t altijd koud.

Sinte Mertensaus, soldaatje staat te 
beven,
Is t dan gin treurig leven, 
Den ’t soldaatje stao te beven.
Hout, hout, turrefke hout
’s Winters is ‘t altijd koud.
’s Winters is ‘t altijd koud.
’s Winters is ‘t altijd koud.

Erik van der Horst – 
Sint Maaaaaarten!
Sint Maaaaaaaarten! 
Sint Maaaaaaaaaaaarten! 
De koeien hebben...
Mense, pas op je mande 
We zelle ze verbrande 
Mense, pas op je mande 
We zelle ze verbrande
Rook vuur, brand vuur
Al met zijn blote armen 
Hij zou ‘m gaarne warmen

Sint Maaaaaaaarten! 
Sint Maaaaaaaaaaaarten!
Schaartje, wou niet knippen 

Dus laat ons er goed voor zorgen
Zodat de toekomst naar haar lacht, want

De stad is nu van ons
De straten en de stenen
’Tis niet voor altijd
Maar nu mogen we het lenen
De stad is nu van ons
En straks zal ik het gaan bepalen 
Dus geef het nu voorzichtig door 
Voor de kinderen van later

De bomen en de parken
Die hoor je nooit klagen

Jubilate
Psalm 100
O be joyful in the Lord, all ye lands. 
Serve the Lord with gladness, and 
come before his presence with a song.
Be ye sure that the Lord he is God. It is 
he that hath made us and not we 
ourselves. 
We are his people, and the sheep of his 
pasture.
O go your way into his gates with 
thanksgiving, 
and into his courts with praise. 
Be thankful unto him, and speak good 
of his name.
For the Lord is gracious, his mercy is 
everlasting, and his truth endures from 
generation to generation.
Glory be to the Father. Glory be to the 
Son, and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning, is now, and 
ever shall be, world without end.
Amen.

Adonai, geheiligd is Uw Naam. 
Roos van Saron, U bent zo goed. 
Machtige God, heilig is Uw Naam,
Uw machtige hand regeert alle zeeën

Touwtje, wou niet knope 
Sunnermeertentuutje
En laat me daarmee lopen
Hier woont ’n rijke man
Die ons wel wat geven kan 
Geven, geven wordt bedankt 
Want ons kaarsje is afgebrand
Kip kap kugel
Mien moeke is ’n duvel 
Mien voader is n saotan 
Daar ben ik ’n kind van
Sinte mik mak
M’n moeder is een dikzak 
M’n vader is een hamer 
Smijt ‘m door de kamer
Sint Maaaaaaaarten! 
Sint Maaaaaaaaaaaarten!

Erik van der Horst – 
De stad is nu van ons
De stad is nu van ons

Ik heb zoveel mooie stukjes
Van de stad al eens bekeken
En al is Utrecht nog zo oud
Heeft ze nog nooit zo jong geleken
De huizen en de mensen
De grachten, de Domtoren
Ook al veranderd mijn stad elke dag 
Ben ik zo blij hier thuis te horen

Want deze stad is ook mijn dorpje
Vol met kansen, vol met kracht

Maar blijven ze altijd zo groen? 
Is wat ik me af ga vragen
Geachte hooggeplaatste mensen 
Neem onze toekomst serieus
‘t Is niet alleen ’t geld wat telt
Maar hebben wij straks nog een keus?

Want de stad is ook mijn dorpje
Laat het bloeien zonder winstdoel
Zodat het over duizend jaren
Nog steeds de plek is waar ik me thuis voel

We geven de stad weer door 

Juicht
Psalm 100
Alle mensen op aarde, juich voor de Heer!
Dien de Heer met blijdschap.
Kom vrolijk zingend naar Hem toe.
Geef toe dat de Heer God is.
Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van 
Hem.
We zijn zijn volk, zijn schapen, en Hij is 
onze Herder.
Ga met een danklied zijn poorten 
binnen.
Kom met een danklied naar het plein 
van zijn heiligdom.
Prijs de Heer! Dank Hem!
Want de Heer is goed.
Zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw houdt nooit op. 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en 
aan de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu is en 
altijd zal zijn, wereld zonder eind. 
Amen

Adonai 
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Philipp Ahmann, dirigent 
• sinds januari 2020 is Philipp Ahmann (1974) artistiek directeur van het MDR Rundfunkchor 
 Leipzig, waarmee hij al een langdurige samenwerking heeft
• van 2008 tot 2018 was hij chef-dirigent van het NDR-koor in Hamburg, waarnaast hij ook oude 

muziekensembles leidde als de Akademie für Alte Musik Berlin, B’Rock, Bell’arte Salzburg, 
Concerto con Anima, Concerto Köln, Le Concert Lorrain en het Elbipolis Barockorchester 
Hamburg

• ook leidde hij ensembles voor nieuwe muziek zoals het Raschèr Saxofoon Kwartet, het Ensemble 
Resonanz en het Fabergé Kwintet, en verder het Gürzenich Orkest Keulen, het MDR Symfonie 
Orkest en de NDR Radiophilharmonie 

• vocale ensembles die hij leidde waren het 
Rundfunkchor Berlin, het Groot Omroepkoor, 
het WDR Radiokoor, het SWR Vokalensemble 
en het RIAS Kamerkoor

• hij dirigeerde oratoria van Bach, Händel, 
Telemann, Haydn, Mendelssohn, het Requiem 
van Mozart  en L’enfance du Christ van Berlioz, 
alsmede diverse moderne werken

• Philipp Ahmann studeerde directie bij 
 Marcus Creed in Keulen

Dorothee Mields, sopraan 
• Dorothee Mields is één van de belangrijkste vertolkers van zeventiende- en achttiende-eeuwse 

muziek en wordt door publiek en pers geprezen om haar unieke timbre en aangrijpende  
interpretaties

• in seizoen 2021/22 nam ze deel aan projecten van Collegium Vocale Gent, het Orchestre des 
Champs-Élysées, de Nederlandse Bachvereniging, het Freiburger Barockorchester, Bachakademie 
Stuttgart, het Dresdner Kammerchor en Freitagsakademie Bern 

• ze zong op het Musikfest Berlin, Heinrich-Schütz-Fest, Bachfest Arnstadt, Bachfest Leipzig, met 
 Alte Musik St. Gallen en op de Ittinger Pfingstfestspiele
• ze werkt regelmatig samen met L’Orfeo Barockorchester, RIAS Kammerchor, Orkest van de 18de 

eeuw, Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto, The English Concert, Klangforum Wien en het 
Boston Early Music Festival Orchestra
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AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 
van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download). 

Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
voor slechts
10,- per jaar
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• in 2010 debuteerde hij in Europa met Lully’s Armide in het Théâtre de Gennevilliers
• in 2011 zong hij in het Festival d’Aix-en-Provence als Corydon in Acis and Galatea van Händel 
• daarna trad hij toe tot Le Jardin des Voix, de academie voor jonge zangers bij Les Arts Florissants; 
 Zachary verhuisde vervolgens naar Frankrijk, momenteel zijn thuisland
• hij werkt geregeld met o.m. Ensemble Pygmalion,Les  Arts Florissants, L’Arpeggiata, Les Talens 

Lyriques, Le Concert d’Astrée, Le Poème Harmonique, Le Concert Spirituel, Bach Collegium Japan, 
Collegium Vocale Gent en de Nederlandse Bach vereniging

• Zachary Wilder nam deel aan een tournee van zeven  maanden t.g.v. de 450e geboortedag van 
Monteverdi met Sir John Eliot Gardiner en de English Baroque Soloists, in de rollen van Eurimaco 
in Il Ritorno d’Ulisse in patria en Lucano in L’Incoronazione di Poppea

• en hij maakte talrijke tournees met Bach Collegium  Japan in Europa, de Verenigde Staten en Japan

Nicholas Mogg, bas
• de Britse bas Nicholas Mogg was in 2017 winnaar 
 van de Royal Over-Seas League Singers Section
• hij studeerde bij Mark Wildman en Iain Ledingham 
 aan de Opera Course van de Royal Academy 
 of Music en is lid van de International Opera Studio 
 aan de Staatsoper Hamburg
• in 2018 ontving hij een Young Artist Development 
 Award via het Glyndebourne New Generation Plan
• Nicholas Mogg won o.m. in 2017 de Richard Lewis/
 Jean Shanks Award, in 2015 de Joan Chissell 
 Schumann Lieder Prize, de Elena Gerhardt Lieder 
 Prize, en het Oxford Lieder Young Artist Platform 
• Nicholas Mogg soleerde in de Barbican Hall, het 
Concertgebouw Amsterdam, Palau de la Música 

Catalana, Bozar Brussel, KKL Luzern, en de Philhar-
monie de Paris met o.m. Sir John Eliot Gardiner, Ton 
Koopman, Daniel Reuss en Sir Roger Norrington

• hij trad recentelijk op als Dancairo in Carmen, Baron 
Dauphol La Traviata, Il Commissario 
 Imperiale in Madama Butterfly en L’Officier Dialogue 
 des Carmélites
• hij zong in wereldpremières van componisten Samuel 
 Penderbayne, Lorenzo Romano, Johannes 
 Harneit en Salvatore Sciarrino
• en hij ging op tournee met het Orkest van de 18e 
 Eeuw voor Bachs Mis in b en Johannes- en 
 Matthäus-Passion 
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• Dorothee Mields werkte mee aan kamermuziek 
 projecten als Duft und Wahnsinn met Hille Perl en 

Lee Santana, Birds en Inspired by Song met Stefan 
Temmingh en Boccherini’s Stabat mater met het 
Salagon Quartet 

• Dorothee Mields geeft masterclasses aan de 
 Bachwoche Stuttgart en het Tafelmusik Baroque 
 Summer Institute in Toronto

Christopher Ainslie, altus 
• Christopher Ainslie’s recente en huidige opera-engagementen omvatten: de titelrol van Glucks Orfeo 

voor Seattle Opera; Terry Rutland in Nico Muhly’s Marnie voor Theater Freiburg en Oberon in A 
Mid summer voor Malmö Opera en voor Opera North

• op het concertpodium maakte hij zijn debuut met de Berliner Philharmoniker in een programma 
 van Bachcantates onder leiding van Sir Simon Rattle
• hij vertolkte de Matthäus-Passion op tournee met de Nederlandse Bachvereniging en op het Oregon 
 Bach Festival en Händels Il trionfo del tempo e disinganno met Les Passions de l’Ame in Bern
• recente hoogtepunten op het operatoneel zijn de debuten in de Semperoper Dresden als Prince 

Go-Go in een nieuwe productie van Le Grand Macabre in een regie van Calixto Bieito; in het 
Théâtre du Châtelet als David in Händels Saul en in het Teatro Real, Madrid als Unulfo in een 
nieuwe productie van Rodelinda

• hij trad op als Ottone Agrippina voor het Göttingen 
 Händelfestival, als Oberon in A Midsummer 

Night’s Dream voor ENO en in de titelrol van Glucks 
Orfeo voor de Opéra national de Lorraine, Opéra de 
Massy en Opéra de Lyon

• Christopher Ainslie zong in Bachs Weihnachtsoratorium 
 in Moskou met Vladimir Jurowski en met Les Musiciens 

du Louvre en Marc Minkowski, in de Matthäus-Passion 
tijdens het London Handel Festival, in Bachs Johannes- 
Passion met het Bournemouth Symphony Orchestra, 
Bachs Mis in b met het Oregon Bach Festival, waar hij 
ook Bachs Magnificat zong en de wereldpremière van 
James MacMillans A European Requiem

Zachary Wilder, tenor 
• de Amerikaanse tenor Zachary Wilder is een veelgevraagd solist voor repertoire uit de zeventiende 
 en achttiende eeuw
• hij studeerde aan de Eastman School of Music en aan de Moores School of Music, University of 
 Houston
• in 2007 maakte hij zijn debuut met Lully’s Psyché in het Boston Early Music Festival

Dorothee Mields © Harald Hoffmann

Zachary Wilder

Nicholas Mogg © Sim Canetty-Clarke

Christopher Ainslie



 

• de professionele spelers van het ensemble spelen op historische instrumenten en worden net als de 
 zangers gedreven door nieuwsgierigheid en speelplezier: hun hart klopt voor Bach en zijn tijdgenoten
• onder artistieke leiding van Shunske Sato laten zij de veelkleurigheid van de oude muziek én van de 
 Nederlandse Bachvereniging horen
 www.bachvereniging.nl
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Ensemble Nederlandse Bachvereniging © Simon van Boxtel

Holland Baroque 
• van Bach tot Chinese traditionals, van jazz tot Brabantse kloostermuziek uit de zeventiende eeuw; 
 met haar bijzondere programma’s is Holland Baroque een graag geziene gast op (inter)nationale podia
• in juni 2022 speelde het ensemble op het 

Bachfest in Leipzig en in december 2021 
debuteerde het nog in de Elb-
philharmonie in Hamburg

• Holland Baroque maakt onderdeel uit 
van de Nederlandse Culturele Basis-
infrastructuur en is onder andere 
winnaar van een Edison

• Tineke en Judith Steenbrink zijn als
artistiek team het kloppend hart van het 
ensemble; deze baroktweeling herschrijft 
repertoire naar de hand van Holland 
Baroque

• de afgelopen periode heeft het ensemble 
dankzij haar frisse creativiteit en door-
zettingsvermogen onophoudelijk  
initiatieven ontplooid, ook toen deuren 
van concertzalen gesloten waren

• livestreams, radio-opnames, schoolconcerten, podcasts, webinars en cd- opnames; waar mogelijk 
 speelt dit orkest altijd verder! Barok is nu.
 www.hollandbaroque.com 

Nederlandse Bachvereniging 
• de Nederlandse Bachvereniging is een uniek en toonaangevend vocaal-instrumentaal ensemble
• ruim 100 jaar geleden begon de Bachvereniging met het uitvoeren van Johann Sebastian Bachs 
 Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden
• sindsdien zet het ensemble zich met hart en ziel in om Bachs muziek met de wereld te delen
• met educatieve projecten, talentontwikkeling en ruim zestig concerten per jaar geven de musici 

invulling aan de missie Bach voor iedereen. Daarnaast kunnen muziekliefhebbers van over de hele 
wereld genieten van All of Bach: het YouTube-kanaal van de Bachvereniging vol hoogwaardige 
opnames van Bachs muziek

Holland Baroque

za 26 nov 2022 11:00 uur
Nederlandse Bachverenging o.l.v. Dorothee Mields
In de serie Bezin met Bach: Corine Koole over liefde 
Corine Koole spreker - Maud Vanhauwaert dichter 

zo 27 nov 2022 15:00 uur
Holland Baroque 
& Sven Ratzke
Love is Crazy

http://www.bachvereniging.nl
http://www.hollandbaroque.com 


Nederlands Kamerkoor
• het Nederlands Kamerkoor staat al meer dan 80 jaar aan de wereldtop van de koormuziek
• het NKK werkt met acteurs, dansers, dj’s en vj’s, dichters en wetenschappers om met zijn muziek 
 elke keer een actueel verhaal te vertellen
• het koor beheerst een repertoire van ruim 1000 jaar, van de vroege Middeleeuwen tot nu
• en het deelt kennis en inspiratie met Nederlandse koren via workshops en door koren te ‘adopteren’ 
 in voorprogramma’s van eigen concerten
• getalenteerde jonge zangers worden in het trainee-programma NKK NXT opgeleid tot ensemble
 zangers en om te experimenteren met nieuwe vormen van koormuziek
• het koor wordt in binnen- en buitenland geprezen, en won talrijke prijzen, o.m. De Ovatie, de 

klassieke muziekprijs van de VSCD voor het concertprogramma Via Crucis met Reinbert de Leeuw 
in 2016, en de Rotterdamse Operadagen Award in 2019

• sinds 2015 is Peter Dijkstra chef-dirigent van het koor, een van de meest gevraagde koordirigenten 
 ter wereld en bekend om zijn sprankelende uitvoeringen
• eerder chef-dirigenten waren Hans van de Hombergh, Kerry Woodward, Uwe Gronostay, Tõnu 
 Kaljuste, Stephen Layton en Risto Joost
• het koor werd opgericht door Felix de Nobel, die tot 1972 de eerste chef-dirigent was
• sinds 2015 is het Nederlands Kamerkoor gevestigd in Utrecht
 www.nederlandskamerkoor.nl 

Kathedrale Koorschool Utrecht 
• de Kathedrale Koorschool Utrecht is een basisschool in Utrecht waar kinderen welkom zijn die van 
 zingen houden; ze krijgen tijdens lestijd muziek- en koorlessen op hoog niveau
• de school is sinds de oprichting in 1959 gevestigd in een zeventiende-eeuws pand aan de Plompe-
 torengracht in de Utrechtse binnenstad; het is er veilig, kleinschalig en de uitstroomresultaten zijn 
 hoog
• de school is samen met de Koorschool Haarlem de enige basisschool in Nederland zonder 
 onderbouwgroepen; kinderen starten in groep 4
• de Koorschool heeft nauwe banden met het Kathedrale Koor Utrecht en de kinderen van groep 7 en 8 
 zingen maandelijks in de mis in de Catharinakathedraal
• de kinderen van groep 7 en 8 verlenen doorgaans hun medewerking aan verschillende concerten en 

uitvoeringen in het hele land, zoals aan Bachs Matthäus-Passion, maar ook aan de Notenkraker van 
Tsjaikovski

Kathedrale Koorschool Suriname
• de Kathedrale Koorschool Suriname (KKS) is een ‘School of Hope & Inspiration’
• kinderen van alle rassen en standen krijgen hier een kostbare schat mee: het wonder van hemelse  

 muziek; de kinderen worden als mens rijker en sterker, en dit geluk straalt af op hun omgeving
• de school staat in het centrum van een netwerk van kinderen, jongeren, hun ouders en dirigenten 
 van jeugdkoren
• de Kathedrale Koorschool Suriname is in oktober 2009 opgezet als onderdeel van het Twinning-
 project ‘Tools for Community Development’
• na een succesvolle pilot van een jaar is de school in 2010 als zelfstandige basisschool gestart
• een van de belangrijkste taken van het Kathedraal Jeugdkoor is het verzorgen van vieringen in de 
 Petrus & Pauluskathedraal in Paramaribo
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De dirigentenwereld is van oudsher een mannenbolwerk, maar de 
vrouwen komen eraan! In de 3-delige documentaireserie Vrouwen op 
de bok volgen we drie vrouwelijke dirigenten en onderzoeken we wat 
het betekent om in de huidige tijd een ‘maestra’ te zijn. 

Vrouwen op de bok is vanaf  november 2022 te zien op NPO 2 Extra & NPO Start.
nog te zien zijn deze afleveringen: 
zaterdag 12 november 12.00 uur
zaterdag 19 november 12.00 uur

Alle afleveringen gaan na hun uitzenddatum op NPO 2 Extra in een ‘loop’ en zijn dus 
meermaals te bekijken. Ook zijn de afleveringen vanaf dat moment te bekijken op NPO Start. 

Alle informatie incl. een beschrijving per aflevering zijn te vinden op: 
 www.avrotros.nl/klassiek/item/vrouwen-op-de-bok/

za 3 dec 2022 20:15 uur
Nederlands Kamerkoor Van Gogh in Me

http://www.nederlandskamerkoor.nl
https://www.avrotros.nl/klassiek/item/vrouwen-op-de-bok/


VOLGENDE
 CONCERTEN
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vrijdag 18 november 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Connesson & 
Beethoven 9 
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 

Krzysztof Urbański dirigent 
Klaas-Jan de Groot koordirigent 
Simona Saturova sopraan 
Esther Kuiper mezzosopraan 
Maximilian Schmitt tenor 
Markus Marquardt bas 

Connesson Heiterkeit (Nederlandse 
première) 
Beethoven Negende symfonie

vrijdag 25 november 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Oorlog en  
vrede  
van Benoit
Antwerp Symphony  
Orchestra 
o.l.v. Jac van Steen
Groot Omroepkoor 
o.l.v. Klaas Stok
Laurens Collegium 
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Octopus 
o.l.v. Bart van Reyn
October Kinderkoor Waelrant 
o.l.v. Marleen de Boo

Deirdre Angenent sopraan 
Cecile van de Sant mezzosopraan -  
Moeder
Frank van Aken tenor - Eerste gewonde
Bastiaan Everink bariton - De mensch, 
Geweld
Charles Dekeyser bas - Geest der  
duisternis
Lars Terray bariton - Tweede gewonde
Ivan Thirion bariton - Spotgeest

Peter Benoit De oorlog

Terugluisteren 
Wilt u nagenieten van het AVROTROS 
Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar 
de interviews met de dirigent, de 
componist of een solist? Luister dan terug 
(onder Uitzending Gemist) op 
 nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert

Of luister en kijk naar de vele klassieke 
muziekconcerten die AVROTROS heeft 
geregistreerd op YouTube via 
 www.youtube.com/avrotrosklassiek

http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.youtube.com/avrotrosklassiek

