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Sergej Prokofjev 1891-1953
Alexander Nevski opus 78 1938
Cantate voor mezzosopraan, koor en orkest 
De Rus onder het Mongoolse juk
Lied over Alexander Nevski
De kruisvaarders in Pskov
Sta op volk van Rusland!
De slag op het ijs
Het veld van de doden
Alexanders intrede in Pskov

Festival Le Guess Who? 
Herhaling Skrjabins Prométhée, le poème du feu in Festival Le Guess Who?  
in TivoliVredenburg om 23.00 uur 

Herhaling Sibelius en Prokofjev op zondag 14 november 2021 11.00 uur in het  
Zondagochtend Concert in het Concertgebouw Amsterdam 

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te volgen via de 
webcast op Youtube en  www.nporadio4.nl. Presentatie: Hans van den Boom

 

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

Sibelius – Nachtelijke rit en 
zonsopgang 
In de negentiende eeuw was praktisch heel 
Europa in de greep van het nationalisme. 
Kunstenaars, schrijvers en componisten zochten 
naar een eigen stem en identiteit in hun werk en 
vonden die in de volksmuziek, de natuur en de 
oude legenden van hun vaderland. 
De Fin Jean Sibelius was een nationalist in hart 
en nieren, en met reden: Finland was eeuwenlang 
een provincie van Zweden (Zweeds was zelfs de 
officiële taal) en in 1809 werd zijn land ook nog 
ingelijfd bij Rusland. Sibelius voelde zich sterk 
betrokken bij de strijd voor Finse autonomie. 
Veel van zijn composities zijn gebaseerd op de 
Kalevala, een Fins heldenepos uit de tijd van de 
Vikingen, maar in zijn symfonisch gedicht 
Nachtelijke rit en Zonsopgang weerklinkt vooral 
het Finse landschap. Het is een impressie van 
Sibelius’ tocht te paard naar een stadje in Karelië 
om runen (oud Germaanse schrifttekens) te 
bekijken. Of de muziek specifiek over déze rit 
gaat is niet helemaal duidelijk, want Sibelius trok 
vaker zo door zijn land en de eerste noten van het 
werk stammen al van zes jaar eerder, van 1901. 
Hoe het ook zij, de componist beschrijft hier 
geen rustig reisje, maar een woeste rit door een 
met spookachtig maanlicht beschenen wilde 
natuur. We horen eindeloos voortrazende 
stampende paardenhoeven, angstaanjagend 
vreemde beelden, dreigende duisternis en 
tenslotte de opluchting bij het opkomen van de 
zon. De uiterst beeldende muziek heeft veel 
typische Sibelius-kenmerken, zoals steeds 

De drie werken op dit programma 
dateren van het begin van de  
twintigste eeuw. Dat was een  
periode van radicale veranderingen 
in de klassieke muziek, maar ook 
een tijd waarin negentiende-eeuwse 
muziekvernieuwingen en maat-
schappelijke stromingen als  
nationalisme en symbolisme een 
rol speelden. 
Zo maakten Sibelius en Skrjabin gebruik van 
het door Franz Liszt ‘uitgevonden’ symfonisch 
gedicht, hebben de composities van Prokofjev en 
Sibelius nationale trekken en klinkt in Skrjabins 
Prométhée het symbolisme door.

Jean Sibelius

SIBELIUS, SKRJABIN, 
PROKOFJEV 

http://www.nporadio4.nl
http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl


aanhanger van het symbolisme. Hij hield zich 
bezig met het onderbewuste, het onverklaarbare 
en het verre onbekende verleden. Hij was een 
excentrieke persoonlijkheid, en zocht in zijn 
muziek voortdurend naar de verbinding van 
klanken, kleuren en licht. Zijn grootste streven 
was het creëren van Mysterium, een gigantisch 
werk voor orkest, piano, orgel, sopraan en koor, 
met daarbij een grote rol voor kleuren, geuren, 
beweging en de nevels uit de Himalaya. Het stuk 
zou zeven dagen en nachten moeten klinken. 
Mysterium is nooit voltooid, maar met Prométhée 
deed Skrjabin een stap in de richting. Naast veel 
blazers en een prominente rol voor de piano, 
nam hij in de partituur een (destijds niet 
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herhaalde ritmische motieven. Sibelius begint er 
zijn Nachtelijke Rit mee (na een korte, schette-
rende opening) en laat het lang aanhouden – je 
hoort de paarden constant heuvel op, heuvel af 
draven. De strijkers spelen zeker zo’n drie 
minuten praktisch alleen dit ritme (de trochee), 
totdat blazersmotieven zich bij hen voegen. De 
muziek wordt er steeds spannender door en 
roept beelden op van een helletocht achtervolgd 
door geesten. Tegen het eind begint de natuur 
langzaam te ontwaken. Het trochee-ritme 
verandert in snelle zestienden. Boven de violen 
verschijnen kleine blazersfiguurtjes, de muziek 
krijgt pastorale trekken. Met klaterende warme 
klanken van het koper komt de zon op en 
eindigt het werk triomfantelijk. 

Skrjabin – Prometheus, het 
vuurgedicht
Eindigt Sibelius zijn compositie met de opkomst 
van de zon, de Russische componist Alexander 
Skrjabin begint zijn Prométhée, le poème du feu 
met mist en duisternis (Chaos, zoals de compo-
nist deze eerste episode noemde). Hij baseerde 
dit werk voor piano, orkest en koor op de mythe 
van Prometheus, die het vuur onder de neus van 
de Grieks-mythologische oppergod Zeus 
wegkaapte om het aan de mensen te geven. Het 
symfonisch gedicht vertelt geen verhaal, maar is 
opgebouwd uit de akkoorden, klankkleuren, 
harmonieën en toonsoortwisselingen die de 
mythe in de componist opriep. Skrjabin was een 

Alexander Skrjabin in 1913

John Adams

bestaand) lichtorgel op, dat onder meer bij 
veranderingen van toonsoorten andere kleuren 
zou produceren. Tevens vereiste hij voor het 
einde van het stuk een groot koor, dat, gehuld 
in witte gewaden met rode linten, met ‘gesloten 
lippen’ moest zingen. 
Hoewel een lichtorgel nu weinig problemen zou 
opleveren wordt het werk bijna altijd zonder 
uitgevoerd, maar vanavond niet. Lichtkunstena-
res Noortje van den Eijnde maakte een recon-
structie van de lichteffecten die Skrjabin voor 
ogen stonden. Daarvoor bedient Ben Martin 
Weijand een klein midi-klavier waarop hij de 
partij speelt die Skrjabin ooit heeft geschreven 
in zijn partituur. Dit klavier staat in verbinding 
met een groot aantal objecten achter boven het 
orkest die samen een soort orgelpijpen lijken te 
vormen die de kleuren aannemen die Skrjabin 
bedacht. In Prométhée, le poème du feu speelt 
vooral de kleur rood een belangrijke rol. 
Skrjabin associeerde rood (symbool voor vuur 
en licht) met een F-groot-akkoord. Dat ‘mystie-
ke akkoord’ is al aan het begin van Prométhée te 
horen in de gedempte hoorns, komt daarna 
regelmatig terug en het sluit het werk, na het 
slotkoor, af. 
Skrjabin was een van de grote vernieuwers van 
de muziek van de twintigste eeuw, met name op 
het gebied van de harmonie. In het eerste 
decennium van de twintigste eeuw was zijn 
werk de grote rage bij de jonge generatie 
componisten van het conservatorium van 
Sint-Petersburg, onder wie Sergej Prokofjev. 

Sergej Prokofjev – Cantate 
Alexander Nevski
Als student aan het Sint-Petersburgse conserva-
torium was Sergej Prokofjev gefascineerd door de 
charismatische en mysterieuze persoon Skrjabin 
en zijn werk. In die tijd – vóór de Revolutie van 

1917 – konden Russische componisten nog vrij 
experimenteren, maar toen Prokofjev in 1936 na 
zijn vlucht voor de revolutie definitief terugkeerde 
naar zijn vaderland, belandde hij in een totaal 
andere maatschappij. Rusland was de Sovjet-Unie 
geworden en dictator Jozef Stalin bepaalde alles. 
Kunst en muziek moesten gemakkelijk te 
begrijpen zijn en vaderlandsliefde, heldhaftigheid 
en optimisme uitstralen. Een negatieve recensie 
van staatswege kon het einde betekenen van een 
componist. Prokofjev deed zijn best om de 
vereiste Sovjetstijl te combineren met zijn eigen 
compositiedoelen, maar slaagde daar niet altijd 
in. Na zijn gevaarlijk slecht gerecenseerde Eerste 
celloconcert kwam in datzelfde jaar (1938) de 
speelfilm Alexander Nevski uit waarvoor hij de 
muziek schreef. De film van Sergej Eisenstein 
(bekend van de Pantserkruiser Potemkin met de 
beroemde trappenscène) gaat over de dertiende- 
eeuwse Grootvorst Alexander Nevski, een 
nationale held en stichter van het Russische rijk. 

Sergej Prokofjev

Met klaterende warme 
klanken van het koper 
komt de zon op en  
eindigt het werk  
triomfantelijk. 
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Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

Support klassiek talent en geef 
hen het podium dat ze verdienen

DE TOEKOMST
GEEF OM

VAN KLASSIEK

Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 26-jarige 
cellist Anton Spronk, 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).

Het succes was enorm, en Prokofjev weer even 
veilig. Hij begon meteen aan een omwerking van 
de filmmuziek tot een cantate voor koor, orkest 
en mezzosopraan (alleen in deel 6 te horen).
De Cantate Alexander Nevsky bestaat uit 7 delen. 
Met veel koper, een uitgebreide slagwerksectie 
en eenvoudige (Stalin-bekorende) melodieën 
verklankte de componist de vereiste Sovjetstijl, 
maar mengde die met unieke, nieuwe elementen, 
diepgang en poëzie.

Dat is al hoorbaar in het orkestrale eerste deel 
met zijn doorzichtige unisono akkoorden 
opgebouwd uit heel hoge (viool, hobo) en lage 
(tuba) noten. Het langste en spannendste deel 
van de cantate is het vijfde. Het beschrijft de slag 
op het bevroren Peipusmeer. De strijd is in zijn 
geheel te volgen, vanaf de dreiging en de angst 
vooraf tot aan de uitdaging, het gevecht en de 
victorie. Groot en aangrijpend is het contrast 
met het volgende deel, ‘Het veld van de doden’, 
waarin koper en slagwerk zwijgen en een treurig 
lied klinkt. De cantate besluit met de terugkeer 
van ‘Het lied van Alexander Nevski’ van deel 
twee, uitgebreid met (onder meer) veel bekken-
slagen, vrolijke volksdans en een slotkoraal waar 
de dansmuziek nog doorheen klinkt. 

Agnes van der Horst

De strijd is in zijn geheel 
te volgen, vanaf de  
dreiging en de angst 
vooraf tot aan de uit
daging, het gevecht en 
de victorie.



1. Roes’ pod igom mongol’skim
zonder tekst

2. Pesnja ob Aleksandre Nevskom
A i bylo djelo na Neve-reke -
Na Neve-reke, na bol’sjoj vode.
Tam roebili my zloje voinstvo -
Zloje voinstvo, vojsko sjvedskoje.
Oech, kak bilis’ my, kak roebilis’ my!
Oech! Roebili korabli po dostotsjkam!

Nasjoe krov’-roedoe ne zjaleli my
Za velikoeyoe zemljoe roesskoejoe.
Gde prosjol topor, byla oelitsa,

Gde letelo kop’jo, pereoelotsjek

Polozjili my sjvedsov, nemtsjinov,
Kak kovyl’ travoe na soechoj zemle.
Ne oestoepim my zemljoe roesskoejoe.

Kto pridjot na Roes’, boedet nasmert’ 
bit!
Podnjalasja Roes’ soeprotiv vraga,
Podnimis’ na boj, slavny Novgorod!

3. Krestonostsy vo Pskove
Peregrinus, expectavi, 
Pedes meos in cymbalis.

4. Vstavajte, ljoedi roesskije
Vstavajte, ljoedi roesskije,
Na slavny boj, na smertny boj;

Vstavajte, ljoedi vol’nye,
Za nasjoe zemljoe tsjestnoejoe!

Zjivym bojtsam potsjot i tsjest’,
A mjortvym slava vetsjnaja!
Za ottsji dom, za roesski kraj,

Vstavajte, ljoedi roesskije!

Vstavajte, ljoedi roesskije,
Na slavny boj, na smertny boj;

Vstavajte, ljoedi vol’nije,
Za nasjoe zemljoe tsjestnoejoe!

Na Roesi rodnoj, na Roesi bol’sjoj

Ne byvat’ vragoe;
Podnimajsja, vstan’,
Mat’ rodnaja Roes’!

Vstavajte, ljoedi roesskije,
Na slavny boj, na smertny boj;

Vstavajte, ljoedi vol’nije,
Za nasjoe zemljoe tsjestnoejoe!

Vragam na Roes’ ne chazjivat’,
Polkov na Roes’ ne vazjivat’,
Poetej na Roes’ ne vidyvat’,
Polej Roesi ne taptyvat’.

Rusland onder het juk van de  
Mongolen

Lied van Alexander Nevski
Het gebeurde aan de Neva-rivier,
Aan de Neva-rivier, aan het grote water.
Daar hakten wij in op de boze troepen,
De boze troepen, het Zweedse leger.
Oef, wat hakten wij en wat sloegen wij!
Oef, wij hakten hun schepen in mootjes!
Ons rode bloed spaarden wij niet
Voor het grote Russische land.
Waar de bijl voorbijging,
kwam een weg te liggen
En waar de speer voorbijvloog een 
straat.
Wij maaiden de Zweden, die buitenlan-
ders, om
Als steppegras op de droge aarde.
Wij zullen het Russische land niet 
uitleveren.
Wie optrekt tegen Rusland wordt om 
hals gebracht!
Rusland is ten strijde getrokken tegen 
de vijand; Trek dan ten strijde, glorierijk 
Novgorod!

Kruisvaarders in Pskov
Ik, vreemdeling, verwachtte 
dat ik onder begeleiding van cimbalen 
zou optrekken.

Sta op, mensen van Rusland
Sta op, mensen van Rusland,
Ten strijde, glorierijk, ten strijde, op 
dood en leven!
Verrijs, volk van vrije mensen,
Voor ons eervolle land!

Wie levend terugkeert raapt eer en roem,
Wie sterft krijgt eeuwig heil!
Voor het huis der vaderen, voor het land 
der Russen,
Verrijs, volk van Russen!

Sta op, mensen van Rusland,
Ten strijde, glorierijk, ten strijde, op 
dood en leven!
Verrijs, volk van vrije mensen,
Voor ons eervolle land!

In ons vaderland Rusland, in het grote 
Rusland
Zal geen vijand zijn!
Verrijs, sta op,
moeder Rusland!

Sta op, mensen van Rusland,
Ten strijde, glorierijk, ten strijde, op 
dood en leven!
Verrijs, volk van vrije mensen,
Voor ons eervolle land!

De vijand zal niet over Rusland komen,
Met geen regiment in Rusland blijven,
Geen toegang vinden tot Rusland,
Geen Russische akkers vertrappen.

Sergej Prokofjev – Alexander Nevski opus 78 
Cantate voor mezzosopraan, koor en orkest
tekst: Sergej Prokofjev en Vladmir Lugovskoj
vertaling Russisch: Hans Boland
vertaling Latijn: K.E. Lutterkort
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Vstavajte, ljoedi roesskije,
Na slavny boj, na smertny boj;

Vstavajte, ljoedi vol’nije,
Za nasjoe zemljoe tsjestnoejoe!

5. Ledovoje poboisjtsje
Peregrinus, expectavi, 
Pedes meos in cymbalis.

Vincant arma crucifera!

Hostis pereat! 
Peregrinus, expectavi, 
Pedes meos in cymbalis, expectavi! 

6. Mertvoje pole
Ja pojdoe po poljoe belomoe,
Poletsjoe po poljoe smertnomoe.
Poisjtsjoe ja slavnych sokolov,
Zjenichov moich, dobrych molodtsev.

Kto lezjit, metsjami poroeblenny,
Kto lezjit, strelojoe poranenny.

Napoili oni krov’joe alojoe
Zemljoe tsjestnoejoe, zemljoe roesskoe-
joe.

Kto pogib za Roes’ smert’joe dobrojoe,

Potseloejoe tovo v otsji mjortvije,
A tomoe molodtsoe, sjto ostalsa zjit’,

Boedoe vernoj zjenoj, miloj ladojoe.

Ne voz’moe v moezj’ja krasivovo:
Krasota zemnaja kontsjitsja.

A pojdoe za chrabrovo.
Otzovitesja, jasny sokoly!

7. V’ezd Aleksandra vo Pskov
Na veliki boj vychodila Roes’.

Voroga pobedila Rus’.
Na rodnoj zemle ne byvat’ vragoe.
Kto pridjot, boedet nasmert’ bit!

Veselisja, poj, mat’ rodnaja Roes’!

Na rodnoj Roesi ne byvat’ vragoe.

Ne vidat’ vragoe nasjich roesskich sel;

Kto pridjot na Roes’, boedet nasmert’ 
bit!
Na Roesi rodnoj, na Roesi bol’sjoj
Ne byvat’ vragoe!

Veselisja, poj, mat’ rodnaja Roes’!

Na veliki prazdnik sobralasja Roes’.

Veselisja, Roes’, rodnaja mat’!

Sta op, mensen van Rusland,
Ten strijde, glorierijk, ten strijde, op 
dood en leven!
Verrijs, volk van vrije mensen,
Voor ons eervolle land!

De veldslag op het ijs
Ik, vreemdeling, verwachtte 
dat ik onder begeleiding van cimbalen 
zou optrekken,
Laat de van kruisen voorziene wapenen 
overwinnen!
Moge de vijand sneven!
Ik, vreemdeling, verwachtte
dat ik onder begeleiding van cimbalen 
zou optrekken!

Het doodsveld
Ik zal over de witte velden gaan
En over de doodsvelden vliegen.
Ik zal roemrijke valken zoeken,
Mijn bruidegommen, goede jonge 
kerels.
Sommigen liggen geveld door het 
zwaard,
Sommigen liggen gewond door pijlen.
Met hun dieprode bloed hebben zij de 
aarde gedrenkt,
De eervolle, Russische aarde.

Hen die gesneuveld zijn,
Voor Rusland de goede dood gestorven 
zijn,
Zal ik kussen op hun dode ogen,
En voor de jonge kerel die het leven 
behield
Zal ik een trouwe echtgenote zijn, een 
lieve vrouw.
Geen knappe man zal ik uitkiezen,
Aardse schoonheid is vergankelijk.

Ik zal een dappere man kiezen.
Hoor mij en antwoord, stralende valken!

De intocht van Alexander in Pskov
Rusland trok ten strijde, naar het grote 
gevecht.
Rusland versloeg de vijand.
In het vaderland zal geen vijand zijn.
Wie optrekt tegen Rusland wordt om 
hals gebracht!
Wees blij en vrolijk, zing, moeder 
Rusland!
In ons vaderland, Rusland, zal geen 
vijand zijn.
De vijand zal onze Russische dorpen 
niet zien.
Wie optrekt tegen Rusland wordt om 
hals gebracht!
In ons vaderland Rusland, in het grote 
Rusland
Zal geen vijand zijn!
Wees blij en vrolijk, zing, moeder 
Rusland!
Rusland is samengekomen voor een 
groots feest.
Rusland, wees blij en vrolijk, zing, 
moeder!
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Hannu Lintu, dirigent 
• de Finse dirigent Hannu Lintu 

studeerde aan het conservatorium 
van Turku en de Sibelius Acade-
mie in Helsinki waar Jorma 
Panula en Eri Klas zijn leermees-
ters waren

• hij was chef-dirigent van het 
Philharmonisch Orkest van 
Turku, het Symfonieorkest van 
Helsingborg, het Philharmonisch 
Orkest van Tampere en van 2013 
tot 2020 van het Fins Radio 
Symfonieorkest

• hij heeft een groot aantal opnames op zijn naam staan, waaronder cd’s met muziek van hedendaagse 
 Finse componisten als Saariaho, Tüür en Rautavaara en Magnus Lindberg
• Hannu Lintu was gastdirigent bij het Boston Symphony Orchestra, het Orchestre de Paris en het 
 Radio Filharmonisch Orkest
• zijn succesvolle producties van Wagners Tristan und Isolde en Wozzeck van Berg bij de Finse 
 Nationale Opera en Ballet leidden onlangs tot zijn benoeming als chef-dirigent bij dit gezelschap

Benjamin Goodson,  
koordirigent  
• de Engelse dirigent Benjamin Goodson is sinds 

1 september 2020 de nieuwe chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor voor minstens drie jaar

• geboren in Hertfordshire, VK, studeerde hij af 
met de hoogste prijs aan Hertford College in 
Oxford

• hij studeerde directie bij Sir Colin Davis, Paul 
 Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr
• Benjamin Goodson is artistiek leider van het 
 Somerville College

• hij is ook chef-dirigent van Bath Camerata en vaste koordirigent bij het Dorset Opera Festival
• van 2015 tot 2018 was hij koorleider en assistent-dirigent bij het Rundfunkchor Berlin
• hij studeerde werken in met NDR Chor Hamburg, MDR Chor Leipzig en koor London Symphony 
 Orchestra
• Goodson dirigeerde recentelijk Rothko Chapel van Feldman in Musikfest Berlin met Tabea 
 Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin
• Benjamin Goodson is betrokken bij nieuwe formats voor koorconcerten, zoals Human Requiem van 
 Rundfunkchor Berlin
• zo assisteerde hij bij de enscenering van motetten van Bach met Robert Wilsons
• en zo trad hij op In the Living Room afgelopen februari met het Groot Omroepkoor in  
 TivoliVredenburg

Marina Prudenskaya,  
mezzosopraan 
• de Russische mezzosopraan Marina Prudenskaya is 

een ‘grande dame’ in dramatische rollen uit het  
Verdi- en Wagner-repertoire

• na haar opleiding aan de Universiteit en het Conser-
vatorium van Sint-Petersburg ging ze aan de slag in 
het Nemirovitsj-Dantsjenko Theater in Moskou, waar 
ze zich focuste op het Russische repertoire met rollen 
als Olga/Jevgeni Onegin en Polina/Pikovaja Dama

• daarna zette ze haar carrière voort in Duitsland, 
Staatstheater van Nürnberg, ensemblelid van de 
Deutsche Oper in Berlijn (2005) en de Opera van 
Stuttgart (2007)

• onder Christian Thielemann maakte ze haar debuut 
op de Bayreuther Festspiele in een nieuwe productie van Der Ring des Nibelungen

• tegenwoordig geldt Marina Prudenskaya als de gedroomde vertolkster van dramatische mezzorollen 
als Azucena/Il trovatore (waarmee ze in 2016 debuteerde in Covent Garden), Ulrica/Un ballo in 
maschera, Eboli/Don Carlos en Erda/Der Ring des Nibelungen

Alexander Toradze, piano 
• De Georgische pianist Alexander Toradze is een virtuoos in de grote Romantische traditie 
• zijn opname van alle vijf pianoconcerten van Prokofiev met Valery Gergiev en het Kirov Orkest 
 worden door critici als definitief geprezen, zo ook die van Skrjabins Prométhée, le poème du feu
• de opname van de beide pianoconcerten van Sjostakovitsj met het Radio Symfonie Orkest van  
 Frankfurt onder Paavo Järvi werd door de Frankfurter Allgemeine beschouwd als een historische 
 prestatie

UITVOERENDEN

Marina Prudenskaya © Tatjana Dachsel
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Hannu Lintu

Benjamin Goodson 



• zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
 Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert
• sinds september 2020 is de Brit Benjamin Goodson chef-dirigent van het GOK 

 www.grootomroepkoor.nl
Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

• Alexander Toradze trad wereldwijd op als solist met 
talrijke orkesten in Europa, de VS, Rusland en Israel, en 
met dirigenten als Valery Gergiev, Esa Pekka Salonen, 
Yukka Pekka Saraste, Mikko Frank, Neeme, Paavo en 
Kristjan Järvi, Vladimir Jurowski, Gianandrea Noseda 
en Dima Slobodeniouk

• Alexander Toradze werd geboren in Tbilisi, Georgië, 
studeerde af aan het Tsjaikovski Conservatorium in 
Moskou en werd daar al snel professor; in 1983 ver-
huisde hij definitief naar de Verenigde Staten en in 1991 
werd hij benoemd tot de Martin endowed Professor of 
Piano aan de Indiana University South Bend

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest is opgericht in 1945 en is een onmisbare schakel in het 

Nederlandse muziekleven
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert en 
 NTR ZaterdagMatinee
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, de eerste 
 vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest

 www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo

Groot Omroepkoor
• met ruim zestig vocalisten het enige professioneel opererende koor van deze omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 niet weg te denken factor in koor-symfonische repertoire in ons land
• zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse Publieke 

Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert

• brengt a capella-concerten in TivoliVredenburg en de Jacobikerk in Utrecht en in het Amsterdamse 
 Concertgebouw 
• zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 
 Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
 Zuidam
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Alexander Toradze

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor in TivoliVredenburg september 2019 © Juri Hiemsch

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl
http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo


VOLGENDE
 CONCERTEN
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vrijdag 19 november 2021
TivoliVredenburg, Utrecht 

Bachs Hohe 
Messe 
Orkest van de Achttiende 
Eeuw 
Cappella Amsterdam 
Daniel Reuss dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent

Julia Doyle sopraan 
Margot Oitzinger alt 
Guy Cutting tenor 
Nicholas Mogg bas 
 

Bach Hohe Messe 

vrijdag 26 november 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Kamermuziek 
door Duo Milstein

Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano

Grieg Eerste vioolsonate
Szymanowski Mythes
Debussy Vioolsonate
Franck Vioolsonate 


