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Radio Filharmonisch Orkest 
Bas Wiegers dirigent
Ella van Poucke ‘Artist in Residence’ 
cello 
 

ØYVIND TORVUND *1976 
A Walk into the Future (2019) 
(Nederlandse première) 

ANTONÍN DVOŘÁK 1841-1904
Celloconcert in b opus 104 (1895)
Allegro
Adagio, ma non troppo
Finale: Allegro moderato 

PAUZE

SERGEJ RACHMANINOV (1873-1943)
Symfonische dansen opus 45 (1941)
Non allegro 
Andante con moto (Tempo di valse) 
Lento assai – Allegro vivace – Lento 
assai – Come prima – Allegro assai 

Dit concert is live te beluisteren via NPO 
Klassiek en ook live te zien via de 
webcast, zie  npoklassiek.nl  
Presentatie: Leonard Evers 

Concertlocatie
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WB Utrecht

Kaartverkoop en reserveren
Kaarten koopt u via de kassa van  
Tivoli Vredenburg (030 231 45 44)  
of online (www.tivolivredenburg.nl/ 
avrotrosvrijdagconcert) en u krijgt een  
compleet overzicht). Meer informatie vindt u 
ook op www.avrotrosvrijdagconcert.nl.

Informatie programmering & reacties

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl 
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Postadres  
AVROTROS Vrijdagconcert 
Postbus 2
1200 JA Hilversum

 Van harte 
welkom 

bij het AVROTROS Vrijdagconcert!

Hier – in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht – begint u uw weekend 
met de allermooiste klassieke muziek. Op het podium zult u geregeld onze huis - 
ensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, zien  
musiceren. Daarnaast treden dit seizoen uitstekende gastensembles op, samen 
met gerenommeerde dirigenten en solisten van over de hele wereld. Vol trots 
presenteren wij Ella van Poucke, dit jaar onze artist in residence. 
 
Ruime aandacht is er jaarlijks voor nieuwe Nederlandse muziek, die bij het  
Vrijdagconcert in première gaat. Verder brengen we een reeks Odes & Hommages, 
waarin eerbetonen klinken aan het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest, aan het publiek, de muziek en de vrijheid & de vreugde. Ook is er aan-
dacht voor de 150e verjaardag van Sergej Rachmaninov en voor de muziek van 
Max Reger en Ralph Vaughan Williams. 
 
Namens AVROTROS, Stichting Omroep Muziek, NPO Klassiek en TivoliVredenburg 
wensen wij u veel luisterplezier en hopelijk tot ziens! 

Het AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met  
NPO Klassiek, Stichting Omroep Muziek en TivoliVredenburg

IN DE PAUZE
is de nieuwste cd van 
Ella van Poucke & Co 

met muziek van  
Rach maninov te koop, 

die Ella na afloop zal 
signeren.

http:// www.npoklassiek.nl


ment. Hij was al verschillende keren bena-
derd door de Tsjechische cellist Hanus 
Wihan om een soloconcert, maar was steeds 
terughoudend geweest. Aardige bijzonder-
heid is dat het langzame deel van het concert 
van Herbert in de toonsoort b-klein stond, 
en dat was dan ook de toonsoort die Dvořák 
koos voor zijn eigen Celloconcert. Hij begon 
er aan in november 1894, toen de familie 
nog steeds in New York resideerde, en 
voltooide het in februari 1895. In het tweede 
deel van het concert verwerkte hij de melodie 
van het lievelingslied van zijn schoonzus. 
Toen hij het werk bijna had voltooid kreeg 
hij te horen dat zij ongeneeslijk ziek was, en 
besloot hij alsnog om het slot geheel om te 
werken tot een ontroerende epiloog waarin 
Josefina’s lied de hoofdrol speelt. 

De seizoenen van het leven
Sergej Rachmaninov werd 150 jaar geleden 
geboren, in 1873. Hij overleed in 1943, 80 
jaar geleden, een paar dagen voor zijn 
zeventigste verjaardag. Op zijn veertiende 
schreef hij een Scherzo voor orkest, en op zijn 
achttiende studeerde hij af als pianist met 
zijn eigen Eerste pianoconcert. Voor zijn 
eindexamen compositie was het opdracht-
werk een opera in één akte. Het werd Aleko, 
beloond met een gouden medaille en de 
grote bewondering van Tsjaikovski. Op diens 
voorspraak volgde een uitvoering in het 
Bolsjoi Theater in Moskou en opname in het 
repertoire van diverse operagezelschappen. 

favoriete liederen was het openingslied van de 
vier Liederen opus 82 ‘Laat me alleen’, 
gecomponeerd in 1888. In 1891 verhuisde 
het gezin Dvořák van Praag naar New York, 
een ingrijpende beslissing voor een componist 
die last had van pleinvrees. Maar twintig 
maal zoveel salaris maakte veel goed. Als 
conservatoriumdirecteur had hij de verplich-
ting om nieuwe werken aan het Amerikaanse 
publiek voor te stellen. De Negende symfonie 
‘Uit de nieuwe Wereld’, was het spraakmakende 
resultaat. Dvořák drong er bij jonge Ameri-
kaanse componisten op aan om zich te laten 
inspireren door de spirituals van de zwarte 
Amerikanen. Daar was niet iedereen blij 
mee…. Op zijn beurt maakte Dvořák kennis 
met het werk van zijn collega-docenten 
Stephen Foster en Victor Herbert. Laatstge-
noemde was de solocellist van het orkest dat 
de ‘Nieuwe Wereld’-symfonie in première 
bracht. Herbert schreef voor eigen gebruik 
een celloconcert dat in 1894 in New York in 
première ging. Dvořák woonde de concerten 
twee keer bij en was zeer onder de indruk van 
de mogelijkheden van de cello als solo-instru-
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Een wandeling in de toekomst
De Noorse componist Øyvind Torvund werd 
geboren in 1976. Een jaartal dat hem plaatst 
in een nieuwe generatie componisten die 
opgroeiden met popmuziek en pas daarna de 
weg vonden naar de klassieke concertzaal of 
iets dat daar op lijkt. Denk aan Jacob TV, 
John Adams of Joey Roukens. Naast zijn 
reguliere studies aan de conservatoria van 
Oslo en Berlijn speelde Øyvind Torvund 
gitaar in rockgroepen. De ervaringen die hij 
zo al improviserend opdeed liet hij niet 
on benut, maar verwerkt en combineert hij 
met een scala aan toegevoegde geluiden, vaak 
uit het dagelijks leven. Denk aan bliepende 
computerspelletjes of de geluidjes die onze 
telefoons produceren. Bovendien schept 
Torvund er plezier in om de luisteraar op een 
nostalgisch been te zetten door de confronta-
tie met dansmuziek of een oorlogsfilm uit de 
jaren vijftig. Dat alles gebeurt dan in 
bliksemsnelle caleidoscopische afwisseling, en 
in stapelingen van meerdere lagen. Bovendien 
krijgt de orkestpartij daarbij concurrentie van 
een prefab geluidsband, en ook humor speelt 
een niet te onderschatten rol. Laat u 
verrassen door het amusante begin van A 
Walk into the Future uit 2019, gecomponeerd 
voor het Filharmonisch Orkest van Oslo en 
zijn chef-dirigent Vasily Petrenko. 

Een Bohemer in de VS 
Twee gebeurtenissen in het leven van 
Antonín Dvořák hebben een belangrijke rol 
gespeeld in het ontstaan van zijn Celloconcert. 
Als jonge man maakte hij in Praag kennis 
met Josefina Cermakova, een meisje waarop 
hij dolverliefd werd, maar dat zijn avances 
afwees. Bij haar zus Anna had hij meer 
succes, met als resultaat een gelukkig 
huwelijk en een groot gezin. Hij bleef erg 
gesteld op zijn schoonzus, en zij was op haar 
beurt dol op zijn muziek. Een van haar 

Centraal in dit concert staat ‘artist in residence’ Ella van Poucke. Zij is solist in het 
meeslepende, virtuoze en ook zingende Celloconcert dat Antonín Dvořák schreef toen 
hij in de VS verbleef als directeur van het National Conservatory of Music in New York. 
Het programma sluit af met het laatste omvangrijke orkestwerk dat de Russische 
emigrant Sergej Rachmaninov aan het papier toevertrouwde in de VS, een muzikale 
schildering van de seizoenen van het leven. Maar om te beginnen de Nederlandse 
première van A Walk into the Future van de Noorse componist Øyvind Torvund. 

TUSSEN NOOR-
WEGEN EN DE VS

Øyvind Torvund Antonín Dvořák

In 1891 verhuisde het gezin 
Dvořák van Praag naar New 
York, een ingrijpende beslissing 
voor een componist die last had 
van pleinvrees. Maar twintig 
maal zoveel salaris maakte veel 
goed.
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Eugene Ormandy, dirigent van het Phila-
delphia Orchestra, schreef hij een groot 
orkestwerk dat hij de naam Symfonische dansen 
meegaf – een kruising tussen een symfonie en 
een ballet. Ongetwijfeld speelde in zijn achter- 
hoofd dat zo’n partituur als ballet heel veel 
extra uitvoeringen met zich mee zou brengen...

Wanneer Rachmaninov zich geïnspireerd 
voelde kon hij ongelofelijk snel schrijven: aan 
zijn nieuwe werk begon hij op 22 september 
1940 en op 29 oktober zette hij de laatste 
maatstreep. Eugene Ormandy dirigeerde de 
première op 3 januari 1941 in Philadelphia. 
De Symfonische dansen kennen geen program-
matische, maar wel een filosofische achter-
grond. De drie dansvormen zijn voor het 
eerste deel een strakke mars, afgewisseld met 
een oneindige melodie voor de saxofoon. Het 
tweede deel is een exuberante wals. Het derde 

deel is een danse macabre, een dodendans. 
Het kost weinig moeite om hier de drie 
stadia van het menselijk bestaan te herken-
nen. Rachmaninov geeft ons zelf daartoe de 
nodige hints, door van deze partituur een 
soort autobiografie in noten te maken. Zo 
citeert hij in de laatste maten van het eerste 
deel het motto-thema van zijn Eerste symfonie,  
maar nu in majeur in plaats van mineur. In 
het derde deel wordt de thematiek beheerst 
door het Dies Irae, een motief van een paar 
noten dat in talloze partituren van Rachma-
ninov een opvallende rol speelt. In de laatste 
maten van het derde deel gaat het Dies Irae 
een gevecht aan met een thema uit het 
negende deel van de Vespers opus 37. Op het 
moment dat het doodsthema de strijd verliest 
schrijft hij in de partituur: Alliluya.

SIEBE RIEDSTRA

Die uitvoeringen dirigeerde hij meestal zelf, 
en zo werd hij ook nog eens een dirigent met 
een geduchte reputatie. 

Rachmaninov vroeg zich op latere leeftijd af 
of hij misschien de fout had gemaakt door 
– net als in een Russisch spreekwoord – op 
drie hazen te jagen, en er dan geen te hebben 
gevangen. Met het inzicht van nu mogen we 
vaststellen dat hij ze wel degelijk alle drie 
heeft buitgemaakt. Als componist behoort 
hij met zijn pianoconcerten in de top tien 
van meest gespeelde componisten, als 
pianovirtuoos was hij de beroemdste van zijn 
tijd en als dirigent werd hij uitgenodigd door 
de grote Amerikaanse orkesten – in Boston 
wilde men hem als chef, maar hij nam het 
aanbod niet aan.

Rachmaninovs carrière lijkt één groot 
succesverhaal, maar onder de oppervlakte 
schuilt veel tegenslag. Die wordt vooral 
gemarkeerd door grote gebeurtenissen in de 
wereldgeschiedenis. Tot de Russische 
revolutie van 1917 leidde Sergej met vrouw 
en kinderen een gelukkig bestaan op het 
landgoed Ivanovka, waar hij met behulp van 
de honoraria van zijn optredens al zijn 
energie in stak. De Bolsjewieken onteigenden 
echter zijn bezit, en op zijn vierenveertigste 
zag hij zich genoodzaakt om helemaal 

opnieuw te beginnen. Eerst in Amerika, waar 
hij een grote carrière als pianovirtuoos 
opbouwde - en bakken met geld verdiende. 
Zodra hij zijn kans schoon zag verhuisde hij 
– in 1932 – naar Zwitserland waar hij aan 
het meer van Luzern een prachtige villa in 
Bauhaus stijl liet neerzetten en genoot van 
zijn speedboot. 
Met het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog werd ook de Zwitserse droom wreed 
verstoord, en keerde het gezin terug naar 
Amerika, waar hij in 1942 zijn laatste 
woning kocht in Hollywood. 
Aan componeren was hij sinds zijn vertrek 
uit Rusland nauwelijks toegekomen – niet 
meer dan zes opusnummers had hij aan zijn 
oeuvre weten toe te voegen. Maar in 1940 was 
het nog eenmaal raak. Voor zijn grote vriend 

Sergej Rachmaninov

Rachmaninov vroeg zich op 
latere leeftijd af of hij misschien 
de fout had gemaakt door – net 
als in een Russisch spreek-
woord – op drie hazen te jagen, 
en er dan geen te hebben ge-
vangen. Met het inzicht van nu 
mogen we vaststellen dat hij ze 
wel degelijk alle drie heeft 
buitgemaakt. 

MUZEMUZE
EEN JAAR LANG

CADEAU

Kunst wordt
mooier als je 

weet hoe je
moet kijken

MUZE
EEN JAAR LANG

CADEAU

Kunst wordt
mooier als je 

weet hoe je
moet kijken

MUZE is er voor iedereen die kunst en cultuur een 
warm hart toedraagt. Met verrassende interviews, 

alles over de nieuwste tentoonstellingen en unieke 
kijkjes achter de schermen. Maak nu gratis kennis 

met ons magazine! En laat je inspireren tot 
onvergetelijke museumbezoeken. Ga naar 

www.avrotros.nl/kunstmagazine-muze
en vraag een gratis proefexemplaar aan.

AV Muze advertentie A5-A6.indd   2AV Muze advertentie A5-A6.indd   2 30/01/23   07:3830/01/23   07:38
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Bas Wiegers dirigeerde premières van onder 
meer Georges Aperghis, Helmut Lachen-
mann, Salvatore Sciarrino en Rebecca 
Saunders. Na zijn muzikale opleiding in 
Amsterdam en Freiburg begon Bas Wiegers 
een succesvolle carrière als violist met de 
nadruk op oude muziek. In 2009 ontving hij 
een dirigentenbeurs van de Kersjes Stichting 
en werkte later als assistent van Mariss 
Jansons en Susanna Mälkki bij het Konink-
lijk Concertgebouworkest, een ervaring die 
hem ervan overtuigde zich volledig op het 
dirigeren te richten.

Ella van Poucke cello
De Nederlandse celliste Ella van Poucke 
(1994) is dit seizoen ‘artist in residence’ bij 
het AVROTROS Vrijdagconcert. Ze is 
winnares van de Premio Chigiana 2017 en 
de Grachtenfestivalprijs. Ze is de eerste 
prijswinnaar van het Internationale Isang 
Yun celloconcours 2015, de Leopoldinum 
Award 2015, Prix Nicolas Firmenich 2013, 
Elisabeth Everts Award 2014, Prix Académie 
Maurice Ravel 2012, Nederlandse Musicus 
van het Jaar 2012, eerste prijswinnaar van 
het Prinses Christina Concours 2008 en 

Bas Wiegers dirigent
Sinds het begin van het huidige seizoen is Bas 
Wiegers assistent-dirigent van het Münchner 
Kammerorchester. Eerder dirigeerde hij het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en, 
samen met Peter Eötvös, het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Daarnaast had hij 
gastoptredens met het Rundfunk-Sinfonieor-
chester Berlin, het WDR Symphonie 
Orchester, het Estlands Nationaal Symfonie 
Orkest, het Konzerthausorchester Berlin, 
Britten Sinfonia, Ensemble Modern en het 
SWR Vokalensemble. Bij het Klangforum 
Wien was Bas Wiegers tot de zomer van 
2022 chef-gastdirigent. En bij de Opera van 
Bern dirigeerde hij als opening van het 
seizoen een wereldpremière van Georg 
Friedrich Haas. Voorheen dirigeerde hij 
meerdere malen bij de Keulse Opera, de 
Opéra National de Lorraine (Britten, 
Mozart), het Klagenfurt Theater (Haas, Sciar-
rino), en op festivals als November Music, 
Holland Festival, Wiener Festwochen, Prague 
Spring Festival, Huddersfield Contemporary 
Music Festival, Aldeburgh Music Festival, 
Ruhrtriennale, en Acht Brücken in Keulen. 

UITVOERENDEN

Bas Wiegers Ella van Poucke

ontvanger van de speciale prijs bij de Grand 
Prix Emanuel Feuermann 2014. Na haar 
debuut op haar 10de in het Concertgebouw 
trad ze op in Nederland, Europa, de VS en 
Azië. In 2012 speelde ze tijdens de Internati-
onale Cello Biënnale de première van het 
voor haar geschreven Celloconcert van Uljas 
Pulkkis. Ella verscheen op de Nederlandse 
Radio en TV, op ARTE TV en in het Duitse 
‘Stars von Morgen’ met Rolando Villazón. 
Kamermuziek speelde ze met András Schiff, 
Gary Hoffman, Nobuko Imai, Tabea 
Zimmermann, Christian Tetzlaff, Viviane 
Hagner, Lawrence Power, Gidon Kremer, 
Colin Carr, Matthias Schorn, Pavel Vernikov, 
Andreas Reiner, Vilde Frang, Simone 
Lamsma, Christiaan Bor, Philippe Graffin, 
het Prazak Kwartet en Schumann Kwartet. 
Ze geeft recitals met pianist Jean-Claude 
vanden Eynden en haar broer Nicolas van 
Poucke. Als Nederlandse ‘Rising Star’ gaf Ella 
in 2013-14 twee Carte Blanche-concerten in 
het Concertgebouw in Amsterdam. In 2017 
was ze Artist in Residence bij het Nationaal 
Jeugd Orkest en in 2018 van het Grachten-
festival in Amsterdam. Vanaf haar tiende 
studeerde Ella van Poucke aan het Conserva-
torium van Den Haag en later aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij God-
fried Hoogeveen. Ze studeerde verder aan de 

Kronberg Academy bij Frans Helmerson 
(2010-2016) en in Brussel bij Gary Hoff-
man. In 2019 voerde Ella samen met haar 
broer Nicolas onder meer de complete 
werken voor cello en piano van Beethoven 
uit in het Concertgebouw in Amsterdam. In 
2018 toerde ze met alle suites van Bach. In 
2020 bracht Ella haar debuutalbum uit, 
gewijd aan Schumanns werken voor cello. 
Het jaar 2023 markeert de 150e geboortedag 
van Sergej Rachmaninov, vandaar dat Ella’s 
meest recente cd een eerbetoon is aan zijn 
kamermuziek, onder meer met de Sonate 
voor cello en piano opgenomen met pianist 
Caspar Vos. In 2022 werd Ella van Poucke 
benoemd tot cellodocent aan het Conserva-
torium van Amsterdam. 

Radio Filharmonisch Orkest 
Het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) 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. Het RFO speelt 
geregeld premières van opdrachtwerken in de 
omroepseries AVROTROS Vrijdag concert 
en NTR ZaterdagMatinee. Het orkest bereikt 
jong publiek in vernieuwende concertformats 
als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue. 
Vrijwel alle concerten worden rechtstreeks 
uitgezonden op NPO Radio 4. Het RFO 
wordt sinds 1 september 2019 geleid door de 
Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellak 
is, de eerste vrouwelijke chef-dirigent van een 
Nederlands symfonieorkest. 

 www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmo-
nisch Orkest? 
 www.radiofilharmonischorkest.nl/

 vrienden-van-het-rfo 

IN DE PAUZE
is de nieuwste cd van 
Ella van Poucke & Co 

met muziek van  
Rach maninov te koop, 

die Ella na afloop zal 
signeren.

http://www.radiofilharmonischorkest.nl 


AVROTROS VRIJDAGCONCERT8

VRIJDAG 24 MAART 2023
TivoliVredenburg, Utrecht

Scandinavische 
vergezichten

philharmonie zuidnederland 
Duncan Ward dirigent
Valentine Michaud saxofoon 

HILLBORG Peacock Tales 
Nederlandse première
STENHAMMER uit Sången: Mellanspel
SIBELIUS Symfonie nr. 2 

VRIJDAG 7 APRIL 2023 (GOEDE VRIJDAG) 
TivoliVredenburg, Utrecht

Wagner, Bruckner 
& Pärt 

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Vasily Petrenko dirigent 
Gijs Leenaars koordirigent 
Mané Galoyan sopraan 
Fleur Barron mezzosopraan 
Bekzhod Davronov tenor 
Adam Kutny bas

WAGNER Ouverture en  
Charfreitagszauber uit Parsifal 
BRUCKNER Te Deum 
PÄRT Te Deum

VOLGENDE
CONCERTEN

COLOFON Programmering Astrid in ‘t Veld Productie Manon Tuynman Redactie Clemens Romijn 
Grafische vormgeving Norbert Croonenberg Opmaak Dorine Verharen Druk Regalis b.v. Zeist WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

CONCERTOVERZICHT 2023

VRIJDAG 13 JANUARI 2023
NJO: de Sacre en een 
wereld première
Nationaal Jeugd Orkest | Antony 
Hermus | Messiaen | Ravel | 
Kortekaas / Stravinsky (WP)

VRIJDAG 20 JANUARI 2023
Van Gilse & Schuberts 
‘Onvoltooide’
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | James 
Gaffigan | Benjamin Goodson | 
Elena Tsallagova | Benjamin 
Bruns | Mozart | Schubert | Van 
Gilse 

VRIJDAG 27 JANUARI 2023
Jong Talent
Yang Yang Cai | Joost Willemze | 
Jelmer de Moed | Rik Kuppen | 
Falla | Debussy | Albéniz’

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023
Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Marcus 
Creed | Rowan Pierce | Guy 
Cutting | Raoul Steffani | 
Bruckner | Martin | Vaughan 
Williams | Händel

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
Ella van Poucke & friends
Stephen Waarts | Mairead 
Hickey | Daniel Palmizio | Gary 
Hoffman | Ella van Poucke | 
Bach | Reger | Schubert

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
Mahler 6 met 
Karina Canellakis 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis | Mahler

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 
Liza Ferschtman  
speelt Pijper
Radio Filharmonisch Orkest | 
Stanislav Kochanovsky | Liza 
Ferschtman | Ravel | Pijper | 
Vaughan Williams | Elgar

VRIJDAG 3 MAART 2023
Ella van Poucke & Co
Ella van Poucke | Niek Baar | 
Caspar Vos | Shalygin (WP) | 
Ravel | Rachmaninov

VRIJDAG 10 MAART 2023
Rachmaninov en Mosolov
Noord Nederlands Orkest | 
Kerem Hasan | Albrecht Mayer | 
Vaughan Williams | Mosolov | 
Berio | Rachmaninov 

VRIJDAG 17 MAART 2023
Ella van Poucke  
speelt Dvořák
Radio Filharmonisch Orkest | 
Bas Wiegers dirigent | Ella van 
Poucke cello | Torvund (NP) | 
Dvořák | Rachmaninov

VRIJDAG 24 MAART 2023
Via Scandinavië  
naar China
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward | Valentine 
Michaud | Stenhammar | 
Hillborg | Sibelius

VRIJDAG 7 APRIL (GOEDE 
VRIJDAG)
Wagner, Bruckner & Pärt
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Vasily 
Petrenko | Gijs Leenaars | Mané 
Galoyan | Fleur Barron | Bekzhod 
Davronov | Adam Kutny | 
Wagner | Bruckner | Pärt

VRIJDAG 14 APRIL 2023
Bach, Keuris & Mahler 
LUDWIG | Esther Kuiper | 
Vincent van Amsterdam | Bach | 
Keuris | Mahler | 

VRIJDAG 21 APRIL 2023
Eine Alpensinfonie  
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest | 
Edo de Waart | Rafael Fingerlos | 
Pijper | Schubert/Reger | 
Strauss

ZATERDAG 22 APRIL 2023
The Living Room 
Groot Omroepkoor | Benjamin 
Goodson | O’Regan (EP)

VRIJDAG 12 MEI 2023
Moederdagconcert
LUDWIG | Nationale Koren | 
muziek van Bach tot Berio

VRIJDAG 19 MEI 2023
Première van 
Goebaidoelina
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk | Baiba 
Skride | Wagner | Goebaidoelina 
(NP) | Rachmaninov

VRIJDAG 9 JUNI 2023
Das Paradies und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Karina 
Canellakis | Siobhan Stagg | 
Lauren Urquhart | Sophie 
Rennert | Sebastian Kohlhepp | 
Kieran Carrel | Schumann

NP - Nederlandse première
EP - Europese première
WP - Wereldpremière
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www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Dé klassieke start
van je weekend!

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl

