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Alexander Skrjabin:  
Le poème de l´extase
Heel wat geniale componisten werden in hun 
tijd voor gek versleten - Berlioz, bijvoorbeeld - 
maar de ‘gekte’ van Alexander Skrjabin is nooit 
geëvenaard. Aanvankelijk componeerde hij in 
een hoogromantische, Chopin-achtige stijl. 
Onder invloed van theosofie en de ideeën van 

door feministische groeperingen op het schild 
gehesen, componeerde een twintigtal verrassend 
moderne werken en toonde een voorkeur voor 
pacifistische en boeddhistische liedteksten.
Die uitzonderlijke staat van dienst breidde ze op 
de valreep uit met D’un soir triste. Het licht dat 
zoveel Franse muziek kenmerkt lijkt hier volledig 
uitgedoofd, en nog beklemmender is het idee dat 
een twintiger zulke duistere muziek schrijft. Het 
was oorlog en de componiste was ziek.

Hector Berlioz:  
Les nuits d’été 
Het waren Franz Schubert en Robert Schumann 
die het lied-genre groot maakten, maar Franse 
componisten haakten spoedig in. Veel van hen 
waren gespecialiseerd in opera. Hun liederen 
waren een bijproduct. Dat gold zeker voor 
Hector Berlioz, beroemd geworden door zijn 
mega-opera’s en de groots bezette Symphonie 
fantastique. Dat deze kampioen van de over-
treffende trap zich met het intieme lied-genre 
bezighield is voor velen een verrassing - helemaal 
als je bedenkt dat hij in zijn tijd door critici 
‘melodische armoede’ kreeg aangewreven.
Les nuits d’ été werd bekend in de georkestreerde 
versie, maar Berlioz componeerde de cyclus 
oorspronkelijk voor zang en piano. Dat was rond 
1840, ‘terwijl Schumann zijn beste liederen 
schreef ’, aldus Johnson en Stokes in A French 
Song Companion, ‘maar er is geen enkele ver-

wantschap.’ Van de muziek die na Beethoven uit 
Duitsland was gekomen was Berlioz een verklaard 
tegenstander.
Mede dankzij de teksten van Théophile Gautier 
klinkt de muziek volkomen Frans. Maar door 
de cyclus ‘Zomernachten’ te noemen liet Berlioz 
weer eens blijken dat hij bovenal een fan van 
William Shakespeare was: de titel verwijst naar 
diens toneelstuk A Midsummer Night’s Dream. 
Gautier had daar geen moeite mee: hij prees 
Berlioz’ ‘onverwachte klankeffecten en roerige, 
Shakespeariaanse gepassioneerdheid’.
De liederen zijn naar Berlioz-maatstaven 
opmerkelijk ingetogen, zelfs in de orkestversie. De 
bezetting is bescheiden, en terecht: tegen Berlioz’ 
gebruikelijke klets-boem-benadering zouden 
zulke tedere gedichten niet opgewassen zijn.

Mathilde Wantenaar: Pré-
lude à une nuit Américaine
Het is nog niet zo eenvoudig, merkte Mathilde 
Wantenaar, om composities titels te geven die de 
lading volledig dekken. Maar Prélude à une nuit 
Américaine is precies wat je verwacht: een Frans 
gekleurd werk met Amerikaanse, jazzy ondertonen.
Wantenaar heeft een uiterst gevarieerde muziek-
smaak; dat mag je verwachten van iemand die 
compositie studeerde bij de even breed georiën-
teerde Willem Jeths. In dit werk betuigt ze haar 
liefde voor Debussy en Ravel, maar de broeierige 
sfeer neigt soms ook naar de verontrustende ‘nacht -
muziek’ die altoos bij Béla Bartók opduikt. 
Daarnaast was - minder voor de hand liggend - 
Tsjaikovski een inspiratiebron. Vooral diens 
Vierde symfonie, met zijn expressieve, lang 
uitgesponnen strijkersmelodieën, daagde haar 
uit om een stuk met even lange spanningsbogen 
te schrijven. Of, zoals ze zelf in een interview 
zei, ‘nu eens een groots, schaamteloos roman-
tisch gebaar te maken.’

Lili Boulanger: D’un soir triste
Het was geen opzet, maar met D’un soir triste 
schreef de 24-jarige Lili Boulanger een requiem 
voor zichzelf: ze stierf kort daarna aan tuber-
culose. Terecht treurde het Franse muziekleven 
over deze in de knop gebroken bloem. Ze gold 
als een belofte die weer een stap verder zou gaan 
dan haar inspiratoren Gabriel Fauré en Claude 
Debussy. Maar speculeren is zinloos, belangrijker 
is wat ze wèl klaarspeelde. Lili - zus van muziek-
pedagoge Nadia Boulanger, lerares van een 
stroom muzikale grootheden - was de eerste 
vrouwelijke winnares van de Prix de Rome, werd 

Hector BerliozLili Boulanger
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Friedrich Nietzsche werd zijn artistieke bood-
schap steeds raadselachtiger en esoterischer. 
Ondertussen experimenteerde hij met levitatie, 
probeerde hij over water te lopen en was hij 
overtuigd dat hij kon leren vliegen. Zijn laatste 
composities, vrij van vorm en bijna atonaal, 
namen een aanloop op wat zijn definitieve 
meesterwerk moest worden: een ‘mysteriespel’ 
met muziek, dans, lichtprojecties en geur-
effecten, door een duizendkoppig ensemble uit te 
voeren in de Himalaya. Deze ongekende spirituele 
salto heeft Skrjabin helaas niet meer kunnen 
realiseren: hij stierf voortijdig aan een koortslip. 

Sinds hij als twintiger de opstellen van Friedrich 
Nietzsche had gelezen was Skrjabin ervan 
overtuigd dat muziek niet op zichzelf stond 
maar een brug naar ‘het Hogere’ sloeg. Verder 
geïnspireerd door symbolistische schrijvers en de 
theosofische ideeën van Helena Blavatsky 
omarmde hij het idee van een meta-geloof dat 
alle religies omvatte. Kunst speelde daarin 
volgens hem een cruciale rol: die bracht mensen 
tot een hoger bewustzijnsniveau, culminerend in 
‘een extatische, kosmische waarheid’. Vanaf dat 
moment was de stap naar een messiaans 
zelfbeeld nog maar klein.
Toen hij Le poème de l’extase schreef hadden 
mystieke visioenen hem reeds stevig in hun 
greep. Dit is muziek die de klassieke tonaliteit 

en vormregels volledig ontstijgt. Er zit wel 
degelijk logica in, maar Skrjabin wilde zich 
vooral op het onderbewustzijn richten. Het 
begin neigt nog naar laatromantische sprookjes-
muziek zoals die van Nikolaj Rimski-Korsakov. 
Wat volgt is evenwel een associatieve stroom van 
meanderende melodieflarden zonder duidelijk 
begin of eind - al worden ze soms onderbroken 
door obsessieve nootherhalingen en trillers (of 
‘trillende voorgevoelens van duistere ritmes’, 
zoals de componist in een begeleidende tekst 
schreef). Wat bijdraagt tot het onbestemde, 
‘tijdloze’ effect is Skrjabins hang naar hele-toon-
stoonladders: daarin ontbreekt een grondtoon 
die als rustpunt fungeert. En dan is er natuurlijk 
de rijk geschakeerde, soms verpletterende 
orkestklank waarvoor hij een enorme bezetting 
verlangde. Daartoe behoort een orgel (of 
harmonium) en een blikkerend slagwerk-assor-
timent, samen goed voor een verblindende, 
religieus geladen climax die vroeg inzet en 
voortdurend intenser wordt.

Michiel Cleij Volg AVROTROS Klassiek:

Een podcast beluisteren kan altĳ d en overal. Je hebt alleen 
een telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon. 

En wat is nou fĳ ner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek? Hierbĳ  een selectie van de 

klassieke podcasts van AVROTROS. 

KLASSIEKE 
PODCASTS

Klassieke Mysteries – Voor-
spelde Mozart zĳ n eigen dood? 
In de podcastserie ‘Klassieke 
Mysteries’ duiken presentator 
Ab Nieuwdorp en collega 
Rebecca van der Weĳ de in 
de vreemde en spannende 
verhalen rondom de dood van 
klassieke componisten. 
Voorspelde Mozart zĳ n eigen 
dood? Waarom werd Haydn 
postuum onthoofd? En wie 
vergiftigde Beethoven? Verlies 
je in de spannende verhalen 
en krĳ g meteen een grote dosis 
klassieke muziek mee.

In de gloednieuwe podcast 
‘Rachmaninov… Aangenaam!’ - 
onderdeel van de reeks 
Ken je componisten - neemt 
presentator Hans van den 
Boom je mee door het leven 
en de muziek van de Russische 
componist Sergej Rachmaninov. 
In zeven afleveringen zet 
Hans op een luchtige manier 
het volledige leven van 
Rachmaninov uiteen, en hoor 
je fragmenten uit alle 45 
opusnummers van de com-
ponist. Van de serie genoten? 
Luister dan ook eens naar het 
eerste seizoen, ‘Gustav Mahler… 
Aangenaam!’

De klassieke podcasts van 
AVROTROS zĳ n te beluisteren 
via NPO Radio 4, Apple Podcast, 
Spotify of de RSS-feed.

nporadio4.nl/podcasts avrotros.nl/klassiek

Kalm met Klassiek – Je dage-
lĳ kse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek 
van het dagelĳ ks leven is het 
af en toe goed even stil te 
staan. Pas op de plaats, rustig 
ademhalen en tot jezelf komen. 
En wat past daar beter bĳ  dan 
klassieke muziek? Presentator 
Ab Nieuwdorp kiest elke werk-
dag een rustig en kalmerend 
klassiek werk uit, waarbĳ  je 
even helemaal tot jezelf kunt 
komen. In sommige afleverin-
gen vertelt Ab over meditatie 
of mindfulness, maar vaak 
klinkt vooral de mooie, 
ontspannende muziek. 

Deze ongekende  
spirituele salto heeft 
Skrjabin helaas niet 
meer kunnen realiseren: 
hij stierf voortijdig aan 
een koortslip 

Alexander Skrjabin



Villanelle 
Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous les deux nous irons, ma belle, 
Pour cueillir le muguet aux bois.

Sous nos pieds égrénant les perles
Que l’on voit, au matin trembler,
Nous irons écouter les merles 
Siffler.

Le printemps est venu, ma belle;
C’est le mois des amants béni;
Et l’oiseau, satinant son aile,
Dit ses vers au rebord du nid.
Oh! Viens donc sur ce banc de mousse,
Pour parler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce: 
Toujours!

Loin, bien loin égarant nos courses,
Faisons fuir le lapin caché,

Et le daim, au miroir des sources
Admirant son grand bois penché;

Puis chez nous, tout heureux, tout aises,
En paniers, en laçant nos doigts,
Revenons, rapportant des fraises
Des bois.

Le spectre de la rose
Soulêve ta paupière close
Qu’effleure un songe virginal!
Je suis le spectre d’une rose
Que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
Des pleurs d’argent de l’arrosoir,
Et, parmi la fête étoilée,
Tu me promenas tout le soir.
Ô toi qui de ma mort fus cause,
Sans que tu puisses le chasser,
Toutes les nuits mon spectre rose
À ton chevet viendra danser;

Mais ne crains rien, je ne réclame
Ni messe ni De Profundis.
Ce léger parfum est mon âme,
Et j’arrive du paradis.

Mon destin fut digne d’envie,
Et pour avoir un sort si beau,
Plus d’un aurait donné sa vie;

Car sur ton sein j’ai mon tombeau,
Et sur l’albâtre où je repose
Un poëte avec un baiser
Écrivit: “Cigît une rose,
Que tous les rois vont jalouser.”

Sur les lagunes 
Ma belle amie est morte,
Je pleurerai toujours.
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m’attendre,
Elle s’en retourna;
L’ange qui l’emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort es amer!
Ah! sans amour s’en aller sur la mer!

Villanelle 
Wanneer het nieuwe jaargetijde komt 
en de kou voorbij is,
dan gaan wij beiden, mijn liefste,
sneeuwklokjes plukken in het bos.

Onder onze voeten schudden we 
dauwdruppels af die in het morgenlicht 
schitteren
en we horen de merels zingen.

Het voorjaar is gekomen, mooie, de 
gezegende tijd van de geliefden.
De vogel, z’n vleugels gladstrijkend, 
zingt liederen op de rand van het nest.
O kom op deze mosbank
om over onze mooie liefde te spreken,
en zeg me, met je zachte stem: “Voor 
altijd!”

Ver, heel ver voeren onze schreden,
de opgeschrikte haas rent voor ons 
weg,
en ook het hert, dat zijn prachtig gewei 
in de spiegelende beek bewondert.

Gelukkig en tevreden keren we dan
naar huis terug, onze vingers ver-
strengeld, met manden wilde aard-
beien.

De geest van de roos
Open je oogleden, vluchtig
aangeraakt door een maagdelijke droom.
Ik ben de geest van de roos
die je gisteravond op het bal droeg.
Je nam me, nog vochtig van de zilveren 
stralen uit de gieter.
En op het stralend feest 
droeg je me de hele avond.
O jij, die de oorzaak was van mijn dood
zonder dat je het verhinderen kon,
iedere nacht zal mijn rozengeest
aan ‘t hoofdeinde van je bed komen 
dansen.
Maar wees niet bang, ik verlang geen 
dodenmis noch een De Profundis.
Deze lichte geur is mijn ziel
en ik kom uit het paradijs.

Mijn noodlot was het begeerd te wor-
den, en een zo mooi lot te hebben.
Daarvoor zouden velen hun leven 
ge geven hebben.
Want op jouw boezem is mijn graf
en op het albast waarop ik rust
schreef een dichter met een kus:
“Hier ligt een roos
die alle koningen zullen benijden.”

Op de lagunen (lamento)
Mijn geliefde is dood,
ik zal voor altijd huilen.
In het graf heeft ze mijn ziel
en mijn geliefden meegenomen.
In de hemel is ze, zonder op mij te 
wachten, teruggekeerd.
De engel die haar wegvoerde
wilde mij niet meenemen.
Hoe bitter is mijn lot!
Ach, zonder liefde naar zee te gaan!

Hector Berlioz 
Les nuits d’été - De zomernachten
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La blanche créature
Est couchée au cercueil;
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil!
La colombe oubliée
Pleure et songe à l’absent;
Mon âme pleure et sent
Qu’elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour s’en aller sur la mer!
Sur moi la nuit immense
S’étend comme un linceul,
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah! comme elle était belle,
Et comme je l’aimais!
Je n’aimerai jamais
Une femme autant qu’elle
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour s’en aller sur la mer!

Absence
Reviens, reviens, ma bien-aimée,
Comme une fleur loin du soleil,
La fleur de ma vie est fermée,
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos coeurs quelle distance;
Tant d’espace entre nos baisers!
Ô sort amer! Ô dure absence!
Ô grands désirs inapaisés!

D’ici là-bas que de campagnes,
Que de villes et de hameaux,
Que de vallons et de montagnes,
A lasser le pied des chevaux!

Au pays qui me prend ma belle,
Hélas! Si je pouvais aller;
Et si mon corps avait une aile
Comme mon âme pour voler!

Par-dessus nos vertes collines,
Les montagnes au front d’azur,
Les champs rayés et les ravines,
J’irais d’un vol rapide et sûr.

Le corps ne suit pas la pensée;
Pour moi, mon âme, va tout droit,

Comme une colombe blessée,
T’abattre au rebord de son toit.

Descends dans sa gorge divine,
Blonde et fauve comme de l’or,
Douce comme un duvet d’hermine,
Sa gorge, mon royal trésor;

Et dis, mon âme, à cette belle:
“Tu sais bien qu’il compte les jours!
Ô ma colombe! à tire d’aile,
Retourne au nid de nos amours.”

Au cimetière
Connaissez-vous la blanche tombe,
Où flotte avec un son plaintif
L’ombre d’un if?
Sur l’if une pâle colombe,
Triste et seule au soleil couchant,
Chante son chant:

Un air maladivement tendre,
À la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal
Et qu’on voudrait toujours entendre:
Un air comme en soupire aux cieux
L’ange amoureux. 

De witte gestalte 
slaapt in het graf.
Alles in de natuur schijnt me in rouw te 
zijn.
De achtergelaten duif weent en droomt 
van haar vriend; 
Mijn ziel huilt en voelt zich in tweeën 
gedeeld.
Hoe bitter is mijn lot!
Ach, zonder liefde naar zee te gaan!
De lange nacht strekt zich als een 
lijkwade over me uit.
Ik zing mijn lied dat alleen de hemel 
hoort.
Ach wat was ze mooi,
en wat hield ik van haar!
Nooit meer zal ik een vrouw liefhebben 
zoals ik haar liefhad.
Hoe bitter is mijn lot!
Ach, zonder liefde naar zee te gaan!

Afwezigheid
Keer terug, keer terug mijn geliefde!
Als een bloem, weg van de zon,
is de bloem van mijn leven gesloten, ver 
weg van je stralende glimlach.

Welk een afstand tussen onze harten!
Wat een ruimte tussen onze kussen!
O, bitter lot! O, wrede scheiding!
O, onbevredigde verlangens!

Van hier naar daar, zoveel land,
zoveel steden en gehuchten,
zoveel dalen en bergen,
die de paardenhoeven vermoeien!

Het land waar mijn schone woont,
Ach! Als ik er toch heen kon;
en als mijn lichaam vleugels had
om te vliegen zoals mijn ziel!

Hoog boven onze groene heuvels,
De bergen met hun blauwe toppen,
De velden stralend en de ravijnen,
zou ik er heen gaan in snelle en zekere 
vlucht.
Het lichaam houdt de gedachte niet bij;
Ga rechtdoor voor mij, mijn ziel,
als een gewonde duif,
om je dood te vliegen tegen de rand 
van zijn dak.

Daal af door haar goddelijke keel,
blank en roodachtig als goud,
zacht als hermelijnendons,
haar keel, mijn koningsschat;

En zeg, mijn ziel, die mooie:
“Je weet dat hij zijn dagen telt! 
Ach mijn duifje! Kom op vleugels terug 
naar ons liefdesnest.”

Op het kerkhof
Ken je de witte grafsteen
waarop met klagende toon
de schaduw van een taxusboom valt?
Op de taxusboom zingt bij zonsonder-
gang een bleke duif treurig en alleen 
haar lied:

Een ziekelijk zachte melodie,
bekoorlijk en dodelijk tegelijk.
Een melodie die pijn doet.
en die je voor altijd zou willen horen:
een lied als een zucht uit de hemel
van een verliefde engel.

10 11



 

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

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

On dirait que l’âme éveillée
Pleure sous terre à l’unisson
De la chanson,
Et du malheur d’être oubliée
Se plaint dans un roucoulement
Bien doucement.

Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir.
Une ombre, une forme angélique,
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.
Les belles de nuit demicloses
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aux molles poses
Murmure en vous tendant les bras:
Tu reviendras!
Oh! jamais plus près de la tombe,
Je n’irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Écouter la pâle colombe
Chanter sur la pointe de l’if
Son chant plaintif.

L’île inconnue
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
La brise va souffler.

L’aviron est d’ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d’or fin;
J’ai pour lest une orange,
Pour voile une aile d’ange,
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle...

Est-ce dans la Baltique?
Dans la mer Pacifique?
Dans l’île de Java?
Ou bien est-ce en Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d’Angsoka?
Dites, la jeune belle,
Où voulez-vous aller?
Menez-moi, dit la belle,
À la rive fidèle
Où l’on aime toujours!
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère
Au pays des amours.

Où voulez-vous aller?
La brise va souffler!

Men zegt dat de opgewekte ziel
onder de aarde huilt
in samenzang met het lied.
En zich zacht koerend
beklaagt over het vergeten-zijn.

Op de vleugels van de muziek
voelt men langzaam terugkeren
een herinnering.
Een schaduw, een engelachtige gestal-
te gaat voorbij in een trillende licht-
straal, in witte sluier.
De halfgesloten wonderbloemen
verspreiden hun zwakke en zachte geur 
rondom jou.
En de schim met onduidelijke gestalte 
strekt de armen naar je uit en fluistert:
Je zult terugkeren!
O, nooit meer zal ik, als de avond in 
haar zwarte mantel valt,
naar het graf gaan om naar de bleke 
duif te luisteren
die in de top van de taxusboom
haar klagende lied zingt.

Het onbekende eiland
Zeg me jonge schone
waar wil je heen?
Het zeil strekt zijn vleugel,
de wind steekt op.

De roeispaan is van ivoor,
de vlag van zijde,
het roer van puur goud.
Ik heb als lading een sinaasappel,
als zeil de vleugel van een engel,
als scheepsjongen een serafijn.

Zeg me jonge schone...

Is het naar de Oostzee?
Naar de Stille Oceaan?
Naar het eiland Java?
Of is het naar Noorwegen,
om sneeuwbloemen te plukken,
of de bloemen van Angsoka?
Zeg me jonge schone,
Waar wil je heen?
Breng me, zei de schone,
naar de getrouwe oever
waar de liefde eeuwig heerst!
Die oever, mijn liefste,
kent men nauwelijks
in het land van de liefde.

Waar wil je heen?
De wind steekt op.
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Karina Canellakis, dirigent 
• de in New York geboren Karina Canellakis is sinds 1 september 2019 de nieuwe chef-dirigent van 
 het Radio Filharmonisch Orkest, en zo de eerste vrouwelijke chef-dirigent van Nederland 
• Karina Canellakis studeerde af aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia en de Juilliard 
 School in New York 
• ze maakte in maart 2018 een uitzonderlijk debuut met het Radio Filharmonisch Orkest in Utrecht 
 en Amsterdam, met werken van Britten, Sjostakovitsj en Beethoven 
• Karina Canellakis is de winnaar van de Sir Georg Solti Conducting Award 2016 
• ze maakte haar Europese dirigeerdebuut in 2015 met het Chamber Orchestra of Europe in Graz, ter 

vervanging van wijlen Nikolaus Harnoncourt en keerde terug om Concentus Musicus Wien te 
dirigeren in vier symfonieën van een Beethovencyclus 

Julie Boulianne, mezzosopraan
• de Frans-Canadese mezzosopraan Julie Boulianne beheerst een breed repertoire, maar heeft met 
 haar donker getinte mezzosopraan een speciale focus op de muziek van Berlioz, Mozart en Rossini
• ze studeerde aan de Schulich School of Music van de McGill University, won de eerste prijs van 
 zowel de Canadian Music Competition als de Joy of Singing Competition in New York
• ze ontving de Silverman-prijs van het International Vocal Arts Institute en in 2007 de Prix de la 

Chambre des Directeurs voor meest veelbelovende carrière bij het Concours International de Chant 
de Montréal

• ze zong onlangs in Così fan tutte in Toulouse en in Glyndebourne, in Les Nuits d’ été in Lissabon en 
 Cendrillon in New York
* haar toekomstige projecten zijn onder meer Don Giovanni in Québec, Così fan tutte in Londen en 
 Der Rosenkavalier in Brussel
• op 23 november 2018 zong Julie Boulianne in het Vrijdagconcert samen met het RFO o.l.v. Karel 
 Mark Chichon in Berlioz’ Les nuits d’ été en Falla’s El sombrero de tres picos en op 17 september 2021 
 zong ze o.l.v James Gaffigan in Francks Redemption

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

UITVOERENDEN
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zaterdag 19 februari 2022 
TivoliVredenburg, Utrecht

Ode  
aan de zon
Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent
Daniel Rowland viool
Ben-Martin Weijand piano

Whitacre I thank You God for most this 
amazing day 
Boulanger Hymne au soleil; Psalm 24 ‘La 
terre appartient à l’Eternel’; Soir sur la plaine 
R. Panufnik Songs of Love and Friendship 
voor dubbelkoor en viool solo (opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
Howells Take Him, Earth, for Cherishing
Debussy Clair de Lune
Macmillan Sun-Dogs 

vrijdag 4 maart 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Papa Haydn’s 
Parrot
Amsterdam Sinfonietta
o.l.v. Candida Thompson dirigent
Victor Julien-Laferrière cello

Haydn Recitativo uit Symfonie nr. 7 ‘Le midi’
Sollima Moghul voor viool, harp en strijkers
Winkelmann Delen uit Papa Haydn’s Parrot V
Verbey Pavane oubliée voor harp en strijkers
Haydn Allegro di molto uit Symfonie nr. 49 
‘La Passione’
Haydn Adagio cantabile uit Symfonie nr. 13
Shaw Entr’acte voor strijkorkest
Dutilleux Un poco indeciso uit ‘Trois strophes
sur le nom de Sacher’
Haydn Finale uit Symfonie nr. 80
Saint-Saëns La muse et le poète voor viool, 
cello en strijkers 

VOLGENDE
 CONCERTEN


