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VRIJDAG 20 JANUARI, 20.15 UUR 
inleiding Michel Khalifa, 19.30 uur
serie AVROTROS Klassiek 1
TivoliVredenburg, Utrecht 

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent 
Elena Tsallagova sopraan 
Benjamin Bruns tenor 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
1756-1791
Kyrie KV 341 (1787–1791) 

FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Symfonie nr. 8 in b ‘Onvoltooide’ D759 
(1822)
Allegro moderato
Andante con moto

PAUZE

JAN VAN GILSE 1881-1944
Cantate ‘Der Kreis des Lebens’ (1929)
Praeludium - I Allegro moderato - II 
Ruhig fliessend, im Charakter einer 
Hymne - III Ziemlich langsam

Dit concert is live te beluisteren via NPO 
Radio 4, zie ook  npoklassiek.nl 
Presentatie: Willem de Vries

Dit programma wordt 22 januari om 11 
uur herhaald in het Zondagochtend 
Concert in het Concertgebouw in 
Amsterdam, zie ook  npoklassiek.nl

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/avrotrosvrij-
dagconcert) en u krijgt een compleet over-
zicht). Meer informatie vindt u ook op www.
avrotrosvrijdagconcert.nl.

Informatie programmering & reacties

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl 

 AVROTROS Vrijdagconcert

 @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

 AVROTROSVrijdagconcert

 
Postadres  
AVROTROS Vrijdagconcert 
Postbus 2
1200 AJ 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 aandacht 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

http:// www.npoklassiek.nl
http:// www.npoklassiek.nl
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Om te beginnen Mozarts Kyrie KV 341. Dit 
werk roept veel onduidelijkheid op. Mozarts 
handschrift bezitten we niet; dat is al vóór 
1840 verloren gegaan. Drukker Johann 
Anton André had het uit Mozarts nalaten-
schap verworven en bracht er in 1825 een 
gedrukte versie van uit. Daarnaast is er een 
manuscript van de Leipziger Thomaskantor 
August Elberhard Müller. Maar dan: wanneer 
heeft Mozart het gecomponeerd? Voor welke 
gelegenheid? En waarom heeft hij het niet 
uitgebreid tot een volledige Mis? Of gingen 
eventuele andere misdelen al eerder verloren? 
Mozart-biograaf Otto Jahn hield de ont-
staansdatum op 1780, begin 1781, en er is 

vaker gezegd dat het bedoeld zou zijn voor 
het Hof in München - vandaar de bijnaam 
het ‘Münchner Kyrie’. In diezelfde tijd ging 
daar namelijk Idomeneo in première, en 
daarin gebruikte Mozart eveneens (de in 
Salzburg ontbrekende) klarinetten. De Neue 
Mozart Ausgabe komt echter tot een latere 
datering. Temeer omdat uit de jaren 1787 en 
volgende schetsen overgeleverd zijn voor 
andere misdelen – het was namelijk de tijd 
dat Mozart aasde op het kapelmeesterschap 
van de Weense Stephansdom. Er is zelfs 
betoogd dat Mozart het Kyrie onvoltooid liet, 
en dat het overgeleverde corpus aangevuld is 
door een onbekende. 

Voltooid of niet? – dat is de kwestie
Enkele decennia later schrijft Franz Schubert 
zijn symfonie in b-klein. Hij begint eraan in 
de herfst van 1822, voltooit op 30 oktober 
twee delen, en blijft dan steken na negen 
maten scherzo en een paar schetsen. Waarom 
ging hij niet verder? Gooiden zijn gezond-
heidsproblemen roet in het eten? Werd hij te 
veel in beslag genomen door het werk aan 
andere composities? Bleef Beethovens 
schaduw hem parten spelen? De grote 
Beethoven had immers juist in diezelfde 
maand besloten zijn Negende vocaal te 
besluiten met Schillers Ode an die Freude. 
Zou Schubert, die Beethoven verafgoodde, 
lucht gekregen kunnen hebben van dit 
baanbrekende idee? Geïntimideerd zijn 
geraakt? Of wilde hij zijn idool juist de loef 
afsteken door op zijn beurt conventies open 

Een open begin, zo zou je het programma vóór de pauze kunnen omschrijven. Want 
daarin figureren twee werken die als onvoltooid zijn beschouwd – al dan niet terecht. 

EEN ONVOLTOOIDE 
 MIS?

Wolfgang Amadeus Mozart, portret door
Johann Nepomuk della Croce ,1780

te breken? De loutere keuze voor de 
toonsoort b-mineur zou voor dat laatste 
kunnen pleiten. Maar ook dat de symfonie 
dan maar twee delen zou hebben, waar drie 
of vier (of meer, Beethovens Pastorale) te 
doen gebruikelijk waren. Twee delen, 
bovendien, met een rustig karakter, waar een 
pittig openingsdeel meestal de spits afbeet. 
Dan hadden die twee delen ook nog eens 
beide een driedelige maatsoort. Of… liep 
Schubert misschien daardóór vast in het 
Scherzo dat ook driedelig moest zijn? Juist 
hier legde hij de pen neer. Lijkt het. Hoe het 
ook zij, Schuberts eigen uitlatingen bieden 
geen uitkomst. Vaker wordt betoogd dat hij 
zelf de twee delen als geheel beschouwde; hij 
zou ze in 1823 als ‘een van mijn symfonieën’ 
hebben aangeboden aan de Steiermärkische 
Musikverein. Die had hem namelijk be-
noemd tot erelid. Maar in zijn dankbrief 
vermeldt Schubert enkel dat hij ‘de prijzens-
waardige vereniging snel een van mijn 
symfonieën in partituur zal opsturen’. Is dit 
waterdicht bewijs dat dit de twee delen 
betreft die via zijn vriend Anselm Hütten-
brenner bij de vereniging terechtkwamen? 

Vijf jaar later somt Schubert in een brief aan 
uitgever Schott op wat hij te bieden heeft. In 
deze werkenlijst noemt hij slechts één 
symfonie. Buiten de zes jeugdsymfonieën 
heeft Schubert dan enkel de b-klein paraat, 
de grote in C begint hij pas een maand later. 
Beschouwt hij die in b-klein dan als ‘fertig’? 
Of loopt hij vooruit op het werk dat hij van 
plan is te gaan schrijven? 

‘Er komt nog wel eens een tijd, dat hij in de zon 
staat en ik in de schaduw!’

In tegenstelling tot vóór de pauze horen we 
erna een voltooid werk. Voltooid, maar 
weinig uitgevoerd. En dat terwijl Jan van 
Gilse een grote faam genoot als belangrijk 
Nederlands componist en dirigent. De 
nadruk heeft misschien wel heel erg op zijn 
dirigentschap gelegen, waarover zo meteen 
meer. Na studies in Keulen in Berlijn verbleef 
Van Gilse een tijd in Rome om daarna via 
Duitsland terug te keren naar Nederland. 
Hier was hij, in de periode 1917 tot 1922, 
dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orkest. 
Hij maakte er een roerige tijd door. De relatie 
met Tivoli was problematisch omdat de 
zaalexploitatie voorop stond; de salarissen van 
de orkestleden waren sluitposten. Het 
conflict tussen zaal en orkest kwam tijdens 
Van Gilses chefdirigentschap tot een 
uitbarsting. In het moeizame proces van het 
losser maken van de band tussen de twee 
speelde de aan Tivoli gelieerde Willem Pijper 
een grote rol. Als criticus van het Utrechtsch 

Of… liep Schubert misschien 
daardóór vast in het Scherzo 
dat ook driedelig moest zijn? 
Juist hier legde hij de pen neer. 
Lijkt het. 

Franz Schubert
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1
Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge
und keine Heimat haben in der Zeit.
Und das sind Wünsche: leise Dialoge
täglicher Stunden mit der Ewigkeit.

Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern
die einsamste Stunde steigt,
die, anders lächelnd als die andern Schwes-
tern,
dem Ewigen entgegenschweigt.
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen von jedem 
Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.

Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin. 

2
Unsere Träume sind Marmorhermen,
die wir in unsere Tempel stellen,
und sie mit unseren Kränzen erhellen
und sie mit unseren Wünschen erwärmen.

Unsere Worte sind goldene Büsten,
die wir in unsere Tage tragen, -
die lebendigen Götter ragen
in der Kühle anderer Küsten.

Wir sind immer in Einem Ermatten,
ob wir rüstig sind oder ruhn,
aber wir haben strahlende Schatten,
welche die ewigen Gesten tun. 

3
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wenn die Wolken, von Stürmen geschlagen, 
jagen: 
Himmel von hundert Tagen 
über einem einzigen Tag -: 

Dann fühl ich dich, Hetman, von fern 
(der du deine Kosaken gern 
zu dem größesten Herrn 
führen wolltest). 
Deinen waagrechten Nacken 
fühl ich, Mazeppa. 

JAN VAN GILSE Cantate ‘Der Kreis des Lebens’ 
tekst: Rainer Maria Rilke (1873-1926), Das Buch der Bilder; Die frühen Gedichte

GEZONGEN
TEKSTEN
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1929. Inzendingen waren anoniem, onder 
motto, zodat de jury niet zou kunnen zien 
wie wat had gecomponeerd. Tot Van Gilses 
grote frustratie werd de eerste prijs toegekend 
aan een kort werk van Rudolf Mengelberg. 
Later memoreerde Van Gilses vrouw Ada dat 
de jury (waarin ook Willem Pijper zat) Van 
Gilses werk het sterkste vond. Maar dat 
Willem Mengelberg, ook jurylid, in het 
geweer was gekomen. Er was, voerde Mengel-
berg aan, geen sprake van zijn dat hij dit 
werk er in korte tijd met zijn koor in zou 
krijgen. Daarop viel de keuze dan maar op 
een veel kleiner werk.

Uiteindelijk moest de cantate voor sopraan, 
tenor, achtstemmig koor en orkest nog 
jarenlang wachten op een eerste uitvoering. 
Van Gilse bood ze in 1931 aan zijn opvolger 

bij het USO aan, maar deze Evert Cornelis 
meende: 
‘In ’t bijzonder heb ik mij rekenschap 
gegeven van de eischen die het werk in 
koortechnisch opzicht stelt. En daarbij heb ik 
rekening te houden met de capaciteiten van 
de mij ter beschikking staande koorvereni-
gingen. Het resultaat van dit rijpe beraad is 
helaas in negatieven zin uitgevallen. Ik durf 
het werkelijk niet aan met een mijner koren.’
Uiteindelijk beleefde Der Kreis des Lebens pas 
in juni 1937 zijn première, tijdens de 
Maneto, de Manifestatie Nederlandse 
Toonkunst. Overigens, eerlijk is eerlijk: toen 
Jan van Gilse later eens bij Mengelberg 
lunchte, stond Der Kreis des Lebens op de 
vleugel van zijn gastheer. Mengelberg stak de 
loftrompet over dit in zijn ogen grote werk, 
om vervolgens op Van Gilse te toasten: ‘Ik 
heb altijd in de zon gestaan en hij in de 
schaduw. Er komt nog wel eens een tijd, dat 
hij in de zon staat en ik in de schaduw!’

Frits de Haen

Dagblad schreef hij Van Gilse stelselmatig de 
grond in. De hetze werd zo sterk dat Van Gil-
se het na enkele jaren voor gezien hield. Hij 
verhuisde naar Duitsland waar zijn compo-
sitorische werk weer toenam; hij zou er 
blijven tot Hitlers machtsovername.

In 1929 begon Van Gilse teksten op muziek 
te zetten van de drie jaar eerder aan leukemie 
overleden Rainer Maria von Rilke. Van Gilse 
putte voor wat hij Der Kreis des Lebens 
doopte uit vroeg werk van Rilke: Die frühe 
Gedichte (gepubliceerd in 1909) en Das 
Buch der Bilder (in zijn oorspronkelijke 
vorm gepubliceerd in 1902, in 1906 en 1913 
uitgebreid). Je zou in de vrije selectie die Van 
Gilse maakte een levenscyclus kunnen zien, 
die eindigt met een gedicht over de dood. 
Altijd in ons midden, een echo van het 
gregoriaanse ‘Media vita in morte sumus’. 
Aanleiding voor Van Gilses compositie was 
het honderdjarige jubileum van de Maat-
schappij ter Bevordering van de Toonkunst in 

Jan van Gilse



20 JANUARI 2023 7

James Gaffigan Benjamin Goodson
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Dann bin auch ich an das rasende Rennen 
eines rauchenden Rückens gebunden; 
alle Dinge sind mir verschwunden, 
nur die Himmel kann ich erkennen: 

Überdunkelt und überschienen 
lieg ich flach unter ihnen, 
wie Ebenen liegen; 
meine Augen sind offen wie Teiche, 
und in ihnen flüchtet das gleiche 
Fliegen. 

4
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns. 
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Gaffigan was eerste prijswinnaar van de Sir 
Georg Solti International Conducting 
Competition 2004. Hij groeide op in New 
York City (Staten Island) en studeerde aan de 
LaGuardia High School of Music and Art 
voordat hij zijn dirigentenstudie voortzette. 
Op vrijdag 29 april 2022 dirigeerde James 
Gaffigan in het Vrijdagconcert het Radio 
Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor 
in een programma met Beethoven en Kuller-
vo van Sibelius.

Benjamin Goodson koordirigent 
De Engelse dirigent Benjamin Goodson is 
sinds 1 september 2020 chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor, een benoeming die 
inmiddels is verlengd tot seizoen 2027. Hij 
dirigeert een breed repertoire, waarbij hij de 
nadruk legt op de muziek uit de 20ste en 
21ste eeuw. Zijn werk bracht hem in heel 
Europa, in de Verenigde Staten, China, Japan 
en Australië. Goodson treedt op als gast-
dirigent bij het Rundfunkchor Berlin, het 
SWR Vokalensemble, het MDR Rundfunk-

James Gaffigan dirigent 
De Amerikaanse dirigent James Gaffigan 
neemt met dit bijzondere concert afscheid 
van het Vrijdagconcert als vaste gastdirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest, een 
post die hij sinds 2011-2012 bekleedde. 
James Gaffigan is onlangs benoemd tot 
muziekdirecteur van de Komische Oper 
Berlin, een functie die vanaf seizoen 
2023/2024 ingaat voor vier seizoenen. Verder 
beleeft hij momenteel zijn eerste seizoen als 
muziekdirecteur van het Palau de les Arts 
Reina Sofía in Valencia, en is hij eerste 
gastdirigent van het Trondheim Symphony 
Orchestra & Opera. Tot juni 2021 was hij 
tien jaar lang chef-dirigent van het Luzerner 
Sinfonieorchester, waarmee hij zeer succes-
volle opnames maakte en buitenlandse 
tournees ondernam. 
Gaffigan is een veelgevraagd dirigent bij 
vooraanstaande orkesten en operahuizen in 
VS, Europa en Azië en maakte twee seizoe-
nen terug debuten bij de Parijse Opéra en het 
Philharmonia Orchestra in Londen. James 

UITVOERENDEN

In de nieuwe podcastserie England, 
My England duikt Ab Nieuwdorp in 
de wereld van de Engelse Muziek. Hij 
neemt je mee naar de mooiste mu-
ziek van bekende Britse componis-
ten zoals Elgar en Purcell.  England, 
My England is ook een persoonlijke 
zoektocht naar de Britse ziel.

         ENGLAND
MY ENGLAND

PODCAST

         ENGLAND

Luister hier: nporadio4.nl/podcasts/england-my-england

AV0199 Podcast advertentie basis R3.indd   7AV0199 Podcast advertentie basis R3.indd   7 05/01/23   17:5805/01/23   17:58
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tegenwoordig zingt Benjamin Bruns bij de 
Weense Staatsopera. Daarnaast zong hij 
onder meer bij de Beierse Staatsopera in 
München, de Semperoper in Dresden, het 
Teatro Real in Madrid, bij de Bayreuther 
Festspiele en in het Teatro Muncipal de 
Santiago in Chili, waar hij debuteerde in de 
rol van Alwa in Lulu van Alban Berg. Verder 
was hij te zien in een nieuwe enscenering van 
Les Troyens van Hector Berlioz bij de Weense 
Staatsopera. Naast opera zingt Benjamin 
Bruns geregeld in oratoria en uitgebreid 
concertrepertoire. Op vrijdag 15 april 2022 
zong Benjamin Bruns in het Vrijdagconcert 
samen met het Radio Filharmonisch Orkest 
en Groot Omroepkoor onder Karina 
Canellakis in Bartóks Cantata Profana en 
Beethovens Mis in C.

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 symfonie-
orkest muziek van dit moment. Het RFO 
speelt geregeld premières van opdrachtwer-
ken 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  
Filharmonisch Orkest?  
 www.radiofilharmonischorkest.nl/ 

vrienden-van-het-rfo 

Groot Omroepkoor 
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor (GOK) het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Sinds de oprichting in 1945 is 
het GOK een niet weg te denken factor in 
koor-symfonische repertoire in ons land. Het 
GOK zingt koorpartijen in opera’s, oratoria 
en cantates in de concertseries van de 
Nederlandse Publieke Omroep, het AVROT-
ROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMati-
nee en Het Zondagochtend Concert. Het 
GOK brengt a capella-concerten in Tivoli-
Vredenburg en de Jacobikerk in Utrecht en 
in het Amsterdams Concertgebouw. Het 
koor zingt geregeld hedendaags werk, vaak 
opdrachtwerken van Nederlandse componis-
ten, o.m. Wagemans, Wagenaar, Visman, 
Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, 
Roukens, Vleggaar en Zuidam. En het GOK 
zingt geregeld 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 Groot 
Omroepkoor.
 www.grootomroepkoor.nl 

Wordt u ook vriend van het Groot  
Omroepkoor? 
 www.vriendengrootomroepkoor.nl 

chor Leipzig, het NDR Rundfunkchor 
Hamburg en Collegium Vocale Gent. De in 
Hertfordshire geboren Benjamin Goodson 
studeerde aan Hertford College, Oxford, en 
vervolgens directie bij Sir Colin Davis, Paul 
Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr. Bij 
het Groot Omroepkoor voerde hij het 
multidisciplinaire format ‘The Living Room’ 
uit, zoals in 2021 met koorwerken van Igor 
Stravinsky, en op 28 april 2022 ‘A Circus of 
Angels’, een afwisselende revue-voorstelling; 
het format vormt nu een vast bestanddeel 
van het Vrijdagconcert. Benjamin Goodson 
is gastdocent directie aan het Conservatorium 
van Amsterdam.

Elena Tsallagova sopraan 
De Russische lyrische sopraan Elena  
Tsallagova debuteerde in 2016-2017 bij de 
Canadian Opera Company als Pamina in Die 
Zauberflöte en bij Opéra National du Rhin in 
Het sluwe vosje en Cavalli’s La Calisto. 
Geboren in Vladikavkaz, studeerde ze aan het 
conservatorium in Sint-Petersburg. Ze zong 
verschillende rollen in het Mariinsky Theater 
en won de eerste prijs in de Rachmaninov 
Zangcompetitie. Ze studeerde bij Ileana 
Cotrubas en volgde in 2006 een programma 
voor jonge kunstenaars bij de Opéra National 

de Paris. Ze zong bij Bayerische Staatsoper, 
Berliner Staatsoper, Opéra national de Paris, 
Teatro Real, Opera van Vlaanderen, Lyric 
Opera Chicago en Glyndebourne, Salzburg, 
Bregenz en Rossini festivals. Elena Tsallagova 
zong vele rollen bij de Deutsche Oper Berlin, 
o.a. Micaela (Carmen), Adina (L’Elisir 
d’amore), Gilda (Rigoletto), Pamina (Die 
Zauberflöte) en Liu (Turandot). Ook zong ze 
als Violetta Valéry (La Traviata) in het 
Staatstheater Stuttgart. Ze debuteerde in de 
Mozartwoche Salzburg in Mozarts Der 
Messias, geënsceneerd door Bob Wilson. 
Elena Tsallagova zong op vrijdag 9 oktober 
2020 in het Vrijdagconcert met het Radio 
Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor 
onder James Gaffigan in Barbers Knoxville: 
Summer of 1915 en Schuberts Vijfde Mis.

Benjamin Bruns tenor 
De Duitse tenor Benjamin Bruns (1980) 
begon zijn zangcarrière als alt-solist bij het 
jongenskoor in zijn geboortestad Hannover. 
Hij studeerde zang aan de Academie voor 
Muziek en Theater in Hamburg bij Renate 
Behle, en kwam nog tijdens zijn studie in 
vaste dienst bij het Theater Bremen. Daarop 
volgde een vaste aanstelling bij de Opera in 
Keulen, daarna bij de Dresdense Opera en 

Benjamin Bruns © Sara SchoengenElena Tsallagova © Alex Fritsch

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.grootomroepkoor.nl
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Support klassieke talenten en geef 
ze het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid 
3x per jaar

magazine + cd 
€ 10,-Nederland kent veel talentvolle musici die het 

verdienen om gehoord te worden.

AVROTROS geeft jonge talenten 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 3x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd.
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Elke werkdag een dosis ontspan-
ning. Ab Nieuwdorp kiest dagelijks 
een kalmerend klassiek werk voor je 
uit en laat je tot rust komen. Soms 
aangevuld met ademhalingstips en 
meditatie-oefeningen, maar vaak ook 
gewoon met alleen de muziek. Want 
niks is beter voor lichaam en geest 
dan klassieke muziek. Ogen dicht, de 
wereld op stil en even uitschakelen.

    KALM MET
KLASSIEK

Luister hier: nporadio4.nl/podcasts/kalm-met-klassiek

PODCAST

Uw concert op NPO Klassiek
NPO Klassiek zendt de concerten van het 
AVROTROS Vrijdagconcert rechtstreeks uit. 
Wilt u nagenieten van het AVROTROS Vrijdag-
concert of bent u benieuwd naar de inter-
views met de dirigent, de componist of een 
solist? Luister dan terug (onder Uitzending 
Gemist) op nporadio4.nl/avrotrosvrijdagcon-
cert. Of luister en kijk naar de vele klassieke 
muziekconcerten die AVROTROS heeft geregi-
streerd www.youtube.com/avrotrosklassiek

NPO Klassiek: de klassieke muziekzender
Behalve het AVROTROS Vrijdagconcert brengt 
NPO Radio 4 nog veel andere concerten live bij u 
thuis. Vanuit het Amsterdamse Concertgebouw 
zijn dat de concerten van de NTR ZaterdagMa-
tinee en Het Zondagochtend Concert. Deze 
worden ook geproduceerd in samenwerking met 
NPO Klassiek. Een overzicht van deze – en nog 
veel meer – concertuitzendingen op NPO Ra-
dio 4 vindt u op www.radio4.nl/concertagenda.

NPO KLASSIEK

Support klassieke talenten en geef 
ze het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

WORD LID
10,-

per jaar
AVROTROS zet zich in voor de toekomst van 
klassieke muziek in Nederland. We bieden jong 
talent een uniek podium in onze programma’s 
op radio en tv. En nemen met hen hun 
debuut-cd op.

Sta méé aan de basis van de nieuwste generatie 
topmusici en word lid. Voor €10,- ontvang je 3x per jaar 
ons magazine inclusief talent-cd (ook als download).
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VRIJDAG 27 JANUARI 2023, 20.15 UUR
TivoliVredenburg, Utrecht

AVROTROS  
Klassiek  
presenteert 
jong talent

Yang Yang Cai piano
Joost Willemze harp
Jelmer de Moed & Rik Kuppen klarinet 
en piano
Jan Pieter Koch regie
Noralie visuals
Leonard Evers presentatie
Toek Numan arrangementen

o.a. RAVEL Prélude à la nuit uit Rapsodie 
espagnole 
STRAVINSKY Tango 
GINASTERA Cadenza  
uit Harpconcert opus 25 
DEBUSSY Première rhapsodie  
MOMPOU Lento uit Música callada boek III 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023, 20.15 UUR
TivoliVredenburg, Utrecht

Odes  
aan de muziek! 

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Marcus Creed dirigent 
Rowan Pierce sopraan 
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 

BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones 
MARTIN Ode à la Musique 
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to 
Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day 

VOLGENDE
CONCERTEN

Marcus CreedJoost Willemze

COLOFON
Programmering Astrid in ‘t Veld Productie Manon Tuynman Redactie programmaboek Clemens Romijn 
Grafische vormgeving 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  
& Caspar Vos
Ella van Poucke | Caspar Vos |
Nin | 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 | Paula Murrihy | Saimir 
Pirgu | Johannes Weisser | 
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



www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Dé klassieke start
van je weekend!


