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inleiding Arthur van Dijk, 19.30 uur 
serie AVROTROS Klassiek 2

Radio Filharmonisch Orkest 
Stanislav Kochanovsky dirigent 
Liza Ferschtman viool 
 

MAURICE RAVEL 1875-1937
Le tombeau de Couperin (1914-1917)
Prelude
Forlane
Menuet
Rigaudon

WILLEM PIJPER 1894-1947
Vioolconcert (1939)
Poco lento – Allegretto grazioso
Adagio
Molto allegro

PAUZE

Dit concert is live te beluisteren via  
NPO Klassiek, zie ook  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 

 AVROTROS Vrijdagconcert

 @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

 AVROTROSVrijdagconcert

 
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

http:// www.npoklassiek.nl


RALPH VAUGHAN WILLIAMS 1872-1958
The Lark ascending (1914)

EDWARD ELGAR 1857-1934
Enigma Variations (1898-1899)
Thema
Var.1: C.A.E.
Var.2: H.D. S-P
Var.3: R.B.T.
Var.4: W.M.B.
Var.5: R.P.A.
Var.6: Ysobel
Var.7: Troyte
Var.8: W.N.
Var.9: Nimrod
Var.10: Intermezzo
Var.11: G.R.S.
Var.12: B.G.N.
Var.13: Romance
Var.14: E.D.U

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.
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Ravel eert  
gevallen kameraden
Vlak na de dood van Maurice Ravel schreef 
Willem Pijper een in memoriam. Hij 
rekende Ravel tot de grootsten, maar niet tot 
de ‘ongenaakbaren’. Dat voorbehoud had 
twee redenen. Hij zag Ravel ten eerste meer 
als artisan (vakman) dan als artiest en 
bovendien als uiterst klassiek georiënteerd. 
Wat Pijper bedoelde als kritiek zou Ravel 
waarschijnlijk hebben opgevat als een 
compliment. Hoe weelderig en verrassend 
zijn muziek soms ook is, ze is altijd gebouwd 
op duidelijke stramienen. Zeer openlijk was 

Ravel daarmee in zijn Le tombeau de 
Couperin, een cyclus van zes pianostukken 
waarvan hij er vier zou orkestreren. De 
weelderigheid van sommige van zijn vroegere 
werken heeft hier plaats gemaakt voor een 
soberheid en compactheid die Ravel associ-
eerde met oude Franse meesters als Coupe-
rin. Ravel baseerde zich in Le tombeau 
gedeeltelijk op oude vormen en dansritmen 
en combineerde die met een Frans fin de 
siècle-gevoel voor harmonie en een grote 
verfijning in de dynamiek.
Ravels muzikale nationalisme verbaast niet 
gezien de tijd waarin Le tombeau ontstond, 
namelijk de Eerste Wereldoorlog, voor Ravel 
niet alleen een politieke maar ook een 
culturele strijd waarin hij zich openlijk 
mengde. Zo droeg hij alle delen van Le 
tombeau de Couperin op aan vrienden die in 
de oorlog waren omgekomen. Van die 
tragische achtergrond is in deze muziek niets 
te horen, hooguit is het drama impliciet 
aanwezig. Van een expliciete (in de ogen van 
veel Fransen) ‘Duitse’ doorwerking van een 
gebeurtenis of biografie in het werk moest 
Ravel niets hebben. Perfectie in vakmanschap 
genereert vanzelf expressie en bewogenheid, 
vond Ravel. Dat vond ook Willem Pijper.

In dit concert kijkt Maurice Ravel om naar de verfijnde wereld van de Franse barok 
van de Zonnekoning, maar herdenkt hij ook in de oorlog gevallen kameraden.  
Liza Ferschtman treedt op als advocaat van het Vioolconcert van Willem Pijper, 
Nederlands belangrijkste componist tussen de twee wereldoorlogen. Bij Ralph 
Vaughan Williams horen we de zomerse leeuwerik magisch opstijgen en Edward 
Elgar houdt de luisteraars een prachtig romantisch raadsel voor. 

VAN MAURICE 
RAVEL TOT 
EDWARD ELGAR

Maurice Ravel aan de vleugel, 1912

Voorinschrijving 
 Seizoen 
2023/2024

U kunt met voorrang én korting uw 
plaatsen reserveren voor het nieuwe 
seizoen. Dit kan online via www.
tivolivredenburg.nl/voorinschrijving 
(wachtwoord: ATVC2324).

Wilt u niet langer wachten? Loop dan 
langs bij een van onze medewerkers en 
vul direct een bestelformulier in.  
U vindt ons links van de ingang, vlakbij 
de garderobe.

http://www.tivolivredenburg.nl/voorinschrijving
http://www.tivolivredenburg.nl/voorinschrijving
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Londen in 1899. Het is ook meer dan louter 
‘nationale muziek’, zodat het ook buiten 
Engeland snel faam verwierf (een van de 
vroegste bewonderaars was Ravel). Hoewel 
de muziek meteen iedereen overtuigde, waren 
de achtergronden lange tijd onduidelijk. Wat 
betekenen de initialen in de titels van de 
variaties? Nu weten we dat ze staan voor 
vrienden en familieleden van de componist 
(Nimrod was Elgars hond). Is dit het enige 
raadsel dat Elgar ons gaf? De antwoorden 
variëren, maar één ding is duidelijk: met dit 
werk schiep Elgar de ultieme verbeelding van 
het imperiale Engeland zoals het zich graag 
zag: uiterlijk formeel, trots en kleurrijk, 
innerlijk vol melancholie en ingehouden 
tragiek. Nimrod werd de obligate muziek bij 
tragische gebeurtenissen van grote betekenis, 
zoals de jaarlijkse herdenking van de slacht-
offers van de twee wereldoorlogen. De laatste 
variatie waarin Elgar zichzelf portretteert is 
het tegendeel van het thema: een en al 
oprechte levensvreugde.

EMANUEL OVERBEEKE

De tijd 1890-1920 was de periode waarin 
Engeland een eigen muzikale identiteit 
ontwikkelde (je dan afzetten tegen anderen 
hoort daarbij). Vaughan Williams was daarbij 
een sleutelfiguur. Net als andere nationalisti-
sche pioniers verdiepte hij zich in Engelse 
volksmuziek en vermengde die op zijn wijze 
met de symfonische stijl van Johannes Brahms 
en Antonín Dvořák, twee componisten die 
het in Engeland rond 1900 goed deden. The 
Lark ascending werd al snel een boegbeeld 
van de nieuwe Engelse stijl, ook doordat veel 
violisten het op hun repertoire namen. De 
componist liet zich inspireren door het 
gelijknamige gedicht van George Meredith 
over een leeuwerik die vliegt over allerlei 
landschappen. De vrije koers van de vogel gaf 
Vaughan Williams vorm met onregelmatige 
ritmen en metra die het geheel een meditatief 
karakter geven. Het stuk, eerst geschreven 
voor piano in 1914 en daarna georkestreerd, 
heeft elementen van de volksmuziek, met 
name in het ritme en de melodiebouw. 
Vaughan Williams koos voor een verrassende 
vorm waarin bepaalde motieven terugkeren in 
telkens andere sferen, alsof hij daarmee wilde 
aangeven dat, net als in het gedicht, de reis 
vol avonturen belangrijker is dan het doel.

Het raadsel van  
Edward Elgar
Nog Engelser dan The Lark ascending zijn de 
Enigma Variations van Edward Elgar, hét 
boegbeeld van de Engelse identiteit in de 
muziek, zeker voor Engelsen. Die status had 
het werk al meteen vanaf de première in 

Willem Pijpers Vioolconcert 
Willem Pijper gold tussen 1920 en 1970 als 
de grootste Nederlandse componist van zijn 
eeuw. Hij had de nationale muziek een 
internationale status verschaft, schreef in de 
jaren twintig fascinerende kamer- en 
orkestmuziek plus artikelen vol rake analyses 
in een briljante stijl. Vernieuwing was zijn 
devies, van oude vormen moest hij niets 
hebben. Rond 1930 verloor hij enigszins zijn 
wilde haren en werden de vormen van zijn 
composities iets traditioneler en hadden ze 
minder bruuske overgangen. Terwijl de toon 
donkerder werd bleven het gevoel voor magie 
en bijzondere harmonieën. Vrijwel aan het 
einde van die ontwikkeling schreef hij zijn 
Vioolconcert, een combinatie van traditionele 
en nieuwe elementen. Gedeeltelijk traditio-
neel is de opbouw, met relatief snelle 
hoekdelen en een langzaam middendeel, dat 
bestaat uit een lange cantilene. Nieuw, zeker 
voor Pijper in deze omvang, is het aftastende 
karakter: een melodielijn in de solopartij die 
maar niet tot rust lijkt te komen, vooral in 

het middendeel. In de hoekdelen heeft het 
orkest een grotere rol, zij het niet in de vorm 
van een dialoog tussen orkest en solist maar 
van prachtige instrumentale samenklanken 
waarboven de solist moet acteren. Het 
concert mist de roekeloosheid van Pijpers 
beste muziek uit de jaren twintig, maar heeft 
een grote hang naar grandeur, melancholie en 
verzadiging.

De hoge vlucht  
van de leeuwerik
Er lopen lijnen tussen Maurice Ravel en 
Willem Pijper maar ook van Ravel naar 
Ralph Vaughan Williams. Vaughan Williams 
studeerde in 1908 drie maanden bij Ravel, 
hetgeen te horen is in de instrumentatie van 
enkele orkestwerken. Zozeer zelfs dat de 
destijds befaamde Engelse muziekpublicist 
Ernest Newman schreef dat Vaughan 
Williams ‘gevaarlijk dicht in de buurt kwam 
van die bastaard-Fransen en daarmee 
on-Engels’ was geworden. Ravel was het daar 
niet mee eens. ‘Hij is mijn enige leerling die 
niet componeert zoals ik.’ 

Willem Pijper Ralph Vaughan Williams

Edward Elgar 
© Hutton-Deutsch Collection / CORBIS

Hoewel de muziek meteen 
iedereen overtuigde, waren de 
achtergronden lange tijd ondui-
delijk. Wat betekenen de initia-
len in de titels van de variaties?
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Stanislav Kochanovsky

Sint-Petersburg en Moskou. Stanislav 
Kochanovky brengt graag muziek van 
levende componisten op het podium, onder 
wie Dean, Fedele, Goebaidoelina, Broström, 
Visman, Campogrande, Martinsson, Golijov, 
Thorvaldsdottir, Tarnopolski en Rääts. Op 
vrijdag 1 april 2022 bracht Stanislav 
Kochanovsky in het Vrijdagconcert samen 
met ‘artist in residence’ Maria Milstein en het 
Radio Fiharmonisch Orkest een programma 
met Tzigane van Ravel, de wereldpremière 
van Max Knigges Vioolconcert ‘Planète verte, 
planète bleue’ en Skrjabins Symfonie nr. 3 ‘Le 
divin poème’. 

Liza Ferschtman, viool
Liza Ferschtman trad afgelopen seizoenen op 
in binnen- en buitenland met diverse 
Europese orkesten, waarbij ze samenwerkte 
met dirigenten als Gianandrea Noseda, 
Tatsuya Shimono, Leonard Slatkin, Mendi 
Rodan, Lev Markiz, Yakua Yuasa, Jaap van 
Zweden, Christoph von Dohnányi en 
Shlomo Mintz. Geboren als dochter van 
bekende Russische musici kreeg Liza 
Ferschtman haar eerste vioollessen op haar 
vijfde van Philip Hirschhorn. Ze volgde 
masterclasses bij Yvry Gitlis, Igor Oistrach en 
Aaron Rosand en studeerde tot 1998 bij 
Herman Krebbers, en vervolgens bij Ida 
Kavafian (Curtis Institute of Music in 
Philadelphia) en David Takeno in Londen. 
Als gepassioneerd kamermusicus was ze 
artistiek leider van het Delft Kamermuziek 
Festival. Ze trad op op talrijke belangrijke 
podia en festivals in Europa (Risor, West 
Cork, Kempten Festival, Prussia Cove) en de 
Verenigde Staten (o.a. Ravinia Festival 
Chicago). In 2006 ontving Liza Ferschtman 

Stanislav Kochanovsky, 
dirigent 
Stanislav Kochanovsky studeerde in zijn 
geboortestad Sint-Petersburg, en dirigeerde al 
vroeg een breed symfonisch repertoire en 
opera bij het Mikhailovsky-theater in 
Sint-Petersburg en als chef van het Filharmo-
nisch Orkest van Safonov. Zijn debuut met 
de Italiaanse Accademia Nazionale Santa 
Cecilia in 2014 resulteerde onmiddellijk in 
een terugkeer, net als zijn debuut bij Opern-
haus Zürich waar hij Schoppenvrouw leidde in 
2016 en een nieuwe productie van Jevgeni 
Onegin het jaar daarop. Stanislav Kochanovs-
ky debuteerde recentelijk succesvol bij onder 
meer het Koninklijk Concertgebouworkest, 
de Wiener Symphoniker, het HR Frankfurt 
Rundfunk Orchester, het Filharmonisch 
Orkest van Oslo, het City of Birmingham 
Symphony Orchestra, het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Stockholm en het 
Israëlisch Filharmonisch Orkest. Vorig 
seizoen debuteerde hij bij het Elbphilharmo-
nie Orchester NDR, het Luzern Symphonie 
Orchester, Galicia Orchestra en keerde hij 
terug in Rotterdam, Rome, Londen, 
Kopenhagen en Dresden en bij orkesten in 

UITVOERENDEN

de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste prijs 
voor jonge musici in ons land. In mei 2013 
voerde ze op uitnodiging van het Muziekge-
bouw aan ‘t IJ de complete solowerken voor 
viool van Bach uit. Met haar vader, cellist 
Dmitri Ferschtman, nam ze een cd op met 
duo’s van Kodály, Ravel en Schulhoff. Ze 
verzorgde samen met haar ouders en collega’s 
op 10 januari 2017 jaar een programma rond 
Sjostakovitsj. Ze trad op met de Wiener 
Akademie, Orchestre Picardo, BBC Scottish 
Orchestra, Symfonieorkest Vlaanderen, 
Dallas Symphony Orchestra, Filharmonisch 
Orkest van Hong Kong, Orchestre National 
de Belgique, het Maleisisch Filharmonisch 

Orkest en het Concertgebouw Kamerorkest. 
Op 12 november 2020 speelde Liza  
Ferschtman in het Vrijdagconcert met het 
Radio Filharmonisch Orkest onder dirigent 
Kevin John Edusei Tsjaikovski’s Souvenir d’un 
lieu cher. 

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 symfonieor-
kest muziek van dit moment. Het RFO 
speelt geregeld premières van opdracht-
werken in de omroepseries AVROTROS 
Vrijdag concert en NTR ZaterdagMatinee. 
Het orkest bereikt jong publiek in ver-
nieuwende 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 

Liza Ferschtman 

KALM MET
KLASSIEK

PODCAST

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

AV0199 Podcast advertentie basis R5.indd   5AV0199 Podcast advertentie basis R5.indd   5 31/01/23   08:0631/01/23   08:06

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

AVT_Klassiek_Adv_Seizoensbrochure Vrijdagconcert_A4_2023.indd   1AVT_Klassiek_Adv_Seizoensbrochure Vrijdagconcert_A4_2023.indd   1 22-12-2022   11:1822-12-2022   11:18

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 interviews 
met de dirigent, de componist of een solist? 
Luister dan terug (onder Uitzending Gemist)  
op npoklassiek.nl/avrotrosvrijdagconcert.  
Of luister en kijk naar de vele klassieke muziek
concerten die AVROTROS heeft geregistreerd 
www.youtube.com/avrotrosklassiek

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

NPO KLASSIEK

In de nieuwe podcastserie England, My 
England duikt Ab Nieuwdorp in de we-
reld van de Engelse Muziek. Hij neemt 
je mee naar de mooiste muziek van be-
kende Britse componisten zoals Elgar en 
Purcell.  England, My England is ook een 
persoonlijke zoektocht naar de Britse ziel.

PODCAST

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

         ENGLAND
MY ENGLAND

AV0199 Podcast advertentie basis R5.indd   2AV0199 Podcast advertentie basis R5.indd   2 27/01/23   16:2827/01/23   16:28
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VRIJDAG 3 MAART 2023
TivoliVredenburg, Utrecht

Artist in Residence 
Ella van Poucke  
& Co

Niek Baar viool 
Ella van Poucke cello 
Caspar Vos piano 

RACHMANINOV Trio élégiaque 
RACHMANINOV Twee stukken opus 2 
SHALYGIN Tristissima (wereldpremière)
RACHMANINOV Sonate in g opus 19

VRIJDAG  10 MAART 2023
TivoliVredenburg, Utrecht

Rachmaninov  
en Mosolov 

Noord Nederlands Orkest 
Kerem Hasan dirigent 
Albrecht Mayer hobo 

VAUGHAN WILLIAMS Hoboconcert 
MOSOLOV De ijzergieterij 
BERIO Sequenza voor hobo solo 
RACHMANINOV Tweede symfonie 

VOLGENDE
CONCERTEN

COLOFON 
Programmering Astrid in ‘t Veld Productie Jacinta Wetzer / 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 | 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
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www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Dé klassieke start
van je weekend!

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl

