
THE LIVING ROOM: 
A CIRCUS

OF ANGELS

donderdag 28 april 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg Utrecht, Grote Zaal

Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson, dirigent
Sven Ratzke, zang & presentatie
Peter Leung, regie

Maria van Nieuwkerken,  
assistent-dirigent, piano
Franske van der Wiel, alt
Ben Martin Weijand, piano
Jan Pieter Koch, programmering
band: Jetse de Jong, vleugel
Haye Jellema, drums, djembé
Florian Friedrich, basgitaar, contrabas
Arrangementen: Toek Numan, Sven Ratzke 
en Bob Zimmerman

Dit concert wordt uitgezonden op vrijdag 10 juni 2022 in het AVROTROS  
Vrijdagconcert op NPORadio 4 om 20.00 uur. Dan is ook de webcast live te volgen via
 www.nporadio4.nl. 

Presentatie: Leonard Evers

http://www.nporadio4.nl
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Liefde, passie, 
seksualiteit

1  Bob Chilcott 1955
Dances in the streets: Soho 2005
tekst: Paul Verlaine (1844-1896)

Bob Chilcott

2 Kārlis Lācis 1977
Es bij’ meita (‘Ik was een meisje’)
arrangement (2013) van een Lets volkslied 

3 Eurythmics
Here Comes the Rain Again 1984

Eurythmics

4 Franz Schubert 1797-1828
Ständchen D920 ‘Notturno’ 1827
tekst: Franz Grillparzer (1791-1872)
Franske van der Wiel, mezzosopraan

Franz Schubert

5 Duke Ellington 1899-1974
It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That 
Swing) 1931

Duke Ellington

6 David Bowie 1947-2016
Boys Keep Swinging 1979

David Bowie

7 Johannes Brahms 1833-1897
O die Frauen 
nr.3 uit Liebeslieder-Walzer opus 52 (1868)
tekst: Georg Friedrich Daumer (1800-1875)

Johannes Brahms

Bevrijding, opstand, 
emancipatie

8 Maurice Ravel 1875-1937
Ronde
nr.3 uit Trois chansons (1916)
tekst: Maurice Ravel

Maurice Ravel

9 Harry Bannink 1929-1999 
Aan de trapeze 1968
Uit Ja zuster, nee zuster
tekst: Annie M.G. Schmidt (1911-1995)

Harry Bannink

10 Frank Zappa 1940-1993
Absolutely Free (Discorporate) 1967
uit het album ‘We’re Only in It for the Money’ 
(1968) van The Mothers of Invention 

Frank Zappa Bob Chilcott
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Dood en in de goot 

11 David Bowie
Five Years 1971

12 Kurt Weill 1900-1950
Ballade vom ertrunkenen Mädchen
uit Berliner Requiem (1928)
tekst: Bertolt Brecht (1898-1956)

Kurt Weill

13 Franz Schubert
Erlkönig D328 1815
tekst: Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832)

14 Pēteris Vasks 1946
Skumjā māte (Droevige moeder) 1980
tekst: Gabriela Mistrāla (1889-1957)

Pēteris Vasks

Het absurde, de waanzin

15 Nina Hagen 1955
Auf’m Bahnhof Zoo 1978

Nina Hagen

16 György Ligeti 1923-2006
A Long, Sad Tale
nr.6 uit Nonsense Madrigals (1988-1993)
tekst: Lewis Carroll (1832-1898)

17 György Ligeti
Touches bloquées
nr.3 uit Études (Livre 1, 1985)

György Ligeti

Overgave, berusting, 
verzoening, levenslust

18 Harry Bannink
Vluchten kan niet meer 1971
tekst: Annie M.G. Schmidt

19 Kathleen Allan 
Maid on the Shore 2
arrangement (2011) van een volkslied uit 
Newfoundland

Kathleen Allan

20 Orlando Gough 1953
Freedom 2022
tekst: Peter Levi (1931-2000)

Orlando Gough

21 Lou Reed 1942-2013
Perfect Day 1972
tekst: Paul Verlaine (1844-1896)

Lou Reed

arrangementen: Toek Numan, Sven Ratzke 
en Bob Zimmerman 
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opgegroeid met Dvořák en Bach, maar ook met 
Led Zeppelin, David Bowie en Frank Zappa. In 
die totaal verschillende genres ontdek ik deels 
dezelfde kwaliteiten en daar wil ik iets mee 
doen.’ Hij vervolgt zijn pleidooi voor deze opzet: 
‘De concertpraktijk wordt anders en daarom 
moeten we andere dingen proberen. Het is van 
belang nieuwe ideeën en nieuwe vormen te 
presenteren en daarmee werkelijk iets toe te 
voegen aan de bestaande concertpraktijk.’ 
Koch is vol bewondering voor de arrangementen 
die vanavond klinken. ‘Ook componist/arran-
geur Bob Zimmerman is iemand met een brede 
muzikale blik. Je hoort in zijn arrangementen 
dat hij houdt van de muziek van Harry Bannink. 
Banninks muziek is heel doordacht en ritmisch 
soms verraderlijk, mede door de vrije structuur 
van de teksten van Annie M.G. Schmidt. Zowel 
Bob Zimmerman als Toek Numan zijn ruimhar-
tige arrangeurs, met passie voor de muziek die ze 
bewerken. Dat hoor je.’

In de vijf episodes waarin het concert is verdeeld 
zijn zeer uiteenlopende werken samengebracht. 
Werken die elkaar aanvullen, versterken, of juist 
tegenspreken. Daarin trekken elementen voorbij 
als passie en verlangen, opstand en verzoening, 
dood, waanzin, absurdisme en levenslust. Er 
ontstaat een doorgaande vertelling in een 
samenhang die de grenzen tussen klassiek, folk, 
variété en pop doet vervagen.

Brede muzikale blik
Programmeur Jan Pieter Koch is zeer enthousiast 
over deze theatrale opzet. ‘Zelf kom ik uit de we-
reld van het muziektheater, zo heb ik bijvoorbeeld 
veel gewerkt met het Balletorkest. In The Living 
Room wordt regelmatig uit het hoofd gemusi-
ceerd. Mijn ervaring is dat een musicus die de 
bladmuziek ‘weggooit’ en uit het hoofd speelt of 
zingt veel sterker binnenkomt bij het publiek.’
Als componist en musicoloog is Jan Pieter Koch 
vertrouwd met vele muziekgenres. ‘Ik ben 

A Circus of Angels
Het programma rond Stravinsky was ritualistisch 
van aard. In ‘A Circus of Angels’ speelt enter-
tainment een grote rol. Vandaar de opzet als van 
een revue, doorlopend en contrastrijk. Een 
programma als een muzikale weergave van ‘de 
mallemolen van het leven’. Deze omschrijving 
roept bij velen mogelijk herinneringen op aan 
een 45 jaar oud songfestivalliedje, een oorwurm 
die vanavond niet klinkt. En mocht dit melo-
dietje zich nu opnieuw willen vast klampen:  
het is kansloos tegen de muzikale  
variatie en het krachtig entertainment van 
vanavond.

Vanavond zijn we te gast in de huiskamer van het Groot  
Omroepkoor. En waar gaat het over in een volle en gezellige 
huiskamer? Je praat met elkaar over de dingen van het leven. 
Over liefde en leed, dood en berusting, maar ook vrijheid, passie 
en levenslust passeren de revue. Al die facetten komen voorbij in 
dit bijzondere concert. Welkom in The Living Room!

Groot Omroepkoor The Living Room © Peter Leung Jan Pieter Koch

A CIRCUS
OF ANGELS

Het Groot Omroepkoor geeft over het algemeen 
concerten in een vertrouwde, klassieke vorm en 
opstelling: a cappella, met piano, ensemble of 
symfonieorkest. Met de komst van chef-dirigent 
Benjamin Goodson is daar de formule The 
Living Room aan toegevoegd. ‘Dit format is een 
belangrijke ambitie van mij. We willen hiermee 
vaste patronen doorbreken en onverwachte 
muzikale werelden ontsluiten. Dat is mijn doel 
met The Living Room’, aldus Benjamin 
Goodson.
In nauwe samenwerking met de serie  
AVROTROS Vrijdagconcert klinkt er jaarlijks 
onder deze noemer een bijzonder avontuurlijk 
programma. In een theatrale vorm komt 
koormuziek zowel vocaal als visueel op een 
verrassende manier over het voetlicht. Vorig jaar 
februari stond de eerste editie van The Living 
Room in het teken van Stravinsky, met een 
programma getiteld ‘Rhythm & Rituals’ (terug 
te zien op het YouTube-kanaal van  
AVROTROS Klassiek). Vanavond worden we 
omringd door ‘A Circus of Angels’. Daarbij 
heeft het Groot Omroepkoor de ongebruikelijke 
bezetting van 31 vrouwen en 8 mannen.

 ‘Alle bewondering voor 
het voorbeeldig zingende 
Groot Omroepkoor in dit 
lastige Hongaars!’
Place de l’Opera over het AVRO TROS 
Vrijdagconcert van 15 april 2022 met 
Bartóks Cantata Profana 
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theatrale bijdragen van Sven Ratzke zegt Peter 
Leung: ‘Zoals de muziekkeuze voor dit  
programma geregeld voor contrasten zorgt, zo 
vormt ook Sven als solo-performer een contrast 
met het koor. Zowel stilistisch als fysiek. Het 
koor vormt daarbij als bewegend lichaam een 
levend beeld dat bijdraagt aan het verhaal, een 
ademend decor, steeds met respect in scène 
gezet.’

‘Lust for life’
Jan Pieter Koch heeft ‘A Circus of Angels’ 
samen met Benjamin Goodson geprogram-
meerd. Vragen we Benjamin Goodson naar zijn 
verwachtingen bij dit programma, dan komen 

meteen woorden als ‘fun, colourful, suprising en 
joyful’ naar voren. Dankzij dit project maakt 
Benjamin Goodson kennis met muziek van het 
koppel Bannink/Schmidt, muziek die behoort 
tot de Nederlandse canon van musical of 
variété. Zelf laat hij ons kennismaken met 
muziek van Orlando Gough, een Britse compo-
nist die hij zeer bewondert. Gough schrijft 
muziek voor onder meer ballet, hedendaagse 
dans en theater. Zijn compositie Freedom is 
boordevol levenslust, waarna deze avond in The 
Living Room met Lou Reed terugblikt op een 
perfecte dag.

Philip Leussink

Sven Ratzke
Voor dit eigenzinnige concertprogramma sluit 
de keuze voor Sven Ratzke perfect aan. De 
revue-stijl past helemaal bij deze ras-entertainer. 
Met zijn onemanshows treedt hij internationaal 
op in programma’s waarin cabaret, jazzy songs 
en vaudeville elkaar vlot afwisselen. Jan Pieter 
Koch en Sven Ratzke hebben vaker samenge-
werkt. Koch kijkt uit naar deze nieuwe samen-
werking: ‘De combinatie van het Groot  
Omroepkoor met Sven Ratzke maakt het extra 
spannend. Sven is een bijzonder overtuigende 
artiest en een ongelooflijke performer. Hij 
neemt enkele bekende en uiterst theatrale 
popnummers voor zijn rekening, maar zingt ook 
Erlkönig van Schubert…’

Zangers ruimte bieden
De regie van deze editie van The Living Room is 
in handen van Peter Leung. Deze Brit woont in 
Amsterdam en was vele jaren danser bij Het 
Nationale Ballet. Tegenwoordig is hij choreo-
graaf en regisseur. Peter Leung heeft veel 
ervaring in het werken met koren en regisseerde 
onder meer een semi-scenische uitvoering van 
Bachs Johannes-Passion voor de Nationale 
Gemengde Jeugdkoren. Ook hem spraken we in 
aanloop naar deze productie.

‘Deze samenwerking levert een interessante mix 
van disciplines. Als danser ben ik natuurlijk 
vertrouwd met muziek. Zowel dans als muziek 
maak je met je lichaam en met energie. Dans is 
muziek in de ruimte, ‘spatial music’. Als 
choreograaf en regisseur ga ik op zoek naar de 
verbinding tussen het lichaam en de muziek, 
met als doel een vorm van lichamelijke poëzie te 
creëren. Via een choreografie verbindt een 
danser zijn of haar lichaam met muziek. Zang 
staat dicht bij dans, beide zijn heel fysiek. 
Bovendien ís een zanger zijn instrument en zo 
nog directer verbonden met de muziek. Dat 
ervaar ik als inspirerend uitgangspunt voor de 
samenwerking met koren. Daarbij ga ik op zoek 
naar een hoge mate van comfort, vanuit het 
streven zangers ruimte te bieden, letterlijk en 
figuurlijk. Het verleggen van hun grenzen is niet 
het doel.’
Op de vraag hoe de samenwerking met het koor 
zich verhoudt tot de sterke, soms extravagante 

Sven Ratzke

A Circus of Angels © Peter Leung

De combinatie van het 
Groot Omroepkoor met 
Sven Ratzke maakt het 
extra spannend.
Jan Pieter Koch
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Vrijdag

Vrijdag
Vrijdag

AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met NPO Radio 4, TivoliVredenburg en Stichting Omroep Muziek.

22|23

33 concerten in 
TivoliVredenburg

Groots en symfonisch

Ella van Poucke
Artist in residence

Premières en
Nederlandse muziek

Jong Talent

� AVROTROSVrijdagconcert

� @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

� AVROTROSVrijdagconcert

avrotrosvrijdagconcert.nl

NIEUW SEIZOEN

Goed nieuws! Het nieuwe seizoensmagazine van het 
AVROTROS Vrijdagconcert 2022-2023 is uit. U kunt  
het krijgen bij de ingang, in de pauze en na afloop van het 
concert.

U kunt abonnementen, losse kaarten of een passe-partout voor het nieuwe 
seizoen online reserveren via www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/
avrotros-vrijdagconcert-series

Losse kaarten zijn te reserveren via avrotrosvrijdagconcert.nl of  
www.tivolivredenburg.nl/klassiek of via het bestelformulier bijgesloten in de 
brochure of verkrijgbaar via de kassa.

De kassa is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 12.00 - 17.00 uur 
via 030 2314544

kassa (maandag 
t/m zaterdag van 

12.00 - 17.00 uur): 
030 2314544

http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://avrotrosvrijdagconcert.nl
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek 


Benjamin Goodson,  
chef-dirigent GOK
• de Engelse dirigent Benjamin Goodson is sinds 1 

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

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

• hij studeerde directie bij Sir Colin Davis, Paul 
 Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr
• Benjamin Goodson is artistiek leider van het 
 Somerville College
• hij is ook chef-dirigent van Bath Camerata en 
 vaste koordirigent bij het Dorset Opera Festival
• van 2015 tot 2018 was hij koorleider en 
 assistent-dirigent bij het Rundfunkchor Berlin
• hij studeerde werken in met NDR Chor Hamburg, MDR Chor Leipzig en koor London Symphony 
 Orchestra
• Goodson dirigeerde recentelijk Rothko Chapel van Feldman in Musikfest Berlin met Tabea 
 Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin
• Benjamin Goodson is betrokken bij nieuwe formats voor koorconcerten, zoals Human Requiem van 
 Rundfunkchor Berlin, en bij de enscenering van motetten van Bach met Robert Wilsons
• Benjamin Goodson dirigeert een breed repertoire met nadruk op de 20ste en 21ste eeuw
• hij dirigeerde in heel Europa, de VS, China, Japan en Australië en is gastdirigent bij het Rundfunk-
 chor Berlin, het SWR Vokalensemble, het MDR Rundfunkchor Leipzig, het NDR Rundfunkchor 
 Hamburg en Collegium Vocale Gent
• bij het Groot Omroepkoor ontwikkelde hij het multidisciplinaire format ‘The Living Room’, zoals 
 in 2021 met koorwerken van Igor Stravinsky, een format dat nu een vast bestanddeel vormt van het 
 Vrijdagconcert
• Benjamin Goodson is gastdocent directie aan het Conservatorium van Amsterdam

Benjamin Goodson

UITVOERENDEN

1312 13

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. 



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

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

Franske van der Wiel, alt
• Franske van der Wiel (1993) sloot in 2016 haar 

bachelor klassieke zang af bij Elena Vink aan het 
ArtEZ Conservatorium te Zwolle, en in 2018 
haar master cum laude bij Claudia Patacca en 
Marien van Nieukerken; zij volgde masterclasses 
van onder meer Nelly Miricioiu, Margreet 
Honig, Jard van Nes, David Wilson-Johnson, 
Evelyn Tubb en Thomas Oliemans

• ze soleerde in Messiah en de Brockes Passion van 
Händel, in passies, oratoria en cantates van 
Bach, het Requiem van Mozart, de Mis in D van 
Dvořák en Petite Messe Solennelle bvan Rossini

• zij werkt als remplaçant bij het koor van de  
Nationale Opera en de Nederlandse Bach-
 vereniging, en werkt regelmatig samen met het koor Consensus Vocalis, onder meer in La Traviata 
 en Der fliegende Holländer bij de Nederlandse Reisopera
• in 2016 won zij de tweede prijs bij het Bach Vocalisten Concours Tilburg, en in 2017 behaalde ze 

samen met pianist Ruben Tekelenburg de halve finale in The International Student LiedDuo 
Competition

• sinds 2018 vormt Franske een vast duo met pianiste Maxime Snaterse, met wie ze dat jaar een 
 gedeelde eerste prijs won tijdens het Festival Vocallis te Vaals
 www.franskevanderwiel.com

Jan Pieter Koch, programmering
• Jan Pieter Koch studeerde muziekwetenschap en klassiek gitaar in Utrecht en Hilversum, daarnaast 
 studeerde hij compositie
• als muzikaal assistent werkte hij bij de Haagse Comedie en als componist voor theatergroepen als de 
 Appel, Het Nationale Toneel en De Trust
• met schrijver Don Duyns werkte hij regelmatig samen: ‘Den Uyl of De Vaandeldragers’, ‘de 

Beestmens’ en ‘Mijn Opa de Artiest’; hij componeerde onder meer de opera’s Het Uur U/ Awater 
voor de Paardenkathedraal; voor de passiespelen in Tegelen schreef hij op berbermuziek geïnspireer-
de composities

Groot Omroepkoor
• met ruim zestig vocalisten is het Groot Omroep-
koor (GOK) het enige professioneel opererende 
 koor van deze omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 is het GOK 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 AVROTROS Vrijdagcon-
cert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag-
 ochtend Concert
• het GOK brengt a capella-concerten in 
 TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in 
 Amsterdams Concertgebouw 
• en zingt geregeld hedendaags werk, vaak 

opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, 
Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam
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Franske van der Wiel

Groot Omroepkoor in TivoliVredenburg

http://www.grootomroepkoor.nl 
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl/
http://www.franskevanderwiel.com/


• hij maakte het eerste virtual reality ballet Night Fall, dat door journalisten ‘als een sleutelmoment 
 in de dansgeschiedenis’ (De Volkskrant) kritisch werd ontvangen 
• in 2019 regisseerde Peter Leung de Johannes-Passion voor Muziekgebouw aan ‘t IJ en het 
 International Bach Festival in Gran Canaria, en creëerde hij Individuell voor negen dansers van het 
 Bayerisches Junior Ballet München
• in 2019 was hij co-regisseur van het jaarlijkse International Young Patrons Gala van Nationale 
 Opera en Ballet naast operaregisseur Lisenka Heijboer 
• in 2020 maakte hij filmwerken voor Het Nationale Ballet, Studio Holgersson en Ballet Black, en 

met Stichting Huis van Makers bracht hij Within Time in première, een live muziektheater-
voorstelling over wat er gebeurt als de muziek stopt

• in 2021 creëerde Peter Leung samen met Fabienne Vegt La Petite Poucette, een muziektheater-
 voorstelling voor het Filharmonisch Orkest van Luxemburg

Maria van Nieukerken, 
assistent-dirigent, piano 
• Maria van Nieukerken is dirigent & artistiek 
 leider van kamerkoor PA’dam, Toonkunst 
 Rotterdam en Kamerkoor Toonkunst Rotterdam
• met organist Wim Dijkstra leidt ze al ruim 15 
 jaar de concertserie Bach in Monnickendam
• met PA’dam initieerde Maria van Nieukerken 
 Bachs Goldbergvariaties in een vocale versie, en 
 Mozarts Requiem in een totaal ander jasje
• ze werkt geregeld als assistent- dirigent en 
 koorleider, onder meer voor Collegium Vocale 
 Gent, het Groot Omroepkoor en het Vlaams 
 Radiokoor
• van 2017 tot 2020 was zij artistiek leider en
 dirigent van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor 
 BE-Vocal
• van 2000 tot 2011 was ze dirigent van het  
 Nederlands Studenten Kamerkoor; ze werkte met 
 Collegium Delft, Florilegium Musicum, Vaasa 
 City Orchestra, International Bigband Rotterdam en Symfonieorkest Rijnmond
• tussen 2001 en 2012 was Maria dirigent van het Nederlands Studenten Kamerkoor
• Maria studeerde koordirectie bij Daniel Reuss en nam les bij o.a. Marcus Creed, Jos van 
 Veldhoven, Paul van Nevel, Hans van den Hombergh en Mark Shapiro (NY), en volgde meester-
 klassen bij Eric Ericson, Uwe Gronostay en Hartmut Haenchen
• in 2004 won ze de Baerenreiter Urtext Preis tijdens de International Competition for Young Choral 
 Conductors in Wenen
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Karina Canellakis © Mathias Bothor Julie Boulianne © Andréanne Gauthier.

• hij maakte verschillende muziek- en geluidscollages voor o.a de Parijse mimegroep L’Ange Fou en de 
Duitse mimegroep ‘Die Raben’ en de beeldend kunstenaar Job Koelewijn; en hij schreef filmmuziek 
voor de telefilm ‘Een Hollandse Held’ van Robert Jan Westdijk en voor violist Jeroen de Groot 
schreef hij een compositie voor vioolsolo en fietspomp ‘The Blood goes Round’

• van 1997 tot 2013 is hij artistiek coördinator bij het Orkest Holland Symfonia
• hij ontwikkelde educatieve en speciale projecten voor het orkest zoals ‘Soul Symphonic’, ‘In de Ban 
 van Bannink’ en ‘Souk’, met Assala in het concertgebouw

Sven Ratzke, zang en presentatie
• in meer dan twee decennia is Sven Ratzke uitgegroeid tot een zeldzame cabaret superster
• hij trad op in vele zalen over de hele wereld, waaronder het Concertgebouw, Carnegie Hall, Berliner 

Ensemble, Sydney Operahouse en Lincoln Center in New York City
• zijn meest recente show, Homme Fatale, toerde internationaal en kreeg veel lovende kritieken
• zijn show Starman, met de muziek van David Bowie, was een grote hit op het 2016 Edinburgh 
 Fringe Festival en toerde over de hele wereld
• als acteur speelde Ratzke de hoofdrol als Hedwig in de Nederlands/Duitse productie van Hedwig 
 and the Angry Inch 
• Ratzke werkte met Nina Hagen, Hanna Schygulla, Claron McFadden, Ellen ten Damme, de 

Londense cultband The Tiger Lillies, Het Metropole Orkest, Asko Schönberg Ensemble en NYC 
iconen Justin Vivian Bond en Joey Arias

• Ratzke creëerde zijn eigen praat/muziek show voor de Duitse nationale televisie (ARD) genaamd 
 ‘Ratzke’s Rendezvous’
 
Peter Leung
• Peter Leung is danser, choreograaf, toneel-

regisseur en fotograaf; hij danste bij het Bayeri-
sches Staatsballett, Le Ballet de l’Opéra de Lyon 
en Het Nationale Ballet

• hij is creatief directeur van House of Makers, een 
interdisciplinaire, site-specifieke kunststichting 
gevestigd in Nederland

• hij maakte choreografieën voor Het Nationale 
Ballet, New English Ballet Theatre, Origen 
Cultureel Festival, van Gogh Museum, Boijmans 
Van Beuningen Museum, Rotterdam Kunsthal, 
EYE museum en Tropenmuseum

• Peter Leung studeerde aan de New York Film 
 Academy en als fotograaf aan Central Saint
 Martins en de Fotoacademie NL

Maria van Nieukerken

Peter Leung



Ben Martin Weijand, piano
• Ben Martin Weijand is pianist en begeleider bij 
 het Groot Omroepkoor
• hij voltooide zijn studie piano aan het Brabants 

Conservatorium in 1984, waar hij studeerde bij 
Theo Bles en Liana Serbescu

• hij volgde cursussen bij Rudolf Jansen en Vitaly 
 Margulis
• hij van 1983 tot 1997 als begeleider aan de 
 zangafdeling van het Brabants Conservatorium
• ook werkte hij met veel instrumentalisten en 
 ensembles
• sinds 1993 is hij werkzaam bij het Groot Omroep
 koor
• daarnaast is hij regelmatig te gast bij het 
 Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, 
 het Nationaal Jeugdkoor en het Brabantkoor
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AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 
van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download). 

Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

podium door met hen professionele opnames 

radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 

10,- per jaar

 

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

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

Ben Martin Weijand
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vrijdag 29 april 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Sibelius’  
Kullervo
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepmannenkoor
James Gaffigan dirigent 
Klaas-Jan de Groot koordirigent 
Johanna Rusanen-Kartano sopraan 
Arttu Kataja bas

Beethoven Ouverture Coriolan 
Sibelius Kullervo

vrijdag 6 mei 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

If Music Be 
The Food Of 
Love
Andreas Scholl countertenor 
Maarten Engeltjes countertenor 
Frans van Deursen Shakespeare Sonnetten 
PRJCT Amsterdam barokorkest 

Sonnetten van Shakespeare en liederen 
van Purcell

VOLGENDE
 CONCERTEN

Terugluisteren 
Wilt u nagenieten van het AVROTROS Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar de inter-
views met de dirigent, de componist of een solist? Luister dan terug (onder Uitzending 
Gemist) op  www.nporadio4.nl/ avrotrosvrijdagconcert

Of luister en kijk naar de vele klassieke muziekconcerten die AVROTROS heeft  
geregistreerd op YouTube via  www.youtube.com/user/avroklassiek/video

http://www.nporadio4.nl/ avrotrosvrijdagconcert 
http://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos

