
SIBELIUS’
KULLERVO 

vrijdag 29 april 2022, 20.15 uur 
Inleiding door Sebastiaan van Eck, 19.30 uur 
serie Muzikale Meesterwerken
TivoliVredenburg Utrecht, Grote Zaal

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
James Gaffigan, dirigent 
Johanna Rusanen-Kartano, sopraan 
Arttu Kataja, bas 

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Ouverture Coriolan opus 62 (1807)

Jean Sibelius 1865-1957
Kullervo ‘toongedicht’ opus 7 (1892) voor sopraan, bariton, mannenkoor en orkest
Inleiding: Allegro moderato (instrumentaal)
Kullervo’s jeugd: Grave (instrumentaal)
Kullervo en zijn zus: Allegro vivace 
Kullervo trekt ten oorlog: Alla Marcia (instrumentaal)
Kullervo’s dood: Andante 

programma zonder pauze

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook live te volgen 
via de webcast, zie  www.nporadio4.nl. Presentatie: Hans van den Boom

Dit concert wordt deels herhaald in het Zondagochtend Concert op 1 mei 2022  
om 11.00 uur in het Concertgebouw in Amsterdam.

http://www.nporadio4.nl


Toch is er iets bijzonders aan de hand. Niet 
alleen bleef het slechts bij een ouverture (van 
verdere toneelmuziek is niets bekend), bovendien 
kraste Beethoven later de toevoeging ‘zu Collins 
Trauerspiel’ op het manuscript weg. Daarmee 
verdween de directe link met het treurspel. Naar 
de reden kunnen we slechts gissen, maar de 
eerste uitvoering in maart 1807 ten huize van 
Beethovens mecenas prins Lobkowitz in Wenen 
geeft een hint. Geheel naar de nieuwe mode 
klonk de Ouverture ‘Coriolan’ als openingsstuk 
van het concert, dat werd gevolgd door onder 
meer de Vierde symfonie en delen uit de opera 
Leonore (Beethovens latere Fidelio). Daarmee 
ging de Ouverture ‘Coriolan’ de geschiedenis
boeken in als een van de eerste concert
ouvertures. Een nieuw genre dat op zijn beurt 
weer aan de wieg stond van het latere symfonisch 
gedicht, waarin onder meer Sibelius zou grossieren. 
Ook al is de Ouverture ‘Coriolan’ een op zichzelf 
staand stuk, uit Beethovens schetsen weten we 
dat hij de muziek losjes op Collins’ toneelstuk 
baseerde. Hij volgt het verhaal niet op de voet, 
maar stelt de tegenstrijdige gevoelens van de 
hoofdpersoon Gaius Marcius Coriolanus 
centraal. Deze historischmythische leger
aanvoerder is uit Rome verbannen en staat nu 
met zijn leger voor de stadspoort om wraak te 
nemen. Zijn echtgenote en moeder voorzien een 
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Wenen studeerde. Juist op dat moment gonsde 
de stad van de nieuwste psychoanalytische 
inzichten van Sigmund Freud. 
Een nog belangrijkere stimulans voor Kullervo 
was Sibelius’ levenslange fascinatie voor de 
Kalevala. Dit is het Finse nationale epos, 
waarvan de liederen en verhalen door arts en 
filoloog Elias Lönnrad (18021884) in de eerste 
helft van de negentiende eeuw waren verzameld. 
Ver van huis begon de van origine Zweedstalige 
Sibelius zich te verdiepen in de Finse cultuur. 
Hij raakte naar eigen zeggen volkomen gebiolo
geerd door de halsstarrige eenvormigheid van de 
bezwerende Kalevala-poëzie, die hij als ‘buiten
gewoon modern’ ervoer. Aan zijn verloofde Aino 
Järnefelt schreef Sibelius dat de voortdurende 
herhaling van dezelfde soort ritmes, beelden en 
algemene stemmingen hem als ‘zuivere muziek’ 
in de oren klonk. Het zorgde voor een radicale 
verandering in zijn manier van componeren. 
De eerste proeve van Sibelius’ nieuwe Finse stijl 
vereeuwigde hij in zijn  overigens Zweedstalige 
 lied Drömmen. Daarna pakte hij de Kuller
vosage op, al ging het componeerproces 
moeizaam. Aan Aino schreef hij: ‘Ik probeer 
erachter te komen waar mijn nieuwe symfonie 

bloedbad en smeken hem daarvan af te zien. 
Het psychologische conflict waardoor Coriola
nus wordt verscheurd klinkt duidelijk door in 
Beethovens muziek. Aan de ene kant horen we 
zijn vastberadenheid en oorlogszuchtige hou
ding in de heftige akkoorden waarmee de 
ouverture begint. Aan de andere kant heeft hij 
oor voor de smeekbedes van zijn familie, die 
Beethoven in een tedere melodie verklankt. 
Coriolanus vindt geen uitweg uit de steeds 
verder opgevoerde spanning en pleegt in Collins 
drama uiteindelijk zelfmoord. Bij Beethoven 
horen we dit terug in de zacht getokkelde 
strijkersklanken aan het eind van ouverture, een 
metafoor voor de ondergang van Coriolanus. 

Sibelius - Kullervo 
Ook met die andere tragische held op het 
programma, de Finse legendarische figuur 
Kullervo, loopt het niet goed af. Wanneer 
Kullervo ontdekt dat hij onwetend zijn bloedei
gen zuster heeft onteerd, kan hij de schande niet 
dragen en berooft zich van het leven (nadat hij 
eerst heeft geprobeerd als soldaat eervol te 
sterven). De goede verstaander hoort in dit 
verhaal wellicht een soort Freudiaanse Oedi
pusecho. Dat is geen toevallige associatie, want 
de eerste ideeën voor Kullervo zette Jean Sibelius 
op papier toen hij in de eerste helft van 1891 in 

Jean Sibelius

VAN CORIOLAN 
TOT KULLERVO:

2 TRAGISCHE 
HELDEN

Beethoven - 
 Ouverture ‘Coriolan’
Ludwig van Beethoven had een fijne neus voor 
muzikaal drama. Natuurlijk, hij componeerde 
zijn opera Fidelio en toneelmuziek bij theater
stukken als Goethe’s Egmont en Die Ruinen von 
Athen van August von Kotzebue (daaruit kent u 
wellicht de Turkse mars). In zekere zin past ook 
de Ouverture zu Collins Trauerspiel ‘Coriolan’, 
zoals Beethoven het werk oorspronkelijk 
noemde, in dit rijtje. 

Ook met die andere 
tragische held op het 
programma, de Finse 
legendarische figuur 
Kullervo, loopt het niet 
goed af. 

Ludwig van Beethoven
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over gaat. Het is zo anders van alles dat ik 
hiervoor geschreven heb.’ Ook voor hedendaagse 
begrippen is Kullervo een nog altijd hybride 
werk, dat het midden houdt tussen een symfonie 
of een symfonisch gedicht (deel één, twee en 
vier) en een cantate of muziekdrama (deel drie 
en vijf ). Precies die genres zouden de ruggengraat 
van Sibelius’ latere oeuvre vormen. 

In de zomer van 1891 keerde Sibelius vanuit 
Wenen naar Finland terug om verder aan 
Kullervo te werken. Ook verdiepte hij zich in de 
Finse volksmuziek, in het bijzonder de oude 
runenliederen. In dat verband bezocht Sibelius 
in het najaar de legendarische volksliedzangeres 
Larin Paraske (18331904). Als geen ander wist 
zij hoe je de Kalevalapoëzie moest vertolken. 
Literatuurwetenschapper Yrjö Hirn vergezelde 
Sibelius op zijn tocht en herinnerde zich hoe de 
componist aandachtig luisterde en de melodieën 
en ritmes noteerde. Sibelius op zijn beurt schreef 
aan Aino plagerig dat hij en Paraske ‘goede 
vrienden waren geworden.’ In dezelfde brief 
noteerde hij het runenachtige wiegeliedje dat 
een plek kreeg aan het begin van het tweede 
deel van Kullervo: ‘Kullervo’s jeugd’. 
Sibelius was niet de enige die zich door de 
Kalevala liet inspireren. Zijn wording als 
componist viel samen met het ontwakend 

nationaal bewustzijn, dat in die tijd over het door 
Rusland bezette Finse land raasde. Vooral het 
deels in Finland en deels in Rusland gelegen 
Karelië, waar veel van de Kalevalapoëzie haar 
oorsprong heeft, gold als de streek waar het Finse 
nationale hart het hevigst klopte. Dit nationale 
bewustzijn zou in 1917 uitlopen op de onafhan
kelijkheidsoorlog tegen Rusland. Zo ver was het 
in 1892 nog niet, maar de wereld première van 
Kullervo, onder leiding van Sibelius zelf, droeg 
zeker bij aan het nationale gevoel. ‘Het gehele 
werk is vanwege de Finse inhoud het indruk
wekkendste en krachtigste werk dat ooit uit een 
Finse pen is gekomen’, merkte componist Oskar 
Merikanto enthousiast op. 

Muziek gered
Het is daarom opmerkelijk dat Sibelius Kullervo 
na slechts een handvol uitvoeringen terugtrok. 
Besefte hij dat het succes wellicht minder aan de 
muziek lag maar des te meer aan het Finse 
onafhankelijkheidsstreven? Hoe het ook zij, na 
Kullervo waagde Sibelius zich nooit meer aan zo’n 
grootschalig orkest en koorwerk. Alleen de 
mysterieuze Achtste symfonie, waaraan Sibelius 
vanaf 1926 naar verluidt decennia werkte, zou net 
als Kullervo koorpassages bevatten. De precieze 
details zullen we nooit weten. In een vlaag van 
zelfvertwijfeling verbrandde Sibelius nagenoeg 
alles wat met die symfonie te maken had. Kullervo 
bleef eenzelfde lot gelukkig bespaard. Aan het 
eind van zijn leven stond de componist zelfs 
uitvoeringen van een enkel deel toe. Als klap op 
de vuurpijl kwam na Sibelius’ dood ook de 
aanvankelijk verloren gewaande Kullervo 
partituur boven water. Daarmee vond Kullervo 
zijn weg naar het concertpodium terug, waar 
het zich mag verheugen in een nog altijd 
groeiend aantal bewonderaars. 

JanWillem van Ree

 ‘Het gehele werk is van-
wege de Finse inhoud 
het indrukwekkendste 
en krachtigste werk dat 
ooit uit een Finse pen is 
gekomen’
Oskar Merikanto over ‘Kullervo’
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deel 3 

Kullervo ja hänen sisarensa
Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
Sinisukka äijön lapsi,
Hivus keltainen korea,
Kengän kauto kaunokainen
Läksi viemähän vetoja,
Maajyviä maksamahan.
Vietyä vetoperänsä,
Maajyväset maksettua
Rekehensä reutoaikse
Kohennaikse korjahansa;
Alkoi kulkea kotihin,
Matkata omille maille.
Ajoa järyttelevi
 Matkoansa mittelevi
Noilla Väinön kankahilla,
Ammoin raatuilla ahoilla.
Neiti vastahan tulevi,
hivus kulta hiihtelevi
noila Vaïnon kankahilla,
ammoin raatuilla ahoilla.
Kullervo, Kalervon poika,
Jo tuossa piättelevi,
Alkoi neittä haastatella,
Haastatella, houkutella:

Kullervo
Nouse, neito korjahani,
Taaksi maata taljoilleni!

Sisar
Surma sulle korjahasi,
Tauti taaksi taljoillesi!
Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
Sinisukka äijön lapsi,
Iski virkkua vitsalla,
Helähytti helmivyöllä.
Virkku juoksi, matka joutui,
Tie vieri, reki rasasi.
Neiti vastahan tulevi,
Kautokenkä kaaloavi
Selvällä meren selällä,
Ulapalla aukealla.
Kullervo, Kalervon poika,
Hevoista piättelevi,
Suutansa sovittelevi,
Sanojansa säätelevi:

Kullervo
Tule korjahan, korea,
Maan valo, matkoihini!

Sisar
Tuoni sulle korjahasi,
Manalainen matkoihisi!
Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
Sinisukka äijön lapsi,
Iski virkkua vitsalla,
Helähytti helmivyöllä.
Virkku juoksi, matka joutui,
Reki vieri, tie lyheni.
Neiti vastahan tulevi,
Tinarinta riioavi
Noilla Pohjan kankahilla,
Lapin laajoilla rajoilla.

Kullervo en zijn zus
Koor
Kullervo, Kalervo’s zoon,
jongeman in purperen kleding
en met haren als van goud
en magische schoenen van rendierleer,
ging op weg om de belastingen te 
voldoen,
om de pacht van zijn volk te betalen.
Toen de belastingen waren voldaan 
en de pacht betaald,
keerde hij terug naar zijn slee,
zette zich erin, pakte zijn zweep
en vertrok naar huis, op weg naar zijn land.
Hij reed voort,
trok door de heidevelden van Väinö,
langs de open plekken, lang geleden 
omgeploegd,
en daar ontmoette hij een dienstmeid,
een goudharige maagd op skiën,
op de heidevelden van Väinö,
bij de open plekken lang geleden 
omgeploegd.
Kullervo, Kalervo’s zoon
hield de teugels in en keerde zijn slede 
en begon tegen de meid te praten 
om haar te verleiden: 
Kuoro
Kom op, meid, kom in mijn slee
ga achterover op mijn bont liggen! 

Zuster
Moge het onheil in je slee komen,
en ziekte op je bont gaan liggen! 
Koor
Kullervo, Kalervo’s zoon,
jongeman met purperen kleding
sloeg het rendier met de zweep,
sloeg hem met de riem met kralen:
het rendier raasde voort 
en de reis ging snel,
de weg zoefde voorbij en de slee 
suisde.
En hij ontmoette een dienstmeid,
op laarzen van hertenleer en op skiën 
op de hoge heide,
op de open vlakte.
Kullervo, Kalervo’s zoon,
hij houdt zijn rendier in,
en roept haar 
en spreekt haar toe:
Kullervo
Kom in mijn slee, mooie meid,
mooiste van het land, en reis met me 
mee! 
Zuster
Laat Tuoni (god van de onderwereld) in 
je slee stappen en de dood meereizen! 
Koor
Kullervo, Kalervo’s zoon,
jongeman met purperen kleding
sloeg het rendier met de zweep,
sloeg hem met de riem met kralen:
het rendier raasde voort 
en de reis ging snel,
de weg zoefde voorbij en de slee 
suisde.
En hij ontmoette een dienstmeid,
met een tinnen amulet op haar borst
op deze heidevelden van het noorden
de wijde streken van Lapland.

Jean Sibelius - Kullervo ‘toongedicht’ opus 7
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Kullervo, Kalervon poika,
Hevoista hillitsevi,
Suutansa sovittelevi,
Sanojansa säätelevi:
Kullervo
Käy, neito rekoseheni,
Armas, alle vilttieni,
Syömähän omeniani,
Puremahan päähkeniä!
Sisar
Sylen, kehno, kelkkahasi,
Retkale, rekosehesi!
Vilu on olla viltin alla,
Kolkko korjassa eleä.
Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
Sinisukka äijön lapsi,
Koppoi neion korjahansa,
Reualti rekosehensa,
Asetteli taljoillensa,
Alle viltin vierietteli.
Sisar
Päästä pois minua tästä,
Laske lasta vallallensa
Kunnotointa kuulemasta
Pahalaista palvomasta,
Tahi potkin pohjan puhki,
Levittelen liistehesi,
Korjasi pilastehiksi,
Rämäksi re’en retukan!

Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
Sinisukka äijön lapsi,
Aukaisi rahaisen arkun,
Kimahutti kirjakannen,
Näytteli hope’itansa,
Verkaliuskoja levitteli,
Kultasuita sukkasia,
Vöitänsä hopeapäitä.

Verat veivät neien mielen,
Raha muutti morsiamen,
Hopea hukuttelevi,
Kulta kuihauttelevi.
Sisar
Mist’olet sinä sukuisin,
Kusta, rohkea, rotuisin?
Lienet suurtaki sukua,
Isoa isän aloa.
Kullervo
En ole sukua suurta,
Enkä suurta enkä pientä,
Olen kerran keskimmäistä:
Kalervon katala poioka,
Tuhma poika tuiretuinen,
Lapsi kehjo keiretyinen;
Vaan sano oma sukusi,
Oma rohkea rotusi,
Jos olet sukua suurta,
Isoa isän aloa!

Sisar
En ole sukua suurta,
Enkä suurta enkä pientä,
Olen kerran keskimmäistä:
Kalervon katala tyttö,
Tyhjä tyttö tuiretuinen,
Lapsi kehjo keiretyinen.

Ennen lasna ollessani
Emon ehtoisen eloilla,
Läkson marjahan metsälle,
Alle vaaran vaapukkahan.
Poimin maalta mansikoita,
Alta vaaran vaapukjoita
Poimin päivän, yön lepäsin.
Poimin päivän, poimen toisen:
Päivälläpä klmannella
En tiennyt kotihin tietä:
Tiehyt metsähän veteli,
Ura saateli salolle.

Kullervo, Kalervo’s zoon,
hij houdt zijn rendier in,
en roept haar 
en spreekt haar toe:
Kullervo
Stap in mijn slee, meisje
liefste, kom onder mijn dekbed
om wat van mijn appels te eten
om wat noten te knabbelen!
Zuster
Ik spuug op je slee, stakker, 
jij zwerver, op je slee!
Het is kil onder de deken,
en donker in de slee. 
Koor
Kullervo, Kalervo’s zoon,
jongeman met purperen kleding,
greep de meid,
en rukte haar in zijn slee,
gooide haar op zijn bont
en rolde haar onder het dekbed. 
Zuster
Laat me eruit,
geef dit kind haar vrijheid,
vrij van het gehoorzamen aan een 
niksnut,
van het dienen van een slechterik,
anders trap ik de bodem kapot,
gooi je planken weg,
schop je slee aan splinters,
je slee in stukken! 
Koor
Kullervo, Kalervo’s zoon,
jongeman met purperen kleding,
opende een kist vol kostbaarheden,
sloeg het glanzende deksel open,
en toonde zijn zilveren munten,
spreidde lappen stof uit,
kousen met gouden stiksel, 
riemen afgezet met zilver:

Het prachtige kleed lokte de maagd
het zien van de rijkdom betoverde haar,
het zilver overweldigde haar
en het goud imponeerde haar. 
Zuster
Van welke familie ben jij,
dappere, wat is je afkomst?
Je stamt zeker van een familie van 
naam, en bent van grote afkomst?
Kullervo
Ik ben van geen grote familie
noch groot, noch klein
maar slechts middelmatig -
een gewone zoon van Kalervo
een jongen zonder verstand, een 
zwerver
een arm kind, een zwerver.
Maar vertel me over je eigen familie
van je eigen dappere afkomst -
of je van een grote familie bent
en van grote afkomst.
Zuster
Ik ben van geen grote familie
noch groot, noch klein
maar slechts middelmatig -
een gewone dochter van Kalervo,
een meisje zonder iets, een zwerver
een arm kind, een zwerver.

Eens, toen ik een kind was in
het huis van mijn vriendelijke moeder
ging ik voor bessen naar het bos,
voor frambozen onder de helling;
plukte aardbeien van de grond,
frambozen onder de helling,
plukte overdag en rustte ‘s nachts uit,
ik plukte een dag, en plukte nog een 
dag, tot ik op de derde dag
de weg naar huis niet meer wist:
de weg leidde naar het bos,
het spoor bracht me naar het achterland.
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Siinä istuin, jotta itkin,
Itkin päivän, jotta toisen;
Päivänäpä kolmantena
Nousin suurelle mäelle,
Korkealle kukkulalle.
Tuossa huusin, hoilaelin.
Salot vastahan saneli,
Kankahat kajahtelivat:
`Elä huua, hullu tyttö,
Elä mieletöin, melua!
Ei se kuulu kumminkana,
Ei kuulukotihin huuto!’

Päivän päästä kolmen, neljän,
Viien, kuuen viimeistäki
Kohenihin kuolemahan,
Heitihin katoamahan,
Enkä kuollut kuittenkana,
En mä kalkinen kaonnut!

Oisin kuollut, kuja raukka,
Oisin katkennut, katala,
Äsken tuossa toisna vuonna,
Kohta kolmanna kesänä
Oisin heinänä helynnyt,
Kukoistellut kukkapäänä,
Maassa marjana hyvänä,
Punaisena puolukkana,
Nämä kummat kuulematta,
Haukeat havaisematta.
Kullervo
Voi, poloinen, päiviäni,
Voipa, kurja, kummiani,
Kun pi’in sisarueni,
Turmelin emoni tuoman!
Voi isoni, voi emoni,
Voi on valtavanhempani!
Minnekä minut loitte
Kunne kannoitte katalan?

Parempiolisi ollut
Syntymättä, kasvamatta,
Ilmahan sikeämättä,
Maalle tälle tätymättä.
Eikä surma suonin tehnyt,
Tauti oike’in osannut,
Kun ei tappanu minua,
Kaottanut kaksiöisnä.

deel 5 

Kullervon kuolema
Kuoro
Kullervo, Kalervon poika,
Otti koiransakeralle,
Läksi tietä telkkimähän,
Korpehen kakoamahan,
Kävi matkoi vähäsen,
Astui tietä jikkaraisen;
Tuli tuolle saarekselle,
Tuolle pailalle tapahtui,
Kuss’oli piian pillannunna,
Turmellutemonsa tuoman.

Siin’itki hana nurmi,
Aho armihin valitti,
Nuoret heinät helliteli,
Kuikutti kukat kanervan
Tuota päan pillamusta,
Emon tuoman turmelusta.

Eikä moussut nuori heinä,
Kasvanut kanervan kukka,
Ylennyt sijalla sillä,
Tuolla paikalla pahalla,

Daar zat ik en weende,
ik huilde een dag en toen twee;
totdat ik op de derde dag
een hoge heuvel beklom
op een hoge top:
daar schreeuwde ik en schreeuwde het 
uit.
De bossen spraken terug
en de heide galmde: 
Schreeuw niet, gek meisje,
hersenloze, maak geen lawaai!
Het zal toch niet gehoord worden
de schreeuw zal thuis niet gehoord 
worden.
Na drie dagen, vier,
vijf, zes op zijn hoogst,
bereidde ik me voor om te sterven,
Ik gaf mezelf op.
Maar ik stierf niet zo,
ik troosteloze, ik was niet verloren!

Was ik gestorven, ik arme stakker
en overleden, meisje van niks,
dan zou ik slechts twee jaar later
of drie zomers verder,
gewuifd hebben als gras,
gewiegd als een bloemrijk hoofd,
op het land vol goede bessen,
rode vossenbessen,
zonder deze verschrikkingen te horen,
dit verdriet te kennen. 
Kullervo
Oh wee, ik ongelukkige, wee voor mijn 
levensdagen
en wee, ik stakker, voor mijn misdaad 
dat ik mijn zuster heb misbruikt
en haar bedorven heb die mijn moeder 
in zich droeg!
Wee mijn vader, mijn moeder,
wee, wee mijn geëerde ouders!

Waar heb je mij voor geschapen,
en waarom deze slechterik groot-
gebracht?
Ik zou beter af zijn geweest
als ik niet geboren was, niet opge-
groeid,
niet op de wereld was gezet,
niet naar deze aarde had hoeven komen;
het noodlot handelde niet juist,
en ziekte handelde niet rechtvaardig
toen hij me niet doodde,
en me niet al in de wieg smoorde. 

Kullervo’s dood
Koor
Kullervo, Kalervo’s zoon,
nam zijn hond mee,
sjokte de weg op,
de wildernis in,
en hij liep een klein stuk,
stapte over een pad
en kwam bij dat eilandje,
hij kwam op de plek
waar hij de meid had verkracht
en haar verwend had die zijn moeder 
gedragen had:
daar lag het mooie gras te wenen,
de allerliefste open plek klaagde,
de jonge grassen treurden,
de heidebloemen huilden,
voor het verkrachten van de meid,
het bezoedelen van de moeder-geborene
en geen jong gras kwam op,
geen heidebloem groeide,
niets wilde gedijen op die plaats,
op die slechte plek
waar hij de meid had verkracht,
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James Gaffigan, dirigent 
• De Amerikaanse dirigent James Gaffigan 

is sinds 2011 chefdirigent van het 
Symfonieorkest van Luzern en beleeft 
momenteel zijn laatste seizoen met een 
tournee door ZuidAmerika en Azië met 
pianist Rudolf Buchbinder

• hij is eerste gastdirigent van het Radio 
Filharmonisch Orkest en muzikaal leider 
van het Jeugdorkest van Festival van 
Verbier

• Gaffigan is een veelgevraagd dirigent bij 
vooraanstaande orkesten en operahuizen in VS, Europa en Azië en maakte twee seizoenen terug 
debuten bij de Parijse Opéra en het Philharmonia Orchestra in Londen

• James Gaffigan was eerste prijswinnaar van de Sir Georg Solti International Conducting 
 Competition 2004
• Gaffigan 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 17 september 2021 dirigeerde James Gaffigan in het Vrijdagconcert het Radio 
 Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor in een programma met Sibelius, De Graaff en Franck 

Klaas-Jan de Groot, koordirigent
• KlaasJan de Groot begon als jongenssopraan in het Kampen Boys Choir
• hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het Royal Welsh College of 
 Music & Drama in Cardiff
• in 2016 begon hij bij het koor van de Nationale Opera als assistent van ChingLien Wu; inmiddels 
 heeft hij het koor in vele producties en projecten ingestudeerd
• als koordirigent is hij regelmatig te gast bij het Groot Omroepkoor
• sinds 2018 is hij vaste assistentkoordirigent bij de Bayreuther Festspiele waar hij aan alle Wagner 
 opera’s meewerkte behalve de Ring (die voor 2022 gepland staat)
• bij Opera Zuid en het Orkest van de 18e Eeuw werkte hij als assistentdirigent, en dirigeerde hij 
 verschillende voorstellingen en concerten
• in 2020 ontving hij de prestigieuze directiebeurs van het Kersjesfonds
• vanaf seizoen 20222023 zal hij koordirigent zijn van het AaltoMusiktheater in Essen
 www.klaasjandegroot.nl 

UITVOERENDEN

James Gaffigan

Kuss’oli piian pillannunna,
Emon tuoman turmellunna.

Kullervo, Kalervon poika,
Tempasi terävän miekan,
Katselevi, kääntelevi,
Kyselevi, tietelevi,
Kysyi mieltä miekaltansa,
Tokko tuon tekisi mieli
Syoä syylistä lihoa,
Viallista verta juoa.
Miekka mietti miehen mielen,
Arvasi uron pakinan,
Vastasi sanalla tuolla:
“Miks’en söisi mielelläni,
Söisi syylistä lihoa,
Viallista verta joisi?
Syön lihoa syyttömänki,
Juon verta viattomanki.”

Kullervo, Kalervon poika,
Sinisukka äijön lapsi,
Pään peltohon sysäsi,
Perän painoi kankahasen,
Kären käänti rintahansa,
Itse iskihe kärelle.
Siihen surmansa sukesi,
Kuolemansa kohtaeli.

Se oli surma nuoren miehen,
Kuolo Kullervo urohon,
Loppu ainakin urosta,
Kuolema kovaosaista.

haar verwende die zijn eigen moeder 
had gebaard. 

Kullervo, Kalervo’s zoon,
raapte het scherpe zwaard op,
bekeek het, draaide het om,
stelde het vragen, ondervroeg het;
hij vroeg het zwaard om zijn mening:
was het geneigd om schuldig vlees te 
eten,
om schuldbewust bloed te drinken?
Het zwaard kon de drift van de man wel 
volgen, het raadde de bedoeling van 
zijn woorden,
en antwoordde zo:
Waarom zou ik niet eten wat ik wil,
geen schuldig vlees eten,
geen schuldbewust bloed drinken?
Ik zal zelfs schuldeloos vlees eten,
ik zal zelfs het reinste bloed drinken.

Kullervo, Kalervo’s zoon,
jongeman met purperen kleding,
duwde het zwaardheft in de grond,
draaide de scherpe punt naar zijn borst,
en stortte zich in het zwaard,
en bracht zo zijn eigen ondergang,
en ontmoette zijn dood. 

En dat was de ondergang van de jonge-
man,
de dood van de man Kullervo
de dood voor de ongelukkige. 

http://www.klaasjandegroot.nl/


• Arttu Kataja was te gast bij onder meer het Theater an der Wien, Deutsche Oper am Rhein en de 
 Berliner Staatsoper
• ook in het lied, oratorium en concertrepertoire is de Finse zanger actief; zo zong hij recent in 

Bachs Magnificat met zowel de Bachakademie Stuttgart als het Deutsches Symphonie Orchester 
Berlin, in Brahms’ Ein deutsches Requiem met het Tampere Filharmonisch Orkest en Die Schöpfung 
van Haydn met de NDR Radiophilharmonie onder leiding van Risto Joost

• in april 2021 maakte hij grote indruk met zijn Pilatusvertolking in Bachs Johannes-Passion door de 
 Nederlandse Bachvereniging onder leiding van René Jacobs

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) is opgericht in 1945 en is een onmisbare schakel in het 
 Nederlandse muziekleven 
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment 
• het RFO speelt geregeld premières van opdrachtwerken in de omroepseries AVROTROS Vrijdag
 concert en NTR ZaterdagMatinee 
• het orkest bereikt jong publiek in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of 
 the Blue 
• vrijwel alle concerten worden rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 
• het RFO wordt sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chefdirigent Karina Canellak
 is, de eerste vrouwelijke chefdirigent van een Nederlands symfonieorkest 
 www.radiofilharmonischorkest.nl 

Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? 
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vriendenvanhetrfo 
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Johanna Rusanen-Kartano, sopraan 
• de Finse sopraan Johanna RusanenKartano begon haar zangstudie aan de Sibelius Academie in 
 Helsinki en volgde aanvullende opleidingen in Berlijn en Wenen
• in 1995 won zij de Timo Mustakallio zangwedstrijd en in 1996 de nationale zangwedstrijd van 
 Lappeenranta
• Johanna RusanenKartano kreeg een beurs van de Deutsche Oper Berlin in 19982000, en in 2001 
 won ze de Karita Mattila prijs
• haar operacarrière begon bij de Kuopio Opera in 1994, en sindsdien heeft ze regelmatig opgetreden 
 bij het Savonlinna Opera Festival, de Deutsche Oper Berlin, de Finse Nationale Opera, Vantaa 
 Opera, Opera Cava en Oulu Opera
• haar rollen waren o.a. Marie in Wozzeck, Tatiana in Evgeni Onegin, Marguerite in Faust, Lauretta in 

Gianni Schicchi, Ortlinde in Die Walküre, Erste Dame in Die Zauberflöte, Donna Elvira in Don 
Giovanni, Mimi in La Bohème, de Hogepriesteres in Aida en Amelia in Un ballo in maschera

• Johanna RusanenKartano heeft een reputatie opgebouwd als vertolkster van sterke vrouwenrollen 
 in Finse opera’s
• ze werd bekend door haar vertolking van de vrouwelijke hoofdrol in de opera Paavo Suuri van 

Tuomas Kantelinen in het Olympisch Stadion van Helsinki en door haar vertolking van de rol van 
Anna in de opera Ratsumies (de Ruiter) van Aulis Sallinen

• Johanna RusanenKartano is een veelgevraagd orkest en oratoriumsoliste, en gaf liedrecitals in 
 Japan, Chili, de VS en NoordKorea, naast vele Europese landen

Arttu Kataja, bas 
• de Finse bas Arttu Kataja studeerde aan de Sibeliusacademie in Helsinki en won tweemaal de 
 Mozartcompetitie van de Universität Mozarteum in Salzburg
• als ensemblelid van de Staatsoper Unter den Linden in Berlijn – sinds 2006 – vertolkte hij onder 
 meer Marcello in Puccini’s La bohème en Mozartrollen als Hertog Almaviva in Le nozze di Figaro, 
 Guglielmo in Così fan tutte en Papageno in Die Zauberflöte

Johanna Rusanen-Kartano Arttu Kataja

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://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 oprichting in 1945 is het GOK niet weg te denken factor in koorsymfonische repertoire in 
 ons land
• het GOK zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse 
 Publieke Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het 
 Zondagochtend Concert
• het GOK brengt a capellaconcerten 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, MomotenkoLevitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
 Zuidam
• 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 chefdirigent van het Groot Omroepkoor 
 www.grootomroepkoor.nl

Wordt u ook vriend van het Groot Omroepkoor?
 www.vriendengrootomroepkoor.nl
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Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor in Vredenburg, opening sept. 2020 © Juri Hiensch
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. 

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl/
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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 Sonnet-
ten 
PRJCT Amsterdam barokorkest 

Sonnetten van Shakespeare en liederen 
van Purcell

vrijdag 13 mei 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Kuusisto speelt 
Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Nicholas Collon dirigent
Pekka Kuusisto viool 

Debussy Feux d’artifice; Feuilles mortes;  
Ce qu’a vu le vent d’ouest (uit Préludes, arr. 
Colin Matthews)
Tsjaikovski Vioolconcert
Goebaidoelina Der Zorn Gottes  
(Nederlandse première)
Debussy La mer 

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

