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Robert Schumann 1810-1856
uit: Vier doppelchörige Gesänge opus 141 (1849)
An die Sterne – Ungewisses Licht – Talismane 
voor dubbelkoor a cappella 

Remy van Kesteren 1989
Improvisatie

Georgi Sztojanov 1985
Essence, An Ode to music making (2022)
voor koor, harp solo en instrumentaal ensemble. Wereldpremière, opdrachtwerk 
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slagwerk - Mark Haeldermans, slagwerk - Stephan Kiefer, celesta en kistorgel
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Johannes Brahms 1833-1897
Vier Quartette opus 92 (1877-84)
voor koor en piano
O schöne Nacht – Spätherbst – Abendlied – Warum

Martin Fondse 1967 / Remy van Kesteren 1989
Tomorrow eyes (2019)

Francis Poulenc 1899-1967
Figure humaine (1943)
voor dubbelkoor a cappella 
1. De tous les printemps du monde 
2. En chantant, les servantes s’élancent 
3. Aussi bas que le silence 
4. Toi ma patiente 
5. Riant du ciel et des planètes 
6. Le jour m’étonne et la nuit me fait peur 
7. La menace sous le ciel rouge 
8. Liberté

De boventiteling wordt verzorgd door Jurjen Stekelenburg

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, en is ook te volgen via de 
webcast, zie  www.nporadio4.nl. Presentatie: Leonard Evers 
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DÉ KLASSIEKE START 
VAN JE WEEKEND
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67, 75, 145 en 146, die in de pas lopen met zijn 
liederen voor solostem, schreef Schumann in 
oktober 1849 met de Vier doppelchörige Gesänge, 
waarvan vandaag het eerste, tweede en vierde 
klinken, een waar huzarenstukje. Hij zette de 
vier gedichten van Friedrich Rückert, Baron 
Joseph Christian von Zedlitz en Goethe op een 
bijzondere wijze voor dubbelkoor. De componist 
verwijst hiermee deels naar de Venetiaanse 
meerkorigheid, maar vaker haken de twee koren 
in elkaar om de sonoriteit van het geheel te 

Een ode aan de muziek, een ode aan het leven, aan de vrijheid. 
Dat is misschien wel de beste samenvatting van dit kleurrijke 
programma waarin het Groot Omroepkoor centraal staat. 

De hoogromantische koorwerken van Johannes 
Brahms en Robert Schumann bezingen ieder op 
eigen wijze onder andere de pracht van de nacht 
en de sterren, de kleur van de late herfst en de 
steun van een ‘talisman’ op het levenspad. 
Georgi Sztojanov viert de kwaliteiten van het 
koor en het leven met een nieuw werk dat 
vandaag zijn wereldpremière beleeft en Francis 
Poulencs indringende Figure humaine begint als 
een schets van de verschrikkingen van de oorlog 
en een bezet volk, maar mondt uit in een 
stralende ode aan de vrijheid. Tussen de koor
werken viert harpist Remy van Kesteren diezelf
de vrijheid met twee werken waarin improvisatie 
een grote rol speelt en waarin hij zich zonder 
enige restrictie toont als de musicus en schep
pend kunstenaar die hij vandaag de dag is.

Schumann – Vier  
doppelchörige Gesänge
Net als zijn goede vriend Johannes Brahms 
componeerde Robert Schumann regelmatig 
koormuziek. Hij leidde zelf een mannenkoor en 
richtte in de jaren 1840 toen hij in Dresden 
werkzaam was een gemengd koor op. Regel
matig schreef hij stukken voor deze Chorsang
verein. Naast diverse ‘eenvoudige’ koorliederen 
zoals de Romanzen und Balladen für Chor opus Robert Schumann
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verrijken. Daarnaast maakt Schumann gebruik 
van rijke canonische en imitatieve passages. De 
behandeling van het koor was voor die tijd zo 
nieuw en geavanceerd, dat de Leipziger uitgever 
Friedrich Hofmeister een publicatie niet 
aandurfde. ‘Ik heb terughoudende gevoelens bij 
het betreden van een gebied dat tot nu toe 
volledig onontgonnen is’, schreef hij. ‘De 
moeilijkheid om de juiste krachten voor een 
uitvoering te vinden, verlaagt het verkooppoten
tieel aanzienlijk.’ Pas in 1858, twee jaar na 
Schumanns dood, publiceerde Friedrich Kistner 
deze meesterwerken op dwingende voorspraak 
van Clara Schumann.

Sztojanov – Essence, an Ode 
to Music Making
Een intermezzo van Remy van Kesteren die 
improviseert op thema’s en die later nog 
terugkeert met een uitgebreide versie van Maria, 
het openingsnummer van zijn cd Tomorrow 
Eyes, dat hij samen met de huidige Componist 
des Vaderlands Martin Fondse schreef, leidt het 
speciaal voor het Groot Omroepkoor gecompo
neerde Essence van Georgi Sztojanov in. Zoals 
Robert Schumann en Johannes Brahms dank
baar gebruikmaakten van alle mogelijke 
solorepresentaties en koorsamenstellingen, zo 
maakt Sztojanov vooral gebruik van de  
mogelijkheden van de individuele stemmen. Het 
voordeel hierbij is dat hij het Groot Omroep
koor, waarbij hij zelf als tenor zingt, van binnen 
en buiten kent. In het opdrachtwerk Essence – 
an Ode to Music Making, het laatste deel van de 
trilogie Studies on Spheres, (Divine) Bodies and 
Music, benut hij zijn kennis van en ervaring met 
het koor volop. Het werk is het resultaat van 
brainstormsessies over een mogelijke opdracht 
tijdens de coronaperiode waarin de vraag ‘is 
muziek essentieel?’ centraal stond. 
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Vandaag klinkt de première van het als eerste 
geschreven laatste deel van de cyclus die geïnspi
reerd is op het in 638 geschreven traktaat De 
Musica van Boethius. Daarin maakt deze filosoof 
onderscheid tussen de Musica Universalis, de 
muziek der sferen, de Musica Humana, de 
innerlijke muziek van het menselijk lichaam, en 
kortweg Musica, wat in deze betekent: de 
muziek zoals wij deze in het aardse leven 
kennen. In dit laatste deel, Essence, komen de 
muziek der sferen en de musica humana samen 
tot de aardse muziek, wat in dit geval uiteindelijk 
een vrolijke bijna banale hymne lijkt. Essence 
bestaat uit drie delen die omgeven worden door 
een Prelude, twee Interludes en een Postlude 
waarin een spreekstem actief is. Ook klinkt de 

Georgi Sztojanov

Het werk is het resultaat 
van brainstormsessies 
over een mogelijke  
opdracht tijdens de  
coronaperiode waarin 
de vraag ‘is muziek  
essentieel?’ centraal 
stond

solo’s voor elke stem. In Spätherbst klinkt de 
melancholie van de late herfst, Abendlied 
schildert het mysterie van de invallende avond 
en in het afsluitende Warum? op tekst van 
Goethe is het weer de nachtelijke hemel die 
centraal staat in het antwoord op de vraag 
waarom liederen opstijgen naar de hemel.

harp als een moderne Orpheus onder deze 
spreekstem. Sztojanov omschrijft het werk als 
een ‘heilige dans’ waarin de door een halo 
omgeven drieklank van de muziek der sferen, de 
drone en de als tegenpolen gevormde muzikale 
paren van musica humana in het laatste gedeelte 
samenkomen tot een dans, waarbij aards geluk 
de boventoon voert en waarbij de belangrijkste 
boodschap is dat muziek een helende werking 
heeft en daarom absoluut essentieel is. 

Brahms – Vier Quartette 
opus 92
De belangrijkste negentiendeeeuwse componist 
met een rijk oeuvre voor koor achter zijn naam 
is ongetwijfeld Johannes Brahms. Hij leidde al 
vroeg in zijn carrière diverse koren zoals een 
vrouwenkoor in Hamburg en later de Wiener 
Singakademie. En het bleef niet bij leiden 
alleen, hij schreef ook vele werken voor de 
verschillende koren. Daarbij gaf Brahms er blijk 
van dat hij zijn klassiekers kende. Bach, de grote 
koorwerken van de FrancoVlaamse School en 
de Italiaanse en Duitse renaissance en vroege 
barok hadden geen geheimen voor hem en 
stonden geregeld op de lessenaars van de koren 
die hij leidde. Ook schreef hij diverse vier
stemmige werken met pianobegeleiding. Deze 
waren ongetwijfeld bedoeld voor het huiselijk 
muziekplezier van goede amateurs, maar de 
opmerking in de partituur dat deze werken ook 
door een klein koor uitgevoerd kunnen worden, 
waren niet tegen dovemansoren gezegd. Zo 
groeiden de Vier Quartette opus 92 uit tot parels 
van het koorrepertoire. De vier liederen zijn van 
de late Brahms die het eerste lied in 1877 
schreef. De andere drie stammen uit 1884. De 
liederen passen uitstekend bij elkaar qua 
thematiek en sfeer. O schöne Nacht bezingt een 
stralende nachtelijke hemel, met naast koor
passages en een duet voor mannenstemmen, 

Johannes Brahms

... en in het afsluitende 
Warum? op tekst van 
Goethe is het weer de 
nachtelijke hemel die 
centraal staat in het 
antwoord op de vraag 
waarom liederen op
stijgen naar de hemel.
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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

Poulenc – Figure humaine
Met het dubbelkorige Figure humaine zette 
Francis Poulenc in 1943 de kroon op zijn oeuvre 
voor koor dat in 1936 een impuls kreeg na de 
dood van een goede vriend. Poulenc stond 
bekend als een wildebras die vooral de katholie
ke normen en waarden vakkundig aan zijn laars 
lapte. Ook in zijn muziek was hij als een van de 
meest prominente leden van Les Six een 
componist die overal de draak mee stak en die 
de muzikale regels en wetten geheel naar eigen 
inzicht negeerde. Toch staat hij garant voor een 
paar van de mooiste Franse koorcomposities. De 
omslag naar een muziek vol diepe devotie 
voltrok zich in 1936 na de dood van zijn vriend, 
de componist PierreOctave Ferroud. Poulenc, 
op harde wijze gewezen op de sterfelijkheid van 
de mens, ondernam een pelgrimage naar de 
Nôtre Dame de Rocamadour en zette zich aan 
een indrukwekkende stroom koorwerken 
waarin hij zijn kennis van het gregoriaans en de 
koorwerken uit de renaissance verbond met zijn 
eigen rijke harmonische taal. In 1943, midden 
in de Tweede Wereldoorlog, keerde Poulenc 
terug naar Rocamadour. Daar ontstond het idee 
om ‘een clandestien werk te componeren dat in 
het geheim kon worden voorbereid en vervolgens 
zou kunnen worden uitgevoerd op de lang
verwachte dag van de bevrijding’. Poulenc koos 
acht gedichten uit Paul Éluards surrealistische 
bundel Poesie et Verité waarin het lijden van een 
bezet volk dat verlangt naar vrijheid even 
schrijnend als hoopgevend is vastgelegd. Het 
enthousiasme van Poulenc kwam vooral voort 
uit het gedicht dat het sluitstuk vormt van 
Figure humaine, Liberté (vrijheid). Dit gedicht 
werd als pamflet door Britse piloten boven 
Frankrijk uitgestrooid om hoop te geven en het 
moreel te versterken. In de weg naar het laatste 
woord, Liberté, dat fortissississimo (ffff ) 

gezongen wordt, trekt Poulenc alle registers 
open en benut hij alle sonoriteiten van een 
intiem klein dubbelkoor om de boodschap over 
te laten komen. Ook Éluard was onder de 
indruk. ‘Ik had jou nodig om mijn eigen werk te 
begrijpen’, meldde de dichter diep gelukkig 
nadat hij Figure humaine, dat in 1945 voor het 
eerst werd uitgevoerd, had gehoord. 

Paul Janssen
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Het enthousiasme van 
Poulenc kwam vooral 
voort uit het gedicht dat 
het sluitstuk vormt van 
Figure humaine, Liberté 
(vrijheid).

Francis Poulenc



An die Sterne
tekst: Friedrich Rückert 

Sterne in des Himmels Ferne!
die mit Strahlen bessrer Welt
ihr die Erdendämmrung hellt;
schau’n nicht Geisteraugen
von euch erdenwärts,
daß sie Frieden hauchen
ins umwölkte Herz?

Sterne in des Himmels Ferne!
träumt sich auch in jenem Raum
eines Lebens flücht’ger Traum?
Hebt Entzücken, Wonne,
Trauer, Wehmut, Schmerz,
jenseit unsrer Sonne
auch ein fühlend Herz?

Sterne in des Himmels Ferne!
Winkt ihr nicht schon Himmelsruh’
mir aus euren Fernen zu?
Wird nicht einst dem Müden
auf den goldnen Au’n
ungetrübter Frieden
in die Seele tau’n?

Sterne in des Himmels Ferne,
bis mein Geist den Fittich hebt
und zu eurem Frieden schwebt,
hang’ an euch mein Sehnen
hoffend, glaubevoll!
O, ihr holden, schönen,
könnt ihr täuschen wohl? 

Aan de sterren

Sterren aan de verre hemel,
die met stralen van een betere wereld
de schemering van de aarde verlichten;
kijken niet de ogen van geesten
van jullie vandaan naar de aarde
zodat zij rust brengen
in het bezwaarde hart?

Sterren aan de verre hemel,
droom je in die ruimte ook
de vluchtige droom van een leven?
Wordt aan gene zijde van onze zon
een gevoelig hart ook gegrepen
door verrukking, gelukzaligheid,
droefenis, weemoed, pijn?

Sterren aan de verre hemel,
wenken jullie mij niet reeds nu
uit jullie verten hemelse rust toe?
Zal niet eens
een onbezorgde vrede
de ziel van de vermoeide mens vervullen
op de gouden velden?

Sterren aan de verre hemel,
tot mijn geest zijn vleugels uitslaat
en naar jullie vrede zweeft,
mijn verlangen, zoek houvast bij jullie,
vol hoop en geloof!
O jullie lieflijken, schonen,
kunnen jullie misschien misleiden?

Robert Schumann 
Vier doppelchörige Gesänge opus 141 
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GEZONGEN
TEKSTEN

Ungewisses Licht 
tekst: Joseph Christian von Zedlitz 

Bahnlos und pfadlos, Felsen hinan
stürmet der Mensch, ein Wandersmann.
Stürzende Bäche, wogender Fluß,
brausender Wald, nichts hemmet den Fuß!

Dunkel im Kampfe über ihn hin,
jagend im Heere die Wolken zieh’n;
rollender Donner, strömender Guß,
sternlose Nacht, nichts hemmet den 
Fuß!

Endlich, ha! endlich schimmert’s von fern!
Ist es ein Irrlicht, ist es ein Stern?
Ha! wie der Schimmer so freundlich 
blinkt,
wie er mich locket, wie er mir winkt!

Rascher durcheilet der Wandrer die 
Nacht,
hinnach dem Lichte zieht’s ihn mit Macht!
Sprecht, wie: sind’s Flammen, ist’s 
Morgenrot,
ist es die Liebe, ist es der Tod? 

Talismane 
tekst: Johann Wolfgang Goethe 

Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Okzident!
Nord und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.

Er, der einzige Gerechte,
Will für jedermann das Rechte.
Sei von seinen hundert Namen
Dieser hochgelobet! Amen.

Mich verwirren will das Irren;
Doch du weißt mich zu entwirren,

Onzeker licht

Zonder baan, zonder pad – de bergen op
stormt de mens, rusteloos op naar de top.
Watervallen, een golvende vloed,
bruisend woud – niets belemmert zijn voet!

Boven hem, strijdend in duistere nacht,
trekken de wolken in wilde jacht;
dreunende donder, een regenvloed,
nacht zonder ster – niets belemmert zijn 
voet!

Eindelijk, ha! eindelijk glanst iets van ver!
Is het een dwaallicht, is het een ster?
Ha! hoe vriendelijk die glans nu toch 
blinkt,
hoe lokt die mij, hoe lacht die mij toe!

Sneller gaat nu de mens door de nacht,

naar het licht getrokken uit alle macht!
Spreek toch: zijn ’t vlammen, 
is ’t morgenrood,
is het de liefde, is het de dood?

Talismannen

Godes is de Oriënt!
Godes is de Occident!
Noord- en zuidelijke landen
rusten vredig in zijn handen.

Hij, de enige rechtvaardige,
wil voor iedereen het rechte.
Zij van al zijn honderd namen
deze hooggeprezen! Amen.

Vol verwarring moet ik dwalen;
maar Gij weet mij terug te halen.



Wenn ich handle, wenn ich dichte,
Gieb du meinem Weg die Richte!

Ob ich Ird’sches denk’ und sinne,
Das gereicht zu höherem Gewinne.
Mit dem Staube nicht der Geist zerstoben,
Dringet, in sich selbst gedrängt, nach 
oben.

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen:
Jenes bedrängt, dieses erfrischt;
So wunderbar ist dasLeben gemischt.
Du danke Gott, wenn er dich preßt,
Und dank ihm, wenn er dich wieder 
entläßt. 

Prelude 
In 683 the philosopher, Boethius, 
wrote his book ‘De Musica’, in which he 
distinguished three types of music: 

Musica Universalis 
- The music of the spheres,
made by the celestial bodies 
Musica Humana 
- The innate music of the human body

And Music, as we know it: 
made by singers and instrumentalists. 

The purpose of the latter is to harmonize 
the first two: 
That is to bring the Music of the Universe 
and the Music of the Body in Unity. 

Thus music heals. 
And thus music is essential. 

Als ik handel, als ik dicht,
geeft u richting aan mijn weg.

Of ik aardse dingen denk en voel,
Dat voldoet voor hoger gewin.
De geest is niet verstuifd met het stof,
drukt in zichzelf en omhoog.

In de ademhaling zitten twee genaden:
Lucht opzuigen, lucht afvoeren:
De eerste onderdrukt, de tweede verfrist;
Zo wonderbaarlijk gemengd is het leven.
Dank jij God als hij je onder druk zet,
En bedank hem als hij je weer vrijlaat. 

Prelude 
In 683 schreef de filosoof Boethius, 
zijn boek ‘De Musica’, waarin hij drie 
soorten muziek onderscheidde: 

Musica Universalis 
- De muziek van de sferen,
gemaakt door de hemellichamen 
Musica Humana 
- De aangeboren muziek van het mense-
lijk lichaam
En muziek, zoals wij die kennen: 
gemaakt door zangers en instrumentalis-
ten. 

Het doel van de laatste is om de eerste 
twee te harmoniseren: 
Dat is om de Muziek van het Universum
en de muziek van het lichaam tot een-
heid te brengen. 
Zo geneest muziek. 
En dus is muziek essentieel. 
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Georgi Sztojanov  
Essence, An Ode to music making 

Part 1.  Spiral density 

When the sun and the moon, they say, 
and all the stars, 
so great in number and in size, are 
moving with so rapid a motion, 
how should they not produce 
a sound immensely great? (Aristotle) 

Thanks to Friction, 
Friction, Praise Friction! 

Interlude 1. 
It is clear then that there is neither place, 
nor void, nor time, outside the heaven. 
Hence whatever is there, is of such a 
nature as not to occupy 
any place, nor does time age it; 

But if substances can, then all things can 
perish... and yet, 
time and change cannot. 
Now, the only continuous change is that 
of place, and 
the only continuous change of place is 
circular motion: 
Therefore, there must be an eternal 
circular motion (Aristotle) 

The now that passes produces time, 
the now that remains produces eternity. 
(Boethius) 

Anyone pulled from a source longs to go 
back. (Rumi) 

Part 2. The illusion of 
existing in separate Bodies 

“I sometimes forget 
that I was created for Joy. 

Deel 1.  Spiraalvormige 
dichtheid 
Wanneer de zon en de maan, zegt men, 
en alle sterren, 
zo groot in aantal en omvang, zo snel 
bewegen, 
hoe kunnen ze dan niet 
een immens groot geluid produceren? 
(Aristoteles) 
Dankzij Frictie, 
Wrijving, Prijs Wrijving! 

Intermezzo 1. 
Het is duidelijk dat er geen plaats is, 
noch leegte, noch tijd, buiten de hemel. 
Daarom is alles wat daar is, van dien aard 
dat het geen plaats inneemt, noch de 
tijd veroudert; 

Maar als stoffen kunnen vergaan, dan 
kunnen alle dingen vergaan... en toch, 
kunnen tijd en verandering dat niet. 
Nu is de enige continue verandering die 
van plaats, en 
de enige continue verandering van 
plaats is cirkelvormige beweging: 
Daarom moet er een eeuwige cirkel-
vormige beweging zijn. 

Het nu dat voorbijgaat produceert tijd, 
het nu dat blijft produceert eeuwigheid. 
(Boethius) 

Wie uit een bron wordt getrokken, 
verlangt terug. (Rumi) 

Deel 2. De illusie van het 
bestaan in afzonderlijke 
lichamen 
“Ik vergeet soms 
dat ik geschapen ben voor Vreugde. 



12

My Mind is too busy. 
My Heart is too heavy 
for me to remember 
that I have been 
called to dance 
the Sacred dance of life. 

I was created to smile 
To Love 
To be lifted up 
And to lift others up. 

O’ Sacred One 
Untangle my feet 
from all that ensnares. 
Free my soul. 
That we might 
Dance 
and that our dancing 
might be contagious.” (Hafiz) 

Interlude 2. 
A divine dance appears in the soul and 
the body 
at the time of peace and union. 
Anyone can learn this dance, 
just listen to the music. (Rumi) 

Part 3.  Music  a reflection 
of the Pearl 
Stop the words now. 
Open the window in the center of your 
chest, 
and let the spirit fly in and out. 

We have fallen into the place 
where everything is music. (Rumi) 

And those who were seen dancing were 
thought to be insane by those 
who could not hear the music. 
(Nietzsche) 

Mijn Geest is te druk. 
Mijn Hart is te zwaar 
om me te herinneren 
dat ik geroepen ben 
om te dansen 
de heilige dans van het leven. 

Ik ben geschapen om te glimlachen 
om lief te hebben 
om opgetild te worden 
en om anderen op te tillen. 

Oh Heilige 
Ontwar mijn voeten 
uit alles wat dat verstrikt. 
Bevrijd mijn ziel. 
Dat we kunnen 
dansen 
en dat ons dansen 
aanstekelijk moge zijn.” (Hafiz) 

Intermezzo 2. 
Een goddelijke dans verschijnt in de ziel 
en het lichaam 
op het moment van vrede en vereniging. 
Iedereen kan deze dans leren, 
gewoon luisteren naar de muziek. (Rumi) 

Deel 3.  Muziek  een weer
spiegeling van de Parel 
Stop de woorden nu. 
Open het raam in het midden van je 
borstkas, 
en laat de geest in en uit vliegen. 

We zijn gevallen op de plaats 
waar alles muziek is. (Rumi) 

En degenen die men zag dansen werden 
gek bevonden door hen 
die de muziek niet konden horen. 
(Nietzsche) 
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We have fallen into the place 
where everything is music. 

We are as the flute, 
and the music in us is from thee; 
we are as the mountain 
and the echo in us is from thee. 
We have fallen into the place 
where everything is music. 

The strumming and the flute notes 
rise into the atmosphere, 
and even if the whole world’s 
harp should burn up, there will still be 
hidden instruments playing. 

These songs are flecks of foam 
upon the surface of the sea, 
To find where pearls are grown 
you must dive down into the deep, 
But in the graceful dancing 
of these shining floating swirls, 

We see a faint reflection 
of the beauty of the pearl. (Rumi) 

Postlude 
“And you? 
When will you begin 
that long journey 
into yourself?” (Rumi 

O schöne Nacht
O schöne Nacht
am Himmel märchenhaft erglänzt der 
Mond in seiner ganzen Pracht;
Um ihn der kleinen Sterne liebliche 
Genossenschaft.
O schöne Nacht

We zijn gevallen op de plaats 
waar alles muziek is. 

We zijn als de fluit, 
en de muziek in ons is van u; 
wij zijn als de berg 
en de echo in ons is van u. 
We zijn gevallen op de plaats 
waar alles muziek is. 

Het getokkel en de fluittonen 
stijgen op in de atmosfeer, 
en zelfs als harp van de hele wereld 
zou opbranden, zullen er nog steeds 
verborgen instrumenten spelen. 

Deze liederen zijn schuimvlokken 
op het oppervlak van de zee, 
om te vinden waar parels groeien 
moet je in het diepe duiken, 
maar in het sierlijke dansen 
van deze glanzende drijvende wervelin-
gen, 
zien we een zwakke reflectie 
van de schoonheid van de parel. (Rumi) 

Postlude 
“En jij? 
Wanneer zal jij 
die lange reis beginnen 
naar jezelf?” (Rumi) 

O mooie nacht
O mooie nacht
In de sprookjeshemel schijnt de maan in 
al haar pracht en praal;
Daaromheen het lieflijke gezelschap van 
de kleine sterren.
O mooie nacht

Johannes Brahms – Vier Quartette opus 92 
tekst: Johann Wolfgang Goethe
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Es schimmert hell der Tau am grünen Halm;
Mit Macht im Fliederbusche schlägt die 
Nachtigall.
Der Knabe schleicht zu seiner Liebsten 
sacht.
O schöne Nacht! 

Spätherbst 
Der graue Nebel tropft so still herab
auf Feld und Wald und Heide,
als ob der Himmel weinen will
in übergroßem Leide.

Die Blumen wollen nicht mehr blühn,
die Vöglein schweigen in den Hainen,
es starb sogar das letzte Grün,
da mag er auch wohl weinen. 

Abendlied
Friedlich bekämpfen Nacht sich und Tag;
wie das zu dämpfen, wie das zu lösen 
vermag.
Der mich bedrückte, schläfst du schon, 
Schmerz?
Was mich beglückte, was war’s doch, 
mein Herz?
Freude wie Kummer, fühl ich, zerran,
aber den Schlummer führten sie leise 
heran.
Und im Entschweben, immer empor,
kommt mir das Leben ganz wie ein 
Schlummerlied vor. 

Warum
Warum doch erschallen
himmelwärts die Lieder?
Zögen gerne nieder Sterne,

die droben blinken und wallen,
zögen sich Lunas lieblich Umarmen,

zögen die warmen, wonnigen Tage

seliger Götter gern uns herab! 

De dauw glinstert helder op de groene halm;
Uit volle borst zingt de nachtegaal in de 
seringen.
De jongen kruipt zachtjes naar zijn 
geliefde.
O mooie nacht! 

Late herfst 
De grijze mist druipt zo stil naar beneden
op veld en bos en heide
alsof de hemel wilde huilen
in overweldigend verdriet.

De bloemen willen niet meer bloeien,
de vogels zijn stil in de bossen,
zelfs stierf het laatste groen,
dan kan ook de hemel wel huilen.

Avondlied
Rustig bevechten dag en nacht elkaar;
Hoe dit te dempen, hoe op te lossen.

Pijn die me bedrukte, slaap je al?

Wat maakte me gelukkig? Wat was het, 
mijn hart?
Vreugde en verdriet zijn weggevloeid,
zo voel ik, 
maar zij brachten mij zachtjes sluimering.
En terwijl ik wegdrijf, steeds hoger,
lijkt het leven me een slaaplied. 

Waarom
Waarom toch schallen de liederen naar 
de hemel omhoog?
En waarom zouden de sterren wel naar 
beneden willen,
die daarboven twinkelen en blinken, 
en waarom zou de zoete omhelzing van 
de maan
en zouden de warme, zalige dagen van 
gezegende goden
ons graag naar beneden trekken! 
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1. De tous les printemps du 
monde
De tous les printemps du monde
Celui-ci est le plus laid
Entre toutes mes façons d’être
La confiante est la meilleure
L’herbe soulève la neige
Comme la pierre d’un tombeau
Moi je dors dans la tempête
Et je m’éveille les yeux clairs
Le lent le petit temps s’achève
Où toute rue devait passer
Par mes plus intimes retraites
Pour que je rencontre quelqu’un
Je n’entends pas parler les monstres
Je les connais ils ont tout dit

Je ne vois que les beaux visages
Les bons visages sûrs d’eux-mêmes

Sûrs de ruiner bientôt leurs maîtres.

2. En chantant, les  
servantes s’élancent
En chantant les servantes s’élancent

Pour rafraîchir la place où l’on tuait

Petites filles en poudres vite  
agenouillées
Leurs mains aux soupiraux de la 
fraîcheur

Sont bleues comme une expérience
Un grand matin joyeux
Faites face à leurs mains les morts

1. Van alle lentes in de 
geschiedenis
Van alle lentes in de geschiedenis
Is deze de meest verachtelijke
Van alle manieren van zijn
Is mijn vertrouwende aard de beste
Het gras duwt de sneeuw omhoog
Alsof het een grafsteen is
Maar ik slaap door de storm heen
En word wakker met heldere ogen
Langzaam en snel gaat de tijd voorbij
Waar alle wegen moeten eindigen
Door mijn meest intieme geheimen
Zodat ik iemand kan ontmoeten
Ik hoor niet wat de monsters zeggen
Maar ik ken ze, en ze hebben alles al 
gezegd
Ik zie alleen mooie gezichten
De goede gezichten van hen die zichzelf 
zeker kennen
Zeker om binnenkort hun eigenaars te 
ruïneren. 

2. Terwijl ze zingen

Terwijl ze zingen, snellen de dienst-
meisjes vooruit
Om de plek schoon te maken waar een 
man werd gedood
Schattige gepoederde meisjes snel op 
hun knieën
Hun handen uitgestrekt naar de frisse 
lucht

Onbedorven als de eerste ervaring
Van een dag van vreugde
Draai je om om naar hun handen te 
kijken, de doden

Francis Poulenc
Figure humaine Het menselijk gezicht
tekst: Paul Éluard  vertaling: Clemens Romijn
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Faite faces à leurs yeux liquides

C’est la toilette des éphémères
La dernière toilette de la vie
Les pierres descendent disparaissent
Dans l’eau vaste essentielle
La dernière toilette des heures
A peine un souvenir ému
Aux puits taris de la vertu

Aux longues absences encombrantes
Et l’on s’abandonne à la chair très tendre
Aux prestiges de la faiblesse.

3. Aussi bas que le silence
Aussi bas que le silence
D’un mort planté dans la terre

Rien que ténèbres en tête
Aussi monotone et sourd
Que l’automne dans la mare
Couverte de hante mate
Le poison veuf de sa fleur
Et de ses bêtes dorées
Crache sa nuit sur les hommes

4. Toi ma patiente
Toi ma patiente ma patience ma parente

Gorge haut suspendue orgue de la nuit 
lente
Révérence cachant tous les ciels dans sa 
grâce
Prépare à la vengeance un lit d’où je 
naitrai

5. Riant du ciel et des  
planètes
Riant du ciel et des planètes
La bouche imbibée de confiance
Les sages veulent des fils
Et des fils de leurs fils
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Jusqu’à périr d’usure
Le temps ne pèse que les fous
L’abîme est seul à verdoyer
Et les sages sont ridicules

6. Le jour m’étonne  
et la nuit me fait peur
Le jour m’étonne et la nuit me fait peur

L’été me hante et l’hiver me poursuit

Un animal sur la neige a posé
Ses pattes sur le sable ou dans la boue

Ses pattes venues de plus loin que mes 
pas
Sur une piste où la mort
A les empreintes de la vie
Le jour.......

7. La menace sous le ciel 
rouge
La menace sous le ciel rouge
Venait d’en bas des mâchoires
Des écailles des annneaux
D’une chaîne glissante et lourde
La vie était distribuée
Largement pour que la mort prit au 
sérieux le tribu
Qu’on lui payait sans compter

La mort était le Dieu d’amour
Et les vainquers dans un baiser 
S’évanouissaient sur les victimes
La pourriture avait du cœur
Et pourtant sous le ciel rouge
Sous les appétits de sang
Sous la famine lugubre
La caverne se ferma
La terre utile effaça
Les tombes creusées d’avance
Les enfants n’eurent plus peur

Draai je om om hun waterige ogen te 
zien
Het is het ritueel van de meivliegen
Het laatste ritueel van het leven
De stenen vallen en verdwijnen
In de uitgestrekte eeuwige diepte
Het laatste ritueel van de tijd
Nauwelijks een herinnering blijft over
De bronnen van de deugd zijn opge-
droogd
De lange, ondraaglijke afwezigheid
En de overgave van delicaat vlees
Aan de triomf van de zwakte.

3. Zo diep als de stilte
Zo diep als de stilte
Van een lijk 
Begraven onder de grond
Niets dan schaduwen in zijn hoofd
Zo monotoon en doof
Als de herfst in een meer
Gehuld in muffe schaamte
Vergif beroofd van zijn bloem
En van zijn vergulde beesten
Spuwt zijn duisternis over de mensheid 

4. Jij, mijn geduldige, 
Jij, mijn geduldige mijn geduld mijn 
bewaker
Keel omhoog gehouden, orgaan van de 
kalme nacht
Eerbied die de hele hemel in zijn genade 
hult
Bereid een bed voor wraak waar ik 
geboren mag worden 

5. Lachend naar de hemel en 
de planeten
Lachend naar de hemel en de planeten
Met de mond vol vertrouwen
Willen wijze mannen zonen
En zonen van hun zonen

Tot ze sterven van slijtage
De tijd weegt alleen de dwazen
De afgrond is alleen om groen te worden
En de wijzen zijn belachelijk

6. De dag verbaast me  
en de nacht maakt me bang
De dag verbaast me en de nacht maakt 
me bang
De zomer spookt in mij en de winter 
achtervolgt me
Een dier heeft in de sneeuw 
Zijn poten gezet op het zand of in de 
modder
Zijn poten van verder weg dan mijn 
stappen
Op een spoor waar de dood
de voetafdrukken van het leven achterliet
De dag.......

7. De dreiging onder de rode 
hemel
De dreiging onder de rode hemel
Kwam onder de kaken vandaan
Van de schalen van de ringen
Van een gladde en zware ketting
Het leven werd verdeeld
Zo breed dat de dood het eerbetoon 
serieus nam
Dat we hem betaalden zonder de kosten 
te tellen
De dood was de God van de liefde
En de overwinnaars in een kus 
Flauwgevallen op de slachtoffers
De rottigheid had een hart
En toch onder de rode hemel
Onder de eetlust van bloed
Onder de sombere hongersnood
Sloot zich de grot
De nuttige aarde uitgewist
De graven die vooraf zijn gegraven
De kinderen waren niet langer bang
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Des profondeurs maternelles
Et la bêtise et la démence
Et la bassesse firent place
À des hommes à des hommes frères des 
hommes
Ne luttant plus contre la vie
À des hommes indestructibles

8. Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige   
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre  
J’écris ton nom

Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance   
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées    
J’écris ton nom

Sur tous me chiffons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante      
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres    
J’écris ton nom
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Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente      
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade   
J’écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom

Sur les sentiers éveillés     
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent   
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies      
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide     
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite      
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni      
J’écris ton nom

Van de moederlijke diepten
En domheid en krankzinnigheid
En de laagheid gaf een plaats
Aan mannen die broeders van mannen 
waren
Niet langer worstelend met het leven
Aan onverwoestbare mannen 

8. Vrijheid
Op mijn schoolschriften
Op mijn bureau en op de bomen
Op het zand en in de sneeuw
Schrijf ik jouw naam

Op elke bladzij die ik las
Op alle lege pagina’s
Steen bloed papier of as
Schrijf ik jouw naam

Op vergulde afbeeldingen
Op de wapens van krijgers
Op de kroon van koningen
Schrijf ik jouw naam

Op het oerwoud en de woestijn
Op de nesten op de bezems
Op de echo van mijn kindertijd
Schrijf ik jouw naam

Op de wonderen van de nacht
Op het dagelijks brood 
Op de verloofde seizoenen
Schrijf ik jouw naam

Op al mijn blauwe sjaals
Op de vijver beschimmeld in de zon
Op het meer dat leeft in het maanlicht
Schrijf ik jouw naam

Op de velden aan de horizon
Op de vleugels van vogels
En op de molen van schaduwen
Schrijf ik jouw naam

Op elke opkomende dageraad
Op de zee op de boten
Op de wilde berg
Schrijf ik je naam

Op de schuimende wolken
In de met zweet gevulde storm
Op de zware en meedogenloze regen
Schrijf ik je naam

Op glinsterende figuren
Op klokjes van vele kleuren
Op de onbetwistbare waarheid
Schrijf ik jouw naam

Op de ontwaakte paden
Op de uitgestrekte wegen
Op de bruisende plaatsen
Schrijf ik jouw naam

Op de lamp die wordt ontstoken
Op de lamp die gedoofd is
Op mijn huizen allemaal
Schrijf ik jouw naam

Op de doorgesneden vrucht
De spiegel en mijn slaapkamer
Op mijn bed een lege huls
Schrijf ik jouw naam

Op mijn lieve gulzige hond 
Op zijn alerte oren
Op zijn onhandige poot
Schrijf ik jouw naam

Op de drempel van mijn deur
Op de vertrouwde dingen
Op de stroom van het heilig vuur
Schrijf ik jouw naam



2121202020

Op al het vereende vlees
Op de gezichten van mijn vrienden
Op elke uitgestoken hand
Schrijf ik jouw naam 

Op het raam van verrassingen
Op de aandachtige lippen
Ver boven de stilte
Schrijf ik jouw naam

Op mijn verwoeste schuilplaatsen
Op mijn ingestorte bakens
Op de muren van mijn verveling
Schrijf ik jouw naam

Op de afwezigheid zonder verlangen
Op de naakte eenzaamheid
Op de dodenmarsen
Schrijf ik jouw naam

Op herstelde gezondheid
Op het geweken gevaar
Op de hoop zonder herinnering
Schrijf ik jouw naam

En door de kracht van één woord
Hervat ik mijn leven
Ik ben geboren om je te kennen
Om jou een naam te geven
Vrijheid 

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend    
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence     
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui     
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort    
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir    
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaitre
Pour te nommer 
Liberté

Benjamin Goodson, dirigent
• de Engelse dirigent Benjamin Goodson is sinds 1 september 

2020 chefdirigent van het Groot Omroepkoor, een be
noeming 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 gastdirigent bij het Rundfunkchor 
Berlin, het SWR Vokalensemble, het MDR Rundfunkchor 
Leipzig, het NDR Rundfunkchor Hamburg en Collegium 
Vocale Gent

• als koordirigent bereidt hij koren voor bij optredens van onder meer de Berliner Philharmoniker en 
het London Symphony Orchestra

• hij werkte mee aan Tom Guthries geënsceneerde Mathäus-Passion van Bach, trad op met het Human 
Requiem van het Rundfunkchor Berlin, en assisteerde Robert Wilson bij diens enscenering van 
Bachmotetten

• bij het Groot Omroepkoor stond hij voor het multidisciplinaire format ‘The Living Room’, waarbij 
hij in 2021 koorwerken van Igor Stravinsky op het podium bracht

• 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

• drie jaar na zijn afstuderen werd Benjamin Goodson ‘director of music’ aan Somerville College, de 
jongste in die functie aan de University of Oxford

• daarnaast was hij chefdirigent van Bath Camerata en vaste koordirigent bij het Dorset Opera Festival
• Goodson dirigeerde Rothko Chapel van Morton Feldman in Musikfest Berlin met Tabea 

Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin 
• bij het Groot Omroepkoor ontwikkelde hij het multidisciplinaire format ‘The Living Room’, zoals 

in 2021 met koorwerken van Igor Stravinsky, en op 28 april 2022 ‘A Circus of Angels’, een afwisse
lende revuevoorstelling; het format vormt nu een vast bestanddeel van het Vrijdagconcert

• Benjamin Goodson is gastdocent directie aan het Conservatorium van Amsterdam

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 niet weg te denken factor in koorsymfonische repertoire in 
 ons land 

BIOGRAFIEËN

Benjamin Goodson
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• 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 Zondag
ochtend Concert 

• het GOK brengt a capellaconcerten in TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in 
 Amsterdams Concertgebouw 
• het koor 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 

Ensemble 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

Remy van Kesteren, harp 
• op zijn tiende werd harpist Remy van 

Kesteren al toegelaten tot het conserva
torium en op zijn zestiende debuteerde hij bij 
het Nederlands Kamerorkest

• zijn opleiding aan de conservatoria van
Utrecht, Amsterdam en Parijs sloot hij af met 
de hoogste onderscheidingen en in 2016 wist 
hij de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs 
te veroveren Remy van Kesteren © Anouk van Kalmthout

• Remy van Kesteren beperkt zich niet tot het klassieke repertoire, hij is ook geïnteresseerd in pop, 
 minimal music, jazz en improvisatie
• daarin ontpopte hij zich tot een gedreven componist die zich in brede zin laat inspireren
• zijn albums Memento, Tomorrow Eyes en het album Shadows getuigen daarvan
• ook zonder harp is Remy van Kesteren een bekende verschijning; zo speelde hij mee in de kennis
 quiz De slimste mens en was hij in 2016 kandidaat in Wie is de mol?
• op vrijdag 1 november 2019 was Remy van Kesteren te gast in het Vrijdagconcert samen met het 

Nederlands Kamerorkest en actrice Nazmiye Oral in een programma met Haydn, Debussy  
(Danse sacrée et Danse profane) en Caplet 

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 was van 1983 tot 1997 als begeleider verbonden aan de zangafdeling van het Brabants 
 Conservatorium
•  ook werkte hij met veel instrumentalisten en ensembles
•  sinds 1993 is hij werkzaam bij het Groot Omroepkoor
•  daarnaast is hij regelmatig te gast bij het Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, het 
 Nationaal Jeugdkoor en het Brabantkoor

Ben Martin Weijand

http://www.grootomroepkoor.nl 
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl 
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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vrijdag 14 oktober 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Top 400 
concert 
Radio 4
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
Sharon Tadmor sopraan (Bach)
Maria Warenberg mezzosopraan 
Gerben van der Werf countertenor  
(Mozart)

Mozart Ouverture Die Zauberflöte 
Händel uit Rinaldo: Or la tromba 
Rossini uit Il barbiere di Siviglia: Una voce 
poco fa 
Massenet Intermezzo Thaïs ‘Méditation 
réligieuse
Offenbach uit Les Contes d’Hoffmann: 
Barcarolle
Tsjaikovski uit Balletmuziek Doornroosje: 
La fée de lila
Martin Fondse (Componist des Vaderlands) 
Maria 
Bach uit Matthäus-Passion: Aus Liebe 
Elgar uit Enigma-variaties: Nimrod 
Tsjaikovski drie delen uit Suite Doornroosje

zaterdag (!) 15 oktober 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Wereld 
première
van de Eerste 
van Roukens
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
André de Ridder dirigent
Daniil Trifonov piano

Barber Adagio voor strijkers
Mason Bates Pianoconcert (Nederlandse 
première)
Joey Roukens Symfonie nr. 1 (wereld-
première) 

VOLGENDE
 CONCERTEN

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


