
LUDWIG
Lucie Horsch, blokfluit * 
Nationaal Kinderkoor
Nationaal Jongenskoor

PAS op kader is ver-
plaatst tov de juiste 
oisitie voor 11 juni KERSTCONCERT

NATIONALE KOREN 

zo 19 dec 2021, 13.00 uur.  Programma zonder pauze.
TivoliVredenburg, Utrecht 

Nationaal Gemengd Jeugdkoor
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor
Irene Verburg en Wilma ten Wolde, koordirigenten

Kinder zwijgt zo moogdi horen  Handschrift van Utrecht (ca 1500) 
Gurdjieff Introduction George Gurdjieff (1866?-1949) *
Veni Veni Emmanuel Gregoriaans 
Maria Matrem Libre Vermell (ca 1400) 
Unser lieben Frauen Traum Max Reger (1873-1916)
Concerto VIII Fatto per la Notte di Natale Arcangelo Corelli (1653-1713) 

- Allegro 
Concerto a quattro opus 8 nr.6  Giuseppe Torelli (1658-1709)

- Per il Santissimo Natale: Vivace
O Holy Night Adolphe Adam (1803-1856) / arr Max Knigge
Christemas hath made an end trad. Engeland / arr. Max Knigge (1984)
Veni, veni Emmanuel  arr. Jan Åke Hillerud (1938)
The shepherds flute Isang Yun (1917-1995) *
Sæle Jolekveld trad. Noorwegen / arr. Idunn Vindspoll
Ya Mariam (solo: Sophia Faltas) trad. Syrië 
Aysor Tsntsan Armenië / arr. Yervand Yerkanian (1951)
Kaaval Malakhmare India / arr. Gijs Kramers (1974) * 
A Christmas Greeting Edward Elgar (1857-1934)
Deck the Hall trad. Engeland / arr. Max Knigge
Kuus, kuus kallike Arvo Pärt (1935)
No koma Guds Englar Jo Asgeir Lie (1972) /  
arr. Grete Pedersen (1960) 
Jingle Bells trad. USA *
Jingle bell rock Joseph Carleton Beal (1900-1967) /  
arr. Max Knigge
White Christmas Irving Berlin (1888-1989) / 
arr. Max Knigge

Dit concert wordt uit- 
gezonden op 26 decem-
ber 2021 om 14.00 uur in 
het Zondagmiddagcon-
cert op NPO Radio4,  
zie   www.nporadio4.nl. 
Presentatie vanuit de zaal 
(semi-live): Leonard Evers.
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liederen zijn dat over Maria en haar kind, 
dansant en opgewekt, alsof er een vrolijke tijd 
aanbreekt vol nieuwe hoop en perspectief. Een 
nieuw seizoen waarin de velden rijke oogst gaan 
brengen. Daarom zijn er vaak blije roepen te 
horen als ‘nowel nowel’ of ‘noël’, woorden voor 
‘kerstmis’. 

Dat is in de christelijke wereld immers het feest 
waarin de komst van een nieuw tijdperk wordt 
gevierd, de verlossing uit de duisternis. En dat 
alles gebracht door een uitverkoren kind dat via 
zijn moeder Maria op de wereld is gezet en in 
een armoeiige voerbak is gelegd en wordt warm 
gehouden door de adem van het vee. Er komen 
drie wijze koningen uit het Oosten op bezoek, en 
herders met hun schapen die spelen op fluiten en 
schalmeien. Die landelijk sfeer wordt wel 
‘pastoraal’ genoemd, naar het Latijnse woord 
voor herder: pastor. De maar liefst 130 jonge 
zangers van de Nationale Koren brengen 
kerstmuziek ten gehore uit alle windstreken, uit 
Nederland, Engeland, Georgië, Estland,
Armenië, Ierland, Noorwegen en India. 

Zolang er mensen zijn, kijken ze in de donkere wintertijd uit naar de lente. 
Naar het uitbotten van de natuur, naar het ontkiemen van zaad en graan, 
naar meer warmte en licht en langere dagen. Dan worden als symbool 
lichten en vuren ontstoken of kerstbomen versierd, in afwachting van een 
vruchtbaar nieuw jaar of een nieuw tijdperk. 

Het Ensemble LUDWIG, blokfluitiste Lucie 
Horsch en maar liefst vier Nationale Koren 
onder leiding van Irene Verburg en Wilma ten 
Wolde nemen de luisteraars mee naar de advent- 
en kersttijd in Europa en verdere streken. Er 
klinkt kerstmuziek van lang geleden, zoals volkse 
carols en een Nederlands kerstlied uit de 16e 
eeuw uit het Handschrift van Utrecht. Maar 
er is ook een verbinding naar onze tijd dankzij 
prachtige muziek van Arvo Pärt en Isang Yun en 
arrangementen van Max Knigge.  

Verlangen naar het licht in 
een donkere tijd
Als men zich vanuit het heden als een tijdreiziger 
zou kunnen laten terug slingeren in de tijd, 
bijvoorbeeld naar de kersttijd in het Europa van 
vroeger eeuwen, en het oor te luisteren zou 
leggen in kerken, kapellen, maar ook in huiska-
mers en op pleinen, dan zou de reiziger vrijwel 
zeker kerstmuziek horen. In de open lucht zou 
hij misschien kringdansen zien met daarbij 
gezongen stemmige kerstliederen, zoals de 
geliefde carols in Engeland. Meestal eenstemmige 

KERSTCONCERT
A WORLD OF CHRISTMAS 
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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. 
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LUDWIG
• 2012 opgericht door Wilmar de Visser, Aisling Casey, Laurens Otto, Ingrid Geerlings, Julija Hartig 
 en Peppie Wiersma
• vrij collectief van topmusici en creatief denkers, dat zich in iedere gewenste vorm kan manifesteren: 
 als instrumentaal solist, ensemble, kamerorkest, symfonieorkest, producent en programmeur
• initieert naast concerten ook projecten op het snijvlak van kunst, wetenschap, zorg en innovatie
• 2013 eerste seizoen met concerten in samenwerking met Christianne Stotijn, Remy van Kesteren, 
 Lucie Horsch, Rosanne Philippens en gebroeders Jussen
• 2014 winnaar De Ovatie voor het bijzondere project LUDWIG loves Barbara in samenwerking met 
 zangeres/dirigent Barbara Hannigan tijdens de Zaterdag Matinee op 5 april 2014 
• 2015 als enige muziekinstelling gehonoreerd door overheidsprogramma ‘the Art of Impact’ voor het 
 project LUDWIG en het Brein
• 2016 lancering Brainwaves - live music symposia over de rol van muziek in het menselijk brein i.s.m. 
 wetenschappers en zorginstellingen

• 2017 eerste cd-opname met Barbara Hannigan: Crazy Girl Crazy, met muziek van Luciano Berio, 
 Alban Berg en George Gershwin 
• 2018 Grammy Award voor Crazy Girl Crazy
• Prix Madeleine Margot voor artistiek leider Peppie Wiersma
• 2019 lancering klimaatprojecten Verdronken Land en WaterWalks
• tournee door Europa, Verenigde Staten en Engeland met Barbara Hannigan en Equilibrium: Rake’s 
 Progress van Igor Stravinsky, en acht andere programma’s met muziek van Haydn tot Turnage 
• lancering ballroomprogramma Het dansende Brein met Erik Scherder
• opname tweede cd met Barbara Hannigan: La Passione, met werken van Luigi Nono, Joseph Haydn 
 en Gérard Grisey
• 2020 La Passione bekroond met een Diapason d’Or 
• 2021 opname Ballroom CD met Barbara Hannigan en Lucienne Rénaudin Vary (trompet)
• tournee langs muziekkoepels in stadjes en dorpen met de Mini-Midzomernachtdroom met Laetitia 
 Gerards en Florian de Backere
  ludwiglive.nl

Lucie Horsch, blokfluit 
• Lucie Horsch is een veelgevraagd solist in binnen- en 
 buitenland
• Lucie is alumna van het Nationaal Kinderkoor
• ze kreeg vanaf haar vijfde blokfluitles aan de muziekschool 

in Amsterdam en werd in 2011 toegelaten tot de Sweelinck 
Academie van het Conservatorium van Amsterdam, voor 
blokfluit bij Walter van Hauwe en voor piano bij Marjès 
Benoist; ze studeerde verder piano bij Jan Wijn in Amsterdam

• in juni 2020 ontving Lucie de prestigieuze Nederlandse
 Muziekprijs
• afgelopen seizoen maakte ze haar debuut met het 

Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Ton Koopman en 
het Hong Kong Philharmonic Orchestra o.l.v. Benjamin 
Bayl, toerde ze met Orkest van de 18e eeuw in Nederland, in Japan met het B’Rock Orchestra en in 
Europa met de Academy of Ancient Music en Richard Egarr

• verder trad ze op met o.m. het Los Angeles Chamber Orchestra, Ensemble LUDWIG, het 
 Residentie Orkest, Gelders Orkest, Ensemble Apotheosis en Anima Musicae. 
• in recital vormt Lucie een duo met de Franse luitist Thomas Dunford, en ook met klaveciniste 
 Alexandra Nepomnyashchaya
• Lucie trad op op het Boedapest Springfestival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, MDR 

Musiksommer, Hindsgavl Festival, Musiksommer am Zürichsee in Zwitserland en de Thüringer 
Bachwochen

UITVOERENDEN

LUDWIG
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Lucie Horsch



Nationale Koren 
• Vocaal Talent Nederland (VTN) - de Stichting die de verschillende Nationale Koren onder haar 

hoede heeft – heeft als missie het scouten en tot bloei brengen van jong vocaal talent van 6 t/m 29 
jaar middels wekelijkse lessen in regionale lesplaatsen, landelijke repetitiedagen en het aanbieden 
van podiumervaring 

• de Nationale Koren telt vier koren: het Nationaal Kinderkoor (11 t/m 15 jaar), het Nationaal 
Jongenskoor (10 tot de stemmutatie), het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor (16 t/m 29 jaar) en het 
Nationaal Gemengd Jeugdkoor (16 t/m 29 jaar); voor de jongste kinderen zijn speciale zangklassen 

• de artistieke leiding van de Nationale Koren is in handen van Irene Verburg en Wilma ten Wolde 
• de Nationale Koren werken samen met o.m. het Koninklijk Concertgebouworkest en de Berliner 
 Philharmoniker 
• met het Radio Filharmonisch Orkest werden onder meer El Niño van John Adams, Alban Bergs 
 Wozzeck, Henzes Das Floß der Medusa en Unsuk Chins Le chant des enfants des étoiles uitgevoerd 
• maar liefst tien maal werkten de Nationale Koren samen met de voormalige chefdirigent van het 

RFO Markus Stenz in producties in de NTR ZaterdagMatinee in Amsterdam en het Vrijdagconcert 
in Utrecht. In die laatste serie voerden zij samen uit Eine Lebensmesse van Jan van Gilse (2013), 
Jeanne d’Arc au bûcher van Honegger (2014) en de Derde symfonie van Mahler (2017) 

• dit seizoen zijn de Nationale Koren Ensemble in Residence bij TivoliVredenburg 
  www.nationalekoren.nl 

• in 2017 was ze te zien in het Duitse tv-programma ‘Stars von Morgen’, gepresenteerd door Rolando 
 Villazón
• voor haar debuut-cd met muziek van Vivaldi ontving ze de Edison Klassiek Award 2017, en voor 

haar tweede album Baroque Journey met de Academy of Ancient Music de prestigieuze OPUS 
KLASSIK prijs in Duitsland

• komend seizoen is Lucie onderweg langs Europese concertzalen als ECHO Rising Star 
• Lucie Horsch bespeelt blokfluiten van Seiji Hirao, Frederick Morgan, Stephan Blezinger en 
 Jacqueline Sorel, mede dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Irene Verburg, vocal coach en dirigent 
Nationale Koren 
• Irene Verburg heeft haar naam gevestigd als specialist voor jonge 
 zangstemmen 
• als vaste zangcoach bij de Nationale Koren heeft ze veel concerten 
 vocaal voorbereid 
• zij werkt met het koor en individuele zangers aan flexibiliteit en

onderscheidende kwaliteit van de koorklank, passend bij het concert-
repertoire en bij de wens van de betreffende maestro o.m. Vladimir 
Jurovsky, Yannick Nézet-Séguin en Sir John Eliot Gardiner 

• Irene Verburg is dirigent van het Nationaal Jongenskoor & 
 Solistenklas; daarnaast treedt zij op als soliste in oratoria, lied-
 concerten en opera 

Wilma ten Wolde, dirigent Nationale 
Koren 
• Wilma ten Wolde is directeur van Vocaal Talent Nederland en een 
 internationaal vooraanstaand 
 deskundige op het gebied van de training van jonge zangers 
• zij geeft masterclasses in binnen- en buitenland en is jurylid bij 
 diverse internationale festivals 
• eerder was zij docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
 Haag op de vakgebieden solfège en ensemblezang 
• Wilma ten Wolde bereidde meer dan 70 koorproducties voor met 

de Nationale Koren voor dirigenten als Sir Simon Rattle, Mstislav 
Rostropovitsj, Bernhard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Riccardo 
Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Jaap van Zweden, Ed Spanjaard 
en Iván Fischer

• In 2019 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
 vanwege haar verdiensten voor de ontwikkeling van klassieke zang 
 voor kinderen, jeugd en jongeren in Nederland

 

Irene Verburg

Wilma ten Wolde
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 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND



VOLGENDE
 CONCERTEN

vrijdag 24 december 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht
serie AVROTROS Klassiek 2 

Cantate de 
Noël
Radio Filharmonisch  
Orkest 
Groot Omroepkoor 
Nationaal Kinderkoor 
Markus Stenz dirigent

Sumi Hwang sopraan
Esther Kuiper mezzosopraan
Linard Vrielink tenor
Thomas Oliemans bariton 

Haydn Schöpfungsmesse
Honegger Une cantate de Noël

vrijdag 14 januari 2022 
TivoliVredenburg, Utrecht
serie AVROTROS Klassiek 2 

Beethoven 6  
Radio Filharmonisch Orkest 
Sir Mark Elder dirigent 
Arjan Woudenberg klarinet 

Delius On Hearing the First Cuckoo in 
Spring 
Debussy Première Rhapsodie 
Tippett Ritual Dances 
Beethoven Zesde symfonie ‘Pastorale’ 
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