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Vier de nieuwe week op zondag! Het Concertgebouw en AVROTROS
presenteren het 29ste seizoen van Het Zondagochtend Concert. Ons 
geweldige huisensemble, het Radio Filharmonisch Orkest, speelt met en 
zonder het Groot Omroepkoor de meeste geliefde klassieke meesterwerken. 
Zo leidt Karina Canellakis de Negende symfonie van Bruckner en brengt 
dirigent Krzysztof Urbański de Negende van Beethoven. Monumentale 
koorstukken zijn er onder meer van Pärt, Mozart en Schumann. 

Van over de hele wereld staan geweldige 
ensembles geprogrammeerd, zoals 
de Seoul Philharmonic en de Kölner 
Akademie. Het Orchestre de Chambre 
de Lausanne brengt sterviolist Renaud 
Capuçon mee. Hij is er één van een hele 
reeks topsolisten, onder wie ook cellist 
Kian Soltani, de ‘grande dame van de 
piano’ Elisabeth Leonskaja en pianist 
Boris Giltburg. Uit eigen land hoort u 
geliefde musici als Simone Lamsma, Liza 
Ferschtman, Niek Baar, Ronald Brautigam, 
Hannes Minnaar en Thomas Beijer. 

Natuurlijk is ook kamermuziek een 
belangrijk onderdeel van ons nieuwe 
seizoen. Zo hoort u een recital van violist 
Daniel Lozakovich en pianist Stanislav 
Soloviev en spelen de rijzende sterren 
van het Simply Quartet composities van 
Haydn en Mendelssohn.

Het Zondagochtend Concert
2022-2023

Het Zondagochtend Concert brengt muziek in uw week!

Speciale ruimte is er, met als seizoens-
thema Hemelbestormers, voor het 
allernieuwste en jongste toptalent. Als u
Alexander Warenberg, Nikola Meeuwsen, 
Katharine Dain, Nai Barghouti en Tom 
Borrow nog niet heeft zien schitteren,
is dit uw kans. Het Nationaal Jeugdorkest 
spettert en sprankelt in Stravinsky’s
Le sacre du printemps.

Natuurlijk bieden wij ook dit jaar
méér dan concerten. Liefhebbers
kunnen voorafgaand aan elk concert 
het radioprogramma Spiegelzaal van 
AVROTROS live bijwonen. Elke week 
verwelkomen café VIOTTA en restau-
rant LIER u met bijvoorbeeld koffie en 
iets lekkers erbij of een culinaire lunch. 

De mooiste momenten van de week 
beleeft u op zondagochtend!
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Kaarten cadeau
Bestelt u voor zeven of meer 
verschillende Zondagochtendconcerten 
kaarten, dan bieden wij u de kaarten 
voor het zevende concert gratis aan.
Daarbij gaan we uit van het laagste 
aantal kaarten dat u per concert heeft 
besteld.

Concertstreams
Sommige Zondagochtend Concerten 
zijn wereldwijd online via livestreams 
te volgen. Daarmee onderstrepen 
Het Concertgebouw en AVROTROS 
hun missie om muziek toegankelijk 
te maken voor een zo breed mogelijk 
publiek. Meer informatie hierover vindt 
u op concertgebouw.nl/live.

Ontdek Het Concertgebouw
Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er verhalen 
uit heden en verleden, interviews met 
musici en medewerkers, video- en 
concertregistraties, geluidsfragmenten 
en beeldmateriaal en nog veel meer.

26 feb 11.00 uur Grote Zaal
Liza Ferschtman viool
Zie pagina 13.

Café VIOTTA
Rondom het concert bent u van harte 
welkom voor koffie met een croissantje 
of heerlijke taart van Holtkamp. Ook kunt 
u genieten van een uitgebreide lunch. 
Kies uit onze broodjes, salades of soepen. 
Meer informatie: cafeviotta.nl.

Live-radio: Spiegelzaal
Vroege vogels zijn om 10.00 uur welkom 
in de Spiegelzaal, waar AVROTROS-
presentator Hans van den Boom 
nationale en internationale musici 
ontvangt. Let op: naast uw concertkaart 
heeft u voor de Spiegelzaal een  
extra – gratis – kaartje nodig. Meer 
informatie: radio4.nl/spiegelzaal.

Lunch in LIER
Vanaf 12.00 uur serveert restaurant LIER 
een culinaire tweegangenlunch voor 
€ 31,50 per persoon. Iets te vieren? We 
hebben altijd een heerlijke champagne 
koud staan. Meer informatie: 
restaurantlier.nl.

Presentator Hans van den Boom

Restaurant LIER



2 okt 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent
Winnaar Liszt Concours 2022 piano
Schubert/Liszt - Fantasie in C ‘Wanderer’
Reger - Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin
De concourswinnaar van dit jaar soleert bij het 
Radio Filharmonisch Orkest in een virtuoze 
Schubertbewerking van Franz Liszt. 

9 okt 11.00 uur Grote Zaal 
Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent
Remy van Kesteren harp
Schumann - Vier doppelchörige Gesänge
Brahms - Vier kwartetten
Poulenc - Figure humaine
Harpist Remy van Kesteren is te gast bij 
het Groot Omroepkoor. Benjamin Goodson 
dirigeert verder indrukwekkende koorwerken 
van Brahms, Schumann en Poulenc.

16 okt 11.00 uur Grote Zaal 
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
Gerben van der Werf countertenor
Maria Warenberg mezzosopraan
aria’s en instrumentale gedeelten uit opera’s van 
Händel, Mozart, Rossini, Massenet en Offenbach 
en balletmuziek van Tsjaikovski
De solisten zijn twee Nederlandse zangers die 
aan het veelbelovende begin van hun carrière 
staan.

23 okt 11.00 uur Grote Zaal 
Seoul Philharmonic Orchestra
Osmo Vänskä dirigent
Sunwook Kim piano
Tsjaikovski - Pianoconcert nr. 1
Stravinsky - Suite ‘De vuurvogel’
Pianist Sunwook Kim wordt geprezen om zijn 
gespierde maar uitgebalanceerde spel. Alle 
aspecten daarvan kan hij kwijt in Tsjaikovski’s 
Eerste pianoconcert. Het Seoul Philharmonic 
Orchestra brengt daarna de suite uit 
Stravinsky’s ballet bij de Russische legende 
over de magische Vuurvogel.

30 okt 11.00 uur Grote Zaal 
Die Kölner Akademie
Michael Alexander Willens
Ronald Brautigam fortepiano
Weber - Pianoconcert nr. 1
Mendelssohn - Symfonie nr. 4, ‘Italiaanse’
Weber - Konzertstück
Een nieuw succesvol samenwerkingsproject 
van Ronald Brautigam en de Kölner 
Akademie. Carl Maria von Weber klinkt op 
fortepiano naast de zonnige ‘Italiaanse’ 
symfonie van Mendelssohn.

Remy van Kesteren Sunwook Kim

4 sept 11.00 uur Grote Zaal
Residentie Orkest Den Haag
Anja Bihlmaier dirigent
Boris Giltburg piano
Ravel - Pianoconcert in G
Moesorgski - Schilderijen van een 
tentoonstelling (ork. Ravel)
Pianist Boris Giltburg opent het seizoen met 
Ravels jazzy Pianoconcert in G. Een werk dat 
hem ‘pure blijdschap’ bezorgt. Het Residentie 
Orkest Den Haag, onder leiding van chef-
dirigent Anja Bihlmaier, speelt Moesorgski’s 
Schilderijen van een tentoonstelling.

11 sept 11.00 uur Kleine Zaal 
Niek Baar viool
Ella van Poucke cello
Ben Kim piano
Beethoven - Vioolsonate in Es
Beethoven - Variaties in Es op ‘Bei Männern, 
welche Liebe fühlen’ (uit ‘Die Zauberflöte’ van 
Mozart)
Beethoven - Pianotrio in Es
Drie vooraanstaande jonge musici in één 
ensemble: Niek Baar, Ella van Poucke en 
Ben Kim. Na succesvolle programma’s rond 
Schumann en Schubert is de beurt nu aan 
Beethoven. Verrassende en uitdagende duo’s 
en een trio.

18 sept 11.00 uur Grote Zaal
Deutsche Kammerakademie Neuss
Isabelle van Keulen viool/leiding
Mozart - Vioolconcert nr. 5
Mozart - Symfonie nr.29
Isabelle van Keulen staat aan kop van de 
Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein. 
Ze leidt een volledig aan Mozart gewijd 
programma, waarin ze zelf soleert in zijn 
‘Turkse’ vioolconcert.

25 sept 11.00 uur Grote Zaal 
Dogma Chamber Orchestra
Miloš Karadaglić gitaar
Ksenija Sidorova accordeon
Rodrigo - Fantasia para un gentilhombre  
Piazzolla - Concert voor accordeon en orkest 
‘Aconcagua’ 
Piazzolla - Concert voor gitaar, accordeon en 
orkest
De Montenegrijnse gitarist Miloš Karadaglić 
brengt de Letse accordeoniste Ksenija 
Sidorova mee in een warmbloedig concert. 
Muziek uit Spanje en Argentinië.

Boris Giltburg Ella van Poucke
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4 dec 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Kian Soltani cello
Schumann - Celloconcert
Bartók - Concert voor orkest
Kian Soltani soleert bij het Radio 
Filharmonisch Orkest in Schumanns lyrische 
en soms onstuimige Celloconcert. Karina 
Canellakis leidt Bartóks speelse en dansbare 
Concert voor orkest.

11 dec 11.00 uur Grote Zaal
Amsterdam Sinfonietta
Candida Thompson viool/leiding
Johanna Wallroth sopraan
Håkan Hardenberger trompet
Telemann - Trompetconcert
Beethoven - Heiliger Dankgesang 
J.S. Bach - Jauchzet Gott in allen Landen
Händel - Eternal source of light divine
Een kerstig concert van Amsterdam 
Sinfonietta. Håkan Hardenberger speelt 
Telemanns Trompetconcert, sopraan 
Johanna Wallroth zingt Bach en Zweedse 
kerstliederen. Verder onder meer Beet-
hovens Heiliger Dankgesang.

18 dec 11.00 uur Grote Zaal
Familieconcert: Het Zwanenmeer (6+)
Nordwestdeutsche Philharmonie
Sander Teepen dirigent
Een gezellig en feestelijk kerstconcert voor de 
hele familie. Het beroemde Russische ballet 
Het zwanenmeer gaat over prins Siegfried die 
verliefd wordt op het in een zwaan betoverde 
meisje Odette. Maar dan komt tovenaar Von 
Rothbart op de proppen, mét zijn dochter 
Odile. Hij heeft boze plannen.
Kinderprijs (tot 15 jaar) vanaf € 19 

25 dec 11.00 uur Kleine Zaal
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet
Barbara Kozelj mezzosopraan
Mahler - liederen uit ‘Des Knaben Wunderhorn’
Kerstmedley
Tsjaikovski – De iets minder bekende
Zwanenkrakers uit het Notenmeer
Vier kerst met het Nieuw Amsterdams 
Klarinet Kwintet en mezzosopraan Barbara 
Kozelj. De klarinettisten maken hun eigen 
arrangementen. Naast Mahler-liederen 
bewerkten ze ook balletmuziek van Tsjai-
kovski. En welke kerstmuziek ze precies onder 
handen namen blijft tot het laatste moment 
een verrassing!

Candida Thompson Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

6 nov 11.00 uur Grote Zaal 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Bruckner - Symfonie nr. 9
Bruckners Negende symfonie, net niet 
voltooid, is monumentaal en diep persoonlijk 
tegelijk. De componist gaf zijn werk de 
opdracht ‘Dem lieben Gott gewidmet’ mee.

13 nov 11.00 uur Kleine Zaal 
Daniel Lozakovich viool
Stanislav Soloviev piano
Schumann - Sonate nr. 1
Franck - Sonate
Brahms - Scherzo (uit ‘Sonate’ ‘F-A-E’)
De jonge topviolist Daniel Lozakovich in duet 
met pianist Stanislav Soloviev. Ze combineren 
Francks Sonate met werken van onder meer 
Brahms. Echt samenspel en sprankelende 
muziekdialogen.

20 nov 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Krzysztof Urbański dirigent
Simona Šaturová sopraan
Fleur Barron mezzosopraan
Maximilian Schmitt tenor
Markus Marquardt bas
Beethoven - Symfonie nr. 9
De expressieve Krzysztof Urbański staat 
voor het Radio Filharmonisch Orkest in 
Beethovens Negende symfonie. Solisten en 
Groot Omroepkoor sluiten aan voor het 
triomferende slotkoor ‘Ode an die Freude’.

27 nov 11.00 uur Grote Zaal
Sinfonietta Riga
Alexei Ogrintchouk hobo/dirigent
Prokofjev - Symfonie nr. 1, ‘Klassieke’
Mozart - Aria ‘Ah se in ciel, benigne stelle’
J.S. Bach - Adagio uit ‘Oster-Oratorium’
Haydn - Symfonie nr. 104 ‘Londense’
Alexei Ogrintchouk leidt Sinfonietta Riga in 
Haydn, Prokofjev en het serene Adagio uit 
Bachs Paasoratorium. Mozarts concertaria 
voor hobo en orkest bezingt de sterren. 

Daniel LozakovichKarina Canellakis

Bestel uw kaarten online
concertgebouw.nl/zondag
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Hemelbestormers
Pianist Tom Borrow

Pianist Tom Borrow (Tel Aviv, 2000) debuteert in Het Concertgebouw met 
solowerken van Schubert, Rachmaninoff en Bach.

‘Mijn recitalprogramma’s stel ik samen 
vanuit mijn hart. Dat is niet moeilijk, want 
daar bevindt zich heel veel muziek. Bachs 
Italiaanse concert bijvoorbeeld, een soort 
voorgerechtje, zo licht en feestelijk. 
Dit stuk viert een van de belangrijkste 
eigenschappen van de
piano: het is een imitator. Het instrument 
wil alle andere in één zijn.’

‘Als ik een concert geef, moet ik echt 
opbouwen, vooral mentaal. Voor 
Het Zondagochtend Concert zal ik 
vroeg opstaan – ik ben trouwens een 
avondmens – zodat ik echt de illusie 
heb al een hele dag achter de rug te 
hebben wanneer ik achter de vleugel 
plaatsneem.’

‘Mensen hoeven niet hetzelfde gevoel te 
hebben bij mijn programma als ik. Sterker 

7 mei 11.00 uur Kleine Zaal
Tom Borrow piano
Zie pagina 16.

nog, ik houd van de ambiguïteit die 
muziek kan hebben, dat ze verschillende 
dingen betekent voor verschillende 
mensen. In de sonate van Schubert die ik 
speel treft mij het grote drama. 
In het vrij late werk van Rachmaninoff 
dat ik eraan koppel, trekt mij de heel 
persoonlijke, unieke taal die hij erin 
spreekt. Maar in woorden kan ik het 
minder goed uitleggen dan in noten.’

‘Met mijn 21 jaar ben ik jong genoeg om 
onder het seizoensthema Hemel-
bestormers te vallen, haha! Belangrijker 
vind ik het dat ik vaak leeftijdsgenoten 
in het publiek tref. Er heerst een 
stereotiepe beeld dat klassieke muziek 
vooral ouderen zou trekken. Dat is niet 
wat ik bij mij in de zaal zie. Iedereen kan 
iets uit muziek halen, daar vormt leeftijd 
geen enkel obstakel in.’

Kijk voor meer aanstormend talent op concertgebouw.nl/hemelbestormers
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5 feb 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Rowan Pierce sopraan
Guy Cutting tenor
Vaughan Williams - Serenade to Music
Händel - Ode for St Cecilia’s Day
Voor twee feestelijke Britse lofzangen laten 
het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor een Britse dirigent en twee 
Britse solisten overkomen.

12 feb 11.00 uur Grote Zaal
Phion
Otto Tausk dirigent
Aylin Sezer sopraan
Nai Barghouti zang
Debussy - Nuages et fêtes (uit ‘Nocturnes’)
liederen van Oum Khaltoum
Ravel - Shéhérazade
Een programma rondom sprookjesachtige en 
exotische vertellingen. De Turks-Nederlandse 
sopraan Aylin Sezer zingt Shéhérazade, 
waarvoor Ravel zich liet inspireren door 
Arabische, Indiase en Chinese muziek. De 
Palestijnse zangeres Nai Barghouti doet de 
legendarische Oum Khaltoum herleven.

19 feb 11.00 uur Grote Zaal 
Symfonieorkest Vlaanderen
Marzena Diakun dirigent
Alexei Volodin piano
Mendelssohn - Ouverture ‘Die Hebriden’ 
Chopin - Pianoconcert nr. 1
Alexei Volodin werd door BBC Magazine 
geprezen om zijn kwikzilveren vingerwerk. 
Hij speelt Chopins Eerste pianoconcert bij het 
Symfonieorkest Vlaanderen. Een extra Pools 
tintje komt van dirigente Marzena Diakun.

26 feb 11.00 uur Grote Zaal 
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Liza Ferschtman viool
Ravel - Le tombeau de Couperin
Vaughan Williams - The Lark Ascending
Elgar - Enigma-variaties
Hoor hoe Liza Ferschtman in Vaughan 
Williams’ pastorale romance The Lark 
Ascending een leeuwerik laat opstijgen. Verder 
speelt het Radio Filharmonisch Orkest een 
barokke suite van Ravel waarin de componist 
zijn in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde 
vrienden herdenkt. Elgar portretteerde zijn 
dierbaren in zijn Enigma-variaties.

Nai Barghouti Liza Ferschtman

1 jan 11.00 uur Kleine Zaal
Mathieu van Bellen viool
Rob van de Laar hoorn
Thomas Beijer piano
Brahms - Vioolsonate nr. 3
Brahms - Hoorntrio
Een nieuw jaar kan niet beter beginnen 
dan muzikaal. Hoornist Rob van de Laar, 
violist Mathieu van Bellen en pianist Thomas 
Beijer spelen twee van Brahms’ mooiste 
kamerwerken. Stormachtig, romantisch en 
met de blik vooruit.

8 jan 11.00 uur Grote Zaal
Orchestre de Chambre de Lausanne
Renaud Capuçon viool/dirigent
Mozart - Vioolconcert nr. 3
Mozart - Symfonie nr. 40
Violist Renaud Capuçon in een dubbelrol: hij 
staat ook als dirigent voor het Orchestre de 
Chambre de Lausanne. Op het menu staan 
lyrische en gepassioneerde werken van 
Mozart.

15 jan 11.00 uur Grote Zaal
Nationaal Jeugdorkest
Antony Hermus dirigent
Ravel - Daphnis et Chloé, suite nr. 2
Kortekaas - Ode to Stravinsky
Stravinsky - Le sacre du printemps
Antony Hermus leidt het Nationaal Jeugdorkest 
in Stravinsky’s enerverende Le sacre du 
printemps. De jonge componist Bram Kortekaas 
schreef er speciaal voor het orkest een Ode to 
Stravinsky bij.

22 jan 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Mozart - Kyrie
Van Gilse - gedeelte uit ‘Der Kreis des Lebens’
Schubert - Symfonie nr. 8, ‘Unvollendete’
Het Radio Filharmonisch Orkest brengt de 
symfonie die Schubert niet voltooide. Het 
Groot Omroepkoor sluit aan voor Mozarts Kyrie 
en een ontroerende cantate van Jan
van Gilse.

29 jan 11.00 uur Grote Zaal
Noord Nederlands Orkest
Eivind Gullberg Jensen dirigent
Yoav Levanon piano
R. Strauss - Don Juan
Tsjaikovski - Pianoconcert nr. 2
Pianist Yoav Levanon, door Le Monde een 
meteoor genoemd, soleert in Tsjaikovski. In het 
stormachtige Don Juan portretteerde Richard 
Strauss de fameuze rokkenjager.

Mathieu van Bellen Groot Omroepkoor
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9 april 11.00 uur Grote Zaal 
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Vasily Petrenko dirigent
Mané Galoyan sopraan
Paula Murrihy mezzosopraan
Saimir Pirgu tenor
Johannes Weisser bas-bariton
Pärt - Te Deum
Bruckner - Te Deum
In dit paasconcert zingt het Groot 
Omroepkoor twee van de mooiste Te Deums: 
Vasily Petrenko leidt koor en orkest in 
Bruckner en Pärt.

16 april 11.00 uur Grote Zaal
Nordwestdeutsche Philharmonie
Jonathon Heyward dirigent
Simone Lamsma viool
Bruch - Vioolconcert nr. 1
Beethoven - Symfonie nr. 7
In Bruchs Eerste vioolconcert moet je je 100% 
geven, aldus Simone Lamsma. Dat doet de 
violiste dan ook bij de Nordwestdeutsche 
Philharmonie, onder leiding van Jonathon 
Heyward. Ook: de Zevende symfonie van 
Beethoven.

23 april 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Pijper - Zes adagio’s
R. Strauss - Eine Alpensinfonie
Edo de Waart is eredirigent van het Radio 
Filharmonisch Orkest, waar hij naar eigen 
zeggen zijn mooiste jaren beleefde. Naast 
Richard Strauss’ Eine Alpensinfonie voor groot 
orkest leidt hij alleen de strijkers van het 
orkest in de Zes adagio’s van Willem Pijper.

30 april 11.00 uur Grote Zaal
Bochumer Symphoniker
Rafael Christ viool/leiding
Piazzolla - Las cuatro estaciones Porteñas
Vivaldi - Lente en Winter (uit ‘De vier jaar-
getijden’)
Astor Piazzolla verklankte in Las cuatro 
estaciones Porteñas zijn geliefde Buenos 
Aires. In vier seizoenen, die vandaag door de 
Bochumer Symphoniker verweven worden 
met twee van Vivaldi’s Vier jaargetijden. 

Simply Quartet Simone Lamsma

5 maart 11.00 uur Grote Zaal
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Tramo Peltokoski dirigent
Josef Moog piano
Moesorgski - Ouverture ‘Chovantsjina’
Rachmaninoff - Pianoconcert nr. 3
De Duitse meesterpianist Joseph Moog leerde 
Rachmaninoffs Derde pianoconcert kennen 
toen hij zes jaar was. Hij soleert in dit virtuoze 
werk bij de Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, geleid door Tramo Peltokoski.

12 maart 11.00 uur Grote Zaal 
Concertgebouw Kamerorkest
Elisabeth Leonskaja piano 
Mozart - Pianoconcert nr. 12 
(arr. M. Waterman)
Tsjaikovski - Souvenir de Florence
‘Grande dame’ Elisabeth Leonskaja speelt 
Mozarts sprankelende Twaalfde pianoconcert  
met de strijkers van het Concertgebouw 
Kamerorkest. Meer betovering komt van 
Tsjaikovski’s Souvenir de Florence.

19 maart 11.00 uur Kleine Zaal
Katharine Dain sopraan
Sam Armstrong piano
aria’s en liederen van Mozart, Schumann, 
Poulenc, Korngold, Debussy en Lili Boulanger
Het internationaal geprezen duo Katharine 
Dain en Sam Armstrong in nachtelijke sfeer. 
Teder en poëtisch: Words only the night can 
hear. 

26 maart 11.00 uur Grote Zaal 
Familieconcert: Kindermuziekweek 
Noord Nederlands Orkest
Lucie Leguay dirigent
Pepijn Cladder regie
Prokofjev - Assepoester
De Rus Prokofjev schreef sprankelende 
balletmuziek bij Assepoester, het sprookje 
waarin een arm meisje moet sloven voor haar 
strenge stieffamilie. Met de hulp van een 
goede fee kan ze stiekem naar het bal. Als om 
middernacht de betovering stopt vlucht ze 
weg, maar ze verliest haar glazen muiltje. De 
kroonprins gaat naar haar op zoek.
Kinderprijs (tot 15 jaar) vanaf € 19 

2 april 11.00 uur Kleine Zaal 
Simply Quartet
Haydn - Strijkkwartet in D, op. 20 nr. 4
Mendelssohn - Strijkkwartet nr. 6 in f
Opnieuw in de Kleine Zaal: het succesvolle 
jonge Simply Quartet. Het laat een breed 
emotioneel palet horen in Mendelssohns 
Strijkkwartet nr. 6 en Haydns Strijkkwartet op. 
20 nr. 4.

Elisabeth Leonskaja Katharine Dain

Bestel uw kaarten online
concertgebouw.nl/zondag
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7 mei 11.00 uur Kleine Zaal
Tom Borrow piano
J.S. Bach - Italiaans Concert
Rachmaninoff - Corelli-variaties
Schubert - Sonate nr. 19
De jonge Israëlische pianist Tom Borrow 
debuteert in Amsterdam met een solorecital. 
Bach, Schubert en Rachmaninoff in een speels 
maar ook dramatisch programma. ‘Stukken 
die me heel na aan het hart liggen.’

14 mei 11.00 uur Kleine Zaal
Alexander Warenberg cello
Nikola Meeuwsen piano
Mendelssohn - Sonate nr. 2
Schubert - Sonate in a ‘Arpeggione’
Alexander Warenberg en Nikola Meeuwsen 
zijn neven én een zeer succesvol muzikaal 
duo. De cellist en de pianist spelen werken 
van Mendelssohn en Schubert.

21 mei 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk dirigent
Wagner - Vorspiel en Liebestod (uit ‘Tristan und 
Isolde’)
Rachmaninoff - Symfonie nr. 3
Melancholie en uitbundigheid in een laat-
romantisch meesterwerk: Rachmaninoffs 
Derde symfonie. Dima Slobodeniouk en het 
Radio Filharmonisch Orkest spelen daarnaast 
Wagner.

28 mei 11.00 uur Grote Zaal
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward dirigent
Hannes Minnaar piano
Mozart - Pianoconcert nr. 25
Schumann - Symfonie nr. 3 ‘Rheinische’
Hannes Minnaar soleert in Mozarts 
grootschalige en contrastrijke Pianoconcert 
nr. 25. Duncan Ward, de nieuwe chef van de 
philharmonie zuidnederland, leidt Schumanns 
Derde symfonie. Zonnig, optimistisch en 
vastbesloten.

Alexander Warenberg Hannes Minnaar
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Via radio, televisie, internet én de 
concertzalen draagt AVROTROS bij 
aan een inspirerende muziekbeleving 
voor iedereen.

Elk Zondagochtend Concert
wordt door AVROTROS live
uitgezonden op NPO Radio 4.

AVROTROS en Het Concertgebouw 
zijn samen verantwoordelijk voor de 
programmering van
Het Zondagochtend Concert.

Toegangsprijzen
rang 1 € 31 | rang 2 € 28 | rang 3 € 25

Korting
CJP/ Stadspas (uitsluitend op de dag van het 
concert): rang 1 n.v.t. | rang 2 € 22,40 | 
rang 3 € 20
Kinderen tot 15 jaar: € 22 (m.u.v. de 
familieconcerten op 18 dec 2022 en 
26 mrt 2023)

Kaarten cadeau!
Bestelt u voor zeven of meer verschillende 
Zondagochtendconcerten kaarten, dan bieden 
wij u de kaarten voor het zevende concert 
gratis aan. Daarbij gaan we uit van het laagste 
aantal kaarten dat u per concert heeft besteld.

Toegang zalen
De deuren van de Grote en de Kleine Zaal gaan 
in de regel veertig minuten voor aanvang open.

Marathon
Op zondag 16 oktober 2022 vindt de 
Amsterdam Marathon plaats. Houdt u dan 
rekening met drukte in de stad en beperkte 
bereikbaarheid van Het Concertgebouw.

Algemene bezoekersvoorwaarden
In Het Concertgebouw zijn de Algemene 
Bezoekersvoorwaarden Concertgebouw NV 
van toepassing, te vinden op
concertgebouw.nl.

Kaartverkoop en informatie
We willen u zorgeloos laten genieten van 
de mooiste muziek. Dit doen wij door het 
opvolgen van alle coronarichtlijnen van het 
RIVM. De concerten in het seizoen 2022-2023 
zijn geprogrammeerd volgens de dan te 
verwachten situatie. De maatregelen kunnen 
tussen het publiceren van deze brochure en uw 
concert veranderen. Actuele informatie over de 
concertagenda en uw concertbezoek vindt u op 
concertgebouw.nl.

Bestellen
De kaartverkoop voor de concerten in het 
seizoen 2022-2023 start op donderdag
17 maart om 10.00 uur. Bestellen is 
zonder risico: mocht uw concert vanwege 
overheidsmaatregelen omtrent covid-19 
worden geannuleerd of mocht u om covid-19 
gerelateerde gezondheidsklachten uw concert 
niet kunnen bijwonen, dan heeft u recht op 
restitutie.

Online
Via concertgebouw.nl/zondag. Vergeet bij uw 
bestelling niet om eventuele vouchers in te 
wisselen, u vindt ze in uw account.

Telefonisch 
Via de Concertgebouwlijn: 020 - 671 83 45, 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

Kassa
Actuele openingstijden vindt u op de website 
van Het Concertgebouw: concertgebouw.nl.

   

Het wonder
 Steeds minder kinderen maken kennis met 
‘klassieke’ muziek. Ligt dat aan die muziek? 
Zeker niet. Het Concertgebouw organiseert heel 
veel educatieve concerten, en iedere keer weer 
zien we kinderen het wonder van muziek beleven. 
Ze willen méér, en dat is precies wat wij allemaal 
willen.
 De muziekeducatie in Het Concertgebouw 
zou niet mogelijk zijn zonder Het Concertgebouw 
Fonds. En dat Fonds bestaat dankzij muziek-
liefhebbers die ons met donaties en legaten 
helpen bij het doorgeven van muziek. Wij nodigen 
u van harte uit hieraan mee te doen. Nu of later. 

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 59 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl
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Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
3x per jaar

magazine + cd 
€ 10,-Nederland kent veel talentvolle musici die het 

verdienen om gehoord te worden.

AVROTROS geeft jonge talenten een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen 
zij zich ontwikkelen en waarborgen wij de 
toekomst van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd.

€ 10,-Nederland kent veel talentvolle musici die het 

podium door met hen professionele opnames 

toekomst van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3x per jaar ons magazine 


