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Vier de nieuwe week op zondag! Het Concertgebouw en AVROTROS 
presenteren het 30ste seizoen van Het Zondagochtend Concert. Onze 
fantastische huisensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor, brengen prachtige klassieke parels. Zo leidt Karina Canellakis 
Mahlers Eerste symfonie en dirigeert Stéphane Denève het Requiem van 
Fauré. Grandioze koormuziek klinkt ook van Rachmaninoff en Brahms. 

Er komen formidabele orkesten uit 
binnen- en buitenland, waaronder het 
Lahti Symfonie Orkest, de Bochumer 
Symphoniker en het Concertgebouw 
Kamerorkest. Het Antwerp Symphony 
Orchestra brengt de fenomenale sopraan 
Pretty Yende mee. Zij is een van de vele 
topsolisten die wij dit seizoen voor u 
uitgenodigd hebben, naast onder meer 
pianisten Hannes Minnaar, Denis Kozhukhin 
en Inon Barnatan en violisten Leila 
Josefowicz en Alina Ibragimova, maar ook 
bijzondere blazers als hoornist Felix Klieser, 
fagottist Bram van Sambeek, trompettist 
Selina Ott en trombonist Tim Ouwejan.

Natuurlijk hebben we ook weer 
prachtige kamermuziek voor u in petto. 
De zussen Maria en Nathalia Milstein 
spelen een prachtig recital, rietkwintet 
Calefax onderzoekt de banden tussen 
Amerika en Parijs en het Maxwell 
Quartet speelt Schotse traditionals naast 
strijkkwartetrepertoire van Haydn en 
Mendelssohn.

Het Zondagochtend Concert
2023-2024

Het Zondagochtend Concert brengt muziek in uw week!

Voor de romantische muziek van Felix 
Mendelssohn hebben we dit seizoen 
trouwens extra aandacht. Zo speelt Alena 
Baeva zijn Vioolconcert en komt Dejan 
Lazić met zijn Eerste pianoconcert. Edo 
de Waart dirigeert de Derde symfonie, het 
Residentie Orkest Den Haag zet de Vierde 
op de lessenaars, de Nordwestdeutsche 
Philharmonie de Vijfde. Mendelssohns 
sprookjesachtige elfenmuziek wordt 
door het Radio Filharmonisch Orkest 
verklankt in de Ouverture uit ‘Een 
midzomernachtsdroom’, en in de Kleine 
Zaal klinken zijn eerste pianotrio en zijn 
laatste strijkkwartet. 

Voorafgaand aan elk concert kunt u 
het radioprogramma Spiegelzaal van 
AVROTROS live bijwonen. En in ons 
café VIOTTA en restaurant LIER bent u 
van harte welkom voor koffie met een 
taartje 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 Zondagochtend Concerten 
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.

19 mei: Noa Wildschut viool - zie pagina 17

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. Meer informatie: 
npoklassiek.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



1 okt 11.00 uur Kleine Zaal
Emily Beynon fluit 
Nadia Wijzenbeek viool
Daria van den Berken piano
leden van LUDWIG
J.S. Bach - Brandenburgs concert nr. 5 (arr.)
R. Schumann - Pianokwintet
Het lijken twee uitersten: Bachs precieze 
Vijfde Brandenburgse concert is een voorloper 
van Mozarts klassieke en gebalanceerde 
pianoconcerten, terwijl Schumanns 
Pianokwintet bijna manisch van de ene emotie 
in de andere overgaat. Maar naast elkaar 
uitgevoerd onder aanvoering van Nadia 
Wijzenbeek, concertmeester van het Radio 
Filharmonisch Orkest én lid van LUDWIG, 
blijken de twee stukken naadloos op elkaar aan 
te sluiten.

8 okt 11.00 uur Grote Zaal
Groot Omroepkoor
Florian Helgath dirigent
Hannes Minnaar piano
Brahms - muziek voor koor en piano
Martin - Mis voor dubbelkoor
Hannes Minnaar en het Groot Omroepkoor 
laten de muziek van Brahms klinken als een 
warm bad op een koude dag: troostrijk, 
liefdevol en een tikje melancholiek. Als 
voorproefje op het Frank Martin-jaar - in 
2024 is het 50 jaar geleden dat de Zwitserse 
Nederlander stierf - klinkt zijn meesterwerk: 
de Dubbelkorige mis. Het laat-romantische à 
cappella-koorwerk is intiem en persoonlijk 
maar tegelijkertijd zeer imposant.

15 okt 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Chloe Rooke dirigent
Mendelssohn - Ouverture uit ‘Een 
midzomernachtsdroom’
Beethoven - Symfonie nr. 7
Chloe Rooke, de jonge assistent-dirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest, zet twee klassieke 
meesterwerken op de lessenaar. Mendelssohn 
creëerde met zijn muziek voor Shakespeares 
Midzomernachtsdroom een geheimzinnige 
droomwereld vol elfachtige speelsheid. Het 
Allegretto uit Beethovens Zevende draagt de 
moderne filmklassieker The King’s Speech. Maar 
de hele symfonie horen, daar kan geen film 
tegenop.

22 okt 11.00 uur Grote Zaal
Concertgebouw Kamerorkest 
Christianne Stotijn mezzosopraan
Respighi - Il tramonto
Beethoven - Cavatina (uit ‘Strijkkwartet‘, op.130) 
Chausson - Chanson perpétuelle 
Dvořák - Serenade voor strijkers
Dvořáks Strijkersserenade is zonnig 
en onbezorgd; echt muziek voor de 
zondagochtend. Respighi componeerde met 
Il tramonto juist een zonsondergang voor 
strijkorkest en mezzosopraan. Het stuk is op het 
lijf geschreven van Christianne Stotijn met haar 
warme, gloedvolle stem.

Groot Omroepkoor Chloe Rooke

3 sept 11.00 uur Grote Zaal
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward dirigent
Esther Yoo viool
Glazoenov - Vioolconcert
Dvořák - Symfonie nr. 8
Met Dvořáks machtige en grandioze Achtste 
opent dit seizoen levenslustig. ‘Thema’s 
vliegen zomaar op me af,’ zei Dvořák terwijl 
hij met het grootste gemak de mooiste 
melodieën schreef. Pure romantiek! Dat geldt 
ook voor Glazoenovs mijmerende, gloedvolle 
Vioolconcert.

10 sept 11.00 uur Grote Zaal
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Gergely Madaras dirigent
Beethoven - Ouverture ‘Egmont’
Berlioz - Symphonie fantastique
Met zijn muzikale vertelling Symphonie 
fantastique, over een verliefde kunstenaar, 
bracht Berlioz de Romantiek die Beethoven 
in gang had gezet tot ongekende hoogte. 
Het is muziek met een verhaal: groots en 
meeslepend, beeldend en kleurrijk. Berlioz 
sleept ons mee naar een feestelijk bal, maar 
laat ons ook griezelen met spookachtig 
dansende heksen. De macabere gang naar 
het schavot brengt gegarandeerd kippenvel.

17 sept 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Olga Kulchynska sopraan
Sergey Skorokhodov tenor
n.t.b. bariton 
Sibelius - En saga
Rachmaninoff - De klokken
In de grote koorsymfonie De klokken is 
Rachmaninoff op zijn best. Hij laat alle 
belangrijke momenten uit het leven klinken 
aan de hand van kerkklokken: van de gouden 
huwelijksbellen tot de loodzware doodsklok. 
Een indrukwekkende seizoensopener van onze 
huisensembles, het Radio Filharmonisch Orkest 
en het Groot Omroepkoor onder leiding van 
chef-dirigent Karina Canellakis.

24 sept 11.00 uur Grote Zaal
Antwerp Symphony Orchestra
Lorenzo Passerini dirigent
Pretty Yende sopraan
aria’s en instrumentale gedeelten uit opera’s van 
Rossini, Donizetti, Verdi en Puccini
Een Italiaanse operaochtend vol juichende 
pieken en dramatische dalen. Van ‘La Scala’ 
tot ‘The Met’, de Zuid-Afrikaanse stersopraan 
Pretty Yende windt het publiek keer op keer 
om haar vinger; met enorme charme, precieze 
coloraturen en een klank als glinsterende 
diamanten.

Tip! Lees ook het interview met Pretty Yende op 
pagina 10.

Esther Yoo

Bestel uw kaarten online 
concertgebouw.nl/zondag

Karina Canellakis
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26 nov 11.00 uur Kleine Zaal
Calefax Rietkwintet 
Gershwin - An American in Paris
Dvořák - Strijkkwintet nr. 3
Debussy - Preludes
Rietkwintet Calefax neemt muziek onder 
handen die niet voor hun instrumenten 
gecomponeerd is, maar doet dat altijd direct 
vergeten. Schreef Debussy zijn preludes echt 
niet voor blazers? En is Dvořáks kwintet echt 
voor strijkers bedoeld? In An American in Paris 
verklankte de Amerikaan George Gershwin 
de indrukken van zijn bezoek aan Parijs. De 
energieke muziek swingt uiteraard de pan uit, 
maar Gershwin laat zich hier ook nog eens van 
zijn meest elegante en fijnzinnige kant zien.

3 dec 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Mahler - Symfonie nr. 1
Met Mahlers eerste in een reeks grandioze 
symfonieën zette hij de muziekwereld 
volledig op zijn kop. Hoewel de symfonie 
de natuur en het leven als onderwerp heeft, 
klonk een symfonie nooit zó intiem en 
spiritueel; niet eerder liet een componist zo 
in zijn ziel kijken. The Guardian prees Karina 
Canellakis’ uitvoering van het werk met het 
BBC Symphony Orchestra de hemel in. Dat 
belooft wat.

10 dec 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Stéphane Denève dirigent
Hélène Guilmette sopraan
Äneas Humm bariton     
Koechlin - Choral sur le nom de Fauré
Fauré - Pavane
Fauré - Super flumina Babylonis 
Fauré - Requiem
Fauré’s Requiem is hemels en troostend, 
geruststellend zelfs. Heel anders dan de 
dramatiek van Mozart of Verdi. Onder leiding 
van topdirigent Stéphane Denève weten de 
zangers van het Groot Omroepkoor als geen 
ander hoe ze deze hoopvolle noten het mooist 
laten klinken.

17 dec 11.00 uur Grote Zaal
Choir of St. John’s College, Cambridge
Christopher Gray dirigent 
Het koor van St. John’s College in Cambridge 
is misschien wel het allerbeste jongenskoor ter 
wereld. Met kerstmuziek van Byrd en Bach tot 
Vaughan Williams en Mendelssohn – begeleid 
op het majestueuze Maarschalkerweerdorgel 
– bewijst het dat de Engelse koorcultuur 
springlevend is. Klassiekers als Hark the Herald 
Angels Sing en O Holy Night garanderen een 
kerststemming!

Choir of St. John’s College, Cambridge

29 okt 11.00 uur Grote Zaal
Familieconcert: Halloween (6+)
Nordwestdeutsche Philharmonie
Sander Teepen dirigent
Met het hele gezin giechelen en griezelen in 
aanloop naar Halloween, het grote ‘Snoep 
of je leven’-festijn! Onze Opperheks vertelt 
een verhaal waarvan pompoenen spontaan 
beginnen te gloeien.
Stravinsky’s betoverde kasteel uit De 
vuurvogel klinkt naast muziek uit Griegs 
Peer Gynt, Humperdincks Hänsel und Gretel 
en Harry Potter. Heksen en spoken dansen 
tot ze niet meer kunnen. Alle vleermuizen 
verzamelen!
Kind (tot 15 jaar): € 24 | € 22 | € 20
Ouder dan 15 jaar: € 33 | € 29 | € 25

5 nov 11.00 uur Grote Zaal
Residentie Orkest Den Haag
Ruth Reinhardt dirigent 
Denis Kozhukhin piano
Rachmaninoff - Paganini-rapsodie
Mendelssohn - Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’
‘Met subtiele variaties in tempo en 
temperament en met ingetogen kracht gaf 
Denis Kozhukhin een levendige en gevoelige 
vertolking van Rachmaninoffs rapsodie op een 
thema van Paganini’, schreef onlineplatform 
Bachtrack vol lof. In combinatie met 
Mendelssohns zonnige ‘Italiaanse’ symfonie 
belooft dat een energieke zondagochtend.

12 nov 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Sir Mark Elder dirigent
Grieg - Peer Gynt, suite nr. 1
Delius - A Song of the High Hills 
Vaughan Williams - Toward the Unknown Region 
Griegs eerste Peer Gynt-suite roept direct 
beelden op van de Noorse natuurpracht. In 
de tweede helft van het concert brengt de 
Brit Mark Elder, chef-dirigent van het Hallé 
Orchestra uit Manchester, het heuvellandschap 
van Midden-Engeland tot leven.

19 nov 11.00 uur Grote Zaal
Nordwestdeutsche Philharmonie
Felix Mildenburger dirigent
Martin James Bartlett piano
Mozart - Pianoconcert nr. 20
Mendelssohn - Symfonie nr. 5 ‘Reformatie’
Het Pianoconcert nr. 20, zijn eerste in 
mineur, is Mozarts meest theatrale en 
dramatische pianoconcert. De sfeer van Don 
Giovanni is nooit ver weg. Mendelssohns 
Reformatiesymfonie heeft een schitterend traag 
openingsdeel, een glinsterend scherzo en een 
lyrisch derde deel. Het slotdeel, op Luthers 
koraal Een vaste burcht is onze God, is ronduit 
indrukwekkend.

Sir Mark ElderFamilieconcert: Halloween Calefax Rietkwintet

Bestel uw kaarten online 
concertgebouw.nl/zondag
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Wereldster Pretty Yende

Bij het vorige optreden van de Zuid-Afrikaanse sopraan Pretty Yende in 
Het Concertgebouw brak het publiek volgens dagblad Trouw ‘de tent af’. 
Nu keert ze terug met de mooiste Italiaanse opera-aria’s.

‘Ik heb een sterke band met Nederland. 
Dat begon in 2008, toen ik een paar 
weken in ’s-Hertogenbosch verbleef, 
als deelnemer aan het Internationaal 
Vocalisten Concours. Als prijswinnaar ben 
ik later nog teruggegaan om een concert 
te geven. En mijn concert met tenor 
Juan Diego Flórez in Het Concertgebouw 
in 2015 was te gek. Het publiek in 
Amsterdam is fantastisch! Ik kijk ernaar 
uit om na al die jaren weer voor het 
Nederlandse publiek te zingen.’ 

‘We hebben een programma 
samengesteld met componisten waar 
ik erg van hou. Neem Rossini: veel van 
mijn internationale debuten waren in 
opera’s van Rossini. Bij La Scala in Milaan 
debuteerde ik in L’occasione fa il ladro, 
bij ‘de Met’ in New York was het Le comte 
Ory, bij de Bastille in Parijs Il barbiere di 
Siviglia. Allemaal Rossini. Daarom noem 
ik hem wel eens gekscherend ‘mijn 
beste vriend’, hij brengt me geluk. Zijn 
muziek is geweldig, omdat hij de stem zo 

24 sept: Sopraan Pretty Yende 
in aria’s uit opera’s van Rossini, 
Donizetti, Verdi en Puccini

ontzettend goed snapte. Hij geeft je geen 
tijd om dingen ingewikkeld te maken.’

‘Iedere componist is weer heel anders. 
Maar mijn aanpak is steeds ongeveer 
hetzelfde: de karakteristieken van de 
muziek zo goed mogelijk eer aandoen. 
Daarin groei ik nog steeds. Met 
componisten als Verdi en Puccini ben ik 
nooit klaar, elke keer ontdek ik weer wat 
nieuws in hun muziek.’ 

‘Een concert in de concertzaal is heel 
anders dan een rol zingen in een 
operatheater. Bij een operaproductie is 
alles concreet: de kostuums die je draagt, 
het verhaal, het karakter. Een heleboel 
staat al vast. In de concertzaal mag ik alles 
bepalen. Het is heel leuk om het repertoire 
te kunnen kiezen, wat ik draag, welke 
toegiften ik zing. En het is gemakkelijker 
om contact te maken met het publiek. 
Ik verheug me daarom enorm op mijn 
concert in Het Concertgebouw!’
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21 jan 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent  
Inon Barnatan piano
Gershwin - Pianoconcert
Bernstein - Symphonic Dances uit ‘West Side 
Story’
Steven Spielberg liet met zijn nieuwe 
verfilming van West Side Story zien dat 
Bernsteins musical een tijdloos meesterwerk 
is. Met de volle aandacht voor de muziek 
bewijzen de Symfonische dansen uit de musical 
dat eens te meer. Inon Barnatan laat Gershwins 
Pianoconcert swingen en stralen.

28 jan 11.00 uur Grote Zaal
Lahti Symfonie Orkest
Dalia Stasevska dirigent
Leila Josefowicz viool
Stravinsky - Vioolconcert
Sibelius - Symfonie nr. 5
Leila Josefowicz laat haar viool zingen 
en grommen in Stravinsky’s neoklassieke 
Vioolconcert. Het is een van zijn populairste 
en meest toegankelijke stukken, vol ritmische 
kracht en contrastrijke wisselwerking tussen 
orkest en solist. Het Lahti Symfonie Orkest 
heeft een sterke band met de muziek van 
landgenoot Jean Sibelius. Zijn epische Symfonie 
nr. 5 is bij deze musici dan ook in goede 
handen. In de finale komt het weidse Finse 
landschap, inclusief trompetterende wilde 
zwanen, prachtig tot leven.

4 feb 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
David Robertson dirigent 
Hannes Minnaar piano
Mahler/Britten - What the Wild Flowers Tell Me
Brahms - Pianoconcert nr. 2
Brahms’ Tweede pianoconcert is groots, 
meeslepend, grandioos. Een mindere pianist 
kan zich daarin wel eens verliezen, maar door 
secuur te doseren bedwingt Hannes Minnaar de 
muzikale draaikolken van Brahms.

11 feb 11.00 uur Grote Zaal
Bochumer Symphoniker
Rafael Christ viool/leiding
Till Fellner piano
Haydn - Symfonie nr. 39
Beethoven - Pianoconcert nr. 3
Haydns Symfonie nr. 39 is ‘Sturm und Drang’ 
ten top: energieke uitbarstingen en stuwende 
ritmes worden afgewisseld met dansante 
elegantie. Ook Beethovens Pianoconcert nr. 3 
zit vol contrasten en de mineurtoonsoort geeft 
de muziek een donker randje. Maar prachtige 
melodieën en gelukzalige lyriek voeren de 
boventoon.

Leila Josefowicz Hannes Minnaar

24 dec 11.00 uur Kleine Zaal 
Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano
Schubert - Vioolsonate nr. 4 ‘Grand Duo’ 
Fauré - Vioolsonate nr. 2
Smetana - ‘Aus der Heimat’
Maria en Nathalia Milstein zijn als zussen 
volledig op elkaar ingespeeld. Dat is ook 
wel nodig in het ‘Grand Duo’ voor viool en 
piano. Dit ‘lied zonder woorden’ is technisch 
uitdagender dan Schuberts eerdere sonates, 
zeker in de energieke dialogen tussen de twee 
instrumenten.

31 dec 11.00 uur Kleine Zaal
Nino Gvetadze piano
Grieg - Holbergsuite
Brahms - Variaties op een thema van Händel
Grieg en Brahms bewonderden elkaars 
muziek en deelden hun liefde voor het 
verleden. ‘De meest prachtige ruïnes van 
vervlogen tijden’, zo omschreef Grieg de 
muziek van Brahms eens vol bewondering. 
Met de Suite uit Holbergs tijd greep Grieg 
voor de 200ste geboortedag van ‘de Deense 
Molière’ terug op de klanken uit het verleden. 
Net zoals Brahms dat deed met zijn Variaties 
op een thema van Händel. Nino Gvetadze 
weet met haar prachtige spel al deze tijden 
feilloos te overbruggen. 

7 jan 11.00 uur Grote Zaal
De cellisten van het Concertgebouworkest
Anneleen Schuitemaker harp 
Mendelssohn - Allegro uit ‘Strijkerssymfonie nr. 1’
Wagner - Vorspiel uit ‘Tristan und Isolde’ 
Rachmaninoff - Prelude op. 23 nr. 5 
Mahler - Adagietto uit ‘Symfonie nr. 5’ 
R. Strauss - Tempo di valse uit ‘Der Rosenkavalier’
Rossini - Ouverture ‘Wilhelm Tell’ 
Sonoor zingen, wendbaar bewegen 
met felle accenten: de cellisten van het 
Concertgebouworkest kunnen het allemaal. 
In bewerkingen van heerlijk romantische 
orkestklassiekers laten ze horen dat ze hun 
orkestcollega’s helemaal niet nodig hebben. 
Want met twaalf cello’s hebben ze bijna het 
volledige bereik van een orkest. Voor de noten 
die ze missen, nemen ze een harpist mee.

14 jan 11.00 uur Kleine Zaal
Camerata RCO
Rick Stotijn contrabas
Olivier Thiery contrabas
Bram van Sambeek fagot
David Jansen klavecimbel
Bottesini - Gran quintetto
Vivaldi - Aria ‘Vedro con mio diletto’
Bottesini - Passione amorose
Bottesini - Adagio melancolico ed appassionato
Vivaldi - Concert voor fagot, contrabas en 
strijkkwartet
Bottesini - Duetto
Met drie solisten op lage instrumenten brengt 
Camerata RCO de Italiaanse Barok naar het nu. 
Opzwepend, lyrisch en vol vuur.

Nathalia en Maria Milstein Rick Stotijn

Bestel uw kaarten online 
concertgebouw.nl/zondag
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17 maart 2024 11.00 uur Kleine Zaal
Amatis Trio
Beethoven -’Gassenhauer’-trio
Mendelssohn - Pianotrio nr. 1
De nog jonge Beethoven baseerde zijn 
‘Gassenhauer’-trio op een populair straatliedje. 
Het is dan ook vrolijke en toegankelijk muziek. 
Mendelssohns Eerste pianotrio is op en top 
romantisch. Van de eerste meeslepende 
cellonoten en de virtuoze pianopartij tot de 
prachtige vioolmelodieën is het opzwepend en 
vol jeugdige passie. 

24 maart 11.00 uur Kleine Zaal
LGT Young Soloists
Alexander Gilman viool/leiding
Barber - Adagio for Strings  
Piazzolla - Las cuatro estaciones porteñas
Waxman - Carmen Fantasie
Williams - Thema uit ‘Schindler’s List’
De LGT Young Soloists is een groep jonge 
musici uit vijftien landen. Met hun artistiek 
leider Alexander Gilman laten ze horen dat 
ze heel wat meer zijn dan een jeugdorkest. In 
Barber en Williams klinken ze romantisch en 
melancholiek, in Piazzolla’s muziek bij de vier 
seizoenen en Waxmans fantasie op thema’s 
uit Bizets opera Carmen laten ze zich van hun 
meest vurige kant horen.

31 maart 11.00 uur Grote Zaal
Württembergische Philharmonie Reutlingen
Aleksandar Markovic dirigent
Selina Ott trompet
Rossini - Ouverture ‘Il barbiere di Siviglia’
Hummel - Trompetconcert
Beethoven - Symfonie nr. 1
Deze Eerste Paasdag klinkt niet het paaslied 
Eens als de bazuinen klinken, maar wel Selina 
Otts gouden trompetklank in Hummels 
heerlijke Trompetconcert. Beethovens Eerste 
symfonie sluit perfect aan bij die vroeg-
romantische klankwereld.

7 april 11.00 uur Grote Zaal
Familieconcert: 
Carmen, een stierlijk muzikaal verhaal (6+)
Noord Nederlands Orkest
Lucie Leguay dirigent 
Yvonne van den Eerenbeemt verteller
Diederick Ensink tekst en regie
Bizet - muziek uit ‘Carmen’ 
Violist en theatermaker Diederick Ensink komt 
met een nieuw verhaal over een kleine stier 
die te bang is om de arena in te gaan. Lukt het 
Toro toch om zijn angst te overwinnen? De 
muziek uit Bizets stierenvechtersopera Carmen 
voert het publiek mee naar zonnige Spaanse 
landschappen en het bruisende Sevilla.
Kind (tot 15 jaar): € 24 | € 22 | € 20
Ouder dan 15 jaar: € 33 | € 29 | € 25 

Amatis Trio Selina Ott

18 feb 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Joris van Rijn concertmeester
Tim Ouwejan alttrombone
C.Ph.E. Bach - Symfonie in D
Albrechtsberger - Concert voor alttrombone
Mozart - Symfonie nr. 40
Mozarts Symfonie nr. 40 is een van de 
allergrootste klassieke hits. Dat is niet 
verwonderlijk, want de muziek is elegant, 
spannend, theatraal en beeldschoon. Het 
virtuoze Concert voor alttrombone van Johann 
Albrechtsberger, de leraar van Beethoven en 
Mozarts zoon Franz Xaver, klinkt eerder barok 
dan klassiek. De symfonie van Bach-zoon Carl 
Philipp Emanuel ligt daar met zijn contrastrijke 
rococostijl precies tussenin.

25 feb 11.00 uur Grote Zaal
Göttinger Symphonieorchester
Nicholas Milton dirigent
filmmuziek van o.a. John Williams en Hans 
Zimmer uit Star Wars, Superman, Forrest Gump, 
Indiana Jones, The Gladiator, Jurassic Park, Jaws, 
E.T., Hook en Pirates of the Caribbean
Of het nu een episch ruimteverhaal is of 
een bombastische actiefilm, Hollywoods 
grootste successen hebben één ding gemeen: 
steengoede muziek. John Williams is daarvan 
de hofleverancier. Met 52 Oscarnominaties 
staat hij al meer dan 50 jaar aan de absolute 
top. Dit concert zal ongetwijfeld de mooiste 
filmscènes op het netvlies laten verschijnen.

3 maart 11.00 uur Grote Zaal
Holland Baroque
Judith en Tineke Steenbrink leiding/
bewerkingen
Bachs Königin: orgelwerken bewerkt voor orkest
Met Holland Baroque, hun orkest van 
zielsverwanten, brengen de zussen Tineke en 
Judith Steenbrink barokmuziek steeds weer 
naar het nu: fris en eigenzinnig. Voor Bachs 
Königin maken ze orkestbewerkingen van hun 
favoriete orgelmuziek van Johann Sebastian 
Bach. Want zijn mooiste stukken schreef Bach 
misschien wel voor zijn lievelingsinstrument: 
het orgel. Zo klinkt Bachs muziek nieuw, maar 
toch vertrouwd.

10 maart 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Hannu Lintu dirigent
Alina Ibragimova viool
Sibelius - Vioolconcert
Nielsen - Symfonie nr. 5
De muziek van Jean Sibelius, de belangrijkste 
componist uit Finlands geschiedenis, heeft 
zowel een aangrijpende menselijkheid als 
een overrompelende natuurkracht. Sibelius 
ontwikkelde een volledig eigen muzikale 
taal, die voor de gelauwerde violiste Alina 
Ibragimova weinig geheimen kent. Nielsens 
Symfonie nr. 5 is een mysterieuze en zeer 
originele symfonie, waarin het goede en het 
kwade tegen elkaar ten strijde trekken, totdat 
uiteindelijk het licht overwint. 

Nicholas Milton Alina Ibragimova

Bestel uw kaarten online 
concertgebouw.nl/zondag
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14 april 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent 
Catriona Morison mezzosopraan
Mahler - Lieder eines fahrenden Gesellen
Mendelssohn - Symfonie nr. 3 ‘Schotse’
Ere-dirigent Edo de Waart zweept het Radio 
Filharmonisch Orkest op om Mendelssohns 
‘Schotse’ symfonie, een serie tableaux 
vivants op het ruige Schotse Hoogland, tot 
leven te brengen. Hoor het wapengekletter 
van de ridders en zie de modder van de 
paardenhoeven door de lucht vliegen!

21 april 11.00 uur Grote Zaal
Stuttgarter Philharmoniker
Jan Willem de Vriend dirigent 
Dejan Lazić piano
Mendelssohn - Pianoconcert nr. 1
R. Schumann - Symfonie nr. 2
Jan Willem de Vriend is een allround-dirigent, 
maar staat toch vooral bekend als groot 
Mozartkenner. Samen met pianist Dejan Lazić 
laat hij horen dat Mendelssohns romantische 
Eerste pianoconcert diep geworteld is in 
Mozarts klassieke pianoconcerten. Schumanns 
Tweede symfonie is een eerbetoon aan 
Bach en Beethoven, maar bovenal is het 
een romantische triomftocht waarin de 
componist zijn herstelde gezondheid viert met 
dankbaarheid en gelukzaligheid.

28 april 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk dirigent
Bram van Sambeek fagot
Rossini - Ouverture ‘La scala di seta’
Rossini - Fagotconcert
Dvořák - Symfonie nr. 7
Waar Dvořáks Achtste symfonie (zie 3 
september) opgewekt en zonnig is, is nummer 
7 de minst Tsjechische van al zijn symfonieën. 
Met zijn ietwat donkere melancholie ligt 
de muziek dicht tegen die van Brahms aan. 
Dat we Rossini voornamelijk kennen als 
operacomponist is ook in zijn Fagotconcert te 
merken. Bram van Sambeek laat zijn fagot 
virtuoos zingen.

5 mei 11.00 uur Grote Zaal
Württembergisches Kammerorchester 
Heilbronn
Vladimir Kulenovic dirigent
Felix Klieser hoorn
Mozart - Hoornconcert nr. 1
R. Strauss - Hoornconcert nr. 2
Haydn - Symfonie nr. 104 ‘Londen’
Mozarts Eerste hoornconcert is fris, opgewekt 
en ongecompliceerd. Het Tweede van Strauss 
is van een heel andere orde: monumentaal, 
episch en gevuld met bijna oneindige 
melodieën. Haydns laatste symfonie is net als 
de stad waar hij ontstond: statig, koninklijk 
en elegant. Maar in het slotdeel klinkt ook 
volksmuziek door.

26 mei 11.00 uur Grote Zaal
Noord Nederlands Orkest
Kerem Hasan dirigent
Alena Baeva viool
Szymanowski - Concertouverture 
Mendelssohn - Vioolconcert in e
Ravel - Valses nobles et sentimentales
Alena Baeva keert in het slotconcert van dit 
seizoen terug naar Het Concertgebouw. Zij 
neemt haar Guarneri del Gesù mee en laat 
dat prachtige instrument zingen en stralen in 
Mendelssohns onsterfelijke vioolconcert.

Edo de Waart Bram van Sambeek

12 mei 11.00 uur Kleine Zaal
Maxwell Quartet
Haydn - Strijkkwartet, op. 20 nr. 5
Mendelssohn - Strijkkwartet nr. 6 
traditioneel - Work Songs
Naast Haydns vijfde van de zes 
‘Zonnekwartetten’ en Mendelssohns hommage 
aan zijn net gestorven zusje Fanny speelt het 
Schotse Maxwell Quartet eigen bewerkingen 
van traditionele ‘arbeidsliederen’ uit hun 
thuisland.

19 mei 11.00 uur Grote Zaal
Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Noa Wildschut viool
Tsjaikovski - Souvenir d’un lieu cher (ork. 
Glazoenov)
Rimski-Korsakov - Sheherazade
De kruidige exotiek van Sheherazade roept 
de broeierige sfeer op van de sprookjes uit 
Duizend-en-een-nacht. De jonge sterviolist 
Noa Wildschut brengt Tsjaikovski’s 
herinneringen aan zijn vakanties in Oekraïne 
tot leven, in de ‘vioolconcertversie’ van 
Glazoenov.

17

Maxwell Quartet Alena Baeva

Bestel uw kaarten online 
concertgebouw.nl/zondag
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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 Klassiek.

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

Korting
CJP/Stadspas (uitsluitend op de dag van het 
concert op de volgende rangen): rang 2 € 23,20 | 
rang 3 € 20 | rang 4 € 16,80
Kinderen tot 15 jaar: rang 1+ € 26 | rang 1 € 24 | 
rang 2 € 22 | rang 3 € 20 | rang 4 € 18

Kaarten cadeau!
Bestelt u voor zeven of meer verschillende 
Zondagochtend Concerten 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.

Bereikbaarheid
Het Concertgebouw is eenvoudig bereikbaar met 
het Amsterdamse openbaar vervoer (tram/metro/
bus), met het streekvervoer en met de auto. Op 
zondag geldt betaald parkeren vanaf 12.00 uur. 
Naast de hoofdentree is een taxistandplaats. Er 
zijn in de nabije omgeving ook oplaadpunten voor 
elektrische auto’s. Kijk voor een compleet overzicht 
op concertgebouw.nl/bereikbaarheid.

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

Marathon
Op zondag 15 oktober 2023 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
Bestellen
U kunt op drie manieren bestellen:
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.

Adres
Het Concertgebouw
Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam
 
Nieuwe rangindeling en bewegwijzering
Per 1 juli 2023 wordt de bewegwijzering rondom 
de Grote Zaal verbeterd. Hiermee hopen we dat 
u makkelijker en sneller uw weg in het gebouw 
kunt vinden, en dat bezoekersstromen zich beter 
verspreiden door het gebouw.
Op uw kaartje ziet u via welke Entree en Deur u het 
makkelijkst uw stoel in de zaal kunt vinden:
• Entree - Er zijn drie entrees tot het gebouw: aan 

het Museumplein, aan het Concertgebouwplein en 
aan de J.W. Brouwersstraat.

• Deur - Er zijn 11 zaaldeuren: Deur A t/m D vindt 
u op de begane grond (Zaal). Deur E t/m K op de 
eerste verdieping (Balkon en Podium). Rondom de 
Grote Zaal leidt de bewegwijzering u naar de juiste 
zaaldeur.

• In de zaal vindt u vervolgens uw rij- en 
stoelnummer.

Toegangsprijzen
Vanaf 1 september 2023 zijn er 5 rangen in de Grote 
Zaal bij Het Zondagochtend Concert van toepassing.
rang 1+ € 37 | rang 1 € 33 | rang 2 € 29 | rang 3 € 25 | 
rang 4 € 21

   

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 65 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl

Nooit klaar
 

 Het Concertgebouw is een van de meest 
gebruikte gebouwen van het land. Op veel dagen 
is er drie keer per dag iets te doen. U begrijpt 
wat er gebeurt met zo’n gebouw: het slijt waar
je bij staat. Om de haverklap zijn er dingen waar-
aan we iets moeten doen. En als we alles gedaan 
hebben, beginnen we vrolijk van voor af aan. 
 Het in topconditie houden van het monument 
wordt mogelijk gemaakt door Het Concertgebouw 
Fonds, dankzij de muziekliefhebbers die 
ons met donaties en legaten helpen bij het 
doorgeven van Het Concertgebouw. Wij nodigen 
u van harte uit hieraan mee te doen. 
Nu of later.
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Support klassieke talenten en geef 
ze 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.
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