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Umberto Giordano 1867-1948
Fedora

opera in drie bedrijven
libretto Arturo Collauti, naar Fédora van Victorien Sardou
première Milaan, Teatro Lirico, 17 november 1898
PAUZE NA HET TWEEDE BEDRIJF
HET CONCERTGEBOUW VERZOEKT U UW PLAATS ZO MIN MOGELIJK TE VERLATEN

Evert-Jan de Groot repetitor | Ruth Becker voorstellingsleider
Jurjen Stekelenburg boventiteling

Bij het verschijnen van de abonnementenbrochure besloot de Matinee voor
de concerten tot eind december uitsluitend losse kaarten te verkopen. U
kunt nu extra losse kaarten bestellen! Zie pagina 2.
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Bestel nu extra kaarten met korting!

Dit voorjaar werd rekening gehouden met een
maximaal aantal van 450 plaatsen per concert.
Voor onze series worden traditioneel zo veel
abonnementen en passe-partouts verkocht, dat wij
daarom moesten besluiten voor de concerten tot en
met december uitsluitend losse kaarten te verkopen.
De anticoronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld.
Er zijn daardoor meer kaarten beschikbaar gekomen.
U kunt uw ‘concertagenda’ dus aanvullen met extra
Matinees! Als u kaarten voor vier of meer concerten
bestelt, krijgt u bij afrekening 25% korting op de
totaalprijs.
 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE
Of bestel uw abonnementen en passe-partouts voor
de tweede helft van het seizoen:
 CONCERTGEBOUW.NL/NTR-ZATERDAGMATINEE

Gratis programmaboekjes

Om rijen en contact in deze coronatijd zoveel mogelijk
te vermijden, worden onze programmaboekjes tijdelijk gratis verspreid in Het Concertgebouw. Ze zijn ook
enkele dagen voor ieder concert al te lezen op
 ZATERDAGMATINEE.NL

Webcast

Een videoregistratie van
dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden via
de website van Radio 4.
Vanaf volgende week is
de opname te zien op
npostart.nl, radio4.nl, en
het youtube-kanaal van
de NPO.
 NPORADIO4.NL/LIVE

NB: Live uitzending!
Storende geluiden in
de zaal kunnen ook de
uitzending verstoren.
Wilt u eventuele kopjes
en glazen daarom zo
plaatsen, dat zij niet per
ongeluk kunnen worden
omgestoten?

Uitzending
NPO Radio 4

Dit concert wordt live uit
gezonden via NPO Radio 4.
U kunt het ook beluisteren
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder vooren/of pauzeprogramma,
kunt u na enkele dagen
terugvinden op
 NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Telefoons in de zaal

Geconcentreerd luisteren is voor de meeste
Matineebezoekers de
ideale manier om van muziek te genieten. Daarom
vragen wij u zoveel mogelijk met elkaar rekening
te houden, de telefoon op
‘stil’ te schakelen en geen
foto’s te maken voordat de
muziek is uitgeklonken.

De ZaterdagMatinee
op social media

Via Facebook, Twitter
en Instagram houdt de
Matineeu op de hoogte
van het laatste nieuws
rond de concerten.
Volg ons, en praat mee!

ntrzaterdagmatinee
@zaterdagmatinee
@zaterdagmatinee
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61e seizoen 11 september 2021

UMBERTO GIORDANO’S FEDORA

Toneelschrijver Victorien Sardou was in de laatste decennia van
de negentiende eeuw extreem succesvol met zijn pièces bien
faites, spannende stukken waarin de handeling zich op strikt
logische wijze tot een tragische of komische ontknoping ontvouwt. Zijn populariteit dankte Sardou bovendien grotendeels
aan Sarah Bernhardt, de wereldberoemde tragédienne die maar
al te graag zijn stukken speelde. In de jaren tachtig schreef
Sardou zelfs enkele volledig op Bernhard toegesneden werken.
Dankzij Puccini kennen we daarvan vooral nog La Tosca (1887).
Sardou en Bernhardt beten echter het spits af met Fédora (1882),
een verhaal over een Russische gravin die, ingegeven door een
fataal misverstand, ongewild het leven van haar geliefde ruïneert om haar doodgeschoten echtgenoot te wreken. Fédora
werd een wereldwijd succes, zodanig dat de deukhoed waarmee
Bernhardt zich in het stuk als man vermomt, als ‘Fedora’ een
zeer populair vrouwenmode-object werd.
In 1885 ontving Sardou een brief van een achttienjarige, nog
volslagen onbekende student aan het conservatorium van
Napels, met het verzoek Fédora als operalibretto mogen te
gebruiken. Sardous veelzeggende reactie was: “On verra plus
tard” – dat zullen we nog weleens zien! Hij verwachtte met zijn
successtuk ongetwijfeld een grotere vis te kunnen vangen,
maar de student zelf gaf de hoop voorlopig nog niet op.

De geboorte van een rage
Deze student was Umberto Giordano, geboren in Foggia in
Zuid-Italië, die uiteindelijk zou uitgroeien tot een van de
belangrijkste laureaten van de zogenoemde giovane scuola die de
Italiaanse opera met verismo-werken weer op de kaart zou
zetten. Net als veel van zijn ‘klasgenoten’ zette Giordano zijn
eerste schreden in de operawereld onder de hoede van de
invloedrijke uitgever Edoardo Sonzogno. Om met het gevestigde Casa Ricordi te kunnen wedijveren en de Italiaanse opera

Sarah Bernhardt,
door Félix Nadar

4

Umberto Giordano in
1896

een impuls te geven, besloot Sonzogno een
infrastructuur te creëren waarin een nieuw
operatype kon gedijen. Deze verismo-opera
diende compact en explosief te zijn, met waarachtige verhalen over het rauwe leven van
gewone mensen. Sonzogno schreef prijswedstrijden uit, kocht theaters om zijn opera’s te kunnen laten uitvoeren, gebruikte de door hem
uitgegeven kranten en tijdschriften om het
publiek met het genre vertrouwd te maken en
organiseerde internationale tournees om zijn
componisten ook over de grens bekend te maken. Uiteraard waren al deze inspanningen
tevergeefs geweest wanneer het publiek er niet
op had zitten wachten, maar Sonzogno voelde de tijd uitstekend aan. Binnen korte tijd groeide de verismo-opera uit tot een
rage, zowel binnen als buiten Italië.
Dat stormachtige succes kwam vooral door Cavalleria rusticana,
de opera waarmee Pietro Mascagni in 1889 Sonzogno’s operacompetitie won, en die in 1890 tijdens de première in Rome een
sensatie teweeg gebracht. Giordano had in diezelfde competitie
een zesde prijs gewonnen met zijn eerste opera Marina. Die plek
leverde weliswaar geen uitvoering op, maar Sonzogno herkende
wel Giordano’s talent en bood hem een beurs van een jaar aan
om een nieuwe opera te schrijven. Het resultaat was Mala vita,
waarin een arme schilder de Heilige Maria belooft een prostituee te trouwen en tot eervolle vrouw te maken, in ruil voor
genezing van de tuberculose waaraan hij lijdt. Hij kan echter
geen afscheid nemen van zijn maîtresse en verlaat zijn verloofde Cristina, waarna zij in de slotscène terugkeert naar het
bordeel waar ze werkte. In vergelijking tot Mascagni’s Cavalleria
is Mala vita nog vele malen rauwer en meedogenlozer; een
portret van de zelfkant van de maatschappij waarin elke
moraal ontbreekt.
De première in 1892 in Rome werd een groot succes, maar in
Napels – waar de handeling zich ook afspeelt – werd de opera
afgewezen als zijnde te vulgair. Naar aanleiding van de Weense
première schreef de beroemde criticus Eduard Hanslick dat
Mala vita “even fascinerend als walgelijk” is. Na enkele jaren
verdween de opera van het repertoire, en Giordano’s ietwat

gekuiste bewerking Il voto mocht ook niet meer baten. Toch
toont Mala vita in elementaire vorm al Giordano’s muziekdramatische kwaliteiten. Het werk heeft een enorme vaart, zit vol
contrasten, toont hoe de persoonlijke sfeer voortdurend door
een ‘spionerende’ publieke sfeer bedreigd wordt, en bewijst
bovenal hoe trefzeker Giordano abrupte wendingen in het
verhaal en wisselende emoties van de hoofdpersonen muzikaal
gestalte kan geven.

Toestemming voor Fedora
Ook Sonzogno was enthousiast en bood Giordano de middelen
om opnieuw een opera te schrijven. Giordano koos een verhaal
dat Donizetti een halve eeuw eerder voor zijn Maria di Rohan
(1843) had gebruikt. Het eindresultaat, Regina Diaz (1894), was
een historisch melodramma vol conventionele nummers en
maakte daardoor een uiterst gedateerde indruk. Na twee
uitvoeringen werd het stuk al uit het repertoire genomen, en
Sonzogno trok zijn handen van Giordano af. Op zoek naar een
uitweg uit deze impasse nam de componist opnieuw contact
met Sardou op, in de hoop dat die hem nu wel de rechten voor
Fédora zou willen verlenen. De toneelschrijver was nog altijd
niet erg onder de indruk van Giordano’s staat van dienst en
vroeg dit keer een exorbitante prijs. Zonder steun van Sonzogno
kon Giordano dat bedrag onmogelijk ophoesten.
Gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. Collega-componist Alberto Franchetti had met Giordano te doen en bood hem
voor een vriendenprijsje de rechten op Luigi Illica’s Andrea
Chénier-libretto. Sonzogno was onder de indruk van het scenario
en nam zijn verloren zoon in genade aan. Andrea Chénier zou
Giordano’s definitieve doorbraak blijken. Bijzonder aan dit
heroïsche liefdesverhaal ten tijde van de Franse Revolutie is het
filmische karakter van het stuk, dat door Giordano’s ingenieuze
muzikale montage wordt geïntensiveerd. In vergelijking tot
bijvoorbeeld Mala vita bevat de opera meerdere lyrische hoogtepunten, maar deze zijn stuk voor stuk zodanig dramatisch
ingebed, dat ze het razende tempo van de handeling nergens
ondermijnen. Het enorme succes van Andrea Chénier zorgde
ervoor dat Giordano bij zijn derde poging eindelijk toestemming van Sardou kreeg voor zijn felbegeerde Fédora-opera, voor
een redelijk bedrag bovendien.
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Het Teatro Lirico in
Milaan, begin
twintigste eeuw

Liefde voor de moordenaar

Hart van de opera

Illica was een geschikte partner gebleken, maar werkte inmiddels ook aan Puccini’s Tosca en Mascagni’s Iris. Het was maar de
vraag hoeveel tijd hij over zou hebben voor Giordano. Die
besloot daarom Sardous tekst door Arturo Collauti te laten
omwerken tot een libretto.
Kenmerkend voor Sardous toneelstuk, dat haast een gedramatiseerd politieverhoor is, zijn de vele feitelijke details in de
dialogen. Collega-toneelschrijver George Bernard Shaw stelde in
1895 smalend dat in Fédora “het doek telkens opnieuw opgaat
om details te bespreken die in een toneelstuk in het geheel niet
ter zake doen”. In de operaversie werden veel van deze ‘randzaken’ weggelaten, waardoor het verhaal vaart
krijgt en de nadruk veel meer op de liefdesgeschiedenis van Fedora en Loris komt te
liggen. Bovendien brachten Giordano en
Collauti het aantal aktes terug van vier naar
drie, en werd de slotakte naar Zwitserland
verplaatst. Daarmee voegden ze een extra
couleur locale toe, en bovendien een idyllische
plek waar de geliefden samen gelukkig
kunnen zijn, al wordt die idylle uiteindelijk
opnieuw wreed verstoord. Interessant aan het verhaal van
Fedora (in de Italiaanse opera verdween de accent aigu) zijn de
parallellen met Wagners Tristan und Isolde. In beide opera’s
krijgt de vrouw een kans de dood van haar geliefde te wreken,
maar valt ze op het moment suprême voor de moordenaar,
waarna zich een tragische liefdesgeschiedenis ontvouwt. Waar
Wagner het drama een handje helpt met een liefdesdrank, is de
drijvende kracht van Fedora dat beide geliefden slechts gedeeltelijk weten hoe de vork in de steel zit, terwijl het publiek wel op
de hoogte is en de onvermijdelijke catastrofe kan zien aankomen. Loris weet immers niet dat Fedora de weduwe is van de
man die hij gedood heeft, en dus ook niet dat zij uit is op
persoonlijke wraak. Fedora’s overhaaste aanklacht tegen Loris,
verstuurd vóórdat hij de kans heeft gehad zijn onschuld te
bewijzen, wordt hen uiteindelijk beiden fataal. Fedora’s belofte
de dood van Vladimiro te wreken – vóórdat ze weet dat deze
haar bedroog en slechts uit was op haar vermogen – richt haar
uiteindelijk zelf te gronde.

Doordat de nadruk in de opera meer op de twee geliefden komt
te liggen, kan Giordano uitpakken met meeslepende lyrische
passages, waarvan Loris’ aria ‘Amor ti vieta’ (de liefde verbiedt
je om niet van me te houden) uit de tweede akte de beroemdste
is. Tijdens de première in het Teatro Lirico in Milaan zorgde
deze aria – gezongen door een nog relatief jonge en onbekende
Enrico Caruso – voor een kentering in de tot dan toe tamelijk
lauwe reactie van het publiek. ‘Amor ti vieta’ is sowieso het
motto van de opera. In het meesterlijke intermezzo van de
tweede akte horen we in het orkest hoe Fedora’s wraakmotief
en de melodie van ‘Amor ti vieta’ met elkaar versmelten, op het

De oppervlakkige bezigheden van de verveelde beau monde
vormen en een wrang contrast met de intense, op het scherp
van de snede bevochten liefdesperikelen van Fedora en Loris.

moment dat Fedora de fatale brief schrijft waarin ze beweert
dat Loris de moord op Vladimiro bekend heeft, en aanstuurt op
zijn arrestatie. Het orkest lijkt de titelheldin te waarschuwen,
maar zoals zo vaak is dat commentaar aan dovemansoren
gericht. Waar liefde en plicht in het orkest schitterend versmelten, zullen ze in het verhaal voor een pijnlijke ontknoping
zorgen.
Bijzonder, en tegelijkertijd typerend voor Giordano’s dramaturgie, is de geraffineerde wijze waarop de oppervlakkige bezigheden van de verveelde beau monde een wrang contrast vormen
met de intense, op het scherp van de snede bevochten liefdesperikelen van Fedora en Loris. Tijdens de receptie in het eerste
deel van de tweede akte ontfutselt Fedora Loris’ bekentenis in
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een fluistergesprek terwijl de overige gasten naar het gepingel
van salonpianist Lazinski luisteren, en de noodlottige berichten
in de derde akte komen binnen tegen de achtergrond van
Olga’s lege geflirt met De Siriex. In dit soort scènes schakelt
Giordano moeiteloos tussen parlando, lyriek en het voor verismo typerende parlar forte, wat de conversaties een heel
natuurlijke, ‘realistisch’ te noemen flow geeft. Pas in het tweede
deel van de tweede akte, wanneer Fedora en Loris eindelijk
alleen zijn, kunnen ze hun passie de vrije loop laten. Dat
liefdesduet is ontegenzeggelijk het hart van de opera.

Voor grote zangers
In de eerste jaren na de première was Fedora uiterst succesvol,
maar geleidelijk verdween het stuk uit het repertoire. Waar dit
vlotte detectiveverhaal in een setting met geheime agenten
rond 1900 vernieuwend en fascinerend was, werd de opera
gaandeweg enigszins ingehaald door detectiveverhalen in
andere media, zoals de film. Toch valt bij beluistering op hoe
geraffineerd en effectief Giordano’s muziek het verhaal vertelt,
en hoe hij de op het eerste oog wat melodramatische liefdesgeschiedenis met zijn melodieën toch weet te bezielen en veredelen. Bovendien is dit bij uitstek een werk voor grote zangers.
Sardou schreef het voor de grootste tragédienne van zijn tijd,
en Giordano’s opera biedt de zangers, en in het bijzonder de
titelheldin, alle ruimte om te schitteren. Daarom mogen we ons
erover verheugen dat Giordano’s opera ben fatta in de NTR
ZaterdagMatinee te horen zal zijn.
Kasper van Kooten

Enrico Caruso:
karikatuur door
hemzelf, met ‘Amor ti
vieta’ uit Fedora, 1905

SYNOPSIS
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Eerste akte

generaal bedreigd werd, concludeert
Het huis van Graaf Vladimiro Andrejevich in Gretch dat de aanslag door een nihilist
gepleegd moet zijn.
Sint-Petersburg
De vrouw die het paviljoen verhuurt,
heeft eerder die dag een brief voor de
Het personeel van Graaf Vladimiro
graaf gebracht. Fedora kijkt in de la
Andrejevich speelt domino en praat
over hun broodheer, die nog een avond- waar deze brief zou moeten liggen,
je op stap is voordat hij morgen met de maar vindt niets. Dimitri herinnert
zich dat er eerder die dag een vreemde
rijke weduwe Fedora Romazov zal
man in huis was die de brief uit de
trouwen. Niet uit liefde, maar louter
bureaula lijkt te hebben gehaald. Dat
om zijn losbandige levensstijl te kunmoet de dader geweest zijn. Fedora pakt
nen bekostigen. De bel gaat en Fedora
verschijnt. Bij afwezigheid van de Graaf het van haar moeder geërfde Byzanloopt ze zwijmelend voor het eerst door tijnse kruis en zweert wraak. Gretch
vraagt Dimitri of hij de man eerder
zijn huis, vol liefde voor haar toekomheeft gezien. Dimitri bevestigt, en
stige echtgenoot.
herinnert zich dat hij de man op
Plotseling komen de politieagent
kerstdag met de graaf heeft zien praten.
Gretch, de diplomaat De Siriex en de
Michele vult aan dat het dan Loris
chirurg Lorek het huis in met de
Ipanov moet zijn. Iedereen reageert
zwaargewonde graaf op een brancard.
ontzet.
Hij is neergeschoten. Terwijl Fedora de
Omdat Ipanov tegenover woont, spoeheren wanhopig aanspoort om haar
den Gretch en zijn mannen zich naar
geliefde te redden, arriveert dokter
diens huis, gadegeslagen door Fedora
Müller. Gretch vraagt Fedora en het
en het huispersoneel. Lorek verschijnt
aanwezige personeel aanwijzingen om
te achterhalen wie de schutter kan zijn. met de mededeling dat de graaf overleden is. Gretch komt gelijktijdig binnen
De koetsier Cirillo vertelt dat hij schoten hoorde, en Siriex vult aan dat ze de en stelt dat de dader ontkomen is. De
Siriex maant hem te zwijgen. Fedora
graaf onder het bloed vonden in een
paviljoen. Wanneer Desiré vertelt dat de werpt zich over Vladimiro’s lijk en
verliest haar bewustzijn.
graaf als zoon van de invloedrijke
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Tweede akte
Een receptie in het huis van Fedora Romazov
in Parijs
Fedora’s zus Olga stelt haar nieuwe
vlam, de Poolse pianist Lazinski, aan de
aanwezigen voor. Tussen alle small talk
door vinden parallel twee gesprekken
plaats. Fedora vertelt De Siriex dat ze
door liefde te veinzen een val heeft
uitgezet voor Loris, en dat ze hem
spoedig een bekentenis hoopt te kunnen ontlokken, al bekent ze zelf,
gevoelens voor hem te hebben gekregen. Borov waarschuwt Loris dat zijn
liefde voor Fedora hem in gevaar zal
brengen, maar deze weigert het feest te
verlaten.
Fedora vertelt de aanwezigen dat ieder
zijn kruis draagt, en dat haar Byzantijnse kruis bovendien een middeltje
bevat dat elk euvel kan genezen. Loris
vraagt of het voor haarzelf of voor haar
vrienden bedoeld is. Fedora laat het in
het midden. Olga vertelt dat Lazinski
een neef en de artistieke opvolger van
Chopin is. Fedora vraagt of hij die
avond zijn kunsten zal vertonen,
hetgeen Olga enthousiast bevestigt.
Olga beklaagt zich erover dat De Siriex
haar een kozak heeft genoemd, waarna
hij een satirische lofzang op de Russische vrouw zingt. Olga beantwoordt
deze met een minstens zo puntige
satire op de Parijse man.
Loris verklaart Fedora nogmaals haar
liefde, maar zij reageert kil. Daarop
antwoordt Loris dat de liefde haar
dwingt om ook van hem te houden, en
dat hij weet dat ze heimelijk wel dege-

lijk gevoelens voor hem heeft. Loris
hoort Fedora tot zijn grote schrik
vertellen dat ze morgen zal terugkeren
naar Rusland. Als voortvluchtige kan
hij immers niet naar zijn vaderland
terugkeren. Listig belooft Fedora voor
zijn gratie te pleiten, waarna ze hem
voorzichtig vraagt wat hij nu precies
misdaan heeft. Loris geeft toe dat het
iets ergs is, maar dat hij onschuldig is.
Lazinski neemt plaats achter de piano
en begint te spelen. Op gedempte toon
zet Fedora haar ondervraging voort. Ze
vraagt waarom Loris niet naar het
gerecht gaat om zijn onschuld te
bewijzen, maar aangezien de politiechef de vader van graaf Vladimiro is,
peinst hij daar niet over. Fedora maakt
hem daarop voor moordenaar uit. Loris
houdt vol, onschuldig te zijn, en geeft
toe dat hij de graaf gedood heeft, maar
dat het een straf was, en geen misdaad.
Fedora eist een verklaring. Loris belooft
later die avond terug te komen met
bewijs.
Zodra Loris vertrokken is, zweert Fedora
dat hij niet aan haar wraak zal ontkomen. Ondertussen is het feest nog in
volle gang en Fedora probeert voorzichtig de gasten naar huis te sturen. Het
feest eindigt alsnog abrupt wanneer
Siriex haar een depêche overhandigt met
het nieuws dat er een aanslag is gepleegd op de tsaar. Ze vervloeken de
nihilisten, waarna de gasten vertrekken.
Zodra iedereen weg is, schrijft Fedora
een brief en roept ze Gretch. Ze vertelt
dat ze Loris tot een bekentenis verleid
heeft en dat hij later terug zal komen.

Gretch en zijn mannen dienen het huis
te omsingelen en Loris te arresteren
wanneer hij het huis verlaat. Tot slot
overhandigt ze een brief voor Generaal
Jariskin – de vader van de graaf – in
Sint-Petersburg. Gretch vertrekt, en kort
daarop verschijnt Loris. Fedora werpt
hem voor, een nihilist te zijn. Hij legt
uit dat hij de graaf vermoordde nadat
hij had ontdekt dat deze een affaire
met zijn vrouw Wanda had. Na onderschepping van een liefdesbrief van de
graaf aan Wanda bezocht hij hun
nachtelijke rendez-vous, alwaar de
graaf hem beschoot, waarna Loris hem
dodelijk trof. Wanda vluchtte en stierf
kort daarop door ziekte. Loris overhandigt Fedora de brief waarin de graaf
schrijft dat hij niet van zijn verloofde
houdt, maar dankzij haar fortuin wel
rijk zal zijn en bij Wanda wil blijven.
Loris vraagt of ze hem nu eindelijk
gelooft, en deelt zijn wanhoop over het
feit dat hij zijn moeder vanwege zijn
verbanning niet kan bezoeken.
Fedora erkent dat ze zich in hem vergist
heeft, en dat hij een nobel hart heeft.
Loris beklaagt zich erover dat ook
Fedora hem morgen zal verlaten, maar
ze belooft bij hem te blijven. Loris wil
het huis verlaten omwille van Fedora’s
reputatie, maar ze dwingt hem te
blijven, in de veronderstelling dat de
mannen van Gretch hem zullen arresteren, zo niet doden. Loris en Fedora
verklaren elkaar hartstochtelijk de
liefde en vallen elkaar in de armen.

Derde akte
Fedora’s villa in het Berner Oberland in
Zwitserland
Terwijl er een groepje boerenmeisjes
zingend langstrekt, genieten Fedora en
Loris van elkaar in de tuin van haar
villa. Olga verschijnt, verbaast zich over
hun getortel en stelt dat ze het leven in
de natuur maar doodsaai vindt. De bel
gaat, en Loris vertrekt snel naar het
postkantoor om nog wat brieven af te
halen.
De bezoeker blijkt De Siriex te zijn. Hij
vraagt Olga waar Lazinski gebleven is,
en ze vertelt dat ze hem heeft verlaten,
omdat hij haar steeds in de gaten hield.
De Siriex concludeert tot haar grote
schrik dat het weleens een geheim
agent kan zijn geweest en stelt voor een
romantisch fietstochtje te maken om de
slechte herinnering uit te wissen. Olga
stemt toe en vertrekt om zich klaar te
maken.
De Siriex vertelt Fedora dat hij niet
gekomen is om Olga het hof te maken.
Hij deelt mede dat Generaal Jariskin uit
was op wraak, en Loris’ broer gevangen
heeft genomen. Op een nacht overstroomde de gevangenis, waardoor de
onschuldige stierf. Uit verdriet stierf
Loris’ moeder kort daarna eveneens.
Fedora is verbijsterd, en stamelt dat zij
verantwoordelijk is voor dit leed. De
Siriex vraagt waarom, maar hun conversatie wordt onderbroken door de
ongeduldige Olga, die op pad wil. Door
te flirten leidt De Siriex Olga’s aandacht
af, en hij spreekt Fedora moed in
wanneer hij vertrekt.
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willen nemen, terwijl Fedora hem tot
zijn afschuw en onbegrip smeekt de
onbekende vrouw te vergeven. Uiteindelijk begrijpt Loris dat Fedora zelf de
tipgever geweest is, en ze geeft toe dat
het een onvergeeflijke stommiteit was.
Loris dreigt haar te zullen doden,
waarna ze zelf het Byzantijnse kruis
pakt en het gif drinkt. Borov verschijnt,
en Loris smeekt hem Fedora te redden.
Olga komt vrolijk binnen met De Siriex,
maar deinst terug wanneer ze Fedora
ziet. Loris gunt de stervende Fedora de
vergiffenis waarom ze smeekt. Fedora
verklaart hem nog een laatste keer haar
liefde en blaast dan haar laatste adem
uit. Op de achtergrond klinkt het
treurige lied van de bedeljongen.

Kasper van Kooten
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LAILA POZZO

In de verte bezingt een bedeljongen zijn
liefdesverdriet. Fedora bidt tot God om
Loris te sparen, omdat ze zelf redding
onwaardig is. Loris verschijnt, en
Fedora probeert haar gemoedstoestand
te verbergen. Hij is verontrust, omdat
hij geen post van zijn broer en moeder
ontvangen heeft, en opent een telegram
waarin staat dat hem gratie is verleend.
Verrukt stelt hij dat hij nu eindelijk zijn
familie kan bezoeken en met Fedora zal
kunnen trouwen. Fedora kan niet
geloven dat het waar is. Loris opent een
andere brief van Borov uit Sint-Petersburg en leest tot zijn ontsteltenis hoe
zijn broer en moeder zijn gestorven. De
brief van een onbekende vrouw uit
Parijs heeft als bewijs voor de veroordeling van hem en zijn broer gediend.
Borov zal uitzoeken wie deze vrouw
geweest kan zijn. Loris zweert wraak te

UITVOERENDEN
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Giampaolo Bisanti

Klaas-Jan de Groot

Giampaolo Maria Bisanti studeerde
directie, klarinet, piano en compositie
aan het Giuseppe Verdi-Conservatorium
in zijn geboortestad Milaan. In 2017
werd hij benoemd tot chef-dirigent van
het Teatro Petruzzelli in Bari, Italië.
Bisanti vestigde in 2015 de internationale aandacht op zich met uitvoeringen
van La bohème (Oper Zürich) en Macbeth
(Liceu, Barcelona). Daarna kwamen
uitnodigingen van onder andere de
Semperoper Dresden, de Deutsche Oper
Berlin, de Wiener Staatsoper, het
Festival Peralada en het Nieuwe Nationale Theater in Tokio. In 2019 keerde
hij terug naar Barcelona voor Madama
Butterfly, dirigeerde Un ballo in maschera,
Rigoletto en La traviata in Wenen en
debuteerde aan de Bayerische Staats
oper in München met La bohème en het
Théâtre du Capitole de Toulouse met
Norma. In 2020 kwam zijn debuut bij de
Staatsoper Hamburg (La traviata), dit
jaar gevolgd door Lucia di Lammermoor.

Klaas-Jan de Groot, ooit jongenssopraan
in het Kampen Boys Choir, studeerde
aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en het Royal Welsh College of
Music & Drama in Cardiff. Vanaf 2016
werkte hij bij De Nationale Opera, waar
hij het koor voor verschillende producties voorbereidde. Bij Opera Zuid werkte
hij als repetitor, koordirigent en assistent-dirigent en dirigeerde hij Un ballo
in maschera en Fantasio (Offenbach). In
2018 en 2019 was hij assistant-koordirigent bij de Bayreuther Festspiele (Der
fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin,
Tristan und Isolde, Die Meistersinger en
Parsifal). Bij het Orkest van de Achttiende Eeuw was hij assistent-dirigent voor
een semiscenische opvoering van Don
Giovanni. In 2020 werd hem de beurs
van het Kersjes Fonds toegekend.
Eerder in de Matinee: Verdi Nabucco
(2019), Rossini Semiramide (2020),
Mascagni Il piccolo Marat (2020), Janáček
Jenůfa (2021)
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Lianna Haroutounian Fedora Romazov Luciano Ganci Loris Ipanov
De Armeense sopraan Lianna Haroutounian studeerde aan het Conservatorium
van Yerevan en het Centre de Formation
Lyrique de l’Opéra-Bastille. Haar internationale carrière maakte een vliegende
start met haar debuut in Royal Opera
House Covent Garden, waar ze inviel als
Elisabeth de Valois (Don Carlos) onder dirigent Antonio Pappano. Ze zong er ook
Hélène (Les vêpres siciliennes), een rol die
ze tevens vertolkte in de Oper Frankfurt
en de Nationale Griekse Opera. Ze
debuteerde als Elisabeth in Opernhaus
Zürich, zong Desdemona (Otello) in
Sydney Opera House en Teatro Real
Madrid, en Tosca in de San Francisco
Opera en Malmö Opera. Ze debuteerde in
de New Yorkse Met als Elisabeth de Valois
en keerde terug naar Covent Garden als
Mimì (La bohème) en Leonora (Il trovatore),
zong Amelia (Un ballo in maschera) in Bern
en Amelia (Simon Boccanegra) in de Met.
Als Cio-Cio-San (Madama Butterfly) was ze
o.a. te zien in de Staatsoper Hamburg,
Gran Teatre del Liceu, de Wiener Staats
oper en de Lyric Opera of Chicago.
Eerder in de Matinee: Puccini Madama
Butterfly (Cio-Cio-San, 2016), Verdi Simon
Boccanegra (Maria, 2017)

Tenor Luciano Ganci studeerde aan het
Conservatorium en de Universiteit van
Rome en brak internationaal door met
zijn vertolking van Alfredo Germont (La
traviata) in het Salzburger Landestheater, een rol die hij later ook zou zingen
in het Moskouse Bolsjoj en in Teatro
Verdi di Trieste. Hij was als Pinkerton
(Madama Butterfly) o.a. te zien in de
Griekse Nationale Opera, Teatro Comunale di Bologna en Teatro di San Carlo
in Napels, stond als Cavaradossi (Tosca)
in de Oper Graz en Teatro Comunale
Modena, en als Radamès (Aida) in het
Gran Teatre del Liceu in Barcelona. Op
zijn repertoire staan tevens rollen als
Rodolfo (La bohème, o.m. bij Opera Ballet
Vlaanderen), de titelrol in Giordano’s
Andrea Chénier, Don Alvaro (La forza del
destino) en Malatestino dall’Occhio in
Zandonais Francesca da Rimini, een rol
die hij zong in Teatro alla Scala in
Milaan. Onlangs debuteerde hij in de
titelrol van Don Carlo in het New
National Theatre Tokyo. Ganci werkte
met dirigenten als Daniel Oren, Daniele
Rustioni en Valeri Gergiev.

Valentina Mastrangelo Olga Sukarev
Sopraan Valentina Mastrangelo studeerde aan het Conservatorium van Salerno
en maakte haar debuut in het Teatro
Regio di Torino als Musetta in Puccini’s
La bohème – een rol die ze later ook zou
vertolken in het Teatro di San Carlo in
Napels, in Theater Basel en in Teatro
Comunale di
Bologna. Ze was
te zien als Susanna (Mozarts Le
nozze di Figaro) in
de Dubai Opera
en in Teatro del
Maggio Musicale
Fiorentino, als
Donna Anna (Don
Giovanni) in
Teatro La Fenice in Venetië, als Tatjana
(Tsjaikovski’s Jevgeni Onegin) in Teatro
Verdi di Trieste en als Pamina (Die
Zauberflöte) in Teatro Municipale Giuseppe Verdi in Salerno. Op haar repertoire
staan tevens rollen als Desdemona
(Verdi’s Otello, Teatru Manoel Malta),
Micaëla (Carmen, Macerata Opera
Festival) en Hanna Glawari (Lehárs Die
lustige Witwe, Teatro Verdi di Trieste).
Met hoogtepunten uit Donizetti’s La
favorita stond ze begin dit jaar in de
Brusselse Munt. Mastrangelo werkte
met dirigenten als Asher Fisch, Kristiina
Poska en Gabriele Ferro.

Franco Vassallo De Siriex
De Italiaanse bariton Franco Vassallo
studeerde in Milaan en heeft zich in de
loop der jaren met name op het Italiaanse repertoire toegelegd. Zo zong hij
Donizetti’s La favorite in de Wiener
Staatsoper en L’elisir d’amore in de New
Yorkse Met, waar hij ook te zien was als
Ford (Falstaff) en
Il conte di Luna
(Il trovatore). Hij
debuteerde als
Scarpia (Tosca) in
de Staatsoper
Hamburg, zong
Germont (La
traviata) in ROH
Covent Garden,
Amonasro (Aida)
in de Wiener Staatsoper en Macbeth in
de Milanese Scala en de Bayerische
Staatsoper, waar hij tevens rollen
vertolkte als Rodrigo (Don Carlos), Figaro
(Il barbiere di Siviglia) en Don Alfonso
(Lucrezia Borgia). In Opernhaus Zürich
stond hij met Edita Gruberová in de
zelden uitgevoerde Bellini-opera La
straniera. Hij was in La forza del destino te
zien bij De Nationale Opera, zong Iago
(Otello) in de Staatsoper Hamburg, sir
Riccardo Forth (I Puritani) in de Deutsche Oper Berlin, Rigoletto in de Staatsoper Hamburg en Barnaba (La gioconda)
in de Brusselse Munt.
Eerder in de Matinee: Puccini Manon
Lescaut (Lescaut, 2004), Verdi Nabucco
(Nabucco, 2019)
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Marcel Beekman Rouvel

Rameau Les Indes galantes (Damon/Valère, 2010), Stravinsky Les noces (2010),
Strauss Salome (1. Jude, 2011), Glanert
Caligula (Mucius, 2013), L. Boulanger Du
fond de l’abîme (2018)

Linard Vrielink Desiré

Jasper Leever Gretch

Frederik Bergman Cirillo

De Nederlandse bas Jasper Leever
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en behaalde zijn
master aan de Dutch National Opera
Academy, waar hij o.a. te zien was als Il
commendatore (Don Giovanni), Pandolfe
(Massenets Cendrillon), Tarquinius
(Brittens The rape
of Lucretia) en Don
Alfonso (Così fan
tutte). Hij stond in
de serie Grote
Zangers in het
Muziekgebouw
aan ’t IJ, trad aan
tijdens het
Verbier Festival
en het International Bach Festival Gran Canaria, en zong
in de ‘pocketversie’ van La bohème bij de
Nederlandse Reisopera. Als lid van de
Opernstudio van het Staatstheater
Stuttgart was hij te zien als Il conte di
Ceprano (Rigoletto), Fiorello (Il barbiere di
Siviglia), Naroemov (Tsjaikovski’s Schoppenvrouw), Buff (Mozarts Der Schauspieldirektor), Colline (La bohème) en Dottore
Grenvil (La traviata). Sinds kort maakt
hij deel uit van het ensemble van de
Staatsoper Stuttgart, waar hij te zien
was als L’arbre/Fauteuil in Ravels
L’enfant et les sortilèges en als Masetto in
Don Giovanni.
Eerder in de Matinee: Verdi Nabucco (Il
gran sacerdote, 2019), Mascagni Il piccolo
Marat (La spia, 2020)

Bas-bariton Frederik Bergman studeerde aan het Conservatorium in Tilburg
en maakt momenteel deel uit van de
Dutch National Opera Studio. Hij
maakte zijn debuut als Abraham in
James MacMillans Clemency bij De
Nationale Opera, waar hij ook de rol
vertolkte van
Hermann in
Offenbachs Les
contes d’Hoffmann
en Le berger in
Pelléas et Mélisande in een
regie van Olivier
Py. Hij was te
zien als Geharnischter in Die
Zauberflöte bij Opera Zuid en als Alcindoro in een ingekorte versie van Puccini’s La bohème bij De Nederlandse
Reisopera, en zong Acciano in Verdi’s I
Lombardi met het Rotterdams Operakoor in De Doelen. Onlangs stond hij in
de online-wereldpremière van Willem
Jeths’ Ritratto bij De Nationale Opera.
Bergman is ook als concert- en oratoriumzanger actief; op zijn repertoire
staan werken als Bachs Johannes-Passion,
Beethovens Negende symfonie, Mozarts
Requiem en Bruckners Requiem en Te
Deum.
Eerder in de Matinee: Janáček Jenůfa
(Stárek, 2021)
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STERK WATER

De Nederlandse tenor Linard Vrielink
studeerde aan de
Universität der
Künste in Berlijn
en trad na zijn
studie toe tot
Opernstudio van
de Staatsoper
aldaar, waar hij
met dirigenten
werkte als Daniel
Barenboim, Marc
Minkowski en Zubin Mehta. Tijdens het
recente Festival d’Aix-en-Provence
vertolkte hij de rol van Seemann/Hirt in
Tristan und Isolde in een enscenering van
Simon Stone, onder de baton van Sir
Simon Rattle. Hij was als Don Basilio (Le
nozze di Figaro) te zien in de Staatsoper
Hamburg, zong Oronte in Händels
Alcina tijdens het festival Kammeroper
Schloss Rheinsberg, Almaviva (Rossini’s
Il barbiere di Siviglia) tijdens de Bregenzer Festspiele en Scaramuccio (Ariadne
auf Naxos) in de Staatsoper Berlin. Hij is
ook als concertzanger actief; zo vertolkte hij Beethovens Negende bij het Noord
Nederlands Orkest, Schuberts Stabat
Mater en Beethovens Mis in C met
Thomas Hengelbrock en het BalthasarNeumann-Ensemble en Bachs Hohe
Messe onder de baton van Ivor Bolton
met het Balthasar-Neumann-Ensemble.

PHILIP KNOWLES

De Nederlandse tenor Marcel Beekman
studeerde aan het Conservatorium in
Zwolle en bij Margreet Honig. Hij brak
internationaal door in de titelrol van
Rameaus Platée in de befaamde Robert
Carsen-productie in Theater an der
Wien, die onlangs werd hernomen in
Teatre del Liceu
onder de baton
van William
Christie. Hij
stond tijdens de
Salzburger
Festspiele in
Monteverdi’s
L’incoronazione di
Poppea, eveneens
met Christie, en
als Aristée/Pluton in Offenbachs Orphée
aux enfers. Hij vertolkte de rol van
Nodrice in Sacrati’s La finta pazza in de
Opéra Royal de Versailles, zong Vorst
Nilsky in Prokofjevs De Speler bij De
Nationale Opera, was in het Grand
Théâtre de Luxembourg te zien als
Tanzmeister in Adriadne auf Naxos en
stond tijdens de recente Ruhrtriennale
als Robert/Schäfer/Schafbock in Bäh
lamms Fest met Ensemble Modern. Op
zijn repertoire staan tevens rollen als
Mime (Wagners Ring des Nibelungen) en
Hauptmann (Wozzeck). Beekman werkte
met dirigenten als Sir Simon Rattle,
Reinbert de Leeuw, Iván Fischer en Ed
Spanjaard.
Eerder in de Matinee: o.a. Gebel Der
leidende, sterbende und begrabene Jesus
(2007), Martin Der Sturm (Adrian, 2008),
Stravinsky Canticum Sacrum (2009),
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Esther Kuiper Dimitri
De Nederlandse mezzo Esther Kuiper
studeerde aan het Conservatorium van
Amsterdam en was finaliste van de
50ste International Vocal Competition
in ’s Hertogenbosch. Ze was te zien als
La contessa di Ceprano (Rigoletto) bij De
Nationale Opera, als Dritte Dame (Die
Zauberflöte) in de
Brusselse Munt,
als Mrs. Segstrom
in Sondheims A
Little Night Music
bij De Nederlandse Reisopera en
als Sofia in
Monique Krüs’
The Tsar, his wife,
her lover and his
head tijdens het Peter de Grote Festival
Groningen en het Grachtenfestival
Amsterdam. Bij Muziektheater Transparant werkte ze mee aan Solitude, een
operaproductie met muziek van Purcell. Kuiper is ook actief als concert- en
oratoriumzangeres en heeft werken op
haar repertoire staan als de Matthäus- en
Johannes-Passion, het Weihnachtsoratorium,
Messiah, Pergolesi’s Stabat Mater en
Mozarts en Verdi’s Requiem.
Eerder in de Matinee: Wagner Die Walküre (Waltraute, 2019), Janáček Jenůfa
(Pastuchiňa/Barena, 2021)

SARAH WIJZENBEEK

NIELS REMIGIUS

Martijn Sanders Borov
De Nederlandse bas-bariton Martijn
Sanders studeerde aan het Utrechts
Conservatorium en in Wenen. Hij
debuteerde als Papageno (Die Zauberflöte)
tijdens de Wiener Mozart Woche in het
Schlosstheater Schönbrunn, gevolgd
door een debuut als Dandini in Rossini’s La cenerentola tijdens het
festival Kammeroper Schloss
Rheinsberg. Hij
was bij Opera
Zuid te zien als
Popolani (Offenbachs BarbeBleue), Figaro (Le
nozze di Figaro),
Papageno, Tonio (Pagliacci), Sagrestano
(Tosca) en Escamillo (Carmen). Bij De
Nationale Opera vertolkte hij de rol van
Zweiter Senator in Schrekers Die Gezeichneten, en hij zong bij de Nederlandse
Reisopera Patrocles in Michael Tippets
King Priam en Colline in de ‘pocketversie’ van La bohème. In Theater Aachen
was hij te zien als Fra Melitone (La forza
del destino) en Marchese d’Obigny (La
traviata). Sanders is ook actief als Lieden concertzanger en zong o.a. bij de
philharmonie zuidnederland Berlioz’
L’enfance du Christ en bij het Nederlands
Philharmonisch Orkest Debussy’s La
chute de la maison Usher.
Eerder in de Matinee: Delius A village
Romeo and Juliet (Shooting-gallery man
etc., 2018), Schreker Die Gezeichneten (3.
Senator / 1. Jüngling, 2019)

Wiebe-Pier Cnossen Lorek
Bariton Wiebe-Pier Cnossen studeerde
aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en zwaaide in 2003 als
Papageno (Die Zauberflöte) summa cum
laude af aan de masteropleiding opera
van de Dutch National Opera Academy.
Hij volgde masterclasses bij o.a. Christina Deutekom,
John Bröcheler
en Ian Bostridge.
Bij Holland Opera
vertolkte hij de
rol van Charon in
Chiel Meijerings
Styx en hij was bij
de Nederlandse
Reisopera te zien
als Marchese
d’Obigny in La traviata. Op zijn repertoire staan tevens rollen als Escamilio/
Dancaïro in Bizets Carmen, de titelrol in
Verdi’s Macbeth, Alfio (Cavalleria rusticana), Zurga (Les pêcheurs de perles) en
Don Pizarro in Fidelio (onder meer met
het Orkest van de Achttiende Eeuw).
Ook werkte hij mee aan de wereldpremière van Klaas de Vries’ Wake bij de
Nederlandse Reisopera en aan 8 songs for
a Mad King van Peter Maxwell Davies bij
Opera2day. Cnossen is ook actief als
concert- en oratoriumzanger en is
docent aan het Conservatorium van
Amsterdam.
Eerder in de Matinee: Schreker Die Gezeichneten (Freund / Diener / Ein riesiger
Bürger, 2019)
zangersbiogafieën Marijne Thomas

Tibbe Alkemade Un piccolo savoiardo
Tibbe Alkemade (*2006) is een altus uit
de Solistenklas van het Nationaal
Jongenskoor. Het Nationaal Jongenskoor staat onder leiding van sopraan
Irene Verburg en wordt georganiseerd
door stichting Vocaal Talent Nederland.
Het Nationaal Jongenskoor werkte
onder andere
mee aan Mahlers
Achtste symfonie
en Strauss’ Die
Frau ohne Schatten onder leiding
van Yannick
Nézet-Séguin,
Brittens War
Requiem onder
Bas Wiegers en
Bachs Matthäus-Passion onder Iván
Fischer. Tibbe deed zodoende op jonge
leeftijd veel ervaring op bij operaproducties, in concerten en oratoria, ook
als solist. Zeven jongenssopranen uit
het Nationaal Jongenskoor, onder wie
Tibbe, zongen in de Hollandfestivalproductie Aus Licht van Stockhausen. Tibbe
was ook een van de vier jongenssolisten
in Schumanns Szenen aus Goethes Faust
met het Radio Filharmonisch Orkest en
Markus Stenz (juni 2019), en later dat
jaar met Het Koninklijk Concertgebouworkest en Sir John Eliot Gardiner.
Op televisie was hij als solist te zien in
de serie ‘Jonge helden’ bij Podium
Witteman en bij het Koningsconcert.
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Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest,
opgericht in 1945, is een onmisbare
schakel in het Nederlandse muziekleven. Behalve het grote symfonische
repertoire speelt het orkest, meer dan
welk ander Nederlands symfonieorkest,
muziek van dit moment. Het betreft
vaak premières van werk dat in opdracht van de omroepseries NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdagconcert wordt geschreven. Vernieuwende
concertformats als Pieces of Tomorrow
en In the Living Room bereiken een
opvallend jong publiek. Vrijwel alle
concerten worden rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4. Dat betekent
vanzelf dat het Radio Filharmonisch
Orkest optreedt voor een live-publiek
dat vele tientallen malen groter is dan
een concertzaal ooit zou kunnen
herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september
2019 geleid door de Amerikaanse
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is
daarmee de eerste vrouwelijke chefdirigent van een Nederlands symfonieorkest. Canellakis heeft illustere voorgangers als Bernard Haitink
(beschermheer), Jean Fournet, Hans
Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap
van Zweden (honorary chief conductor)
en Markus Stenz. Het Radio Filharmonisch Orkest werkte samen met gastdirigenten als Pablo Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily Petrenko,
Christoph Eschenbach, John Adams,
Peter Eötvös, Charles Dutoit, Gennady
Rozhdestvensky, Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery Gergiev,

Antal Doráti, Kirill Kondrashin en
Leopold Stokowski. De Amerikaan
James Gaffigan is vaste gastdirigent
sinds 2011.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs
toegekend voor zijn verdiensten voor
het Nederlandse muziekleven, in 2017
de Concertgebouw Prijs (samen met het
Groot Omroepkoor).
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL
Wordt u ook vriend van het Radio
Filharmonisch Orkest? Zie
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/
VRIENDEN-VAN-HET-RFO

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot
Omroepkoor het enige professioneel
opererende koor van deze omvang in
Nederland. Al sinds zijn oprichting in
1945 is het koor een niet weg te denken
factor in het grote koor-symfonische
repertoire in ons land. Het zingt niet
alleen de koorpartijen in de opera’s,
oratoria en cantates in de concertseries
van de Nederlandse Publieke Omroep,
het brengt ook a cappella-concerten in
het Amsterdamse Concertgebouw en in
TivoliVredenburg en de Jacobikerk in
Utrecht. In de omroepseries zingt het
Groot Omroepkoor dikwijls hedendaags
werk. Niet zelden betreft het opdrachtwerken van Nederlandse componisten
zoals Wagemans, Wagenaar, Visman,
Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en
premières van werk van hedendaagse
buitenlandse componisten, onder wie
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre,

Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina
en Glanert, maar ook al ‘klassieke’
twintigste-eeuwse componisten als
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel,
Henze, Ligeti en Messiaen. Op de
palmares staan vele opera’s en koorwerken uit de negentiende, twintigste en
eenentwintigste eeuw. Uiteraard wordt
daarbij samengewerkt met de beste
orkesten. In de omroepseries is dat
doorgaans het Radio Filharmonisch
Orkest. Ook met Het Koninklijk Concertgebouworkest bestaat een lange en
zeer gewaardeerde samenwerking. De
eerste officiële chef-dirigent van het
Groot Omroepkoor was Kenneth Montgomery. Na hem waren respectievelijk
Robin Gritton, Martin Wright, Simon
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars
chef-dirigent. Op 1 maart 2015 trad
Klaas Stok aan als koorleider. De Engelsman Benjamin Goodson leidt het Groot
Omroepkoor sinds september 2020 als
chef-dirigent. Michael Gläser is vaste
gastdirigent sinds september 2010,
Peter Dijkstra is sinds september 2018
eerste gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot
Omroepkoor – samen met het Radio
Filharmonisch Orkest – de Concert
gebouw Prijs vanwege de belangrijke
bijdrage van het koor aan het artistieke
profiel van de Amsterdamse concertzaal.
 GROOTOMROEPKOOR.NL
Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op  VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL
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EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Roswitha Devrient
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Ruud Wagemakers
Annelieke van Beest
Iina Laasio
Danna Paternotte
Anna Sophie Torn
TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Eveline Trap
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Carien de Bakker
ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Frank Goossens
CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard
Ketevan Roinishvili

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Mario Torres
FLUIT
Ellen Alberts banda
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar
Hanspeter Spannring
HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
KLARINET
Esther Misbeek
Rick Huls
FAGOT
Hajime Konoe
Birgit Strahl
HOORN
Petra Botma-Zijlstra banda
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
TROMPET
Hans Van Loenen
Raymond Rook
Hessel Buma
TROMBONE
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof
Niels Jacobs
TUBA
Bernard Beniers
PAUKEN
Paul Jussen
SLAGWERK
Mark Haeldermans
Vincent Cox + banda
Esther Doornink
HARP
Ellen Versney
PIANO/HARMONIUM
Stephan Kiefer +banda

GROOT OMROEPKOOR

RADIO FILHARMONISCH ORKEST

BESCHERMHEER
Bernard Haitink
CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
EREDIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT
Sander Teepen

CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson
EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra
VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Annelie Brinkhof
Elise van Es
May Kristin Svanholm Hegvold
Titia van Heyst
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Marielle Kirkels
Esther Kouwenhoven
Elizabeth Poz
Annette de Rozario
Mijke Sekhuis
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Julia Westendorp
ALT
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Julia Mech
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOR
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Dolf Drabbels
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Benedict Quirke
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
BAS
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Menno van Slooten
Lars Terray
Hans de Vries
Nanco de Vries
Jan van Zelm
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VOLGENDE CONCERT
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25 september 2021, 14.15-ca 16.10 uur
Concertgebouw Amsterdam

LEWIS EN CANELLAKIS:
GEVECHT MET DE
ELEMENTEN
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Paul Lewis piano
Larcher Derde symfonie ‘A line above the
Sky’ (opdrachtwerk Concertgebouw Fonds
voor NTR ZaterdagMatinee en Radio Filharmonisch Orkest, Symphonieorchester
Vorarlberg, Sveriges Radios Symfoniorkester, Filharmonie Brno, City of Birmingham Symphony Orchestra en Orquesta
Sinfónica y León - wereldpremière)
Brahms Eerste pianoconcert
Chef-dirigent Karina Canellakis gaat
met Thomas Larcher hoog de bergen in.
En pianist Paul Lewis en zij beklimmen
de toppen van Brahms’ meesterlijke
Eerste pianoconcert.

Brahms’ vroege meesterwerk
Johannes Brahms heeft nooit een
conservatorium bezocht – niet als
leerling en niet als leraar. Hoe hij als
componist te werk ging weten we niet,
hij vernietigde zijn schetsen. Daardoor
lijkt het alsof hij in zijn Eerste pianoconcert als uit het niets de top van zijn
kunnen bereikte. Niets is minder waar.
Vijf jaar werkte hij eraan, van zijn
twintigste tot zijn vijfentwintigste. De
première was een diepe teleurstelling.
Aan een vriend schreef hij: “drie mensen klapten en de rest maakte sissende
geluiden. Zelf vind ik dat niet erg, maar
zoiets kun je je vrouw toch niet aandoen?” Dus verbrak hij zijn verloving.

Gevecht met de elementen
Tegenover Brahms’ gevecht met de
noten staat bij Thomas Larcher de
confrontatie met de natuur. Larcher
woont in de Oostenrijkse Alpen en
droeg zijn Derde symfonie op aan Tom
Ballard, een befaamde alpinist die in
2019 verongelukte. Een van zijn legendarische beklimmingen noemde hij ‘A
line above the sky’. Het inspireerde
Larcher tot een tweedelig werk: het
gevecht met de elementen wordt
gevolgd door een Trauermusik.

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

