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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.

Spiegelzaal 13.35-14.00 uur:  
Frederike Berntsen in gesprek met Tim Kliphuis
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luiste-
ren is voor de meeste 
Matinee bezoekers de 
ideale manier om van mu-
ziek te genieten. Daarom 
vragen wij u zoveel mo-
gelijk met elkaar rekening 
te houden, de telefoon op 

‘stil’ te schakelen en geen 
foto’s te maken voordat 
de muziek is uitgeklonken.BENT U AL 

VRIEND?
www.

vriendenvandematinee.nl

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 anticoronamaat regelen 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 15% 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

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

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 voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Zondag 10 oktober in Podium Witteman
Rosanne Philippens en The Vondel Strings spelen Haydn  
en Stravinsky. Pianist Nathalia Milstein legt zich toe op 
de Visions fugitives van Prokofjev. De Belgische sopraan 
Sabra el Bahri-Kathri (begeleid door pianist Martien 
Maas) is ditmaal Paul Wittemans ‘Jonge Held’. En Dekoor 
Close Harmony uit Utrecht, dat ooit op Pinkpop optrad 
met The Rolling Stones, is nu in de uitzending. 
zondag 10 oktober 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Zoals Richard Strauss de romantiek ver de twintigste eeuw in 
droeg en weer een referentiepunt werd voor componisten die in 
de late twintigste eeuw de romantische harmonie en emotie 
wilden terugbrengen, zo was Franz Schreker, die het roman-
tisch juk juist afschudde en doordrenkte met contemporaine 
invloeden, de ‘redder van de wagneriaanse impasse’ waarin 
volgens de toenmalige muziekcriticus Paul Bekker de Duitse 
muziek verkeerde. En zo is John Adams de man die de repeti-
tieve muziek, die in de jaren zestig en zeventig van de twintig-
ste eeuw opgang deed, meer body en toekomst gaf en relevant 
maakte voor de eenentwintigste eeuw. Misschien is de Neder-
landse componist Tim Kliphuis wel dé componist om de nog 
immer bestaande kloof tussen jazz en de (hedendaagse) klas-
sieke muziek te slechten en een taal te initiëren die als vanzelf-
sprekend laveert tussen jazz, pop, klassiek, hedendaags en 
volksmuziek. In elk geval is zijn tripelconcert voor viool, cello, 
piano en orkest Phoenix Reborn, dat vandaag in première gaat, 
een enerverende poging om als een hybride klanklichaam 
boven de genres te staan en bezigt hij een taal die verder onder-
zoek en navolging verdient. 

John Adams – The Chairman Dances
John Coolidge Adams maakt al decennialang furore als de 
componist die het niemandsland tussen de eeuwenoude klas-
sieke muziektraditie van de westerse wereld en de twintigste-
eeuwse stromingen die diezelfde traditie probeerden te nege-
ren een klank heeft gegeven. Hij lijkt een componist die boven 
de partijen staat, die oud en nieuw en Oost en West samen-
brengt in een muziek die ‘best of both worlds’ verenigt. Geen 
ongrijpbaar modernisme, geen hoogst intellectuele opeenstape-
lingen van dissonanten, en geen eindeloze repetitie van uitge-
kauwde drieklanken, Adams is niet alleen de man die de 
muziek van de twintigste en eenentwintigste eeuw bij een 
breder publiek heeft gebracht, hij is ook de componist die 
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Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL



4 5Tim Kliphuis – Phoenix Reborn
“Een reactie op de coronacrisis en in het verlengde daarvan de 
huidige toestand in de wereld”, zo karakteriseert Tim Kliphuis 
Phoenix Reborn, het tripelconcert voor viool, cello, piano en 
orkest dat hij in opdracht van de ZaterdagMatinee schreef. “Hoe 
moeten we omgaan met de wereld en de kunsten om een 
dergelijke crisis en andere rampen in de toekomst te voorko-
men, luidde de achterliggende vraag voor mij. Daarbij speelt 
vooral ook het klimaat een grote rol, want daar hangt onze 
toekomst volledig mee samen. De mens moet een vorm vinden 
om een minder heftige impact op de aarde te hebben.”
Kliphuis toont net als Adams een maatschappelijke betrokken-
heid en doet een poging tot een instrumentaal antwoord in 
drie delen die de tijd voor de crisis en in bredere zin de ontwik-
keling van de mensheid op aarde tot nu toe, de stilstand en de 
(klimaat)crisis en een blik op een betere toekomst tot onder-
werp hebben. Het eerste deel Inception wordt steeds hectischer 
en chaotischer en draait vooral om 
het conflict tussen de solisten en het 
orkest, het tweede deel Reflection 
nodigt uit tot introspectie en in het 
slotdeel, Conversion, lijkt het conflict 
van Inception zich op te lossen en 
ontstaat er een vorm van harmonie, 
samenspel tussen de solisten en het 
orkest. Een manier om duidelijk te 
maken dat de mens en de kunst 
telkens weer uit de as herrijzen, aldus 
Kliphuis. “Ik ben in de afgelopen 
lockdown op scholen geweest en met 
jongeren in gesprek gegaan over hun 
toekomstvisie, en ben daar heel 
hoopvol van geworden. Als we snel 
gaan luisteren naar de aankomende 
generatie dan zal er veel gebeuren 
denk ik.”
Tot zover het idee achter de noten die 
volgens de componist “meer naar het 
Matineepubliek toegeschreven zijn 
dan in eerdere werken”.  Kliphuis is 

werkelijk een weg wijst, zo lijkt het. Hij deed en doet dat door 
niet alleen vooruit, maar vooral ook terug te kijken. Zo klinkt 
romantische traditie van de grote solisten in Grand Pianola 
Music, de hele muziekhistorie van de tonaliteit tot Schönberg 
passeert in zijn Harmonielehre, de operatraditie heeft een plek 
gekregen in theaterwerken als The Death of Klinghoffer, Nixon in 
China en Doctor Atomic, de gelaagdheid van Charles Ives klinkt in 
My Father knew Charles Ives en de oosterse traditie echoot in The 
Dharma at Big Sur. Het leverde hem eind 2019 de prestigieuze 
Erasmusprijs op. Na Olivier Messiaen in 1978 en Mauricio Kagel 
in 1998 was hij pas de derde componist die deze eer te beurt 
valt.
Ondertussen probeert Adams ook maatschappelijk betrokken te 
zijn en openlijk maatschappijkritiek te leveren. Dat deed hij al 
in zijn vroege muziektheatrale werken zoals The Death of Kling-
hoffer uit 1990 en zijn in 1987 voltooide Nixon in China. Wat dat 
aangaat spreekt ook The Chairman Dances, een ‘out-take’ van de 
derde akte van Nixon in China zoals de componist het noemt, 
boekdelen. Het werk dat al in 1985, in Adams’ ‘melodieloze’ 
vroegste periode, ontstond is geen bewerking van een opera-
fragment, maar een nieuw stuk dat aan de opera vooraf ging, 
“een opwarmer om aan de volledige opera te beginnen”. 
In de opera is deze tot losse bouwstenen gedecomponeerde en 
weer in elkaar gezette foxtrot min of meer Adams’ versie van 
Richard Strauss’ Dans van de zeven sluiers uit de opera Salome. 
Tijdens een saai staatsbanket in China stapt ‘Mevrouw Mao’, de 
voormalige actrice Chiang Ch’ing, naar voren en nodigt Mao, 
tot dan toe alleen aanwezig als een immens portret aan de 
wand, uit om te dansen. “Come down, old man, and dance.” 
Het vervolg is een repetitief fundament in een soort A-B-A-vorm 
doorspekt met hints van filmmuziek – Adams herinnert in de 
noten dankbaar aan het feit dat Madame Mao ooit begon als 
filmactrice in Sjanghai – en jazz van een big band waarvan de 
musici te veel gedronken lijken te hebben. In de A-sectie klin-
ken vol bravoure boven een voor die periode typisch energetisch 
repeterende Adams-textuur verschillende thema’s. In het 
middendeel is er even plaats voor melancholie en wat (bijna-)
menselijke romance. Uiteindelijk keert de A-sectie gevarieerd 
en naar het einde toe grotesker en schrijnender terug en zet 
Adams de idioterie van een dictatuur treffend in noten neer. 

Tim Kliphuis

John Adams
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6 7muziekdramatische werken, wat resulteerde in latere opera’s 
als Die Gezeichneten (1918) en Der Schatzgräber (1920). 
Schreker werd door critici en muziekliefhebbers beschouwd als 
de redder van de Duits-Oostenrijkse muziek. Hij combineerde 
de invloed van Wagner met de taal van Debussy en werd zo de 
vaandeldrager van de Duitse variant van het impressionisme. 
Helaas kon Schreker die status niet lang vasthouden. Kort na de 
Eerste Wereldoorlog werd hij ingehaald door de progressieve 
muzikale ontwikkelingen, en al snel na zijn dood in 1934 
raakte hij, ook nog eens weggezet als entartete componist, 
grotendeels in de vergetelheid. Pas in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw was zijn ster weer rijzende. Dat kwam vooral 
door de herwaardering van Der ferne Klang, waaruit het 
Nachtstück, de orkestrale interlude uit de derde akte, regelmatig 
het concertpodium haalde.
Dit Nachtstück was ook de eerste muziek uit de opera die in 1909 
een uitvoering beleefde. De stormachtige ontvangst was voor 
Schreker een stimulans om de opera in 1910 te voltooien. 
Het Nachtstück is ook een prachtige samenvatting van de sfeer 
van de opera waarin het thema ‘verlangen’ centraal staat. De 
hoofdpersoon Fritz, een componist, verlaat zijn jeugdliefde 
Grete omdat hij een ‘ferne Klang’ in zijn hoofd hoort die hij 
eerst in noten moet vangen. Zijn leven gaat voorbij zonder in 
zijn opdracht te slagen. In de dromerige interlude van de derde 
akte trekt, aldus Schreker, “een mislukt leven voorbij aan de 
ogen van de held; het is pas bij het aanbreken van de dag dat 
hij vrede en redding vindt.”

Richard Strauss – Don Juan
Hoewel hij lange tijd niet tot de revolutionaire helden van de 
late negentiende en vroege twintigste eeuw werd gerekend, is 
Richard Strauss richtingbepalend geweest voor een belangrijke 
onderstroom in de twintigste eeuw. Terwijl de Franse componis-
ten de tonaliteit hoog boven de aarde lieten zweven en de 
Oostenrijkers onder aanvoering van Arnold Schönberg in 
Mahlers laatste symfonieën genoeg aanknopingspunten vonden 
om de tonaliteit maar geheel los te laten, bleef het werk van 
Strauss een vertrekpunt voor de verkenning van eventuele 
verdere mogelijkheden van het tonale stelsel. Mede dankzij het 
feit dat vormen van tonaliteit sinds de laatste decennia van de 

weliswaar een klassiek opgeleide violist, maar hij vond uitein-
delijk zijn heil veel meer in de vrijheid van de jazz en de spon-
tane improvisaties van veel volksmuziek. Die ontwikkeling is 
terug te horen in zijn werk dat enerzijds dicht bij de traditio-
nele jazz ligt en anderzijds een amalgaam is van moderne jazz, 

volksmuziek, pop en klassiek waarin 
improvisatie en strikt voorgeschreven 
noten elkaar vinden. Wat dat aangaat werkt 
Kliphuis niet anders dan Bach, Mozart, 
Schubert en recenter Stravinsky (en van-
daag de dag iemand als John Adams) die als 
een spons alle stijlen en vormen opzogen 
en -zuigen om deze vervolgens naar hun 
hand te zetten.
Phoenix Reborn is wat dat aangaat niet 
anders. “Ik heb deze keer alleen wat meer 
geluisterd naar werk van bijvoorbeeld Igor 
Stravinsky”, zegt Kliphuis over het werk. “In 
eerdere werken waren veel zaken op een 
jazzmanier voorspelbaar. Nu heb ik meer 

genoteerd en bij vlagen veel dissonanter geschreven dan voor-
heen. Het gaat orkesttechnisch verder dan ik alles wat tot nu toe 
gecomponeerd heb. Wat dat aangaat is Phoenix Reborn echt een 
enorm orkestwerk.” Toch zou het Kliphuis niet zijn als zijn jazzy 
achtergrond geen rol zou spelen. En die handtekening blijkt al 
uit de samenstelling van het solistentrio. Celliste Ella van Poucke 
is geheel klassiek geschoold en heeft daarom een nagenoeg 
volledig genoteerde partij. Pianist Michiel Borstlap is in elke 
vezel een jazzpianist, heeft alleen maar akkoordenschema’s voor 
zijn neus en improviseert bijna alles. En de violist in Kliphuis zit 
daar tussenin met een deels genoteerde en deels geïmproviseer-
de partituur. “Alleen in de cadens van het derde deel improvise-
ren we alle drie even. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt.”

Franz Schreker – Nachtstück
Met de première van de opera Der ferne Klang meldde de Oosten-
rijkse componist Franz Schreker zich in 1912 in één klap aan 
het front van het internationale componistenlegioen. Onder 
anderen Arnold Schönberg en Alban Berg roemden het werk, 
en de componist kreeg meteen vele aanbiedingen voor meer 

Franz Schreker

“Als we snel gaan luisteren naar 
de aankomende generatie dan 
zal er veel gebeuren denk ik.”

- Tim Kliphuis



98 Lawrence Renes
De Nederlands-Maltese dirigent Law-
rence Renes leidt zowel operaproduc-
ties als symfonisch repertoire. In 
seizoen 2019-2020 dirigeerde hij Billy 
Budd bij San Francisco Opera, werk van 
Strauss en Prokofjev bij het London 
Philharmonic Orchestra, en concert-
programma’s bij onder andere het 
Orchestre National de Lyon, het Mahler 
Chamber Orchestra en het Residentie 
Orkest. Hij dirigeerde veel in Azië, bij 
het Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra en het NHK Symphony 
Orchestra, tijdens het Beijing Music 
Festival bracht hij de Chinese première 
van George Benjamins Written on Skin 
en debuteerde hij bij het Sydney Sym-
phony Orchestra. Eerder was hij chef-
dirigent bij de Bremer Philharmoniker 
en Het Gelders Orkest en te gast in de 
operatheaters van Brussel, Seattle, 
Lissabon en Santa Fe, en bij het Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France, de Filharmonische orkesten van 
Oslo en Helsinki, New Zealand Sym-
phony Orchestra, Seoul Philharmonic, 
het Royal Scottish National Symphony 
Orchestra en het BBC Symphony Or-
chestra. In Nederland leidde hij boven-
dien veel producties van de Nationale 
Reisopera en De Nationale Opera. In 
zijn tijd als artistiek leider van de 
Koninklijke Opera van Zweden (2012-
2017), reikte zijn repertoire van Mozart 
tot nu. Als pleitbezorger van de nieuwe 
muziek dirigeerde hij veel werk van 
John Adams, met producties van Nixon 
in China bij San Francisco Opera en 
Doctor Atomic bij English National Opera 

en De Nationale Opera in Amsterdam, 
en orkestwerken bij het London Phil-
harmonic en het Hong Kong Philhar-
monic Orchestra, het Mahler Chamber 
Orchestra en het Koninklijk Filharmo-
nisch Orkest van Stockholm. Lawrence 
Renes onderhoudt bovendien nauwe 
banden met George Benjamin, Mark 
Anthony Turnage, Guillaume Con-
nesson en Robin de Raaff.
Eerder in de Matinee: Nunes Quodlibet 
(1998), werken van Bernstein, Fripp, 
Gershwin, de Gurdjieff en Stalling (2002), 
Britten Owen Wingrave (2003), Adès 
America, a Prophecy (2004), De Raaff
Orphic descent, Zimmermann Stille und 
Umkehr, Hartmann Concerto funebre & 
Mozart Maurerische Trauermusik (2020)

twintigste eeuw weer een optie vormen voor diverse componis-
ten, hebben de werken van Strauss nog niets aan actualiteit en 
zeggingskracht verloren.
Met Don Juan opus 20, geschreven in 1888-1889, publiceerde 
Strauss op 25-jarige leeftijd zijn eerste echte symfonisch ge-
dicht. Net als zijn grote voorbeeld Franz Liszt veelvuldig deed, 
baseerde Strauss zich op een gegeven uit de literatuur: Don 
Juans Ende, het onvoltooide toneelstuk in versvorm van Nikolaus 
Lenau uit 1844. Hoewel Strauss het verhaal niet geheel op de 
voet volgt, legt hij wel de link met het toneelstuk door in de 
partituur enkele citaten op te nemen. Wat Strauss in Don Juan 
vooral weergeeft is een portret van een man die zijn zoektocht 
naar de ideale vrouw voortzet in de wetenschap haar nooit te 
zullen vinden. 
Na de première op 11 november 1889 in Weimar, waar Strauss 
hofkapelmeester was, ging het stuk al snel de grenzen over als 
een schoolvoorbeeld van het ‘laat negentiende-eeuwse moder-
nisme’. 
Strauss wist ook direct alles wat zijn symfonische gedichten tot 
een uniek oeuvre maakt te presenteren in Don Juan. De invloed 
van Wagner is nog voelbaar, maar de schitterende lange melo-
dielijnen, de rijke harmonische taal, de ritmische vitaliteit en 
bovenal het gevoel voor muzikaal drama vormen een krachtige 
eigen signatuur. Bovendien bevrijdde Strauss zich van het juk 
van de traditionele vormen door zijn werk te organiseren in 
verhalende episodes. Deze episodes worden in Don Juan bijeen 
gehouden door het direct aan het begin klinkende thema dat 
Don Juan zelf representeert. Na een tweetal liefdesscènes komt 
Don Juan op een gemaskerd bal terecht en speelt Strauss met 
de verschillende thema’s totdat de hoofdpersoon zich op de 
begraafplaats bevindt en het beeld van de edelman die hij ooit 
doodde balorig aan tafel uitnodigt. Diens zoon verschijnt en 
Don Juan sneuvelt in het onvermijdelijke duel. Een prachtig 
coda, waarin voor wie het horen wil de laatste ademtochten en 
spiercontracties van Don Juan klinken, markeert het einde van 
een leven vol pracht, praal en opwinding.

Paul Janssen
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10 11Michiel Borstlap
Michiel Borstlap studeerde piano aan 
het Hilversums Conservatorium bij 
Henk Elkerbout en Rob Madna. In 1992, 
het jaar van zijn afstuderen, won hij bij 
de Europe Jazz Contest in Brussel twee 
eerste prijzen: als solist en met de band 
Meeting Point. Twee jaar later stond hij 
op het North Sea Jazz Festival. In 1996 
werd hem de Thelonious Monk / BMI 
Composers Award toegekend voor 
Memory of Enchantment. Herbie 
Hancock en Wayne Shorter zetten dit 
werk op hun album ‘1+1’ en namen het 
mee op hun wereldtournees. In 2003 
schreef Borstlap in opdracht van de 
emir van Qatar Avicenna, de eerste 
Arabische opera ooit. Hij trad op met de 
Canadese zanger Gino Vannelli, met 
zijn Eldorado Concert & Club en de 
drummer Bill Bruford. In 2008 sleepte 
hij een Gouden Kalf in de wacht voor 
zijn muziek voor de film Tiramisu van 
Paula van der Oest. Met de jazz-forma-
tie BBG (Bennink-Borstlap-Glerum) won 
hij de Edison Jazz Award 2009. Zijn 
soloalbum ‘Frames’ (2014) speelde een 
centrale rol in zijn samenwerking met 
het Scapino Ballet Rotterdam (2015-
2019). Museum de Fundatie in Zwolle 
verwierf zijn geluidssculptuur ‘Audire 
et Videre I’. In 2019 ondernam Michiel 
Borstlap een internationale tournee 
met harpiste Lavinia Meijer. Uit een 
samenwerking met techno-dj Joris 
Voorn resulteerde een EP.  Zijn laatste 
album ‘MVSES’ kwam uit in maart van 
dit jaar, het is inmiddels meer dan 
5.000.000 keer gestreamd.

Ella van Poucke
De in Amsterdam geboren Ella van 
Poucke won de Premio Chigiana 2017 en 
de Grachtenfestivalprijs 2017, en verder 
eerste prijzen bij de Isang Yun cellocom-
petitie en het Princes Christina Con-
cours 2008. Op haar tiende debuteerde 
zij in het Concertgebouw. Bij de Cello 
Biennale 2012 in Amsterdam speelde zij 
de première van het voor haar geschre-
ven Dragonfly van de Fin Uljas Pulkkis.  
Kamermuziek speelde zij met András 
Schiff, Gary Hoffman, Nobuko Imai, 
Tabea Zimmermann, Christian Tetzlaff, 
Viviane Hagner, Lawrence Power, Gidon 
Kremer, Colin Carr, Pavel Vernikov, Vilde 
Frang, Simone Lamsma, Christiaan Bor, 
het Pražák Quartet, het Schumann 
Quartett en haar broer Nicolas van 
Poucke. Ella van Poucke studeerde aan 
het Koninklijk Concertvatorium in Den 
Haag en bij Godfried Hoogeveen aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Zij 
volgde masterclasses bij en werkte met 
András Schiff, Miklós Perényi, Daniel 
Barenboim, Christoph Eschenbach, Yuri 
Bashmet, Steven Isserlis, Menahem 
Press ler, Anner Bijlsma, Mischa Maisky 
en het Emerson Quartet. Van 2009 tot 
2016 studeerde zij bij Frans Helmerson 
aan de Kronberg Academy Masters in 
Duitsland; van 2016 tot 2019 was zij 
artist in residence bij de Koningin 
Elisabeth Muziekkapel in Brussel, waar 
zij studeerde bij Gary Hoffman. Ella van 
Poucke bespeelt een cello van Maggini 
(1620), haar vriendelijk ter beschikking 
gesteld door een anonieme begunstiger. 
Eerder in de Matinee: Pärt Johannes-Pas-
sie (2021)

Tim Kliphuis
De Nederlandse violist Tim Kliphuis 
studeerde (klassiek) viool aan het 
Conservatorium van Amsterdam, maar 
vond zijn eigen geluid op het scheids-
vlak tussen klassiek, gypsy jazz en folk. 
Hij trad op met grootheden als Roby 
Lakatos, Les Paul, Stochelo Rosenberg, 
Richard Galliano en Frankie Gavin. 
Sinds 2010 componeert hij in toene-
mende mate voor klassieke orkesten en 
ensembles, vaak in combinatie met zijn 
Trio met gitarist Nigel Clark en bassist 
Roy Percy. Doorlopende samenwer-
kingen zijn er met Nederlands Kamer-
orkest, het Residentie Orkest, het 
Tallinn Chamber Orchestra en Cape 
Town Philharmonic. Kliphuis won de 
Scottish International Jazz Award, de 
Cape Town Woordfees Trofee en de 
Poolse Swing Raven Award. Als Sony 
Classical Artist bracht hij twee albums 
met orkest uit: ‘Reflecting the Seasons’ 
(2016) en ‘Concertos’ (2018), waarop o.a. 
zijn vioolconcert Ulysses staat. Hij is 
docent improvisatie bij de conservato-
ria van Amsterdam en Den Haag en 
geeft wereldwijd masterclasses op 
concoursen en festivals. Hij schreef 
twee jazz viool-lesboeken, en op zijn 
internationale zomercursus ‘Grappelli-
Django Camp’ komen jaarlijks leerlin-
gen uit 25 landen. Kliphuis is curator 
van de Nacht van de Viool en program-
meerde de World Fiddle Night op het 
Celtic Connections festival in Glasgow. 
Hij treedt ook op met het Tim Kliphuis 
Sextet (met Janneke van Prooijen, Frank 
Brakkee en Charles Watt).
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Bernard Haitink

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF  
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Carien de Bakker
Marijke Mulder
Danna Paternotte

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Frank Goossens
Stanislava Stoeva

CELLO
Michael Stirling
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Maaike Peters

CONTRABAS
Wouter Swinkels
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Dominique Chabot
Reinout Hekel
Dobril Popdimitrov

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink
Jan Roel Hamersma
Jennifer Heins

HARP
Ellen Versney
Veronique Serpenti

CELESTA
Stephan Kiefer
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Tillustere 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

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziekle-
ven. Behalve het grote symfonische 
repertoire speelt het orkest, meer dan 
welk ander Nederlands symfonie orkest, 
muziek van dit moment. Het betreft 
vaak premières van werk dat in op-
dracht van de omroep series NTR Zater-
dagMatinee en AVROTROS Vrijdagcon-
cert wordt geschreven. Vernieuwende 
concertformats als Pieces of Tomorrow 
en In the Living Room bereiken een 
opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitge-
zonden 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 Ameri-
kaanse chef-dirigent Karina Canellakis. 
Zij is daarmee de eerste vrouwelijke 
chef-dirigent van een Nederlands 
symfonieorkest. Canellakis heeft 



15zaterdag 16 oktober 2021, 13.30 uur
Concertgebouw Amsterdam

STEVE REICH 85!

Colin Currie Group
Synergy Vocals

Colin Currie slagwerk en muzikale leiding

Steve Reich 
Tehillim
Traveler’s Prayer 
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, 
Southbank Centre, Carnegie Hall, Cité de la 
Musique-Philharmonie de Paris, Hamburg-
Musik GmbH, Cal Performances en Tokyo 
City Opera City Cultural Foundation, met 
steun van de Vrienden van de Matinee - 
wereldpremière
Music for 18 Musicians

De Amerikaanse componist Steve Reich 
vond een nieuw idioom door zijn licht 
ook op te steken buiten de grenzen van 
de klassieke muziek. Hij wordt 85, en 
alleen al dát is reden voor een complete 
Reich -Matinee.

Reich in de klassieke canon
Er zijn componisten die werken zoals 
fotografen: veel materiaal maken en het 
nageslacht de beste werken laten uitkie-
zen. Zo niet Steve Reich: elk werk dat hij 
vanaf de jaren zestig maakte, is raak 
geschoten en heeft inmiddels zijn plaats 
in de klassieke canon gevonden. Combi-
neerde hij in zijn sleutelwerk Music for 18 
Musicians zijn ervaringen met Ghanese 
Ewe-drummers met een nieuw gevonden 

harmonische taal, zo vond hij in Tehillim 
de melodie in zijn muziek, en zijn 
joodse wortels in zijn leven.

Wereldpremière
Reichs nieuwe werk Traveler’s Prayer 
(reizigers-gebed), dat hij in coronatijd 
componeerde in opdracht van o.a. de 
ZaterdagMatinee, ontleent zijn titel aan 
het joods gebedenboek. “Een van de 
redenen om dit werk te schrijven is dat 
ik 83 jaar oud ben”, aldus Reich. “De 
reis kan natuurlijk van New York naar 
Californië zijn, maar ook van dit leven 
naar het volgende. Wat dat ook moge 
zijn.”

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE
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zaterdag 23 oktober 2021, 13.00 uur
Concertgebouw Amsterdam

RENÉ JACOBS EN 
TELEMANNS ORPHEUS
B’Rock Orchestra
René Jacobs dirigent

Orpheus Krešimir Stražanac bariton
Orasia Kateryna Kasper sopraan
Eurydice Mirella Hagen sopraan
Eurimedes David Fischer tenor
Cephisa / Priesterin Salomé Haller sopraan
Pluto Christian Immler bariton
Ascalax Benno Schachtner countertenor

Georg Philipp Telemann Orpheus 
Nederlandse première

Die wunderbare Beständigkeit der Liebe oder 
Orpheus – het is een hele titel voor de 
zelden gehoorde opera van Telemann. 
René Jacobs zal aantonen: de componist 
stond zijn mannetje naast Bach en 
Händel.

Telemann de polyglot:  
echte Europese opera
Hij blijft een beetje het ondergeschoven 
kindje naast Bach en Händel, maar 
Telemann werd in zijn tijd minstens zo 
hoog gewaardeerd als die twee andere 
Duitse titanen. Ook op het gebied van 
oratorium en opera was hij meer dan 
verdienstelijk. Zijn versie van het 
beroemde Orpheus-verhaal laat meteen 
zien hoe polyglot Telemann was. 
Hoewel zijn opera grotendeels in het 
Duits wordt gezongen, leende hij 
teksten van zijn collega’s Händel en 
Lully, en zette hij hun aria’s opnieuw 
op muziek, maar dan wel in het Itali-
aans en het Frans. Zo werd zijn Orpheus 
een echte Europese opera, hoewel 
sommigen het een ‘muzikale hutspot’ 
vonden. Natuurlijk bewijst het Orpheus-
verhaal de kracht van zang en muziek. 
Hoewel Orpheus, hier een bariton-rol, 
faalt en naar Eurydice omkijkt in de 
onderwereld, blijft hij haar toch trouw, 
vandaar die ‘wunderbare Beständigkeit 
der Liebe’.

250 jaar na de première herontdekt
In 1726 ging de opera in première in 
het Theater am Gänsemarkt in Ham-
burg, waar ook Händel ooit zijn car-
rière was begonnen. Pas midden jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd de 
partituur herontdekt, wat deze eerste 
uitvoering in Nederland extra bijzonder 
maakt.

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE
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16 zaterdag 30 oktober 2021, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

SIBELIUS’ VIOOLCONCERT 
EN DE SCHREEUW 
VAN DE NATUUR

Radio Filharmonisch Orkest
Bas Wiegers dirigent

Simone Lamsma viool

Ke Xu Roar of nature Nederlandse première
Jean Sibelius Vioolconcert
Sergej Prokofjev Zesde symfonie

Simone Lamsma keert terug in de 
Matinee. Duistere atmosferen omgeven 
de vele tinten wit in Sibelius’ Vioolconcert.

Onuitsprekelijke natuurdrift
Met Roar of Nature won de Chinese 
componist Xu Ke in 2019 de Eerste Prijs 
tijdens het Young Composer’s Program-
me van het National Centre for the 
Performing Arts in Beijing. Kees Vlaar-
dingerbroek, artistiek leider van de 
ZaterdagMatinee, zat in de jury en 
herinnert zich “een duister stuk voor 
groot orkest, waarin een onuitspreke-
lijke natuurdrift tot uiting komt”.
De natuur was ook een grote inspiratie-
bron voor Jean Sibelius. De gelaagde 
orkestraties van zijn Vioolconcert zijn 
dikwijls geduid als het muzikale equi-
valent van ruige ijsvlakten of besneeuw-
de naaldwouden. Neem het glinsteren-
de strijkers tapijt waarmee het eerste 
deel opent: alsof je de poolwind door de 
bomen hoort suizen. De Britse musico-
loog Donald Tovey hoorde in de woeste 
volksdansritmiek van de finale een 
‘polonaise voor ijsberen’.

Prokofjevs duistere Zesde
Sergej Prokofjevs Zesde symfonie stamt 
uit 1947 en vormt met haar donkere, 
sombere ondertoon een aangrijpende 
klaagzang voor de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog. Daarmee 
schopte de componist tegen het zere 
been van Stalin. Nog geen jaar later 
werd het werk door het Sovjetregime in 
de ban gedaan.
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