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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 12.50-13.15 uur:  
Anthony Fiumara en Frits van der Waa in gesprek over Steve Reich
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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

zie bladzijde 16

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

Live webcast
Een videoregistratie van 
dit concert wordt recht-
streeks uitgezonden via 
internet.
 NPORADIO4.NL/LIVE

Zondag in Podium Witteman
Paul Witteman ontvangt de boventoonzangers en 
instrumentalisten van het ensemble Huur-Huur-Tu uit 
Toeva (Russische Federatie, nabij Mongolië). Het ensem-
ble werkte de voorbije dertig jaar met o.a. het Kronos 
Quartet en Ry Cooder. Pauls ‘Jonge Held’ is Charlotte 
Spruit. De violiste speelt Clara Schumann samen met 
Caspar Vos. En: huisensemble Fuse is erbij!
zondag 17 oktober 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

De NTR ZaterdagMatinee viert de 85ste verjaardag van Steve 
Reich met een concert waarin een opdrachtwerk Traveler’s Prayer 
centraal staat. Het wordt geflankeerd door twee composities die 
hem wereldfaam brachten, Tehillim en Music for 18 Musicians. 
Met Philip Glass, Terry Riley en La Monte Young geldt Reich als 
grondlegger van de minimal music, een genre dat in de jaren 
zestig van de vorige eeuw ontstond. Het was een Amerikaans 
antwoord op de seriële muziek waarin regels konden leiden tot 
moeilijk te doorgronden complexiteit. Ook minimal music-com-
ponisten hebben zich vanaf het begin bediend van regels die de 
vorm en de voortgang van de muziek bepalen. Maar bij hen is 
het resultaat steeds transparant. Wel kon hun procesmatige 
aanpak aanvankelijk leiden tot composities van lange duur. 
Soms kon een enkel stuk meerdere uren in beslag nemen. Dat 
geldt overigens niet voor de werken van Steve Reich in dit 
concert.

Repetitive music
Genoemde componisten werken vaak met herhaalde patronen 
in hun melodieën. Daarom heet het genre ook wel repetitive 
music. Maar er zijn wel degelijk aanzienlijke verschillen in hun 
werkwijze. Zo gebruikt La Monte Young zogeheten ‘reine 
intonatie’ – stemmingen die afwijken van het systeem dat 
gemeengoed is in westerse academische muziek waarin binnen 
het octaaf twaalf tonen met (vrijwel) even grote onderlinge 
afstanden zitten. Hij speelt die zelf op verstemde toetsinstru-
menten in lange uitvoeringen die overgoten worden met 
kleurenprojecties, verzorgd door zijn echtgenote Marian Za-
zeela. In de muziek van Terry Riley is te horen dat hij ooit in 
zijn onderhoud voorzag als jazzpianist, en dat hij, net als La 
Monte Young, jarenlang les heeft genomen bij Pandit Pran 
Nath, een gevierd zanger in de klassieke Indiase dhrupad-stijl. 
Veel van zijn composities, waarin hij ruimte laat voor improvi-
satie, hebben elementen die doen denken aan Indiase raga’s. 

STEVE REICH 85!

61e seizoen 16 oktober 2021

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@zaterdagmatinee



4 5snaren en blazers”, klinkt 
het in de tekst. Deze woor-
den zijn grotendeels weer-
spiegeld in de bezetting van 
het ensemble waar Reich 
Tehillim voor geschreven 
heeft.

Traveler’s Prayer
Voor Traveler’s Prayer (2020) 
keert Steve Reich terug naar 
een thema dat hij twintig 
jaar eerder behandeld had 
in WTC 9/11, indertijd ge-
schreven voor het Kronos 
Quartet. In het laatste deel 
van dat werk haalde hij 
twee citaten uit de Bijbel 
aan, respectievelijk afkom-
stig uit het Boek der Psal-
men en Exodus. Het eerste 
citaat, het reizigersgebed, 
wordt doorgaans gereci-
teerd aan het begin van een 
reis. In de context van de 
aanslagen op het World 
Trade Center in 2001 gaf 
Reich het de lading van een 
overgang van dit bestaan 
naar gene zijde. Die citaten gebruikt hij nu opnieuw, maar nu 
in omgekeerde volgorde en aangevuld met een vers uit Genesis.
In de eerste twee delen van Traveler’s Prayer baseert Reich zich op 
twee cantorale zangtradities, zoals die gebezigd worden in de 
Verenigde Staten en in Italië. Voor het derde en laatste deel 
componeerde hij de muziek zelf, net als in Tehillim. Het ensem-
ble bestaat uit twee sopranen, twee tenoren, twee vibrafoons, 
een piano en een dubbel strijkkwartet. Opnieuw schrijft hij de 
melodieën in canon, maar hij past daarin ook omkeringen toe, 
waarbij de melodie van achter naar voor klinkt (retrograde), de 
melodische contour omgeklapt wordt (inversie) of beide tegelijk 

Philip Glass heeft ritmepatronen gebruikt die verwantschap 
tonen met de ritmische grondslagen van Indiase klassieke 
muziek, met name in Einstein on the Beach, waar hij ze laat 
zingen en reciteren als cijfers. Daarnaast is zijn muziek altijd te 
herkennen door zijn gebruik van gebroken akkoorden. Steve 
Reich begon met een procedé dat hij phase shifting noemde. Hij 
speelde een loop van een opname af met twee bandrecorders, 
waarvan er een net iets sneller liep. Daardoor raakte die steeds 
verder voor, totdat ze uiteindelijk weer samenvielen. Dat 
principe paste hij toe in zijn vroege composities, zoals Drum-
ming uit 1971. Tegen de tijd dat hij Music for 18 Musicians schreef, 
was hij daarvan afgestapt. Wel hanteerde hij een techniek die 
rechtstreeks met de faseverschuiving te maken had: de canon. 
Daarnaast schreef hij herhalende melodische cellen, die hij na 
een of meer herhalingen met enkele noten uitbreidde, tot de 
resulterende melodie een hele cyclus vulde. Die technieken 
kenmerken veel van zijn werk. Van de vier genoemde minimal 
music-componisten is Reich de enige die intensief gebruik 
maakt van percussie.

Tehillim
Voor Tehillim (1981) grijpt Reich, op aanraden van zijn vrouw 
Beryl Korot, terug op zijn joodse achtergrond. Het is het eerste 
werk waarin hij gebruik maakt van gezongen teksten. Die zijn 
afkomstig uit het Boek der Psalmen. Tehillim is ook het oor-
spronkelijke Hebreeuwse woord voor ‘psalm’; letterlijk betekent 
het ‘lofprijzing’, en het is verwant aan ‘hallelujah’, waar het 
werk mee besluit. Het vierdelige werk klinkt inderdaad als een 
diep doorvoelde lofzang. Niet alleen grijpt hij terug op zijn 
joodse achtergrond, maar ook op technieken in vroege muziek, 
canon en contrapunt. Anders dan in eerdere werken maakt hij 
geen gebruik van herhaling en uitbreiding van korte melodie-
en. Voor de muziek laat Reich zich leiden door het ritme van de 
teksten en de accenten in de woorden. Drie sopranen en een alt 
weven hun lijnen door elkaar heen, waardoor zich een dansend 
spel van accenten ontvouwt. Tehillim is ook het eerste werk 
waarin Reich afwijkt van een constant tempo. Het derde deel is 
aanmerkelijk langzamer dan de twee voorgaande. Het fungeert 
daarmee als een effectieve aanloop naar het feestelijk juichen-
de slotdeel. “Looft Hem met trommel en dans; looft Hem met 

JAY BLAKESBERG



6 7aan gamelanmuziek is de manier waarop de lijnen van piano’s, 
xylofoons en marimba’s in elkaar grijpen. Zijn kennismaking 
met West-Afrikaanse ritmiek resulteert in samengestelde 
ritmes, waarbij hij gebruik kan maken van telkens wisselende 
accenten. Het geeft dit werk een dansend karakter dat een 
hypnotiserende werking heeft. Zo laat hij in deel 3A een korte, 
herhaalde, syncoperende melodie spelen door de klarinetten. 
Steeds als die even stilvallen komen de xylofoons en de piano’s 
tevoorschijn in een wervelend, pulserend ritme.
Daarnaast geeft de uitgebreide bezetting van het ensemble 
Reich de mogelijkheid te variëren in de instrumentatie. Hij kan 
de hoofdmelodie doorgeven van piano naar slagwerk naar 
blazers. Datzelfde geldt voor de ondergrond van pulseringen 
die het fundament vormen van de compositie. Met piano en 
slagwerk heeft hij een gedegen ritmische en melodische basis. 
Hij geeft die in handen van wisselende combinaties van deze 
instrumenten. Met de zangeressen, strijkers en klarinetten 
geeft hij dat palet zachtere kleuren, en verzacht hij de contou-
ren van de melodieën. Binnen het gegeven van onveranderlijke 
puls heeft hij een zo groot mogelijke variatie in de muziek 
weten aan te brengen. Hij haalt in Music for 18 Musicians het 
maximale uit minimal music.

René van Peer

optreden (retrograde inversie). Hij blijft trouw aan zijn compo-
sitiestijl, maar weet daar telkens weer andere technieken in te 
verwerken. De begeleiding bestaat grotendeels uit lang aange-
houden noten. Dat ontlokte de sopraan Micaela Haslam, lid van 
Synergy Vocals, de opmerking: “De muziek zweeft rond en je 
verliest jezelf in de lange lijnen van zang en strijkers, tot zachte 
klanken van de piano in het laagste register aangeven waar we 
zijn.”

Music for 18 Musicians 
Steve Reich schrijft Music for 18 Musicians halverwege de jaren 
zeventig voor zijn eigen ensemble. Dat is inmiddels uitgegroeid 
tot achttien musici. Het wordt qua bezetting het meest uitge-
breide stuk dat hij tot dan toe geschreven heeft: zes slagwer-
kers, vier pianisten, vier zangeressen, twee strijkers en twee 
klarinettisten. Hij is dan afgestapt van zijn techniek van fase-
verschuivingen. Gebleven zijn de herhalingen van korte melodi-
sche frases, die hij na enkele cycli met een paar noten uitbreidt 
tot ze een aaneengesloten melodie vormen. Daarnaast heeft hij 
de muziek gebouwd op pulseringen. Enerzijds bepalen piano’s 
en percussie de onveranderlijke puls in de muziek, onder-
streept door een ononderbroken schudden van maraca’s. 
Anderzijds is in het eerste deel de lengte van de ademtochten 
van blazers en zangeressen bepalend voor de lengte van cycli.
Reich heeft Music for 18 Musicians opgezet volgens een principe 
dat al in de late middeleeuwen toegepast werd, het uitrekken 
van een muzikaal basisgegeven. Het eerste deel van het stuk 
bestaat uit elf akkoorden die elkaar binnen het tijdsbestek van 
vijf minuten opvolgen. In de volgende delen komt elk van die 
akkoorden terug, nu opgerekt tot meerdere minuten. Reich 
noemt de cyclus van het eerste deel een pulserende cantus 
firmus voor de rest van het stuk. De begincyclus keert terug in 
het afsluitende deel.
Door de grotere lengte kan hij het materiaal uitdiepen en de 
bezetting van het ensemble ten volle uitbuiten. Hij markeert de 
overgang van het ene deel naar het volgende met een korte 
frase op een metallofoon (in dit geval een vibrafoon waarvan de 
motor uitgeschakeld is). Het is een gegeven dat hij heeft afgeke-
ken van Balinese gamelanorkesten. Daarin speelt de aanvoerder 
een signaal om veranderingen aan te geven. Eveneens ontleend 

21-10-1995
20-01-1996
11-01-1997
18-10-1997
29-10-2005
29-11-2008
24-05-2014
14-01-2017
16-10-2021

City Life; Proverb
Eight lines
The Desert Music
Three tales. Act one: Hindenburg; Music for 18 Musicians
Eight Lines; Tehillim; You Are (Variations)
Daniel Variations
Eight Lines
Runner: Pulse
Tehillim; Traveler’s Prayer; Music for 18 Musicians

Steve Reich in de Matinee 
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Behold, I send a messenger before you 
to protect you on the way and to bring 
you to the place that I have prepared.

To Your lifeline I cling, Eternal, I cling 
Eternal, to Your lifeline, Eternal, to Your 
lifeline I cling.

The Eternal will guard your departure 
and your arrival from now till the end 
of time.

Traveler’s Prayer
Exodus 23:20
Hinay ah-nochi sho-lay-ach malach 
l’fa-nay-chah l’shmar-chah 
ba’darech va’laha-via-chah el ha-makom 
asher ha-kinoti 

Genesis 49:18
L’shua-te-cha Kiviti HaShem, Kiviti 
HaShem L’shua-te-cha, 
HaShem L’shua-te-cha Kiviti 

Psalm 121:8
HaShem yi-shmar tzayt-chah u-vo-eh-
chah may atah va-ahd olahm

The heavens declare the glory of God,

the sky tells of His handwork
Day to day pours forth speech
nigh to night reveals knowledge.
Without speech and without words,
Nevertheless their voice is heard.
Their sound goes out through all the 
earth,
and their words to the ends of the 
world.

Who is the man that desires life,
and loves das to see good?
Guard your tongue from evil,
and your lips from speaking deceit.
Turn from evil, and do good,
Seek peace and pursue it.

With the merciful You are merciful,
with the upright You are upright.
With the pure You are pure,
and with the perverse You are subtle.

Praise Him with drum and dance,
praise Him with strings and winds.
Praise Him with sounding cymbals,
praise Him with clanging cymbals.
Let all that breathes praise the Eternal,
Hallelujah.

Tehillim
Psalm 19:2-5
Ha-sha-mý-im meh-sa-peh-rím ka-vóhd 
Káil,
U-mah-ah-sáy ya-díve mah-gíd ha-ra-kí-ah.
Yóm-le-yóm ya-bée-ah óh-mer,
Va-lý-la le-lý-la ya-chah-véy dá-aht.
Ain-óh-mer va-áin deh-va-rím,
Beh-lí nish-máh ko-láhm.
Beh-kawl-ha-áh-retz ya-tzáh ka-váhm,

U-vik-tzay tay-váil me-lay-hem.

Psalm 34:13-15
Mi-ha-ísh hey-chah-fáytz chah-yím,
Oh-háyv yah-mím li-róte tov?
Neh-tzór le-shon-cháh may-ráh,
Uus-fah-táy-chah mi-dah-báyr mir-máh.
Súr may-ráh va-ah-say-tóv,
Ba-káysh sha-lóm va-rad-fáy-hu.

Psalm 18:26-27
Im-chah-síd, tit-chah-sáhd,
Im-ga-vár ta-mím, ti-ta-máhm,
Im-na-vár, tit-bah-rár,
Va-im-ee-káysh, tit-pah-tál.

Psalm 150:4-6
Hal-le-lú-hu ba-tóf u-ma-chól,
Hal-le-lú-hu ba-mi-ním va-u-gáv,
Hal-le-lú-hu ba-tzil-tz-láy sha-máh,
Hal-le-lú-hu ba-tzil-tz-láy ta-ru-áh.
Kol han-sha-má ta-ha-láil Yah,
Ha-le-lu-yáh.
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1110 COLIN CURRIE GROUP 
Colin Currie dirigent en slagwerk
Sam Walton slagwerk
Adrian Spillett slagwerk
Owen Gunnell slagwerk
Catherine Ring slagwerk
Richard Benjafield slagwerk
George Barton slagwerk
James Young piano
Philip Moore piano
Siwan Rhys piano
Dave Maric piano
Rowland Sutherland fluit
Helen Whitaker fluit & piccolo
Melinda Maxwell hobo
Emma Feilding hobo & Engelse hoorn
Daniel Broncano klarinet
Emma Burgess klarinet
Jonathan Morton viool
Greta Mutlu viool
Clio Gould viool
Bea Lovejoy viool
Nicholas Bootiman altviool
Meghan Cassidy altviool
Robin Michael cello
Zoë Martlew cello
Adrian Bradbury cello
Tim Gibbs contrabas

SYNERGY VOCALS
Micaela Haslam leiding
Caroline Jaya-Ratnam hoge sopraan
Micaela Haslam sopraan
Rachel Weston sopraan
Heather Cairncross alt
Amanda Morrison alt
Will Wright tenor
Ben Hymas tenor
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SColin Currie Group
De Colin Currie Group is gespeciali-
seerd in de muziek van Steve Reich. 
Hun uitvoeringen? “Beter heb ik het 
nooit gehoord”, aldus de componist. 
Het ensemble onder leiding van Colin 
Currie werd samengesteld voor een 
optreden met Drumming ter gelegen-
heid van Reichs zeventigste verjaardag, 
op de BBC Proms van 2006. In de tien 
jaar erna bracht de Colin Currie groep 
dit Drumming over de hele wereld. 
Sindsdien is het repertoire uitgebreid 
met Reichs meest populaire werken, 
waaronder Music for 18 Musicians, Sextet, 
Tehillim en Music for Pieces of Wood. 
Traveler’s Prayer, geschreven met de 
Group voor ogen, gaat na deze Zater-
dagMatinee mee naar de Royal Festival 
Hall in Londen, de Elbphilharmonie in 
Hamburg en de Philharmonie de Paris, 
en vervolgens Tokyo Opera City, Carne-
gie Hall en Cal Performances (Berkeley). 
Eerder brachten ze de première van 
Reichs Quartet (voor twee piano’s en 
twee vibrafoons), dat zij daarna speel-
den in Europa, Azië en Amerika. Bij het 
Edinburgh Festival 2019 maakten zij 
hun concertante debuut met Goebai-
doelina’s Glorious Percussion (BBC Scot-
tish Symphony Orchestra onder Thomas 
Dausgaard).

Synergy Vocals
Het eerste concert van Synergy Vocals 
vond in 1996 plaats in Londen: een 
uitvoering van Tehillim voor Steve Reichs 
zestigste verjaardag. Inmiddels zijn ze 
uitgegroeid tot een groep zangers die 
zich toeleggen op close-microphone zang, 
en worden ze geassocieerd met de 
muziek van Steve Reich, John Adams, 
Louis Andriessen, Steven Mackey en 
Luciano Berio. Synergy Vocals trad op 
met de symfonieorkesten van Boston, 
Chicago, St. Louis en San Francisco, het 
Los Angeles, het Brooklyn en het New 
York Philharmonic Orchestra, Nexus, 
Steve Reich & Musicians, Shanghai 
Symphony Orchestra, Sydney Symphony 
Orchestra, Asko|Schönberg, Ensemble 
Intercontemporain, Ensemble Modern, 
Ictus, het London Symphony Orchestra 
en de vijf orkesten van de BBC in het 
Verenigd Koninkrijk. Zij werkten ook 
samen met dansgezelschappen als het 
Royal Ballet (Londen) en Rosas. Synergy 
Vocals zong de wereldpremières van 
Reichs Three Tales en Daniel Variations, 
Dreamhouse van Mackey, Louis Andries-
sens video-opera La Commedia, David 
Langs writing on water en Sir James 
MacMillans Since it was the day of Prepara-
tion…. Ze verzorgden ook de Britse 
première van Nono’s Prometeo (South 
Bank, Londen) en een uitvoering van 
Ravi Shankars Sukanya met het London 
Philharmonic in dezelfde zaal. 
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S 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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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

Xu Ke 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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zaterdag 6 november 2021, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

WERELDPREMIÈRE: 
CARNIVAL OF SHADES, 
EN THE PLANETS

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Antony Hermus dirigent
Benjamin Goodson koordirigent

Rinnat Moriah sopraan

Richard Wagner Ouverture Lohengrin
Peter-Jan Wagemans Carnival of shades
opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee, met 
financiële steun van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst en de Vrienden van 
de Matinee - wereldpremière
Gustav Holst The Planets

Slechts één keer eerder klonk The Planets 
van Gustav Holst in de Matinee. Dat was 
ruim 35 jaar geleden. De fantasievolle 
kleurenrijkdom past wonderwel bij het 
nieuwe werk dat Peter -Jan Wagemans 
voor ons koor en orkest componeerde.

zaterdag 13 november 2021, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

ENSEMBLE PYGMALION: 
EIN DEUTSCHES REQUIEM
Pygmalion

Raphaël Pichon dirigent

Mari Eriksmoen sopraan
Andrè Schuen bariton

Heinrich Schütz Selig sind die Toten uit 
Geistliche Chormusik
Johannes Brahms Begräbnisgesang
Felix Mendelssohn Mitten wir im Leben 
sind uit Drei Kirchenmusiken
Johannes Brahms Ein deutsches Requiem

Dit is een concert zonder pauze

Het ensemble Pygmalion en Raphaël 
Pichon combineren Schütz met Men-
delssohn en Brahms, die hun klassie-
kers kenden en waardeerden.

Brahms’ koorklassiekers
Dat Johannes Brahms Ein deutsches 
Requiem kort na het overlijden van zijn 
moeder van een extra deel voorzag, is 
wellicht geen toeval: uit verdriet wordt 
vaak de mooiste muziek geboren. Dat 
geldt zeker voor deze koorklassieker die 
Brahms’ grote doorbraak betekende. 
Begräbnisgesang was dan weer het 
allereerste werk waarin hij koor en 
orkest tot één geheel van kleur en 
emotie wist te smeden.

Wagemans’ jubileumwerk  
Carnival of Shades
Het jaar 2020 was componist Peter-Jan 
Wagemans niet gunstig gezind. Tot 
twee keer toe schreef hij een nieuw 
werk voor het 75-jarig bestaan van het 
Radio Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor. Tot twee keer toe 
werd de première in de ZaterdagMati-
nee uitgesteld vanwege coronarestric-
ties. Tijdens dit concert wordt Wage-
mans’ grootschalige Carnival of Shades 
alsnog ten doop gehouden. Voor de 
teksten van het werk greep hij terug 
naar poëzie van de Amerikaanse schrij-
ver Lucien Zell. “Zijn poëzie heeft een 
directheid die vergelijkbaar is met de 
songteksten van Bob Dylan”, aldus 
Wagemans, die van de weeromstuit een 
flinke dosis pop- en jazz-ritmiek door de 
felgekleurde partituur voor sopraan, 
koor en orkest roerde.

The Planets van Holst
Een fijne antenne voor klankkleur en 
fantasievolle orkestraties kenmerken 
ook Gustav Holsts epische orkestsuite 
The Planets (1914). Neem alleen al het 
openingsdeel ‘Mars, the Bringer of 
War’. Met het hout van hun stokken 
roffelen de strijkers een strijdmars uit 
de snaren, waarna de muziek aanzwelt 
tot in koper geklonken oorlogsgeweld.
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Bewondering voor  
Mendelssohn en Schütz
Twee andere composities rond leven, 
lijden en dood maken de cirkel van dit 
programma rond. De 21-jarige Felix 
Mendelssohn spiegelde zich voor zijn 
archaïsch aandoende en tegelijkertijd 
romantische Drei Kirchenmusiken aan het 
meerkorige oeuvre van Heinrich Schütz 
en tijdgenoten. Brahms was een groot 
bewonderaar van Mendelssohn én 
Schütz, in wiens motetbundel Geistliche 
Chormusik het leed van de Dertigjarige 
Oorlog doorschemert.
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
Vrienden van de Matinee op te nemen in uw  
testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

en de 
hoge 

karakter

van onze
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