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TELEMANNS ORPHEUS

B’Rock Orchestra

René Jacobs dirigent

Orpheus Krešimir Stražanac bas-bariton 
Orasia Kateryna Kasper sopraan 
Eurydice Mirella Hagen sopraan 
Eurimedes David Fischer tenor
Ismene | Priesterin Salomé Haller sopraan 
Cephisa Gunta Smirnova sopraan
Pluto Christian Immler bas-bariton 
Ascalax Benno Schachtner countertenor 

Georg Philipp Telemann 1681-1767

Die wunderbare Beständigkeit der Liebe  
oder Orpheus
Musikalisches Drama in drie aktes
semi-scènisch
libretto Georg Philipp Telemann (?) naar Michel du Boullay, Orphée, Parijs, 1690
première Hamburg, Theater am Gänsemarkt, 9 maart 1726

pauze in tweede akte, na pluto’s aria ‘ruhet, ihr foltern gemarterten seelen’

René Jacobs & Benoît de Leersnyder regie
Richard Jagdeo licht
Jurjen Stekelenburg boventiteling 

SERIE OUDE MUZIEK 1

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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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 in Podium Witteman
Matthias Havinga maakt duidelijk waarom we weer naar 
Jan Pieterszoon Sweelinck moeten gaan luisteren: ooit or-
ganist in de Amsterdamse Oude Kerk, net als hij nu. Saxo-
fonist/componist Kika Spranger neemt jazzpianist Wolfert 
Brederode, contrabassist Thomas Pol, drummer Jasper 
van Hulten en het collectief Pynarello mee. Het Matangi 
Quartet en cellist Benjamin Kruithof spelen Schubert.
zondag 24 oktober 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

De Duitse componist Georg Philipp Telemann was een muzi-
kale polyglot. Sowieso was de achttiende-eeuwse muziekcul-
tuur zeer internationaal en hielden muzikale stijlen zich niet 
aan de landsgrenzen. Maar Telemann was bij uitstek de compo-
nist die accentloos in zowel de Franse, de Italiaanse als de 
Duitse stijl kon componeren, en in sommige van zijn instru-
mentale stukken zelfs een mondje Pools sprak. Hij was daarmee 
de gedroomde director musices (muziekdirecteur) voor de kosmo-
politische handelsstad Hamburg, waar hij vanaf 1721 tot aan 
zijn dood in 1767 werkzaam was. In die functie was hij onder 
andere verantwoordelijk voor de muziek van de vijf grote 
kerken in de binnenstad. Een jaar na zijn aanstelling werd hij 
bovendien gestrikt als leider voor de Hamburgse Oper am 
Gänsemarkt. Die dubbelrol, en daarbij zijn belangrijke bijdra-
gen op het gebied van muziekuitgave, -educatie en -theorie, 
maakten hem tot de meest vooraanstaande Duitse componist 
van zijn tijd. En met meer dan 3600 toegeschreven werken 
zonder meer ook de meest productieve. 

Privéonderneming
De Oper am Gänsemarkt (letterlijk: het operahuis aan de 
Ganzenmarkt) werd geopend in 1678 en was het eerste open-
bare theater in Europa dat niet in Venetië gevestigd was. Net als 
in de Serenissima Repubblica was in Hamburg geen hof voorhan-
den, zoals dat in de meest Europese hoofdsteden wel het geval 
was. De rijke Hanzestad was van oudsher een ‘vrije rijksstad’ 
binnen het Heilige Roomse Rijk, net zoals de metropool Ham-
burg overigens ook vandaag nog binnen Duitsland zijn eigen 
deelstaat vormt. 
Het theater aan de Gänsemarkt was met 2000 plaatsen een van 
de grootste van Europa. Het was ontworpen naar Venetiaans 
model door de uit die stad afkomstige architect Girolamo 
Sartorio; hij zou later ook een operahuis in Amsterdam bou-
wen. Aan de buitenkant was Hamburgse operahuis vrij simpel, 

TELEMANNS DRIETALIGE ORPHEUS

61e seizoen 23 oktober 2021

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

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 5Orkestraal meesterschap
Zo’n drietalig libretto was voor Telemann een buitenkans om 
zijn virtuoze muzikale meertaligheid te etaleren. Die meertalig-
heid is evenwel geen trucje; zij staat in het centrum van zijn 
kunstenaarschap en is niet minder dan verbluffend. Orasia’s 
woedeaanval in de eerste akte Sù, mio core à la vendetta! is een 
volledig idiomatische Italiaanse aria met alle bijbehorende 
furieuze vocale bravoure. Het koor van de nimfen N’aimons que 
la liberté brengt ons naar Versailles, en Orpheus’ aria Fliesst ihr 
Zeugen zou zo ontsnapt kunnen zijn uit een van de vele Duitse 
passie-oratoria en -cantates die Telemann in Hamburg schreef. 
En natuurlijk laat de componist ook zijn ongeëvenaarde mees-
terschap in de orkestrale muziek zien. Orpheus bevat enkele van 
zijn mooiste instrumentale bladzijden, bijvoorbeeld de lieflijke 
sinfonia uit de tweede akte, waarmee de god van de onderwe-
reld vermurwd wordt. De oorspronkelijke ouverture is helaas 
niet bewaard gebleven, maar dat was voor de samenstellers van 
de nieuwe partituur een luxeprobleem. Uit Telemanns nagela-
ten orkestsuites kun je met gemak twintig prachtige opera-
ouvertures destilleren. 
Ook in de aria’s is het instrumentale aandeel vaak erg promi-
nent, bijvoorbeeld in het liefelijke Augeletti, che cantate van 
Eurimedes, met een belangrijke rol voor de viool en de sopraan-
blokfluit. De laatste scène van Orasia is een even meesterlijk als 
simpel staaltje van Telemanns gevoel voor theater. De verbit-
terde koningin neemt afscheid in een recitativo accompagnato, 
een door het orkest begeleid recitatief, waarbij in de tweede 
helft alleen nog de instrumenten overblijven: Orasia sterft.

Wraakzuchtige liefde
Een operacomponist kan zich geen beter onderwerp wensen 
dan de mythe van Orpheus. Het verhaal van de zanger die met 
zijn gezang zelfs de god van de onderwereld en de wilde dieren 
kan ontroeren, is een manifest voor de kracht van de muziek. 
Niet voor niets was het onderwerp erg geliefd bij de bedenkers 
van de eerste proto-opera’s rond 1600, zoals Monteverdi, Peri en 
Caccini. De expressieve kracht van de muziek, in tegenstelling 
tot de harmonische perfectie van de polyfonie, was het grond-
beginsel van hun onderneming. Ook in de daaropvolgende vier 
eeuwen operageschiedenis maakte Orpheus met grote regel-

hij leek een beetje op een grote schuur. Binnen beschikte het 
theater over een ongekend groot podium, van 24 meter diep, en 
uitgebreide technische voorzieningen. 
De opera was een privéonderneming en de ‘gewone’ burger kon 
in Hamburg een kaartje kopen voor de voorstellingen, die drie 
keer per week plaatsvonden, op maandag-, woensdag- en don-
derdagmiddag. Tijdens de veertigdaagse vasten en in de zomer-
maanden was de opera gesloten. Gemiddeld stonden per sei-
zoen acht à tien titels op het programma, waarvan doorgaans 
twee nieuwe. Telemann voerde in Hamburg vaak werken van 
zijn illustere collega’s Händel en Keiser uit. Hijzelf componeer-
de voor zijn eigen huis een vierentwintigtal nieuwe opera’s.

Meertalig
Onder al die opera’s is Orpheus uit 1726 een buitenbeentje. De 
oorspronkelijke titelpagina van het libretto maakt gewag van 
een ‘Singe-Spiel’, later maakte Telemann er ‘Dramate’ van, 
maar eigenlijk gaat het om een ongebruikelijke kruising tussen 

een Franse tragédie lyrique en een Italiaanse 
opera seria. Als Europese subsidies toen al 
bestonden, had deze productie er ongetwijfeld 
aanspraak op kunnen maken. Meertaligheid 
was overigens geen uitzondering aan de 
Gänsemarkt. In nagenoeg alle opera’s van 
Telemann gaan Duitse recitatieven met gemak 
over in Italiaanse aria’s. Het was in dramatur-
gische zin een uitstekende combinatie: in het 
recitatief werd het verhaal verteld en verkoos 
men verstaanbaarheid, in de aria ging het om 
de uitdrukking van een gevoel en verkoos 
men kleur en vocale virtuositeit. Maar bij de 
Orpheus deed hij er nog een schepje bovenop. 

Telemann schreef zelf het libretto, of, eerder: hij stelde het zelf 
samen. Alle recitatieven zijn in het Duits, de koordelen zijn in 
het Duits of het Frans, de aria’s in het Duits, het Frans of het 
Italiaans. De teksten van een groot deel van de Italiaanse en 
Franse aria’s ontleende hij, weliswaar met enkele aanpassingen, 
aan libretti van andere opera’s. Zo komt de tekst van Euremi-
des’ aria Augeletti, che cantate uit Rinaldo van Händel. Maar de 
muziek is onmiskenbaar van Telemann.

Als Europese subsidies toen 
al bestonden, had deze 
Orpheus er ongetwijfeld 
aanspraak op kunnen maken.



6 7Aan het centrale drietal voegt het libretto nog wat nevenperso-
nages toe, met name Orpheus’ vriend Eurimides en de nimf 
Cephisa, wat de mogelijkheid tot enkele komische flirtages 
oplevert. Telemann kende zijn publiek en wist dat de Hambur-
gers naar de opera kwamen voor hun vertier. Toch respecteert 
hij het intrinsiek tragische karakter van het Orpheus-verhaal, 
in tegenstelling tot sommige andere librettisten die Orpheus en 
Eurydice aan het eind van hun opera alsnog herenigen. Orpheus 
is de enige van Telemanns opera’s die geen happy end heeft. 

Concertante première
Telemanns Orpheus ging in première op 9 maart 1726 in de Oper 
am Gänsemarkt, maar de uitvoering was concertant. Concer-
tante uitvoeringen van opera’s kwamen wel vaker voor, maar 
dat zoiets in een theater gebeurde was uitzonderlijk. Het was in 
dit geval naar alle waarschijnlijkheid geen artistieke keuze. De 
opera was duidelijk geschreven met een scenische uitvoering 
op het oog. In het gedrukte libretto staan immers aanwijzingen 
over regie, toneelbeeld en rekwisieten. De noodgreep van een 
concertante uitvoering was wellicht ingegeven door de financi-
ele perikelen waarmee Telemanns operahuis sinds jaar en dag 
te kampen had. Twaalf jaar na de Orpheus zou het doek defini-
tief vallen en in 1763 ging het gebouw tegen te grond. In het 
operabedrijf speelt het drama zich vaak net zozeer op de bühne 
als achter de schermen plaats. Volgens muziekwetenschapper 
Peter Huth speelden ten tijde van Orpheus ook allerlei intriges 
waarbij Telemann, de operadirectie en twee primadonna’s 
betrokken waren. 

Geen pasticcio
Een volledig geënsceneerde uitvoering vond twee jaar later, in 
1728, plaats in Karlsruhe. En de opera werd in 1736 alsnog in 
zijn volle glorie uitgevoerd in Hamburg. Vervolgens verdween 
Orpheus lange tijd letterlijk van het toneel. Toen in de twintigste 
eeuw de barokopera een revival beleefde, ging de aandacht in 
eerste instantie vooral uit naar Händel en Vivaldi. Het libretto 
van Telemanns Orpheus was bekend, maar de partituur werd 
verloren geacht. Tot eind jaren zeventig een Duitse muziekwe-
tenschapper een interessant manuscript, zonder titel of au-
teursnaam, ontdekte in het verafgelegen Wiesentheid in 

maat zijn opwachting, van Haydn en Gluck tot Offenbach en 
Birtwistle. Daarbij was met name de achttiende eeuw, Tele-
manns tijd dus, erg productief. Een andere bonus van de 
Orpheus-mythe is dat het onontbeerlijke liefdesverhaal er – 
zoals  wel vaker het geval is in operalibretti – niet bijgesleept 
hoeft te worden; het staat centraal in het verhaal.
Toch kiest Telemann voor een aangepaste intrige met extra 
liefdesperikelen. Hij baseert zich daarbij op een eerdere Franse 
versie van Michel Du Boullay. Die was in 1690 als tragédie lyrique 
op muziek gezet door Louis Lully, de oudste zoon van Jean-Bap-
tiste, de beroemde hofcomponist van Lodewijk XIV. Nog steeds 
staat Orpheus’ liefde voor Eurydice centraal, dat blijkt ook uit 
de uitgebreide titel: Die Wunderbare Beständigkeit der Liebe (De 
wonderbaarlijke standvastigheid van de liefde). Maar het 
liefdespaar wordt hier aangevuld tot een ménage à trois. Het 
Noodlot dat in het originele verhaal de dood van Eurydice 
veroorzaakt, krijgt immers een gezicht in het personage Orasia, 
de koningin-weduwe van Thracië, die ook verliefd is op Or-
pheus. En geen beter ingrediënten voor een operalibretto dan 

een onbeantwoorde liefde en een complexe driehoeksverhou-
ding. In Telemanns Orpheus is Orasia het meest gelaagde perso-
nage en de eigenlijke protagoniste. Haar wraakzucht is verwer-
pelijk en haar gedrag ronduit wreed, maar haar liefde voor 
Orpheus maakt haar kwetsbaar. Geen wonder dat de opera bij 
een herneming in Hamburg in 1736 een nieuwe titel kreeg: Die 
Rach-begierige Liebe oder Orasia, verwittwete Köningin in Tracien (De 
wraakzuchtige liefde of Orasia, Koningin-weduwe van Thracië).

Orpheus is de enige Telemann-
opera zonder happy-end

Georg Philipp 
Telemann; hieronder: 
voorpagina van het 
libretto voor de 
première van van 
Orpheus



98 wanhopig en wil zelf ook sterven. Maar 
Orasia hoopt dat hij zal bijdraaien en 
haar liefde zal beantwoorden. Ismene 
maant haar tot behoedzaamheid, maar 
Orasia slaat haar maningen in de wind. 
Orpheus neemt in de verte Eurydices 
schaduw waar. Eurimedes spoort hem 
aan niet bij de pakken neer te zitten en 
Eurydice terug te halen uit de onderwe-
reld. Wellicht kan hij Pluto met zijn 
gezang vermurwen. 

Tweede akte
Een uitgestrekt veld, waarin Pluto op zijn 
troon zit om over de aankomende schimmen 
te oordelen

Pluto, heerser van de onderwereld, zet 
zich schrap voor de aankomst van 
Orpheus, die het gewaagd heeft de 
onderwereld te betreden. Hij roept zijn 
dienaren op zich te wapenen. Maar uit 
de verte klinkt een mooie melodie die 
hem van zijn stuk brengt. Zijn dienaar 
Ascalax vertelt hem dat Orpheus 
gekomen is met een verzoek en dat hij 
met zijn gezang reeds Cerberus, de 
driekoppige hellehond, en Charon, de 
veerman van de Styx, mild gestemd 
heeft. Orpheus komt schoorvoetend op 
en houdt afstand. Pluto roept hem tot 
zich.
Orpheus stelt zich voor als zoon van 
Jupiter en Tellus, en vertelt over zijn 
tegenspoed. Hij smeekt Pluto hem zijn 
echtgenote terug te geven. Pluto is 
ontroerd en belooft Orpheus dat hij 
diens zaak bij zijn eigen echtgenote 
Proserpina zal bepleiten. 
Hij is zodanig geraakt door Orpheus’ 

Eerste akte
Een aangename en uitgestrekte tuin in de 
buurt van de hoofdstad

Orasia, koningin-weduwe van Thracië, 
lucht haar hart bij haar vertrouwelinge 
Ismene. Ze is verliefd op Orpheus, maar 
die versmaadt haar en haar kroon en 
heeft alleen maar oog voor zijn echtge-
note Eurydice. Orasia beraamt samen 
met Ismene een plan om Eurydice uit 
de weg te ruimen. Ze roept de wraakgo-
dinnen (furiën) op om de tuin, waar 
Eurydice en de nimfen bloemen zullen 
komen plukken, met giftige adders te 
bevolken. Wanneer Orpheus verschijnt, 
verstopt zij zich.

Orpheus en zijn vriend Eurimedes zijn 
het hof van Orasia ontvlucht en genie-
ten van de lieflijke omgeving. Orasia 
komt tevoorschijn, berispt Orpheus en 
verlangt dat hij naar het hof, en dus 
naar haar terugkeert. Orpheus heeft 
bedenkingen over de intenties van 
Orasia; hij is beducht voor de intriges 
aan het hof en heeft voor hem en 
Eurydice een beter leven in gedachten. 
Wanneer Euridyce verschijnt, genieten 
de twee kortstondig van hun liefde.  
Plotseling roept de nimf Cephisa, een 
vriendin van Eurydice, om hulp. Eury-
dice is door een adder gebeten. Orpheus 
moet afscheid nemen van de stervende 
Eurydice en verliest zelf het bewustzijn.

Eurimedes bekent Cephisa zijn liefde, 
maar zij wil haar vrijheid niet opgeven. 
Ze wordt hierin bijgestaan door de 
nimfen. Orpheus komt weer bij. Hij is 

Beieren: Telemanns Orpheus was weer boven water. Vanwege de 
verschillende talen dacht men aanvankelijk met een pasticcio te 
maken te hebben, een collage van stukken van verschillende 
componisten. Maar onderzoek wees uit dat het wel degelijk om 
originele composities van Telemann zelf ging. En bij de eerste 
moderne uitvoering, die in 1990 plaatsvond in Eisenstadt, sprak 
de grote dramaturgische eenheid die Telemann in dit veelkleu-
rige werk had weten aan te brengen voor zich. Vier jaar later 
dirigeerde René Jacobs een spraakmakende productie in Berlijn, 
gevolgd door een internationaal gelauwerde cd-opname. Voor 
deze uitvoeringen bezorgde Jacobs samen met muziekweten-
schapper Peter Huth en regisseur Jakob Peters-Messer een 
nieuwe uitgave van partituur, waarbij ze enkele ontbrekende 
delen vervingen door muziek uit andere werken van Telemann. 
Het is ook deze versie die vandaag zal klinken.
De herontdekking van Orpheus was van groot belang voor ons 
begrip van de barokopera én van de veelzijdig getalenteerde 
Telemann, die duidelijk ook een theaterdier was. En voor het 
operaminnende publiek is hiermee nóg een meesterwerk 
toegevoegd aan het schier onuitputtelijke repertoire van de 
achttiende eeuw.

Jan Van den Bossche
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Orpheus in de 
onderwereld, door 
Magdalena van de 
Passe (?) naar Jacob 
Isaacsz. van Swanen-
burg (ca 1636-1670). 
coll. Rijksmuseum, 
Amsterdam



10 11haar woede dacht ze van de ketenen van 
haar liefde voor Orpheus bevrijd te zijn, 
maar nu hij dood is, keert haar liefde 
terug en ziet ze visioenen van hem met 
Eurydice. Ze wil Orpheus volgen in de 
dood en in de onderwereld alsnog 
proberen hem van Eurydice te scheiden. 

Jan Van den Bossche

vriend Orpheus voor het dreigende 
gevaar waarschuwen. Orasia en Ismene 
zijn samen met een priesteres van 
Bacchus en een groep van dronken en 
razende vrouwen op zoek naar Orpheus. 
Wanneer ze hem in de verte zien, gaan 
ze achter hem aan en doden hem. Na 
haar ‘overwinning’ ziet Orasia in dat 
haar kwelling nu pas echt begint. In 

Derde akte
Het Rodopegebergte

Orasia wacht hoopvol maar ook huive-
rig op Orpheus’ terugkeer. Indien nodig 
zal ze Eurydice ook een tweede keer 
ombrengen. Ze heeft, tegen Ismenes 
advies in, als een plan klaar. Ze wil de 
vrouwen op het bacchanaal dat van-
daag plaatsvindt zo dronken voeren, 
dat ze Eurydice in honderd stukken 
verscheuren.
Wanneer Orpheus alleen terugkeert, 
probeert Orasia hem te verleiden, maar 
hij verwijt hij haar de moord op Eury-
dice. Hij wil zijn echtgenote tot aan de 
dood trouw blijven en hoopt dat Ora-
sia’s liefde voor hem haar tot een 
levenslange kwelling wordt. Orasia 
ontbrandt in toorn tegen Orpheus.

Een tuin in de buurt van het Rodopegeberg-
te, een mooi landschap met een bos

De eenzame Eurimedes is op zoek naar 
Cephisa en Orpheus. Als hij Orpheus 
ziet, wil hij hem bijstaan in zijn ver-
driet, maar Orpheus wil liever met rust 
gelaten worden en troost zoeken bij zijn 
lier. Wanneer hij eindelijk alleen is, 
beklaagt Orpheus zich over het twee-
voudige verlies van Eurydice. Zijn 
klaagzang wordt beantwoord door een 
echo en vervolgens komen wilde dieren 
naar hem luisteren. Niets kan hem 
troosten. Alleen de dood, denkt hij, zal 
hem weer met Eurydice verenigen.

De op wraak beluste Orasia verschijnt 
met haar gevolg. Eurimides wil zijn 

verhaal en zijn gezang, dat hij beveelt 
de kwellingen waaraan de verdoemden 
in de onderwereld onderworpen wor-
den, voor deze dag op te schorten, 
waarop de verdoemden Orpheus toejui-
chen en dansen van vreugde.

Ascalax brengt de gesluierde Eurydice 
binnen, maar noemt ook de voorwaar-
de die aan haar vrijlating wordt gesteld: 
Orpheus mag pas naar haar omkijken 
wanneer hij de bovenwereld weer heeft 
bereikt.
De twee geliefden begroeten elkaar 
hartstochtelijk, doch zonder elkaar aan 
te kijken of aan te raken. Vóór hun 
vertrek waarschuwt Ascalax Orpheus 
nog voor de jaloerse Orasia en vertelt 
hem over de rol die zij gespeeld heeft 
bij Eurydices dood. Eurydice verzoekt 
Orpheus vergevingsgezind te zijn. Het 
hele voorval heeft haar immers het 
bewijs van Orpheus’ onvoorwaardelijke 
toewijding gegeven. Met een laatste 
waarschuwing neemt Ascalax afscheid 
van het stel.

Een deel van de terugweg speelt zich af 
in volledige duisternis. Wanneer Or-
pheus eindelijk weer licht ziet, merkt 
hij dat hij Eurydices voetstappen niet 
meer hoort. Hij is bezorgd en keert zich 
om. Net op dat moment verlaat Eury-
dice de onderwereld, maar ze wordt 
door Pluto onmiddellijk teruggehaald. 
Orpheus wil haar achterna snellen, 
maar wordt door Pluto’s dienaars 
tegengehouden en weggestuurd.

Nicolaes Knüpfer, De dood van Orpheus (ca 1630-1655). coll. Centraal Museum, Utrecht
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René Jacobs
Met ruim 260 opnamen achter zijn 
naam en een carrière als zanger, diri-
gent, onderzoeker en docent heeft René 
Jacobs zich geprofileerd in de barokmu-
ziek en muziek uit de klassieke periode. 
Zijn eerste muzikale opleiding kreeg hij 
als koorknaap in de kathedraal van zijn 
geboorteplaats Gent. Hij studeerde 
tegelijkertijd klassieke filologie en zang. 
De ontmoeting met Alfred Deller, de 
gebroeders Kuijken en Gustav Leon-
hardt gaven de doorslag om zich te 
oriënteren op de barokmuziek en het 
countertenorrepertoire. In 1977 richtte 
hij het ensemble Concerto Vocale op, 
waarmee hij zich toelegde op de klein-
schalige barokmuziek en barokopera, 
en prijzen won met vele wereldpremiè-
res. In 1983 debuteerde bij de Innsbruc-
ker Festwochen der Alten Musik als 
operadirigent met L’Orontea van Cesti. 
Als artistiek leider van dit festival 
(1996-2009), en in internationale thea-

ters als de Staatsoper Unter den Linden 
in Berlijn, de Brusselse Munt, het 
Theater an der Wien en het Théâtre des 
Champs-Élysées in Parijs, en bij de 
Salzburger Festspiele en het Festival 
d’Aix-en-Provence dirigeerde hij opera’s 
uit de vroege barok tot en met Rossini. 
Ook de geestelijke muziek is een be-
langrijke peiler onder zijn carrière, en 
meer en meer legt hij zich toe op het 
symfonische repertoire van Haydn, 
Mozart en Schubert. Zijn opname met 
Beethovens Leonore (2020) werd door 
Opernwelt en The Guardian als beste 
opera-cd uitverkoren. In januari dit jaar 
verscheen Beethovens Missa solemnis.
Eerder in de Matinee: Mozart Die Zau-
berflöte (2012), Mozart Die Entführung 
aus dem Serail (2014), Bach Weihnachts-
oratorium (2014), Monteverdi Il ritorno 
d’Ulisse in patria (2017), Beethoven 
Leonore (2017), A. Scarlatti Cain ovvero Il 
primo omicidio (2019), Beethoven Missa 
solemnis (2019)

Krešimir Stražanac | Orpheus
De Kroatische bas-bariton Krešimir 
Stražanac studeerde aan het Conserva-
torium van Stuttgart en trad na zijn 
studie toe tot het ensemble van Opern-
haus Zürich, waar hij te zien was in 
rollen als Ping in Turandot, Don Fernan-
do in Beethovens Fidelio en Yamadori in 

Madama Butter-
fly. Hij debu-
teerde in de 
Bayerische 
Staatsoper als 
Pietro Fléville in 
Giordano’s 
Andrea Chénier 
en in de Oper 
Frankfurt als 
Baron Tusen-
bach in Eötvös’ 
Tri Sestri, een rol 

die hij ook vertolkte in Zürich. Hij is 
ook zeer actief als concert-, Lieder- en 
oratoriumzanger; zo nam hij de aria’s 
en de Pilatuspartij op zich in de Johan-
nes-Passion  met het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks en Concerto 
Köln, zong Bachs Kantaten met het 
WDR Sinfonieorchester, Schönbergs Ein 
Überlebender aus Warschau en Brahms’ 
Deutsches Requiem met het Tokyo Metro-
politan Symphony Orchestra, en deelde 
het podium met orkesten en ensembles 
als de Staatskapelle Halle, Collegium 
Vocale Gent, het Münchner Rundfun-
korchester en het Koninklijk Concertge-
bouworkest. Stražanac werkte met 
dirigenten als Franz Welser-Möst, 
Philippe Herreweghe, Helmuth Rilling 
en Bernard Haitink.

Eerder in de Matinee: Wagner Die Meis-
tersinger von Nürnberg (Konrad Nachtigall, 
2009), Stradella San Giovanni Battista 
(Erode, 2020), Bach Hohe Messe (2020)

Kateryna Kasper | Orasia
De Oekraïense sopraan Kateryna Kasper 
studeerde aan de conservatoria van 
Donetsk, 
Neurenberg en 
Frankfurt. Ze 
maakt sinds 
2014 deel uit 
van het ensem-
ble van de Oper 
Frankfurt, 
waar ze te zien 
was in rollen 
als Sophie in 
Strauss’ Der 
Rosenkavalier, 
Gilda (Rigoletto), Susanna (Le nozze di 
Figaro), Gretel (Humperdincks Hänsel 
und Gretel), Antonida (Michail Glinka’s 
Een leven voor de tsaar), Belinda (Purcells 
Dido and Aeneas, een rol die ze tevens 
zong in de Los Angeles Opera), Angelica 
(Vivaldi’s Orlando furioso), Pamina (Die 
Zauberflöte), Eine junge Frau in de 
wereldpremière van Der goldene Drache 
van Peter Eötvös met Ensemble Modern, 
Nanetta (Falstaff), Zerlina (Don Giovanni), 
Frasquita (Carmen), Romilda (Händels 
Xerxes), Lucia in Lior Navoks An unserem 
Fluss en de titelrol in Flotows Martha. Ze 
is ook als concertzangeres zeer actief en 
werkte onder andere mee aan de 
Händel-Festspiele Karlsruhe en het 
Internationale Musikfestival Heidelber-
ger Frühling.
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14 15Gunta Smirnova | Cephisa
De Letse sopraan Gunta Smirnova 
studeerde aan de Schola Cantorum 
Basiliensis en de Hochschule der Künste 
in Zürich. Ze is vooral actief in de oude 
muziek en werkte met ensembles en 
dirigenten als het Venice Baroque 
Orchestra (onder dirigent Andrea 
Marcon), het 
Tonhalle 
Orchester 
Zürich (Ton 
Koopman) en 
het Kammeror-
chester Basel 
(René Jacobs). 
Ze heeft een 
nauwe band 
met het Baselse 
Barock-
orchester La 
Cetra; zo zong ze met hen de solopar-
tijen in Pergolesi’s Stabat Mater en in 
Vivaldi’s Gloria, en vertolkte ze de rol 
van Vagaus in Vivaldi’s Juditha triump-
hans en Euridice in Monteverdi’s Orfeo. 
In Opernhaus Zürich was ze te zien in 
de opera Lunea van Heinz Holliger, 
gedirigeerd door de componist, en in 
het ballet Das Mädchen mit den Schwefel-
hölzern van Helmut Lachenmann. 
Smirnova geeft ook les aan de solisten 
van de koorschool van de Knabenkanto-
rei Basel en is lid van het solisten-
ensemble Basler Madrigalisten.

Salomé Haller | Ismene & Priesterin
De uit Straatsburg afkomstige sopraan 
Salomé Haller studeerde aan het Conser-
vatorium van Parijs en maakte al snel 
naam in het barokcircuit onder dirigen-
ten als Martin Gester, Jean-Claude 
Malgoire, Christophe Rousset en René 
Jacobs. Inmiddels heeft ze een breed 

repertoire 
opgebouwd, met 
rollen als Zita in 
Puccini’s Gianni 
Schicchi (Opéra 
de Dijon), Flora 
in La traviata 
(Brusselse 
Munt), Diane in 
Glucks Iphigénie 
en Aulide (De 
Nationale Opera 
en Opéra natio-

nal de Paris), Médée in Lully’s Thésée in 
de Opéra de Lille, Oenone in Rameaus 
Hippolyte et Aricie (Opéra national de 
Paris), Dorothée in Massenets Cendrillon 
(Opéra Comique) en Bellangère in Paul 
Dukas’ Ariane et Barbe-Bleue (Gran Teatre 
del Liceu). Ze koestert een grote liefde 
voor kamermuziek en treedt regelmatig 
op met haar partner, pianist Nicolas 
Krüger. Onlangs zong ze Schönbergs 
Pierrot Lunaire met Ensemble Intercon-
temporain in het Auditorium de Lyon, 
het Amphithéâtre Bastille en de Philhar-
monie Essen. Haller werkte met dirigen-
ten als Marc Minkowski, Emmanuelle 
Haïm, Ádám Fischer, Ivor Bolton en 
Alexis Kossenko.
Eerder in de Matinee: Lully Roland (Opper-
fee/Logistille, 2004)

David Fischer | Eurimedes
Tenor David Fischer studeerde in 
Freiburg en volgde onder meer master-
classes bij Brigitte Fassbaender. Hij 
maakte zijn professionele debuut als 
Trémolini in Offenbachs La princesse de 
Trébizonde in Theater Baden-Baden, en 
maakte deel uit van het ensemble van 
de Oper Bonn, 
waar hij onder 
meer te zien 
was als Rev. 
Horace Adams 
in Brittens Peter 
Grimes en 
Monostatos in 
Die Zauberflöte. 
Sinds kort 
maakt hij deel 
uit van het 
ensemble van 
de Deutsche Oper am Rhein, waar hij te 
zien was als Tybalt (Gounods Roméo en 
Juliette), Jon Whitcroft (Reynolds Geister-
ritter) en Tamino (Die Zauberflöte), een rol 
waarmee hij tevens zijn debuut maakte 
in het Salzburger Landestheater. Fischer 
is ook actief als concertzanger; zo 
reisde hij met René Jacobs en het 
Freiburger Barockorchester door Azië 
met Mozarts Don Giovanni en zong hij 
Stravinsky’s Pulcinella bij het Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin. Hij verzorgt 
ook regelmatig recitals met zijn Finse 
partner Pauliina Tukiainen en debu-
teerde onlangs bij het Concertgebouw-
orkest.

Mirella Hagen | Eurydice
De Duitse sopraan Mirella Hagen 
studeerde in Karlsruhe en Stuttgart en 
trad toe tot het ensemble van de Staats-
oper aldaar, waar ze rollen zong als Ida 
(Strauss’ Die Fledermaus), Blumenmäd-
chen (Parsifal) en Ännchen (Der Frei-
schütz). In het ensemble van Theater 

Regensburg 
was ze te zien 
als Valencienne 
(Die lustige 
Witwe), Gretel 
(Hänsel und 
Gretel) en 
Fünfte Magd 
(Elektra). Ze 
debuteerde in 
het Staatsthea-
ter Braun-
schweig als 

Adina (L’elisir d’amore) en zong er Pa-
mina (Die Zauberflöte), Gilda (Rigoletto) en 
Fiorella (Offenbachs Les brigands). In de 
Vlaamse Opera was ze o.a. te zien als 
Anna (Nabucco), in Theater an der Wien 
als Betty (Salieri’s Falstaff) en in het 
Grand-Théâtre de Genève als La fortuna/
Damigella (L’incoronazione di Poppea). In 
Ottobeuren stond ze in de Matthäus-
Passion onder de baton van Helmuth 
Rilling, en ze debuteerde in de jubi-
leums-Ring van de Bayreuther Festspiele 
in een regie van Frank Castorf. Hagen 
werkte met dirigenten als Iván Fischer, 
Kirill Petrenko en Sir Simon Rattle.
Eerder in de Matinee: Monteverdi Il ritorno 
d’Ulisse in patria (Amore/Giunone, 2017)
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16 17ervaring, kennis en inzichten. B’Rock 
Orchestra laat over de hele wereld van 
zich horen, maar komt echt thuis in 
Vlaanderen. Ze hebben er hun basis-
kamp in Gent, zijn een Associated Artist 
van De Singel en vaste gast bij Opera 
Ballet Vlaanderen, KASK Conservato-
rium Gent en Muziektheater Transpa-
rant. Ook Concertgebouw Brugge, 
Muziekcentrum De Bijloke Gent en De 
Munt/La Monnaie verwelkomen hen 
geregeld. Zij treden met regelmaat op 
in Het Concertgebouw en het Muziekge-
bouw aan ’t IJ in Amsterdam, de Kölner 
Philharmonie, Amare in Den Haag, Le 
Volcan in Le Havre, en op de Musikfest-
spiele Potsdam en Musik+ in Innsbruck. 
Met de Opéra de Rouen bouwden ze een 
stevig partnerschap uit.
Eerder in de Matinee: Bach Weihnachts-
oratorium (2014), Monteverdi Il ritorno 
d’Ulisse in patria (2017), A. Scarlatti Cain 
ovvero Il primo omicidio (2019)

B’Rock Orchestra
Het Belgische B’Rock Orchestra ademt 
en leeft barok. Met open blik voor het 
nieuwe, en oog en oor voor boeiende 
ontmoetingen gaan ze de samenwer-
king aan met gelijkgestemde musici, 
theatermakers, choreografen en beel-
dend kunstenaars. Zij nemen het 
publiek mee op een tocht door vijf 
eeuwen muziek, op instrumenten eigen 
aan de tijdsperiode, in opera’s, oratoria 
en instrumentale werken, van barokke 
meesterwerken tot de wereldpremière 
van een hedendaags werk. Samen met 
gelijkgestemde zangers van het recent 
opgerichte B’Rock Vocal Consort springt 
men met beide voeten in eerder onaan-
geroerd repertoire. Het verlangen om 
zowel het publiek als talentvolle arties-
ten de hand te reiken, vormt de motor 
van B’Rock Encounters. Deze reeks zet 
in op actieve participatie van het 
publiek, en op de uitwisseling van 

Benno Schachtner | Ascalax
Countertenor Benno Schachtner stu-
deerde aan de Hochschule für Musik in 
Detmold en de Schola Cantorum Basi-
liensis. Hij vertolkte de titelrol in 
Händels Orlando in het Landestheater 
Detmold, was Prinz Medoro in Triumph 
der Liebe (op muziek van Bach) in Thea-
ter Erfurt, en 
stond in de 
veelgeprezen 
King Arthur-
productie van 
de Staatsoper 
Berlin; hij 
keerde er terug 
voor Cavalieri’s 
Rappresentazione 
di Anima et di 
Corpo. Hij zong 
de titelrol in 
Händels Sosarme, re di Media in de Oper 
Halle en tijdens de Händel-Festspiele 
aldaar, Akhnaten in Philip Glass’ gelijk-
namige opera in Theater Bonn – waar 
hij ook te zien was als Endimione in 
Cavalli’s La Calisto – en Arcane in Hän-
dels Teseo in Theater an der Wien. Op 
zijn repertoire staan tevens werken als 
de Matthäus- en de Johannes-Passion; bij 
De Nationale Opera was hij te zien in 
een bewerking van de Johannes. Schacht-
ner werkte met dirigenten als Christoph 
Spering, René Jacobs en Václav Luks en 
is sinds 2016 ook actief als docent.
Eerder in de Matinee: A. Scarlatti Cain ov-
vero Il primo omicidio (Voce di Dio, 2019), 
Bach Hohe Messe (2020)

zangersbiografieën: Marijne Thomas

Christian Immler | Pluto
De Duitse bas-bariton Christian Immler 
studeerde aan de conservatoria van 
München, Frankfurt en Londen, en in de 
laatste stad ook muziekwetenschap aan 
de universiteit. Hij stond in alle grote 
concertzalen, operahuizen en festivals, 
zoals het Boston Early Music Festival en 

het Festival 
Oude Muziek. 
Zo vertolkte hij 
de rol van 
Musiklehrer in 
Strauss’ Ariadne 
auf Naxos in de 
Opéra national 
de Paris, het 
Gran Teatre del 
Liceu, de 
Konin klijke 
Deense Opera, 

de Finse Nationale Opera en Théâtres de 
la Ville de Luxembourg en die van Don 
Fernando in Beethovens Fidelio in de 
Parijse Opéra Comique. Hij was als 
Eremit/Samiels Stimme (Der Frei schütz) te 
zien in Theater an der Wien en tijdens 
de Ludwigsburger Schlossfestspiele, en 
als Sprecher (Die Zauberflöte) tijdens het 
Festival d’Aix-en-Provence. Immler is 
tevens actief als Liederzanger en doceert 
zang aan de Kalaidos Fachhochschule in 
Zürich. Hij werkte met dirigenten als 
Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkowski, 
Philippe Herreweghe, Ivor Bolton, Daniel 
Harding en Kent Nagano.
Eerder in de Matinee: Zemlinsky Der König 
Kandaules (Pharnaces, 2007), Mozart 
Requiem (2011), Haydn Schöpfungsmesse 
(2012), Bach Hohe Messe (2013)
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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.

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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