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SIBELIUS’ VIOOLCONCERT EN DE 
SCHREEUW VAN DE NATUUR

Radio Filharmonisch Orkest
Bas Wiegers dirigent

Simone Lamsma viool

Xu Ke 1986
Roar of Nature 2019

Jean Sibelius 1865-1957
Vioolconcert in d opus 47 1903/1905
Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro, ma non tanto

pauze

Sergej Prokofjev 1891-1953
Zesde symfonie in es opus 111 1945-1947
Allegro moderato
Largo
Vivace
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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.

De NTR ZaterdagMatinee en het Radio Filharmonisch Orkest dragen dit 
concert op aan de vorige week donderdag overleden Bernard Haitink,  
oud-chef-dirigent en beschermheer van het orkest.
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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

Podium Witteman
Te gast bij Paul Witteman: 
schrijver en Poulenc-
liefhebber Adriaan van Dis 
en dirigent Leonard Evers, 
de Bosnische zangeres 
Amira Medunjanin en Cap-
pella Amsterdam. Laetitia 
Gerards en Thomas Beijer 
brengen een Poulenc-lied. 
zondag 31 oktober 2021, 
NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

REICH 85! – MATINEE 
OP NPO 2 EXTRA
In Podium Witteman 
Extra kunt u een deel van 
de ZaterdagMatinee van 
16 oktober jl. terugzien: 
het concert ter ere van 
de 85ste verjaardag van 
Steve  Reich. De Colin 
Currie Group en Synergy 
Vocals  brengen de wereld-
première van Traveler’s 
Prayer, en Tehillim. 
Podium Witteman Extra 
wordt wekelijks uitgezon-
den op het digitale kanaal 
NPO 2 Extra, aansluitend 
aan de reguliere uitzen-
ding van Podium Wit-
teman.

Xu Ke – Roar of Nature
Een componist van nu kan zich nog net zo verbonden voelen 
met de natuur als Jean Sibelius in zijn tijd. Roar of Nature van de 
Chinees Xu Ke klinkt als pure oerkracht en is tegelijkertijd 
extreem verfijnd. Het werk trok in 2019 sterk de aandacht op 
het tweejaarlijkse Componistenconcours in Sjanghai en de 
maker werd door de jury vrijwel unaniem tot winnaar uitgeroe-
pen. Xu, die na zijn opleiding in China nog privélessen kreeg 
van onder meer Tristan Murail en Oliver Knussen, heeft zich 
inmiddels internationaal bewezen met originele en hyper-
expressieve composities voor uiteenlopende bezettingen en in 
diverse genres.
Chinese muziek hoeft niet Chinees te klinken – ook van de 
Volkspartij niet – maar Xu deelt met veel van zijn componeren-
de landgenoten wel een sterke focus op klankkleur. Zelfs met de 
standaardbezetting van een Europees symfonieorkest realiseert 
hij een vervreemdend klankpalet – zoals in het hier gespeelde 
werk, dat buiten de rijk bedeelde slagwerksectie geen buitenis-
sig instrumentarium vergt. 
Al uit de titel kun je opmaken dat het de componist niet om de 
tedere poëzie van vogelzang is te doen. Hier gelden dezelfde 
woorden die de journalist Jacques Rivière in 1913 over Stravins-
ky’s Le sacre du printemps scheef: de natuur is hier “van binnen-
uit gezien, vol geweld, splitsing en stuiptrekking”. Xu laat het 
orkest nog groter klinken dan het is: vaak treden instrumenten 
afzonderlijk op de voorgrond en het klankspectrum van bijna 
elke blazer en strijker is uitgebreid met microtonen en onge-
wone speeltechnieken. Daarnaast creëert hij een enorme diepte-
werking door een voortdurende afwisseling van massieve 
tutti-passages en eenzame ruisklankjes in wisselende kleuren. 
Het effect is dat van een overweldigend landschap waarin oases 
omgeven zijn door stroomversnellingen, uitbarstingen en 
aardverschuivingen.

ROAR OF NATURE

61e seizoen 30 oktober 2021

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@zaterdagmatinee



4 5een exotiek waar je moeilijk de vinger op kunt leggen; ze 
klinken zelden alsof ze evengoed elders gecomponeerd hadden 
kunnen worden – al plaatst Sibelius-biograaf Harold Johnson 
het Vioolconcert wel in die categorie. Dat werk, schrijft hij, doet 
vermoeden “dat de componist bijna altijd aan de oevers van de 
Donau heeft gewoond”.
Speuren naar Finse inspiratie in het Vioolconcert is inderdaad 
een ondankbare taak; hooguit kun je een ongespecificeerde 
folkloristische inslag horen in zowel het etherische beginthema 
als het dansante slotdeel. Maar een standaardconcert volgens 
beproefd stramien is het ook niet. Hele passages klinken als 
spontane improvisaties: de viool fantaseert en mijmert zich een 
weg door een veranderlijk orkestraal landschap. Alleen de 
Finale heeft een traditionele ‘architectuur’ met duidelijk 
contrasterende thema’s. 
Met die werkwijze maakte Sibelius het 
zich niet gemakkelijk, ondanks geld-
zorgen een een ongeneeslijke drank-
zucht – hij had ook voor een trefzekere 
stijlkopie van Brahms of een andere 
favoriet kunnen kiezen. Succes kwam dan ook niet direct. Een 
eerste versie bleek bij uitvoering niet aan te slaan, waarop 
Sibelius – zelf ook ontevreden – een ingrijpende revisie maakte. 
De wijzigingen golden vooral de solopartij, waaruit heel wat 
virtuositeit en bombast werd geschrapt. Maar de componist 
handhaafde zijn eigenzinnige, quasi-improvisatorische benade-
ring, wetende dat hij daarmee het meeste recht deed aan de 
expressieve thema’s van de delen één en twee. 
De triomftocht van dit wonderlijke concert begon in 1905 in 
Berlijn, waar de glamoureuze Richard Strauss de première van 
de herziene versie dirigeerde. Diens naam was een effectieve 
reclameplaat; Sibelius was in het buitenland nog onvoldoende 
bekend om veel publiek te mobiliseren. Vreemd genoeg liet 
succes in Finland zelf geruime tijd op zich wachten, mogelijk 
omdat nationaal vlagvertoon in dit werk ontbreekt. Een groot 
repertoirestuk zou het nooit worden, meende de criticus Karl 
Flodin: “Daarvoor is het veel te complex, te warrig, te somber 
en te moeilijk.” Waaruit blijkt dat het beroemde Finse hout 
soms ook misgeslagen planken oplevert – het stuk werd één van 
de populairste vioolconcerten aller tijden. 

Hoe heftig het stuk ook klinkt, de componist koestert vreed-
zame idealen. Hij voorzag de partituur van het motto: “We 
moeten altijd blijven luisteren naar de krachten van de natuur 
en ons hart ervoor openstellen. Het gaat om liefde, om onze 
aarde en ons thuis.”

Jean Sibelius – Vioolconcert
Een solocarrière is natuurlijk iets prachtigs, maar een mislukte 
solistencarrière kan nog meer opleveren. De hoogst originele 
symfonieën en symfonische gedichten van Jean Sibelius waren 
er nooit geweest als die zijn ambitie om concertviolist te wor-
den had doorgezet. En vermoedelijk was hij ook nooit zo’n 
vaandeldrager van de Finse cultuur geworden. 
Zijn prille ambities om als violist door te breken beschouwde 
Sibelius achteraf als tijdverspilling. “Helaas wilde ik per se een 
beroemd violist worden”, vertelde hij op latere leeftijd. “Vanaf 
mijn vijftiende speelde ik de hele dag. Aan pen en en inkt had 
ik een hekel, ik wilde alleen maar die elegante strijkstok vast-
houden. Uiteindelijk moest ik toegeven dat ik te laat was begon-
nen om nog solist te worden. Dat was heel pijnlijk.” Toch 
noteerde hij op zijn vijftigste nog in zijn dagboek: “Droomde 
dat ik twaalf was en een virtuoos.” Vreemd genoeg componeer-
de hij uiteindelijk maar één substantieel vioolwerk; plannen 
voor een tweede vioolconcert bleven in de schetsfase steken. 
Mogelijk had hij zelfs nooit een soloconcert geschreven als 
anderen daarop niet hadden aangedrongen. De grote vioolcon-
certen van Brahms en Tsjaikovski waren dermate populair dat 
zowel violisten als publiek naar meer verlangden.
Toen hij aan zijn Vioolconcert in d begon, in 1903, gold Sibelius 
reeds als een soort volksheld. Zijn muziek verklankte Finse 
mythen en landschappen, juist toen het land zich bevrijdde van 
eeuwen Russische en Zweedse overheersing; zijn orkestwerk 
Finlandia kreeg zelfs de status van onofficieel volkslied. Overi-
gens ligt Sibelius’ nationalisme er lang niet altijd aan de 
oppervlakte. Sommige vroege werken zijn geïnspireerd op de 
Kalevala, het oude Finse epos. Later werd het vlagvertoon steeds 
abstracter en subtieler. In zijn monumentale symfonieën is het 
– aldus de componist zelf – veeleer de Finse natuur die zijn 
schrijfwijze beïnvloedde, inclusief echo’s van overvliegende 
zwanen en kraanvogels. Maar bijna altijd hebben zijn werken 

“Sibelius’ Vioolconcert is veel 
te complex, te warrig, te 
somber en te moeilijk.”

Xu Ke en Jean Sibelius
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Toch schreef hij ook in die Sovjetjaren nog eigenzinnige stuk-
ken, waaronder de Zesde symfonie. Zoals veel topkunst is het 
geen eenduidig werk, en het kreeg van de Sovjetbonzen het 
voordeel van de twijfel. De expressieve melodiek, de quasi-
folkloris tische passages en de volvette orkestklank strookten 
met de partijpolitiek. Maar zo kort na de Grote Overwinning op 
nazi-Duitsland had men een triomfantelijker stuk verwacht, in 
lijn met de glorieuze Vijfde waarmee Prokofjev twee jaar eerder 
het Russische publiek had opgepept. De Zesde is een episch, 
maar somber werk. Een jaar later zou de componist stevig op 
zijn artistieke ‘dwarsheid’ worden aangesproken, maar nu 
kwam hij er nog mee weg; de muziek zou illustreren dat een 
overwinning zonder offers niet mogelijk was.
Vooral in het eerste deel, vol wrange harmonieën en stekelige 
ritmes, klinkt de vroegere Prokofjev door. Actueler zijn de 
associaties met oorlog en strijdgewoel, opgeroepen door een 
obsessief marsritme en schrille kreten van hout- en koperbla-
zers. De climax daarvan wordt gevolgd door een uitgeput 

Sergej Prokofjev – Zesde symfonie
De eerste noten van Prokofjevs Zesde symfonie klinken als een 
schampere lach – een subtiel bewijs dat de scherpe pen van de 
componist in 1947 nog steeds niet was afgestompt, al wekken 
sommige andere late werken die indruk wel. Maar ja, juist die 
onvoorspelbare expressie maakte Prokofjev tot één van de drie 
opvallendste Russische componisten van de vorige eeuw. Igor 
Stravinsky, die Rusland al vóór de Revolutie verliet en er nooit 
terugkeerde, was de grote vernieuwer wiens vele verhuizingen 
bijna evenveel stijlveranderingen genereerden; Dmitri Sjostako-
vitsj documenteerde de Sovjetperiode van binnenuit, met een 
dubbelzinnige maar consistente componeerstijl; en Prokofjev 
vormt tussen die twee een wonderlijke overlap. Ook hij verliet 
het nieuwe Rusland, maar keerde in 1936 terug. In de tussenlig-
gende achttien jaar leerden Amerika en Europa hem kennen 
als een buitengewoon grillig componist die klassieke voorbeel-
den koesterde en tegelijkertijd fel modernistisch kon uithalen. 
Prokofjev combineerde koketterie met de Russische razernij die 
men al van Stravinsky kende, geholpen door zijn flamboyante 
pianospel. 
Later, toen hij zich weer in Moskou gevestigd had, adopteerde 
hij moeiteloos de melodieuze en zwaarlijvige Sovjetstijl die het 
regime van hem verwachtte. Een verrassing was dat niet echt: 
al in zijn westerse jaren had Prokofjev zijn modernistische toon 
enigszins gematigd nadat hij de geloofsleer Christian Science 
had omarmd. Wél een verrassing – althans voor zijn collega’s in 
het ‘vrije Westen’ – was het feit dat Prokofjev überhaupt naar 
Rusland terugkeerde. Heimwee was een belangrijke drijfveer, 
maar hij wist ook dat het land inmiddels bepaald geen mekka 
voor vrij scheppende kunstenaars was. Pas in recente jaren 
kregen historici toegang tot Russische archieven die nieuw licht 
op de zaak wierpen: Prokofjev, constateerde musicoloog Simon 
Morrison, was door Moskou verleid om zijn carrière zonder 
restricties in Sovjet-Rusland voort te zetten – en de politiek 
naïeve componist trapte erin. Hij dacht een inspirator te kun-
nen zijn, maar werd onderworpen aan dezelfde manipulatie en 
willekeur die zijn collega Sjostakovitsj al jarenlang ervoer. Voor 
sommige composities kreeg hij een staatsprijs, voor andere 
werd hij officieel berispt – “en dat smoorde uiteindelijk zijn 
creatieve energie”, aldus Morrison.

De collega’s Sergej 
Prokofjev, Dmitri 
Sjostakovitsj en Aram 
Chatsjatoerjan, 1946
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dirigeert Musikfabrik Köln in de Ham-
burgse Elbphilharmonie en Ensemble 
Resonanz bij het Mozartfestival Würz-
burg. Na een filmproductie van Brittens 
The Turn of the Screw (Eva-Maria Höck-
meyer) keert hij terug naar de Opéra 
national de Lorraine voor Die Zauberflöte. 
Bas Wiegers is een belangrijk partner 
voor componisten als Georges Aperghis, 
Georg Friedrich Haas, Helmut Lachen-
mann, Salvatore Sciarrino en Rebecca 
Saunders. Na zijn muziekopleiding in 
Amsterdam en Freiburg begon hij een 
succesvolle carrière als violist, met het 
brandpunt op de oude muziek. In 2009 
werd hem een directiebeurs toegekend 
door het Kersjes Fonds. Sinds zijn werk 
als assistent bij Mariss Jansons, Susanna 
Mälkki en Het Concertgebouworkest 
richt hij zich volledig op het dirigeren.
Eerder in de Matinee: Padding Three birth-
day pieces (WP), Andriessen The Only One 
(NP), Messiaen Chronochromie & Ravel 
Valses nobles et sentimentales (2019), 
Vivier Zipangu, Palau Dewata, Wo bist Du 
Licht, Lonely child & Namavar Tiaré Tahiti 
(WP) (2020)

Bas Wiegers
Bas Wiegers zwaaide de bâton bij het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en 
– naast Peter Eötvös – Het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Buiten Nederland 
trad hij op met de symfonieorkesten van 
SWR en WDR, het Ests Nationaal Symfo-
nieorkest, Britten Sinfonia, Ensemble 
Modern, het Münchener Kammerorches-
ter, bij Oper Köln, en bij festivals als 
November Music, Holland Festival, 
Wiener Festwochen, Wien Modern, 
Huddersfield Contemporary Music 
Festival, Aldeburgh Festival en Acht 
Brücken (Keulen). Optredens bij de 
Staatsoper Stuttgart (Death in Venice), de 
Vlaamse Opera (Koma van Georg Frie-
drich Haas) en Stadttheater Klagenfurt 
(wereldpremière van Salvatore Sciar-
rino’s opera Il canto s’attrista, perché?) 
werden wegens corona afgelast. Dit 
seizoen staat hij voor het Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin en brengt een 
Mahler/Ives-programma met Thomas 
Hampson en Klangforum Wien, waar hij 
sinds 2018 vaste gastdirigent is. Wiegers 

‘gehijg’ van de hoornsectie – een orkestraal effect waar Prokof-
jev terecht trots op was.
Het centrale Largo is één van Prokofjevs eigenaardigste inven-
ties. Het volkslied-achtige hoofdthema is zó massief georkes-
treerd dat de zang verstikt dreigt te worden: strijkers en blazers 
zijn tot clusterachtige akkoordblokken opeengestapeld, met 
een verpletterend effect. Later in dit deel treedt plots een 
celesta op de voorgrond met een fragiel, wiegelied-achtig 
melodietje, maar deze ontluikende bloem wordt al snel weer 
door zware orkestmassa’s onder de voet gelopen. Als Prokofjev 
ergens de kwetsbaarheid van het individu hoorbaar maakte – 
en daarmee zijn getroebleerde collega Sjostakovitsj benaderde – 
is het hier.
Pas in de Finale klaart de lucht op. Hier is het orkest een be-
weeglijke ‘samenleving’ die korte motiefjes van de ene instru-
mentgroep naar de andere kaatst. Ook hier neigt Prokofjev 
naar Sjostakovitsj, met de snelle houtblazersriedels die perfect 
bij een versnelde zwart-witfilm zouden passen.
En plots verstomt de vreugde. In de slotmaten grijpt de verha-
lenverteller Prokofjev terug op de donkere episodes uit het 
begindeel. Waarom zo’n duister slot? Ziekte van de componist 
speelde een rol, maar bovenal wilde hij de opgetogenheid van 
zijn recente Vijfde symfonie in een ruimere context plaatsen. “We 
hebben onlangs een geweldige overwinning behaald,” vertelde 
Prokofjev aan de criticus Israel Nestjev, “maar duizenden van 
ons hebben wonden die nooit geheeld zullen worden – dat 
mogen we niet vergeten.”

Michiel Cleij

“We hebben onlangs een geweldige overwinning behaald, 
maar duizenden van ons hebben wonden die nooit 
geheeld zullen worden – dat mogen we niet vergeten.”
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10 11Radio 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 

illustere voorgangers als Bernard 
Haitink (beschermheer), Jean Fournet, 
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), 
Jaap van Zweden (honorary chief 
conductor) en Markus Stenz. Het Radio 
Filharmonisch Orkest werkte samen 
met gastdirigenten als Pablo Heras-
Casado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael 
Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery 
Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin 
en Leopold Stokowski. De Amerikaan 
James Gaffigan is vaste gastdirigent 
sinds 2011.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor 
het Nederlandse muziekleven, in 2017 
de Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL
Wordt u ook vriend van het Radio 
Filharmonisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

haar vioolstudie op haar vijfde, verhuis-
de op haar elfde naar het Verenigd 
Koninkrijk voor een studie aan de 
Yehudi Menuhin School bij Hu Kun. 
Toen zij veertien was, maakte zij haar 
professionele debuut bij het Noord 
Nederlands Orkest met Paganini’s Eerste 
vioolconcert. Zij vervolgde haar opleiding 
aan de Royal Academy of Music in 
Londen bij Hu Kun en Maurice Hasson; 
op haar negentiende zwaaide zij af met 
de hoogste onderscheiding. In 2019 werd 
zij Fellow of the Royal Academy of 
Music. Lamsma bespeelt de ‘Mlynarski’-
Stradivarius (1718), haar vriendelijk ter 
beschikking gesteld door een anonieme 
weldoener.
Eerder in de Matinee: Britten Vioolconcert 
(2010), Szymanowski Eerste vioolconcert 
(2010), Goebaidoelina Tweede vioolconcert 
‘In tempus praesens’ (2011), Sjostako-
vitsj Tweede vioolconcert (2012), Martinů 
Tweede vioolconcert (2013), Brahms Viool-
concert (2015), Prokofjev Eerste vioolcon-
cert (2017), Goebaidoelina Offertorium 
(2019), Hartmann Concerto funebre (2020), 
Roslavets Eerste vioolconcert (2021)

Simone Lamsma
Met een repertoire van ruim zestig 
vioolconcerten heeft de Nederlandse 
violiste Simone Lamsma de afgelopen 
jaren opgetreden bij de belangrijkste 
orkesten van de wereld. Zo debuteerde 
zij in 2018 bij het New York Philharmo-
nic onder Jaap van Zweden, en trad op 
met Chicago Symphony, Cleveland 
Orchestra, Het Koninklijk Concert-
gebouworkest, het National Symphony 
Orchestra, San Francisco Symphony, het 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France, London Symphony Orchestra, 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
BBC Philharmonic, Seoul Philharmonic, 
Sydney Symphony Orchestra, Orchestre 
national du Capitole de Toulouse, City of 
Birmingham Symphony Orchestra en 
het Hallé Orchestra. Behalve Jaap van 
Zweden, met wij zij veelvuldig optrad, 
werkte Lamsma samen met dirigenten 
als Vladimir Jurowski, Karina Canellakis, 
Kent Nagano, Edward Gardner, François-
Xavier Roth, Gustavo Gimeno, John 
Storgårds, James Gaffigan, Omer Meir 
Wellber, Elim Chan, Mark Wigglesworth, 
Fabien Gabel, Robert Trevino, Kazuki 
Yamada, Alexander Shelley, Valentina 
Peleggi, Stanislav Kochanovsky, Edo de 
Waart, Marc Albrecht, Nuno Coelho, Jun 
Märkl en Jonathon Heyward. Zij trad ook 
op met Yannick Nézet-Séguin, Hannu 
Lintu, Stéphane Denève, Andrés Orozco-
Estrada en Jukka-Pekka Saraste. Zij speelt 
veel kamermuziek en gaf recitals in 
Wigmore Hall (Londen) en Carnegie Hall 
(New York). Lamsma ontving in 2010 de 
Klassieke Muziekprijs VSCD in de catego-
rie ‘nieuwe generatie musici’. Zij begon 
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13CHEF-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
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Anna Sophie Torn
Hester van der Vlugt

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Anna Steenhuis

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Ingerid Waleson

CELLO
Michael Müller
Anton Istomin
Harm Bakker
Winnyfred Beldman
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Catharina Feyen
Andreia Rosa Pacheco

FLUIT
Sarah Ouakrat
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Birgit Strahl
Maximiano Vera Vera

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Sander van Dijk

TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij
Sven Berkelmans

TROMBONE
Lode Smeets
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Jennifer Heinz

HARP
Ellen Versney

PIANO / CELESTA
Celia Garcia - Garcia
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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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14 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.

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.

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
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Vorige week donderdagavond werden ook wij 
– musici, dirigenten en staf van het Groot Om-
roepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest – 
overvallen door het overlijden van Bernard 
Haitink.
Kwam het met het oog op zijn leeftijd wellicht 
niet onverwacht – hij was 92 jaar –, het be-
richt raakte ons allen diep. Bernard Haitink 
nam dan ook een bijzondere plek in de ge-
schiedenis van onze beide ensembles in.
En in ons hart.

Nadat hij zijn professionele carrière als violist 
begonnen was bij het RFO, werd hij nauwe-
lijks enkele jaren later benoemd tot chef-diri-
gent van het orkest. En ook toen hij Hilversum 
verruilde voor het Koninklijk Concertgebouw-
orkest bleef hij via het Groot Omroepkoor met 
ons verbonden, vaak in combinatie met zijn 
Amsterdamse orkest.

In de laatste tien jaar van zijn loopbaan keer-
de hij weer regelmatig terug bij het Radio 
Filharmonisch Orkest, en ook het Groot Om-
roepkoor, met het prachtige Deutsches Requi-
em van Brahms in 2018, en zijn officiële af-

scheid van het Nederlandse publiek in de NTR 
Zaterdagmatinee in juni 2019 als hoogtepun-
ten.

Bijzonder was het dat juist hij de Laudatio 
uitsprak bij de uitreiking van de Concertge-
bouwprijs aan het Groot Omroepkoor en het 
Radio Filharmonisch Orkest in 2017.
Hij maakte zich bij die gelegenheid opnieuw 
sterk voor de betekenis van de omroepensem-
bles en riep de politiek op goed voor koor en 
orkest te blijven zorgen.

We gaan Bernard Haitink missen.
We gaan zijn concerten missen, de muzikale 
gebeurtenissen zonder weerga.
We gaan zijn betrokkenheid bij koor en orkest 
missen, zijn moed zich voor ons uit te spreken.
We gaan zijn vriendelijkheid missen, en zijn 
vriendschap.

Bernard, we danken je voor alles dat je ons 
geschonken hebt.

Roland Kieft
directeur Stichting Omroep Muziek
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