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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 pagina 20

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

14 nov Reich-Matinee 
op NPO 2 Extra
Volgende week zondag op 
het digitale kanaal NPO 2 
Extra: Reichs Music for 18 
Musicians (registratie van 
Zaterdag Matinee 16 okt.)
zondag 14 november 
ca.19.10 uur in Podium 
Witteman Extra, met her-
halingen later in de week.

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
Morgen: cellist Harriet Krijgh en pianist Magda Amara, 
het vocaal ensemble Wishful Singing (dat o.a. een pro-
gramma ontwikkelde voor Long-COVIDpatiënten) zingt 
Simeon ten Holt, en het ensemble Black Pencil brengt 
muziek, teruggevonden in een Transsylvaans klooster.
zondag 7 november 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vandaag is de 
wereldpremière van Carnival of Shades van Peter-Jan Wagemans 
eindelijk een feit. Wagemans schreef het werk voor het concert 
op 31 oktober 2020 dat het 75-jarig bestaan van het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor luister bij 
moest zetten. Al snel bleek het werk voor beide jubilarissen 
vanwege de coronarestricties veel te omvangrijk om live op het 
podium te brengen. Ook het kleinschaliger Ombre/Marbre dat 
Wagemans ter vervanging schreef voldeed uiteindelijk niet aan 
de weer aangescherpte regels. Nu kan Carnival of Shades in volle 
glorie klinken en krijgt het werk gezelschap van twee groots 
bezette orkestwerken die misschien niet geheel qua geest, maar 
zeker qua sfeer en impact vergelijkbaar zijn. Het verstilde 
Vorspiel uit Wagners Lohengrin en The Planets, Gustav Holsts 
indrukwekkende verklanking van ons planetenstelsel. 

Wagner – Voorspel Lohengrin
Richard Wagner werkte aan Lohengrin in een uitgesproken 
turbulente tijd. In 1842 ging zijn opera Rienzi in Dresden in 
première, en even later werd de componist aldaar benoemd tot 
Kapellmeister. Het waren politiek roerige tijden, en Wagners 
toenmalige linkse sympathieën werden hem niet allerwegen in 
dank afgenomen. In deze stressvolle periode trok hij zich 
regelmatig terug in een kuuroord in Bohemen. Daar las hij 
volgens zijn autobiografie Mein Leben op een gegeven moment 
Parzival van de middeleeuwse minnezanger Wolfram von 
Eschenbach (ca 1170-1220), waarvan het verhaal van Lohengrin, 
Parzifals zoon, deel uitmaakt. Wagner kreeg direct een visioen 
van het complete drama dat zijn volgende opera zou worden. 
Omdat de componist en dirigent inmiddels uit het koninkrijk 
Sachsen verbannen was vanwege zijn deelname aan de misluk-
te revolutie in Dresden van mei 1849, dirigeerde Franz Liszt de 
première op 28 augustus 1850 in Weimar, waar de opera direct 
een succes was.

‘OF WHICH YOUR HEART IS JUST ONE BEAT’

61e seizoen 6 november 2021

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@zaterdagmatinee



4 5Wagemans – Carnival of Shades
“Je bent niet alleen een druppel in de oceaan, je bent de hele 
oceaan  in een druppel”, schreef de Perzische wijsgeer en dichter 
Rumi al in de dertiende eeuw. Deze quote lijkt de kern van 
Carnival of Shades voor sopraan, koor en orkest dat Peter-Jan 
Wagemans in 2020 voor het 75-jarig bestaan van het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor schreef, en in 
2021 aanvulde. “Beneath the surface, if you dive / vivid pulses of 
fish that line in reefs / align to unveil the earth’s heart / Of which 
your heart is just one beat”, zo eindigt het laatste deel van het 
zesdelige werk waarin sopraan, koor en orkest voor het eerst 
samenkomen. De bij vlagen surrealistische gedichten van de in 
Praag wonende Amerikaanse dichter Lucien Zell over afscheiding 
en verbinding, de waanzin van het aardse en de wetten van de 
eeuwigheid zijn door Wagemans gevangen in een kleurrijke 
partituur waarin een groot deel van de twintigste- en eenentwin-
tigste-eeuwse muziekgeschiedenis, inclusief pop- en jazzreferen-
ties, langskomt. 
Op verzoek van de componist dient het volgende verhaal als ver-
dere toelichting op het werk dat vandaag zijn wereldpremière 
beleeft: 

De dag van de sprinkhaan
(inscriptie gevonden op een muur in de ruïnes van 
het oude paleis van koning Belsassar bij Babylon)

Verteller: Luister, ik heb een verhaal over een sprinkhaan.
Gemeenschap: Sprinkhaan, sprinkhaan, wat is een sprinkhaan?
Verteller: Je weet wel, zo’n beest met van die lange achterpoten.
Gemeenschap: Oh, oké, vertel maar.
Verteller: Nou, deze sprinkhaan wordt geboren, en hij springt 

een beetje rond, je weet wel, zoals sprinkhanen doen.
Gemeenschap: Dus je sprinkhaan is een mannetje, waarom 

geen vrouwtje? Je begint altijd met een mannetje.
Verteller (geïrriteerd): Luister, het is mijn verhaal, en mijn 

sprinkhaan is toevallig een mannetje, oké? Dus hij gaat 
op weg, hopt rond… 

Lohengrin vertelt het verhaal van Elsa, die ervan wordt beschul-
digd dat ze haar broer Gottfried, de troonopvolger van het 
hertogdom Brabant, zou hebben vermoord om zelf de troon op 
te eisen. Zij zal worden berecht. Als zij om hulp bidt, verschijnt 
aan de horizon in een bootje, voortgetrokken door een zwaan, 
een onbekende ridder. Hij daagt Frederik van Telramund, de 
man die Elsa beschuldigde, uit voor een gevecht om de eer van 
de vrouw. Hij wint, Elsa en de ridder worden verliefd en trou-
wen. Er is een voorwaarde: ze mag haar redder nooit om zijn 
naam vragen. Als ze dat toch doet, maakt hij zich bekend als 
graalridder Lohengrin. Nadat hij Gottfried door Goddelijk 
ingrijpen heeft laten terugkomen, verlaat Lohengrin zijn 
geliefde. Elsa sterft uiteindelijk in de armen van haar broer. 
Lohengrin werd niet alleen een van Wagners meest lyrische 
opera’s, het is ook het eerste werk waarin de componist echt los 
raakte van de klassieke nummeropera en, ondanks het feit dat 
losse stukken zoals het beroemde Bruidskoor uit de derde akte 
en aria’s als Einsam in trüben Tagen en In fernem Land een eigen 
leven zijn gaan leiden, dicht bij zijn ideaal kwam van een 
doorlopend muzikaal drama. 
Het Voorspel tot de eerste akte is ook geen ouverture in klas-
sieke zin, maar, hoewel het zonder problemen afzonderlijk 
uitgevoerd kan worden, een belangrijk element in de hele 
muziekdramatische opbouw. Het ingetogen werk zet niet alleen 
de sfeer neer, de muziek verraadt in feite ook direct dat Lohen-
grin een graalridder is, al wordt dat pas duidelijk als de muziek 
van het voorspel terugkeert wanneer Lohengrin in de derde 
akte zijn identiteit onthult. Wagner zelf beschreef het Voorspel 
als een groots visioen waarin de engelenschare met in het 
midden de Heilige Graal naar de aarde afdaalt, de Graal presen-
teert en een eenzame toeschouwer zegent en inwijdt ten 
dienste van de Graal. “Dan doven de vlammen langzaam uit en 
stijgt de engelenschare in tedere vreugde op naar etherische 
hoogten, wetende dat ze de harten van de mensheid gereinigd 
hebben met de heilige zegening van de Graal”, aldus Wagner 
over het slot van het Voorspel. Hoogdravende woorden voor een 
mooie boogvorm die inzet met zachte, bijna statische strijkers, 
toewerkt naar een grootse climax met het hele orkest en 
vervolgens weer in stilte wegsterft.

Richard Wagner in 
Parijs, 1842; tekening 
van Ernst Benedikt 
Kietz

Peter-Jan Wagemans
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6 7Gemeenschap: Gaat dit verhaal ergens heen? Saai, saai!
Verteller: Wel, uiteindelijk landen miljarden en miljarden 

sprinkhanen in het laatste veld met het laatste voedsel 
om op te eten. Nu wordt het interessant: ze eten dit ook 
op, sneller dan je kunt zeggen: geef het zout eens door.
Nu, kun je raden hoe dit verhaal afloopt?

Gemeenschap: Weet ik veel, het zijn vegetariërs dus het zal wel 
goed komen... ze horen bij de natuur… ja, ja, er zal wel 
een natuurlijke oplossing zijn. Maar wacht, wacht, wat 
dacht je van God, ja God zal ze helpen!

Verteller: Oké, God… Nee niet echt. Ze gaan allemaal dood.
Gemeenschap: Is dat het einde van je verhaal, ze gaan gewoon 

dood? Kunnen ze niet naar een andere planeet vliegen? 
Waarom dood?

Verteller: Nou, ze aten al het voedsel op!
Gemeenschap: Maar dat is dom, ze kunnen niet zo dom zijn! Je 

verhaal is onmogelijk, ze zouden het hebben zien aanko-
men. Ja, je kan het gewoon uitrekenen!

Verteller: Ja, ze hebben gerekend, maar ze zijn toch doorge-
gaan.

Gemeenschap (tumultueus): Waarom?
Verteller: Ik weet het antwoord niet, misschien zijn het ge-

woon domme insecten.
Gemeenschap: ja, dat moet het antwoord zijn! Waarom heb je 

ons dit verhaal eigenlijk verteld? Wil je dat we hier iets 
van leren? Denk je dat we dom zijn? Wil je een pak slaag? 
Maak dat je wegkomt. Wil je zeggen dat we net als deze 
hebzuchtige insecten zijn?

Verteller: Nee, nee, niet kwaad bedoeld. Gewoon een verhaal-
tje om jullie te vermaken. Het is een lachertje, niet? Het is 
een lachertje. Zeg me alsjeblieft dat het een grap is.

Gemeenschap: Ja, hop, hop, hop, hop.
Verteller: …en hij ontmoet een meisje, ik bedoel een vrouwe-

lijke sprinkhaan. En wel, weet je, ze krijgen kinderen… 
Gemeenschap: Hij had geen voorbehoedsmiddel bij zich?
Verteller: Ik heb nog nooit gehoord van condooms voor sprink-

hanen, en als ze bestaan had hij ze niet bij zich. Hij heeft 
geen broekzakken om ze in te doen, weet je. Maar dit is 
totaal irrelevant. Mag ik alsjeblieft doorgaan?

Gemeenschap: Oké, oké, niet zo snel boos worden.
Verteller: Dus hij sticht een familie, je weet wel, mama en 

papa en ongeveer driehonderdvijftig kleine sprinkhanen.
Gemeenschap: Zoveel?
Verteller: Nou, ze leggen een heleboel eieren en als ze uitko-

men, hebben ze een heleboel kinderen. Nu, deze kinde-
ren groeien heel snel op, dus ze springen wat rond en 
vinden heel snel een partner, en voor je het weet, heeft 
onze ene sprinkhaan een heleboel kleinkinderen.

Gemeenschap: Leuk, grote familie, ik hou van kinderen, ja, ja, 
ze zijn een zegen.

Verteller: Je hebt gelijk, maar er is een klein probleempje: bin-
nen een paar maanden hebben ze 122.500 kleinkinderen…

Gemeenschap: Oeh, dat is veel! Zoveel? Dat zou ik wel eens op 
papier willen zien! Geen denken aan!

Verteller: …die zelf ook weer kinderen krijgen, waardoor het 
aantal achterkleinkinderen bijna 43 miljoen bedraagt. En 
onthoud, we hebben het alleen over deze ene sprinkhaan, 
maar zoom een beetje uit en je ziet dat het er veel meer 
zijn, die allemaal een gezin stichten. Dus in een veld van 
zeg duizend sprinkhanen, zullen er na slechts een paar 
maanden éénentwintig-en-een-half miljard sprinkhanen 
zijn.
Nu moet ik de voedselsituatie vermelden. Daarom moe-
ten de meeste sprinkhanen verhuizen, dus vliegen ze weg, 
de zonsondergang tegemoet, bij wijze van spreken.

Gemeenschap: Ze zullen over de aarde trekken, de aarde erven.
Verteller: Na een rondje vliegen landen ze in een nieuw veld 

met lekkernijen voor sprinkhanen. Na een heerlijke maal-
tijd, en nu vol energie, paren ze weer en krijgen nieuwe 
baby’s.
Dus, het voedsel is snel op en ze vliegen weer weg.



8 9Holst begon aan het werk als een suite 
voor twee piano’s. Alleen Neptunus schreef 
hij voor orgel, dat paste beter bij het 
mystieke karakter van de planeet, zo vond 
hij. Maar pas met de orkestratie kwamen 
de planeten echt tot leven. Holst bewees 
zich met The Planets als een briljant orkes-
trator, die niet alleen goed naar de kleur-
rijke sonoriteiten in de partituren van 
Arnold Schönberg had geluisterd, maar die 
ook de Igor Stravinsky van De Vuurvogel en 
andere meesterlijke Russische orkestrato-
ren als Nikolaj Rimski-Korsakov en Alexan-
der Glazoenov goed bestudeerd had.
Hoewel juist het ‘verhalende’ karakter van 
de werken velen zo aansprak, weigerde de 
componist uitleg te geven over enige 
verdere betekenis van de delen: “Deze 
stukken werden gesuggereerd door de 
astrologische betekenis van de planeten”, 
schreef hij bij wijze van toelichting. “Er is geen programmamu-
ziek, noch hebben ze enig verband met de goden van de klas-
sieke mythologie die dezelfde namen dragen. Als er een lei-
draad bij de muziek nodig is, zal de ondertitel van elk stuk 
voldoende zijn, vooral als deze in brede zin wordt begrepen. 
Jupiter brengt bijvoorbeeld vrolijkheid in de gewone zin van 
het woord, maar ook de meer ceremoniële vorm van vreugde 
geassocieerd met religies of nationale festiviteiten. Saturnus 
brengt niet alleen fysiek verval, maar ook een visioen van 
vervulling. Mercurius is het symbool van de geest.”
Het werk was na de volledige première in 1918, ondanks grote 
verdeeldheid onder de critici, direct een groot internationaal 
succes. Zo groot, dat het de andere werken van Holst volledig 
overschaduwde. De componist werd daardoor zo gedemoti-
veerd, dat hij toen in 1930 Pluto werd ontdekt, weigerde een 
deel aan zijn suite toe te voegen. Inmiddels heeft Holst gelijk 
gekregen met die beslissing: in 2006 werd Pluto weer ‘gedegra-
deerd’ tot dwergplaneet.

Paul Janssen

Holst – The Planets
Bij zijn dood in 1934 noemde The Times The Planets van Gustav 
Holst zijn belangrijkste werk. En dat terwijl diezelfde krant de 
cyclus eerder bij de première in 1918 nog “een grote teleurstel-
ling” had genoemd. “Behoorlijk gekunsteld en pijnlijk om te 
horen”, heette het toen zelfs. Dat The Planets uiteindelijk uit-
groeide tot een werk dat bijna synoniem werd met Holst, deed 
de schuchtere componist verdriet. Hij bleef de cyclus “bij lange 
na niet mijn beste werk” noemen, en misschien heeft hij daar 
wel gelijk in. Het oeuvre van de man met Duitse, Engelse, 
Zweedse en Letse wortels is omvangrijk, beslaat nagenoeg alle 
genres en bevat nog veel verrassende muziek die op ontdekking 
en waardering wacht. 
Toch is het niet zo gek dat The Planets uitgroeide tot zijn ‘mees-
terwerk’. De man die studeerde aan het Royal College of Music, 
goed bevriend raakte met Ralph Vaughan Williams en zijn 
grootste geluk vond als muziekdocent aan de St. Paul’s Girls’ 
School, balde in deze zevendelige cyclus zijn talent voor orkes-
tratie, zijn belangstelling voor mystiek en esoterie en zijn 
gevoel voor de Engelse volksmuziek en de verheffing daarvan in 
kunstmuziek samen tot memorabele melodieën en pakkende 
orkestuitbarstingen.  
De Engelse componist schreef zijn inmiddels wereldwijd be-
kende noten tussen 1914 en 1916 grotendeels in de rust en stilte 
van de nieuwe, geluidsdichte muziekvleugel van de St. Paul’s 
Girls’ School. Seven pieces for large orchestra noemde hij het werk 
in eerste instantie. Holst was op het idee gekomen voor een 
suite gebaseerd op de zeven planeten die naast de aarde om de 
zon draaien tijdens een vakantie op Mallorca in 1913, destijds 
een ontmoetingsplaats voor vooruitstrevende Engelse artiesten. 
De Engelse schrijver Clifford Bax, de broer van componist 
Arnold Bax, verklaarde aan Holst in die weken de geheimen van 
de astrologie. Holst werd gegrepen door de astrologische 
betekenis van de planeten, hield zich intensief bezig met 
horoscopen en de invloed van de stand van de planeten op de 
psyche. Uit het boek What is a horoscope? van de Engelse astro-
loog en theosoof Alan Leo haalde Holst de psychische betekenis 
van de planeten. Zo werden zaken als ‘The bringer of War’ 
(Mars) en ‘The Mystic’ (Neptunus) niet alleen de basisthema’s 
van de afzonderlijke delen, maar ook de ondertitels. 

Gustav Holst, ca. 1921
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114. The Heart Breaks to get Bigger
(sopraan en orkest)

You do a lot of things
that don’t make sense to anyone at all
throw your castles in the air
and then you watch them fall
you’ve got wings that you don’t use,
Mighty powers you abuse
So many bright and lovely roads that
 you don’t choose
And you add and add and add
But some truths never reach a figure
the heart breaks to get bigger
You are working away at things
you don’t care about
You let the devil stay
While you chuck the angels out
You have windows made of glass
Through which false impressions pass
that don’t hurt you, 
that don’t leave you in despair
they just desert you
because they were never really there
And you think and think and think
But some truths you can never figure 
The heart breaks to get bigger
sometimes you grow up 
sometimes you grow down
some you go around, and around, 
 and around, and around.
I know that you’re yearning to be whole
But you never be whole till you let go 
 of their goals
sure, they may hush you or crush you
but simply tear up their chains
and wear them as wings 
you’re a soul digger, not a grave digger
The heart breaks to get bigger.

2. The Carnival of Shades
(sopraan en orkest)

With every breath of the sea 
one of your footprints disappears 
And if I call your name into the sea 
the waves will reach you 
my voice will wash your feet 
With every breath of the sea 
one of my footprints disappears 
The carnival of shades is marching on 
The carnival of shades is marching 
on past the world 
And if you call my name into the sea 
the waves that whisper through you 
will speak to me ... 
All the leaves are falling back onto the
 trees
just like an anti-autumn 
Cover me 
Lover me 
Home 
Moss upon the graves erases names 
but it makes stones softer 
Our names are cliff-drawn horses whose 
 manes
glisten as they gallop over 
Cover me 
Lover me 
Home

1. Semblances 
(orkest en koor)

You resemble a rock. 
You resemble a crow. 
You resemble an arrow 
That never left its bow. 
You resemble a drowning butterfly. 
You resemble a flying cocoon. 
You resemble a pregnant sun 
As she shines on an unborn moon. 
You resemble a burning book. 
You resemble a starving cook. 
You resemble a beaching whale. 
You resemble a mystery tale. 
You resemble a sign 
I once glimpsed on an unmarked trail. 
But I’ll tell you something
hard to accept is true –
You don’t resemble you, 
You don’t resemble you.
You resemble the flaming hieroglyphs 
Etched into my throat. 
But I’ll tell you something 
hard to accept is true –
You don’t resemble you. 
You resemble a broken window 
Through which I cannot bear to look. 
You don’t resemble you, 
You don’t resemble you. 

3. Art of Storm
(koor en orkest)

Hand-shaped oceans 
Heart-shaped trees 
Songs of smoke 
Echoes of breeze 
After each rain 
As puddles form 
We find our own faces 
Etched, etched, etched by storm 
Ghosts of form 
Past the norm 
A holy swarm 
Stripped of uniform 
Both cold and warm 
time performs ... 
The art of storm. 
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Antony Hermus
De Nederlander Antony Hermus start in 
september 2022 als chef-dirigent van 
het Belgian National Orchestra in 
Brussel. Hij is daarnaast vaste gastdiri-
gent van het Noord Nederlands Orkest 
(waar hij met een Mahler-cyclus bezig 
is) en Opera North. Hij is regelmatig te 
gast bij Het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, het Radio Filharmonisch Orkest, 
het Residentie Orkest en het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest. Hij heeft 
veel muziek van levende componisten 
op zijn repertoire, en bijvoorbeeld een 
nauwe band met Unsuk Chin. Dit 
seizoen debuteert hij bij het Orchestre 
National de Lyon (Wagners Ring) en het 
Orchestre National de Lille. Hij stond in 
de bak bij de operahuizen van Stutt-
gart, Straatsburg en Gotenburg, bij de 
Komische Oper Berlin, het Aalto-Musik-

theater in Essen, de Nederlandse 
Reisopera en Opera North; de pandemie 
verhinderde zijn debuut bij de English 
National Opera in 2020 (Rusalka). De 
dirigent sloot zijn chef-dirigentschap in 
Dessau (2009-2015) af met zijn eerste 
Ring-cyclus en is er nu eredirigent. Een 
van zijn vele out-of-the-box-projecten was 
een uitvoering van een aangepaste 
versie van Ligeti’s Mysteries of the Maca-
bre op het Lowlands-festival van 2017. 
Antony Hermus speelde piano vanaf 
zijn zesde en vervolgens bij Jacques de 
Tiège aan het Brabants Conservatorium, 
en orkestdirectie bij Jac van Steen en 
Georg Fritzsch. Hij is vast gastdocent 
aan het Conservatorium van Amster-
dam en bij de Nationale Master Orkest-
directie, en artistiek adviseur en vaste 
gastdirigent van het Nationaal Jeugdor-
kest.

Benjamin Goodson
Begin juli 2018 maakte Benjamin 
Goodson zijn debuut bij het Groot 
Omroepkoor, toen hij het voorbereidde 
op een uitvoering van Mozarts Requiem 
in het Concertgebouw. Na zijn terug-
keer voor de opera A village Romeo and 
Juliet van Frederick Delius in de NTR 
ZaterdagMatinee in december 2018 
werd hij als chef-dirigent gevraagd, een 
functie die de inmiddels dertigjarige 
Engelse dirigent sinds september 2020 
vervult. Hij is bovendien chef-dirigent 
van Bath Camerata en koordirigent bij 
het Dorset Opera Festival. In de jaren 
2016-2020 was hij assistent-dirigent bij 
het Rundfunkchor Berlin. Goodson trad 
op als koordirigent in producties van 

6. The Earth’s Heart
(sopraan, koor en orkest)

Though we wade through waves of
 yes and no, 
No fate is sudden. The ocean is 
A map of sense. Shores secure the
 boundaries. 
No goodbye is the edge it seems. 
Beneath the surface, if you dive, 
Vivid pulses of fish that line in reefs 
Align to unveil the earth’s heart 
Of which your heart is just one beat.

Gedichten van Lucien Zell.
Semblances en The Carnival of Shades zijn 
ongepubliceerd. 
Art of Storm werd speciaal voor Peter-Jan 
Wagemans geschreven. 
Pegasus is verschenen in Bright Secrets 
(Praag: DharmaGaia, 2006) en
The Earth’s Heart verscheen in Tiny Kites 
(Dos Madres, 2018). 

5. Pegasus
(koor en orkest)

Outwards! Airwards! Up! 
Time-winged blossoms 
Bloomed! The horse-rose, 
Petalled in aloft, sprung plummeted 
Gonewards (like homewards) – Pegasus! 
 rose up 

Blood streaming the arches of the will
 of the sea 
Aburst in floods of gallop 
And Bellerophon urged his fiery mount 
(Beast-awinged flower!) skywards 
Both horse and human bright faces
(…)
But then the human will, 
Desire-eclipsed and theory-darkened, 
Machine-blurred the heart into a muscle, 
Crushed soul-diamonds back into the
 body-coal 
And the gallop of light, once childishly
 undeflected, 
Now purged of softness, 
Doubt-descended to the cruelty of a
 merely sensual perception. 
Desire-blind, the rider urged Pegasus to 
 heaven 
O! O! O! The sky spiralled –
Adizzied round-around, round-around 
And infinity-jolted, the human 
 collapsed gravitywards ... 
Breaching heaven’s gatelessness 
   Love-adazzle ! 
   The horse rose riderless 
And beauty claimed another victim 
As the soul escapes all chains. 
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14 15een concertzaal ooit zou kunnen 
herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september 
2019 geleid door de Amerikaanse 
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is 
daarmee de eerste vrouwelijke chef-
dirigent van een Nederlands symfonie-
orkest. Canellakis heeft illustere voor-
gangers als Bernard Haitink, Jean 
Fournet, Hans Vonk, Edo de Waart 
(eredirigent), Jaap van Zweden (hono-
rary 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

Symphony. Zij is ook in het barokreper-
toire thuis en zong de Duitse première 
van Porpora’s Polifemo, Traetta’s Ifigenia 
in Tauride, Didone in Vinci’s Didone 
abbandonata, Eurilla in Händels Il pastor 
fido en de twee coloratuurpartijen in 
Jommelli’s Fetonte. Zij zong werk van 
eigentijdse componisten als Elliott 
Carter, Sofia Goebaidoelina, Harrison 
Birtwistle, Luciano Berio, Salvatore 
Sciarrino, Beat Furrer, Philippe Manou-
ri, Johannes Kalitzke, Wolfgang Rihm, 
Vito Žuraj en Jacob Druckman. Zij 
werkte samen met dirigenten als 
Matthias Pintscher, Lahav Shani, Mirga 
Gražinytė-Tyla, Donald Runnicles, Kirill 
Petrenko, Daniel Barenboim, François-
Xavier Roth, Michael Tilson Thomas en 
Ingo Metzmacher.

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziekle-
ven. Behalve het grote symfonische 
repertoire speelt het orkest, meer dan 
welk ander Nederlands symfonie orkest, 
muziek van dit moment. Het betreft 
vaak premières van werk dat in op-
dracht van de omroep series NTR Zater-
dagMatinee en AVROTROS Vrijdagcon-
cert wordt geschreven. Vernieuwende 
concertformats als Pieces of Tomorrow 
en In the Living Room bereiken een 
opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitge-
zonden op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
Orkest optreedt voor een live-publiek 
dat vele tientallen malen groter is dan 

Rinnat Moriah
De sopraan Rinnat Moriah werkt met 
regelmaat samen met het de Stuttgar-
ter Philharmoniker, Ensemble Modern, 
het Rundfunk-Sinfonie Orchester 
Berlin, het Scharoun Ensemble en het 
Ensemble Intercontemporain. Zij trad 
op in het Teatro alla Scala in Milaan, de 
Staatsoper en de Deutsche Oper Berlin, 
het Theater an der Wien en het Badi-
sches Staatstheater Karlsruhe. Zij zong 
rollen als Zerbinetta (Ariadne auf Naxos), 
Adina (L’elisir d’amore), Königin der 
Nacht (Die Zauberflöte), Gopopo (Ligeti’s 
Le Grand Macabre), Adele (Die Fledermaus), 
Gilda (Rigoletto), Lucia (Lucia di Lammer-
moor) and Violetta Valery (La traviata). 
Zij was ook te horen bij het Rossini 
Operafestival, het Lucerne Festival, de 
Händelfestspiele Halle en het Festival 
d’Aix-en-Provence, in het Amsterdamse 
Concertgebouw, de Berliner Philharmo-
nie, de Philharmonie de Paris, de 
Elb philharmonie en bij de BBC Proms 
met de Staatskapelle Berlin, het Gürze-
nich-Orchester in Keulen en New World 

Sir Simon Rattle en de Berliner Philhar-
moniker, Christian Thielemann, Iván 
Fischer en Vladimir Jurowski. In het 
seizoen 2018-2019 dirigeerde hij het 
Groot Omroepkoor, Collegium Vocale 
Gent, het NDR Chor Hamburg en het 
MDR Chor Leipzig. Hij dirigeerde in 
2018 tijdens het Musikfest Berlin 
Morton Feldmans Rothko Chapel met 
Tabea Zimmermann en het Rundfunk-
chor Berlin, werkte mee aan Thomas 
Guthries scenische opvoering van Bachs 
Matthäus-Passion, trad op als co-dirigent 
in het Human Requiem van Rundfunk-
chor Berlin en assisteerde bij de ontwik-
keling van Robert Wilsons enscenering 
van Bach-motetten. De in Hertfordshire 
geboren Benjamin Goodson studeerde 
muziek aan Hertford College, Oxford, 
en directie bij Sir Colin Davis, Paul 
Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr.
Eerder in de Matinee: Delius A Village 
Romeo and Juliet (2018), Rachmaninov 
Francesca da Rimini (2019), Wagemans 
Requiem (2020), MacMillan Christmas 
Oratorio (2021)
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Karina Canellakis

HONORARY CHIEF  
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen
Chloe Rooke

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Karen Segal
Anna Sophie Torn
Marjolein Spruit
Iina Laasio
Filipe Fernandes

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Sarah Loerkens 
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Marta Ephrat - Lemanska
Anna Steenhuis
Melissa Ussery

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Frank Goossens
Ernst Grapperhaus

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Winnyfred Beldman
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Georgios Kotsiolis

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Joaquin Clemente Riera
Larissa Klipp

FLUIT
Ellen Alberts
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar
Sarah Ouakrat

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Maxime Le Minter

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Gordon Laing
Marieke Stordiau

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

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij
Sven Berkelmans

TROMBONE
Herman Nass
Rommert Groenhof
Dominique Capello

TUBA
Bernard Beniers
Gerd Wensink

PAUKEN
Paul Jussen
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Jennifer Heins

HARP
Ellen Versney
Marianne Smit

PIANO/CELESTA/ 
SYNTHESIZER

Stephan Kiefer
ORGEL

Richard Ram
ELEKTRISCHE GITAAR

Jeroen Kimman
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Teenentwintigste eeuw. Uiteraard wordt 

daarbij samengewerkt met de beste 
orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Con-
certgebouworkest bestaat een lange en 
zeer gewaardeerde samenwerking. De 
eerste officiële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent. Op 1 maart 2015 trad 
Klaas Stok aan als koorleider. De Engels-
man Benjamin Goodson leidt het Groot 
Omroepkoor sinds september 2020 als 
chef-dirigent. Michael Gläser is vaste 
gastdirigent sinds september 2010, 
Peter Dijkstra is sinds september 2018 
eerste gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest – de Concert-
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concert-
zaal.

 GROOTOMROEPKOOR.NL
Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op  VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het brengt ook a cappella-concerten in 
het Amsterdamse Concertgebouw en in 
TivoliVredenburg en de Jacobikerk in 
Utrecht. In de omroep series zingt het 
Groot Omroepkoor dikwijls hedendaags 
werk. Niet zelden betreft het opdracht-
werken van Nederlandse componisten 
zoals Wagemans, Wagenaar, Visman, 
Manneke, Momotenko-Levitsky, Korte-
kaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina 
en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ 
twintigste-eeuwse componisten als 
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel, 
Henze, Ligeti en Messiaen. Op de 
palmares staan vele opera’s en koorwer-
ken uit de negentiende, twintigste en 



19CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Annelie Brinkhof
Elma Dekker
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Pauline de Lannoy
Heleen Meijer
Ingrid Nugteren
Tanja Obalski
Judith Petra
Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Rachel Thompson
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden

ALT
Femke de Boer
Anne Marieke Evers
Jose Kamminga
Julia Mech
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Marie-Sande Papenmeyer
Anna Traub
Klarijn Verkaart
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Pierrette de Zwaan

TENOR
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Matthew Smith

BAS
Gert-Jan Alders
Coert van den Berg
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Daniël Hermán Mostert
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Peter van der Leeuw
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
Tiemo Wang

GR
OO

T 
OM

RO
EP

KO
OR

VO
LG

EN
DE

 M
AT

IN
EE

zaterdag 13 november 2021, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

ENSEMBLE PYGMALION: 
EIN DEUTSCHES REQUIEM
Pygmalion

Raphaël Pichon dirigent

Mari Eriksmoen sopraan
Andrè Schuen bariton

Schütz Selig sind die Toten uit Geistliche 
Chormusik
Brahms Begräbnisgesang
Mendelssohn Mitten wir im Leben sind 
uit Drei Kirchenmusiken
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 
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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