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Pygmalion

Raphaël Pichon dirigent

Mari Eriksmoen sopraan
Andrè Schuen bariton

Heinrich Schütz 1585-1672
Selig sind die Toten uit Geistliche Chormusik SWV 391
voor koor a cappella

Johannes Brahms 1833-1897
Begräbnisgesang opus 13 1858
voor gemengd koor en blazers

Felix Mendelssohn 1809-1847
Mitten wir im Leben sind uit Drei Kirchenmusiken opus 23/3 1830
voor koor a cappella

Johannes Brahms 1833-1897
Ein deutsches Requiem opus 45 1866-1868
voor sopraan, bariton, koor en orkest
Selig sind, die da Leid tragen
Denn alles Fleisch ist wie Gras
Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth
Ihr habt nun Traurigkeit
Denn wir haben hie keine bleibende Statt
Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben
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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
Paul Witteman stelt de Tsjechische violist Josef Špaček 
voor aan zijn publiek, die graag vertelt over componis-
ten als Josef Suk, Bedřich Smetana en Leoš Janáček. Het 
Dudok Quartet speelt Brahms op darmsnaren. En met 
celliste Justa de Jong van het Residentie Orkest onder-
zoekt Floris Kortie de akoestiek in Amare, het muziekpa-
leis in Den Haag, dat binnenkort officieel wordt geopend. 
zondag 14 november 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

In 1887 maakte Johannes Brahms samen met zijn vrienden 
Richard Heuberger en Max Kalbeck een excursie naar het 
platteland. Tijdens het informele gesprek, later door Heuberger 
opgetekend, keek Brahms terug op zijn kinderjaren. Hij memo-
reerde hoe hij als geëxalteerd en zweverig kind de Bijbel uit het 
hoofd had moeten leren zonder er iets van te snappen. Dat was 
helemaal niet erg, vond hij achteraf, want: “Als bij iemand later 
het licht aangaat, dan beschikt hij al over het gehele materiaal, 
dat plotseling tot leven komt.”
Brahms sprak uit ervaring. Het licht – in zijn geval de liefde 
voor het Heilige Schrift – was bij hem aangegaan nadat hij 
afstand had genomen van de vrome lutherse opvoeding uit zijn 
jeugd. Als vrijdenkende en niet-praktiserende volwassene 
pochte hij graag op zijn uitgebreide Bijbelkennis. Hij merkte 
eens schertsend op dat hij thuis zelfs in het donker de hand op 
zijn eigen Bijbelexemplaar zou kunnen leggen. Het ging daarbij 
om een klein, onopvallend boek dat Brahms bij zijn doop had 
gekregen en waarin hij in de loop der jaren allerlei aantekenin-
gen maakte.
De vertrouwdheid met de Bijbel had ook grote artistieke gevol-
gen voor Brahms. Op verschillende momenten in zijn carrière 
componeerde hij religieuze koorwerken waarvan hij zelf de 
tekst samenstelde. Hij koos daarbij vaak voor onverwachte 
combinaties van Bijbelfragmenten. Twee van deze composities, 
het vroege Begräbnisgesang uit 1858 en Ein deutsches Requiem uit 
1866-1868, vormen de hoofdmoot van dit Matinee-programma. 
Om de nauwe band tussen Brahms en de Duitse muziektraditie 
te benadrukken, voeren Raphaël Pichon en zijn ensemble 
Pygmalion ook korte geestelijke werken van Heinrich Schütz en 
Felix Mendelssohn uit. Over dit concert waart bovendien de 
geest van twee andere Duitse componisten, Johann Sebastian 
Bach als lutherse musicus-theoloog bij uitstek en Robert Schu-
mann als mentor van Brahms en wellicht mede-inspirator van 
Ein deutsches Requiem.
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Programmaboekjes 
online lezen
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4 5sche taal van de barok om terug te gaan naar de zestiende eeuw 
als bron van pure en perfect gebalanceerde vocale muziek.
De aanleiding van Selig sind die Toten is niet met zekerheid 
bekend. Wellicht ontstond het motet voor een specifieke rouw-
dienst, wellicht slaat de thematiek terug op de verschrikkingen 
die de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) in Midden-Europa met 
zich meebracht. Schütz wisselt homoritmische secties af met 
polyfone passages waarin de stemmen elkaar imiteren. Hij volgt 
de tekst uit de Openbaring op de voet met lange noten op 
‘ruhen’ (rusten), sprongen omhoog bij de krachtige verschijning 
van de Geest (‘Ja, der Geist’) en snel op elkaar reagerende 
stemmen wanneer in het laatste zinsdeel het begrip ‘volgen’ 
centraal staat. Een dergelijke woordschildering was een belang-
rijk retorisch middel in zowel madrigalen als kerkmuziek.
Schütz had al een vrijwel identieke Bijbeltekst gebruikt in het 
derde en laatste deel van zijn Musikalische Exequien, een uitge-
breide lutherse rouwcompositie uit 1636 die als een verre 
voorloper van Ein deutsches Requiem beschouwd kan worden.

Mendelssohn en Luther
“Mendelssohn is een onschuldige ziel zoals je die zelden tegen-
komt; hij gelooft krachtig in zijn lutherse religie en ik ergerde 
hem soms wezenloos door lacherig te doen over zijn Bijbel.” 
Aldus Hector Berlioz in 1831 na een ontmoeting in Rome met 
de 22-jarige Felix Mendelssohn. Terwijl de Fransman naar het 
atheïsme neigde en zich in de hoofdstad van het katholicisme 
stierlijk verveelde, was zijn Duitse collega diep onder de indruk 
van de kerkmuziek die hij daar in overvloed kon horen. Dat 
Mendelssohn als lutheraan soberdere zettingen gewend was, 
bleek geen bezwaar. 
Al vroeg had Mendelssohn de behoefte geestelijke muziek te 
schrijven. Ook al werd hij officieel als Jood geboren (zijn ouders 
lieten hem pas op zevenjarige leeftijd dopen en wachtten nog 
enkele jaren voordat ze zich ook officieel tot het protestantisme 
bekeerden), zijn gehele opvoeding was christelijk. Voordat hij 
aan zijn Grand Tour door Italië begon, ontving hij van een 
vriend een boek met teksten en melodieën van Luther.
Deze hernieuwde kennismaking met de grondlegger van de 
reformatie leidde in november 1830 tot het ontzagwekkende 
motet Mitten wir im Leben sind. Aanleiding was Luthers gelijkna-

Behalve met beroemde Noord-Duitse voorgangers als Schütz en 
Bach voelde Brahms zich ook verbonden met de muziek uit 
renaissance en barok in het algemeen. Dit uitte zich ten eerste 
in de wetenschappelijke uitgaven van oude meesters, vaak 
jarenlange ondernemingen die tijdens zijn leven op gang 
kwamen. Brahms had ingetekend op de uitgaven van het werk 
van Schütz en Bach en leverde als redacteur een actieve bijdra-
ge aan de anthologie van klavecimbelwerken van François 
Couperin, Bachs Franse tijdgenoot. Ook als koordirigent in 
achtereenvolgens Detmold, Hamburg en zijn adoptiestad 
Wenen zette Brahms componisten uit een ver verleden op het 
programma, in de eerste plaats Bach en Händel. Als pianist 
tenslotte bestudeerde hij aandachtig de sonates van Domenico 
Scarlatti en speelde hij veel Bach tijdens zijn concerten, wat in 
zijn tijd uitzonderlijk was.
Verwijzingen naar het verleden zijn duidelijk te horen in veel 
werken van Brahms, van Ein deutsches Requiem (bijvoorbeeld de 
allereerste inzet van het koor) tot verschillende pianocycli, met 
wellicht als meest indrukwekkende uiting de finale uit de 
Vierde symfonie, een groots opgezette variatiereeks waarin een 
Bach-achtig motief liefst dertig keer wordt herhaald. En wie 
naar het schaamteloos nationalistische Triumphlied voor bariton 
solo, dubbelkoor en groot orkest uit 1871 luistert, waant zich 
midden in een meeslepend oratorium van Händel. Vanmiddag 
zijn het echter mildheid en troost die de boventoon voeren.

Woordschildering bij Heinrich Schütz
Een eeuw ná Luther en een eeuw vóór Bach vormde de zeven-
tiende-eeuwse componist Heinrich Schütz (1585-1672) een 
belangrijke schakel in het doorgeven van muzikaal erfgoed aan 
de volgende generaties. Niet alleen werkte hij decennialang als 
Kapellmeister bij het toen nog protestantse hof van Saksen in 
Dresden, ook was hij vertrouwd met de moderne muzikale 
technieken uit Italië. Hij had in zijn jeugd twee reizen naar 
Venetië gemaakt om met respectievelijk Giovanni Gabrieli en 
Claudio Monteverdi te kunnen studeren. Toch sloeg hij in het 
zesstemmige motet Selig sind die Toten een behoudende toon 
aan. Dit niet gedateerde werk behoort tot de verzameling ‘Geist-
liche Chormusik’ die Schütz in 1648 publiceerde. Met deze 
bundel keerde Schütz zich bewust af van de nieuwe dramati-

Heinrich Schütz

Felix Mendelssohn, 
aquarel James Warren 
Childe, 1829



6 7Ondanks de emotionele lading maakt het Begräbnisgesang als 
geheel een troostrijke indruk. Brahms lijkt zich te vereenzelvi-
gen met de rechtvaardiging door het geloof die de dichter 
overeenkomstig de lutherse leer overbrengt (als wij in Jezus 
geloven, rechtvaardigt God ons). Dit blijkt bijvoorbeeld als de 
cruciale derde strofe ‘Seine Seel lebt ewig in Gott’ luidkeels 
door het gehele koor gezongen wordt. Op talrijke momenten 
wijst dit vroege meesterwerk vooruit op Ein deutsches Requiem, 
onder meer door de eenvoud van de basismelodie (stapsgewijs 
omhoog, dan omlaag), de trioolfiguren in de pauken, en in 
bredere zin het organische samenzijn van verdriet en vertrou-
wen.

Ein deutsches Requiem
Onder de titel ‘Neue Bahnen’ publiceerde Schumann eind 
oktober 1853 een lofzang op Brahms in de Neue Zeitschrift für 
Musik. Hij voorspelde daarbij dat zijn jonge protegé, tot dan toe 
vooral thuis in pianowerken en kamermuziek, “nog prachti-
gere inzichten in de geheimen van de geestelijke wereld” bij 
het publiek mogelijk zou maken wanneer hij zich met “de 
massa’s van koor en orkest” zou meten. Zo bezien was Ein 
deutsches Requiem het eerste grote werk waarin Brahms deze 
hoge verwachtingen waarmaakte. Het is dan ook 
treffend dat de vroegste schetsen waarschijnlijk uit 
1856 dateren, kort na de dood van Schumann. Maar 
de gebeurtenis die het compositieproces in een 
hogere versnelling bracht, was het overlijden van 
Brahms’ moeder in 1865. De componist dirigeerde 
zelf de eerste uitvoering (nog zonder het vijfde deel) 
op 10 april 1868, Goede Vrijdag, in de Dom van 
Bremen. Met dit eclatante succes was zijn reputatie 
definitief gevestigd.  
Net als in het Begräbnisgesang, maar op veel grotere 
schaal, is hier sprake van een zevendelige struc-
tuur – inclusief het toegevoegde vijfde deel met 
sopraan solo dat eind 1868 gereedkwam. Ook hier 
heeft de symmetrieas, het vierde deel, een vro-
lijke uitstraling; het tekstfragment uit Psalm 84 
beschrijft de schoonheid van het Koninkrijk Gods 
waar de zielen van de rechtvaardigen verblijven. 

mige hymne uit 1524, waarvan de tekst op zijn beurt gebaseerd 
was op een middeleeuwse antifoon. De eerste twee strofen 
verlopen bij Mendelssohn volgens hetzelfde patroon: eerst het 
oorspronkelijke kerklied door het mannenkoor (met een kleine 
afwisseling door het vrouwenkoor), daarna alle acht stemmen 
in een plechtig smeekgebed. In de derde en laatste strofe klinkt 
hetzelfde materiaal in een compactere zetting.
Anderhalf jaar eerder had Mendelssohn in zijn woonplaats 
Berlijn opzien gebaard met de eerste uitvoering van Bachs 
Matthäus-Passion buiten Leipzig. Hij kreeg hierbij de volledige 
steun van zijn leraar Carl Friedrich Zelter en diens koor de 
Sing-Akademie zu Berlin. Na Zelters dood in 1832 wilde Men-
delssohn hem graag als vaste dirigent opvolgen, maar hij werd 
wrang genoeg gepasseerd, vermoedelijk vanwege een antisemi-
tische campagne tegen hem.

Symmetrie in Brahms’ Begräbnisgesang
Zijn eerste officiële aanstelling kreeg Johannes Brahms in 1857 
aan het hof van het vorstendom Lippe in Detmold: drie jaar 
achter elkaar mocht hij daar in de herfstmaanden het plaatse-
lijke vrouwenkoor dirigeren. Brahms werd al snel een kundige 
koordirigent en begon ambitieuze koorwerken te componeren. 
Twee van zijn koorcomposities, waaronder het Begräbnisgesang, 
werden in Detmold ten doop gehouden tijdens een openbaar 
concert op 2 december 1859.
Begräbnisgesang voor gemengd koor en blaasorkest is gebaseerd 
op een fijngevoelig gedicht dat de Duitse theoloog en reforma-
tor Michael Weisse in 1531 publiceerde. In deze tekst bij een 
uitvaart draait het om de zielenrust van de overledene. Brahms 
kiest voor een boogvorm waarbij de donkere treurmars van het 
begin in de laatste maten weer terugkomt. Net als Bach in 
belangrijke kerkcomposities zorgt hij bovendien voor een 
symmetrische structuur waarbij de vierde van de zeven strofen 
(‘Sein Arbeit, Trübsal und Elend’) als symmetrieas fungeert en 
een nieuw, onverwacht zonnig thema toebedeeld krijgt. Het 
contrast is ook in de stemregisters hoorbaar: aanvankelijk 
traden de bassen met steun van de fagotten als ‘voorzanger’ op, 
terwijl de sopranen zwegen. In de vierde strofe zijn de rollen 
omgedraaid: de drie hoge zangstemmen voeren nu het woord, 
terwijl de bassen pas later inzetten.

“(...) es würde und 
müsse (...) einmal 
plötzlich Einer 
erscheinen, der den 
höchsten Ausdruck der 
Zeit in idealer Weise 
auszusprechen berufen 
wäre, einer, der uns 
die Meisterschaft nicht 
in stufenweiser 
Entfaltung brächte, 
sondern, wie Minerva, 
gleich vollkommen 
gepanzert aus dem 
Haupte des Kronion 
entspränge. Und er ist 
gekommen, ein junges 
Blut, an dessen Wiege 
Grazien und Helden 
Wache hielten. Er 
heißt Johannes 
Brahms”



98 Nun lassen wir ihn hier schlafen
Und gehn allsamt unser Straßen,
Schicken uns auch mit allem Fleiß,
Denn der Tod kommt uns gleicher 
Weis.

MICHAEL WEISSE

Mendelssohn  
– Mitten wir im Leben sind
Mitten wir im Leben sind
Mit dem Tod umfangen.
Wen seh’n wir, der Hilfe tu’
Dess’ wir Gnad’ erlangen?
Das bist du, Herr, alleine!
Uns reuet unsre Missetat,
Die dich, Herr, erzürnet hat.

Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
Du ewiger Gott, 
laß uns nicht versinken
In des bittern Todes Not! 
Kyrie eleison.

Mitten in dem Tod anficht
Uns der Höllen Rachen.
Wer will uns aus solcher Not
Frei und ledig machen?
Das tust du, Herr, alleine!
Es jammert dein’ Barmherzigkeit
Unsre Sünd’ und großes Leid.

Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
Du ewiger Gott, 
laß uns nicht verzagen
vor der tiefen Höllen Glut.
Kyrie eleison.

Schütz – Selig sind die Toten
Selig sind die Toten, die in dem Herren 
sterben, von nun an. Ja, der Geist 
spricht: Sie ruhen von ihrer Arbeit und 
ihre Werke folgen ihnen nach. 

OPENBARING 14:13

Brahms – Begräbnisgesang
Nun laßt uns den Leib begraben,
Bei dem wir kein’n Zweifel haben,
Er werd am letzten Tag aufstehn,
Und unverrücklich herfür gehn.

Erd ist er und von der Erden
Wird auch wieder zu Erd werden,
Und von Erden wieder aufstehn,
Wenn Gottes Posaun wird angehn.

Seine Seel lebt ewig in Gott,
Der sie allhier aus seiner Gnad
Von aller Sünd und Missetat
Durch seinen Bund gefeget hat.

Sein’ Arbeit, Trübsal und Elend
Ist kommen zu ein’m guten End.
Er hat getragen Christi Joch,
Ist gestorben und lebet noch.

Die Seel’ lebt ohn alle Klag,
Der Leib schläft bis am letzten Tag,
An welchem ihn Gott verklären,
Und der Freuden wird gewähren.

Hier ist er in Angst gewesen,
Dort aber wird er genesen,
In ewiger Freude und Wonne
Leuchten wie die schöne Sonne.

De tekst van Ein deutsches Requiem als geheel is een verrassende 
maar vernuftige compilatie van oud- en nieuwtestamentische 
passages waarmee Brahms duidelijk maakt dat hij vooral de 
overlevenden troost wil bieden. Zijn Requiem is absoluut niet 
liturgisch van opzet en is daarom niet te vergelijken met de 
rooms-katholieke Dodenmis. Sterker nog, sleutelbegrippen uit 
de katholieke liturgie als de zonde en de Dag des Oordeels 
schitteren door hun afwezigheid. Het kerkbestuur in Bremen 
had er moeite mee dat zelfs de naam van Jezus ontbreekt 
(Brahms citeert diens woorden wel, in het eerste en vijfde deel). 
De componist antwoordde als zelfverzekerde Bijbelkenner dat 
hij zijn teksten heel bewust had uitgekozen.
Twee tekstfragmenten versterken het muzikale verband tussen 
Brahms’ compositie en de oudere lutherse kerkmuziek. In het 
midden van het eerste deel (Psalm 126:5-6) komt de tegenstel-
ling ter sprake tussen het huidige aardse tranendal en de hemel 
als toekomstig oord van de gelukzaligheid; de zetting doet 
vermoeden dat Brahms de schitterende motetten Die mit Tränen 
säen (zelfde tekst) van Schütz en van diens tijdgenoot Johann 
Hermann Schein kende. En het slotdeel van Ein deutsches Requi-
em verwijst zowel naar het openingsdeel (hetzelfde woord ‘selig’ 
en dezelfde strekking) als naar het motet van Schütz waarmee 
dit concert opende. De cirkel is rond.

Michel Khalifa
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10 11Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.

JESAJA 66:13

6
Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt, sondern die zukünftige suchen 
wir.

HEBREËN 13:14

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir 
werden nicht alle entschlafen, wir 
werden aber alle verwandelt werden; 
und dasselbige plötzlich, in einem 
Augenblick, zu der Zeit der letzten 
Posaune. Denn es wird die Posaune 
schallen, und die Toten werden auf-
erstehen unverweslich, und wir werden 
verwandelt werden. Dann wird erfüllet 
werden das Wort, das geschrieben steht: 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist 
dein Sieg?

I KORINTHEN 15:51-52, 54-55

Herr, du bist würdig zu nehmen Preis 
und Ehre und Kraft, denn du hast alle 
Dinge erschaffen, und durch deinen 
Willen haben sie das Wesen und sind 
geschaffen.

OPENBARING 4:11

7
Selig sind die Toten, die in dem Herren 
sterben von nun an. Ja, der Geist 
spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; 
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

OPENBARING 14:13

3
Herr, lehre doch mich, daß ein Ende 
mit mir haben muß und mein Leben 
ein Ziel hat und ich davon muß. Siehe, 
meine Tage sind eine Hand breit vor 
dir, und mein Leben ist wie nichts vor 
dir. Ach, wie gar nichts sind alle Men-
schen, die doch so sicher leben. Sie 
gehen daher wie ein Schemen und 
machen ihnen viel vergebliche Unruhe; 
sie sammeln und wissen nicht, wer es 
kriegen wird. Nun, Herr, wes soll ich 
mich trösten? Ich hoffe auf dich.

PSALM 39:5-8

Der Gerechten Seelen sind in Gottes 
Hand, und keine Qual rühret sie an.

WIJSHEID 3:1

4
Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget 
und sehnet sich nach den Vorhöfen des 
Herrn; mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. Wohl denen, 
die in deinem Hause wohnen, die loben 
dich immerdar!

PSALM 84:2-3,5

5
Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 
euch wiedersehen, und euer Herz soll 
sich freuen, und eure Freude soll 
niemand von euch nehmen.

JOHANNES 16:22

Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit 
Mühe und Arbeit gehabt und habe 
großen Trost funden.

JESUS SIRACH 51:35

Brahms – Ein deutsches Requiem
1
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie 
sollen getröstet werden.

MATTHEUS 5:4

Die mit Tränen säen, werden mit Freu-
den ernten. Sie gehen hin und weinen 
und tragen edlen Samen und kommen 
mit Freuden und bringen ihre Garben.

PSALM 126:5-6

2
Denn alles Fleisch es ist wie Gras und 
alle Herrlichkeit des Menschen wie des 
Grases Blumen. Das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen.

I PETRUS 1:24

So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis 
auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein 
Ackermann wartet auf die köstliche 
Frucht der Erde und ist geduldig 
darüber, bis er empfahe den Morgen-
regen und Abendregen.

JACOBUS 5:7

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewig-
keit.

PETRUS 1:25

Die Erlöseten des Herrn werden wieder-
kommen und gen Zion kommen mit 
Jauchzen; ewige Freude wird über 
ihrem Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen, und Schmerz und 
Seufzen wird weg müssen.

JESAJA 35:10

Mitten in der Höllen Angst
Unsre Sünd’ uns treiben.
Wo soll’n wir denn fliehen hin,
Da wir mögen bleiben?
Zu dir, Herr Christ, alleine!
Vergossen ist dein teures Blut,
Das g’nug für die Sünde tut.

Heiliger Herre Gott,
Heiliger, starker Gott,
Heiliger, barmherziger Heiland,
Du ewiger Gott, 
laß uns nicht entfallen
von des rechten Glaubens Trost.
Kyrie eleison.

MARTIN LUTHER
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Raphaël Pichon
Met het door hem in 2006 opgerichte 
ensemble Pygmalion brengt Raphaël 
Pichon (1984) werk van Bach, Rameau 
en Monteverdi, maar ook Mendelssohn 
en Brahms. Nikolaus Harnoncourt en 
Gustav Leonhardt, met wie hij zelf nog 
als countertenor optrad, beschouwt hij 
als zijn grote voorbeelden, al maken 
Pichon en de zangers en instrumenta-
listen van Pygmalion deel uit van een 
nieuwe generatie musici. Zijn eerste 
stappen op muziekgebied zette Pichon 
in het kinderkoor van Versailles; hij 
studeerde vervolgens zang, viool en 
piano aan de Parijse conservatoria, en 
zong als countertenor niet alleen onder 
Leonhardt, maar ook onder Jordi Savall, 
Ton Koopman en Geoffrey Jourdain, 
met wie hij eigentijdse composities 
bracht. Sinds 2014 brachten Raphaël 
Pichon en Pygmalion opnamen uit van 

onder andere Bachs Köthener Trauermu-
sik en Rameaus Castor et Pollux, de cd 
‘Rheinmädchen’ (Schubert, Schumann, 
Brahms en Wagner), Dardanus van 
Rameau, Rossi’s Orfeo, werk van Gluck 
en Rameau in samenwerking met 
Stéphane Degout, en ‘Stravaganza 
d’Amore!’ (de vroegste ontwikkeling van 
de opera aan het hof van de Medici). 
Pichon dirigeerde in de Opéra Comique 
in Parijs, bij het Festival d’Aix-en-Pro-
vence, in het Bolsjoi in Moskou, De 
Nationale Opera in Amsterdam en de 
Opéra national de Bordeaux. Buiten het 
werk met Pygmalion om stond Pichon 
voor het Mozarteum Orchester, voor het 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
het Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Scintilla in de Opera van Zürich en de 
Violons du Roy de Québec. Raphaël 
Pichon is chevalier dans l’ordre des Arts 
& des Lettres.

Mari Eriksmoen
De in Noorwegen geboren sopraan Mari 
Eriksmoen studeerde in Oslo, Parijs en 
Kopenhagen en debuteerde in het 
Theater an der Wien als Zerbinetta in 
Harry Kupfers regie van Ariadne auf 
Naxos. In hetzelfde theater keerde zij 
terug als Olympia (Les contes d’Hoffmann), 
Euridice (Monteverdi’s L’Orfeo), Servilia 
(La clemenza di Tito), Agilea (Händels 
Teseo) en als Susanna, Zerlina en Fiordi-
ligi in Mozarts Da Ponte-trilogie onder 
leiding van Nikolaus Harnoncourt. 
Elders zong zij Blondchen in Die Entfüh-
rung aus dem Serail (Oper Frankfurt, 
Glyndebourne Festival Opera en BBC 
Proms), La Fée in Massenets Cendrillon 
(Komische Oper Berlin), Waldvogel in 
Daniel Barenboims Ring-cycli (Teatro 
alla Scala), Susanna in Le nozze di Figaro 
en Sophie in Der Rosenkavalier (Den 
Norske Opera), Pamina in Die Zauberflöte 
(Festival d’Aix-en-Provence, De Natio-
nale Opera en Opernhaus Zürich) en 
Donna Anna in Don Giovanni (semi-scè-
nisch met het Zweeds Radio Symfonie-
orkest onder Daniel Harding). Voor 
Opera Vlaanderen zong zij haar rolde-
buut als Debussy’s Mélisande in de 
opvoering van Sidi Larbi Cherkaoui, 
Damien Jalet en Marina Abramović met 
reprises in Genève en Luxemburg. Met 
dirigent Raphaël Pichon zong zij begin 
dit seizoen Marzelline in Fidelio in de 
Parijse Opéra Comique. In de Zaterdag-
Matinee van 4 juni 2022 zingt zij de rol 
van Gerda in Abrahamsens The Snow 
Queen. Op het concertpodium werkte zij 
onder andere samen met Iván Fischer 
en de Berliner Philharmoniker (Men-

delssohns A Midsummer Night’s Dream), 
Daniel Harding en het Orchestre de 
Paris (Schumanns Faustszenen), Jukka-
Pekka Saraste (Mahlers Achtste symfonie) 
en Edward Gardner (meest recent: Les 
illuminations van Britten en Chants 
d’Auvergne van Canteloube).
Eerder in de Matinee: Mozart Die Ent-
führung aus dem Serail (Blonde, 2014), 
Visman Sables, Oxygène (2017)
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14 15Pygmalion
Pygmalion, bestaand uit een koor en 
een orkest op historisch verantwoorde 
instrumenten, in 2006 opgericht door 
Raphaël Pichon, onderzoekt de banden 
tussen Bach en Mendelssohn, Schütz en 
Brahms of zelfs Rameau, via Gluck naar 
Berlioz. Naast de grote repertoirestuk-
ken (de Passionen van Bach, de tragédies 
lyriques van Rameau, de Mis in C en het 
Requiem van Mozart, Elias van Mendels-
sohn en de Vespri van Monteverdi), 
ontwikkelt Pygmalion originele pro-
gramma’s als ‘Mozart & The Weber 
Sisters’, ‘Miranda’ (naar The Tempest, op 
muziek van Purcell), ‘Stravaganza 
d’Amore’ (de geboorte van de opera aan 
het hof van de Médici), ‘Enfers’ (Ra-
meau en Gluck), de cyclus ‘Bach en sept 
paroles’ in de Philharmonie de Paris en 
‘Libertà!’ (over de aanzet tot het dramma 
giocoso van Mozart). Voor zijn muziek-
dramatische voorstellingen werkt 
Pygmalion samen met regisseurs als 
Katie Mitchell, Romeo Castellucci, 
Simon McBurney, Aurélien Bory, Jetske 
Mijnssen, Pierre Audi, Valérie Lesort en 
Christian Hecq, Cyril Teste, Clément 
Cogitore en Michel Fau. Het ensemble 

Londen, het Teatro della Zarzuela in 
Madrid, de Schubertiade Vilabertran, bij 
de Heidelberger Frühling en het Oxford 
Lieder Festival, en in het Prinzregenten-
theater (München), het Amsterdamse 
Concertgebouw en het Konzerthaus 
Wien. Bij zijn Amerikaanse debuut in 
2017 trad hij op met Andreas Haefliger, 
in recitals bij het Tanglewood Festival en 
het Aspen Music Festival.

Andrè Schuen
De bariton Andrè Schuen is afkomstig 
uit het Ladinische La Val (Zuid-Tirol, 
Italië), waar hij drietalig – Ladinisch, 
Italiaans en Duits – opgroeide. Hoewel 
jarenlang de cello zijn hoofdinstrument 
was, koos hij uiteindelijk voor een 
zangstudie aan de Universität Mozar-
teum Salzburg bij Horiana Brănişteanu 
en Wolfgang Holzmair. In de jaren 
2010-2014 was Andrè Schuen verbonden 
aan de Oper Graz. In de zomer van 2021 
zong hij de titelrol in Le nozze di Figaro 
(regie Lotte de Beer, dirigent Thomas 
Hengelbrock) bij het Festival d’Aix-en-
Provence, en Guglielmo in Così fan tutte 
(Christof Loy/Joana Mallwitz) bij de 
Salzburger Festspiele. In beide rollen, en 
de titelrol in Don Giovanni, stond hij 
eerder al in het Theater an der Wien in 
Nikolaus Harnoncourts Da Ponte-cyclus. 
Als Guglielmo debuteerde hij afgelopen 
seizoen ook aan de Bayerische Staats-
oper. Dit seizoen werd hij onder andere 
geboekt voor de titelrol in Jevgeni Onegin 
in de Wiener Staatsoper, als Conte 
Almaviva in Le nozze di Figaro en als 
Olivier in Capriccio van Richard Strauss. 
In maart 2022 zingt hij als Orpheus de 
première van Manfred Trojahns Euridice 
- Die Liebenden, blind (Pierre Audi/Eric 
Nielsen). Hij trad eerder op met de 
Berliner Philharmoniker onder Simon 
Rattle, het WDR Sinfonieorchester en 
Jukka-Pekka Saraste en het Zweeds Radio 
Symfonieorkest met Daniel Harding. Als 
liedzanger treedt Andrè Schuen met zijn 
pianopartner Daniel Heide dikwijls op 
bij de Schubertiade in Hohenems en 
Schwarzenberg, en in Wigmore Hall in 

resideert in de Opéra national de 
Bordeaux, waar het ook kamermuziek 
en gratis toegankelijke workshops 
organiseert. Pygmalion is met regel-
maat te zien op de Franse podia (Phil-
harmonie de Paris, Opéra royal de 
Versailles, Opéra-Comique, Aix-en-Pro-
vence, Beaune, Toulouse, Saint-Denis, 
La Chaise-Dieu, Royaumont, Nancy, 
Metz, Montpellier) en in het buitenland 
(Keulen, Frankfurt, Essen, Wenen, 
Amsterdam, Beijing, Hong Kong, 
Barcelona en Brussel).
Pygmalion krijgt steun van de Direction  
régionale des affaires culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine, de Stad Bordeaux 
en de regio Nouvelle-Aquitaine. Als 
ensemble, verbonden aan de Opéra-
Comique (2020-2022), wordt Pygmalion 
ondersteund door Château Haut-Bailly, 
ere-sponsor van het ensemble. In 
seizoen 2021-2022 hebben Pygmalion 
en Raphaël Pichon een residentie in de 
Philharmonie in Essen. Pygmalion 
resideert bovendien bij de Fondation 
Singer-Polignac. 
De Société Générale C’est vous l’avenir 
is hoofdsponsor van deze tournee met 
Ein deutsches Requiem.
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N SOPRAAN
Camille Allérat
Caroline Arnaud
Ulrike Barth
Armelle Cardot
Adèle Carlier
Anne-Emmanuelle Davy
Eugénie de Padirac
Marie-Frédérique Girod
Alice Foccroulle
Manon Lamaison
Nadia Lavoyer
Marie Planinsek
Virginie Thomas

ALT
Corinne Bahuaud
Anaïs Bertrand
Anne-Lou Bissières
Morgane Boudeville
Clotilde Cantau
Anouk Defontenay
Floriane Hasler
Pauline Leroy
Marie Pouchelon

TENOR
Martin Candela
Didier Chassaing
Constantin Goubet
Guillaume Gutierrez
Vincent Laloy
Martial Pauliat
Olivier Rault
Randol Rodriguez
Baltazar Zuniga Hernandez

BAS
Emmanuel Bouquey
Frédéric Bourreau
Renaud Bres
Jean-Michel Durang
Geoffroy Heurard
Guillaume Olry
Louis-Pierre Patron
René Ramos Premier
Emmanuel Vistorky
Christopher Webb

EERSTE VIOOL
Peter Hanson
Aude Caulé-Lefèvre
Helena Druwe
Julie Friez
Mario Konaka
Nadi Perez-Mayorga
Sophia Prodanova
Jayne Spencer
Yukiko Tezuka

TWEEDE VIOOL
Louis Creac’h
Paul-Marie Beauny
Anne Camillo
Izleh Henry
Jacek Kurzydlo
Diana Lee
Raphaëlle Pacault
David Wish

ALTVIOOL
Fanny Paccoud
Delphine Blanc
Alix Gauthier 
Chloé Parisot
Katya Polin
Elisabeth Sordia
Pierre Vallet

CELLO
Julien Barre
Thomas Duran
Nicolas Fritot
Jean-Lou Loger
Thomas Luks
Lucile Perrin
Cyril Poulet

CONTRABAS
Thomas de Pierrefeu
Gautier Blondel
Ludek Brany
Yann Dubost

FLUIT
Georgia Browne
Anne Parisot

PICCOLO
Raquel Martorell Dorta

HOBO
Jasu Moisio
Taka Kitazato

KLARINET
Nicola Boud
Fiona Mitchell

FAGOT
Javier Zafra
Ambroise Dojat

CONTRAFAGOT
Robert Percival

HOORN
Anneke Scott
Joseph Walters
Patrick Broderick
Martin Lawrence

TROMPET
Emmanuel Mure
Philippe Genestier

TROMBONE
Stéphane Muller
Rémi Lécorché
Franck Poitrineau

TUBA
Patrick Wibart

PAUKEN
Koen Plaetinck

HARP
Anaïs Gaudemard
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S zaterdag 20 november 2021, 13.00 uur
Concertgebouw Amsterdam

KENT NAGANO EN DE 
‘AUTHENTIEKE’ WAGNER
Concerto Köln
Kent Nagano dirigent

Wotan Derek Welton bas-bariton 
Donner Johannes Kammler bariton 
Loge Julian Prégardien tenor 
Froh Tansel Akzeybek tenor 
Fricka Stefanie Irányi mezzosopraan 
Freia Sarah Wegener sopraan 
Erda Gerhild Romberger mezzosopraan 
Alberich Daniel Schmutzhard bariton 
Mime Thomas Ebenstein tenor 
Fasolt Tijl Faveyts bas 
Fafner Christoph Seidl bas 
Woglinde Carina Schmieger sopraan 
Wellgunde Ida Aldrian mezzosopraan 
Flosshilde Eva Vogel mezzosopraan 

Wagner Das Rheingold

Kent Nagano en het oudemuziek-
ensemble Concerto Köln zoeken de 
oorspronkelijke kleuren in Das Rheingold 
van Richard Wagner.

Het echte wagneriaanse orkest
In de jaren vijftig begonnen Harnon-
court en Leonhardt met de ‘authentieke 
uitvoeringspraktijk’. Zij gingen terug 
naar de bronnen van de oude muziek 
en hadden bij wijze van spreken directe 
‘telefoonlijnen’ met Bach en Couperin 
voor aanvullende informatie. Langza-
merhand verschoof de aandacht van de 
zestiende, zeventiende en achttiende 
naar de negentiende eeuw. Nu wordt 
een van de meest iconische werken van 
dat romantische tijdperk, Der Ring des 
Nibelungen, onder handen genomen 
door dirigent Kent Nagano en het 
oudemuziekensemble Concerto Köln. 
Terecht, want het ‘wagneriaanse orkest’ 
ontstond eigenlijk pas na 1870, terwijl 
de componist al in de jaren veertig over 
zijn Ring nadacht, ook in orkestrale zin.

Kent Nagano: Wagner wordt anders
Nagano over dit ambitieuze project: “Ik 
ben blij dat ik deel mag uitmaken van 
dit zeer inspirerende proces. Ik weet 
zeker dat we Wagner hierna nooit meer 
zullen spelen en zingen als daarvoor.” 
Wagners Rheingold, het openingsdeel 
van Der Ring des Nibelungen, werd al in 
1854 voltooid, maar ging pas in 1869 in 
München in première, tegen de wil van 
de componist. De echte vuurdoop vond 
in 1876 in Bayreuth in het speciaal voor 
de cyclus gebouwde Festspielhaus 
plaats.
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18 19zaterdag 27 november 2021, 13.30 uur
Concertgebouw Amsterdam

LE GRAND MACABRE 
VAN GYÖRGY LIGETI
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Gijs Leenaars koordirigent

Mescalina Heidi Melton sopraan 
Nekrotzar Martin Winkler bas-bariton 
Amanda Sofia Fomina sopraan 
Amando Marta Fontanals-Simmons 
mezzo sopraan 
Piet the Pot Peter Hoare tenor 
Prince Go-Go Aryeh Nussbaum Cohen 
countertenor
Astradamors Seth Carico bas-bariton 
White-Party Minister Paul Curievici tenor 
Black-Party Minister Tim Kuypers bariton 
Venus/Gepopo Sara Hershkowitz sopraan 

Ligeti Le grand macabre

James Gaffigan dirigeert de enige opera 
die de dwarse avant -gardist György 
Ligeti (1923- 2006) schreef. Aangrijpend 
theater, van bizar tot sensueel.

Merkwaardig actuele opera
Er is eigenlijk geen geschiktere opera te 
bedenken in deze tijden van pandemie-
en, ecologische catastrofes, bloedige 
burgeroorlogen en politieke instabili-
teit dan Le Grand Macabre van de Hon-
gaar György Ligeti, een werk dat werd 
voltooid in 1977 en herzien in 1996. De 
dwarse avant-gardecomponist baseerde 
zijn verhaal op het absurdistische 
toneelstuk La balade du Grand Macabre 
van de Franstalige Vlaming Michel De 
Ghelderode. In bizarre scènes volgen we 
de dronkaard Piet the Pot in zijn vele 
ontmoetingen met de vleselijke liefde 
en de naakte politieke machtsstrijd.

Ligeti: de top van de twintigste eeuw
De Jeroen-Bosch-achtige bontheid van 
de vertelling vertaalde Ligeti in gro-
teske pastiches vol overtrokken zangstij-
len, die de voorbije vocale eeuwen 
persifleren. Toch weet hij je uiteindelijk 
naar de keel te grijpen met een prachtig 
sensueel duet tussen sopraan en mezzo-
sopraan, met de virtuoze countertenor-
rol van Prins Go-Go, en zelfs met de 
grote macabere Dood zelf, belichaamd 
in de bas-bariton Nekrotzar. Het post-
apocalyptische landschap dat Ligeti aan 
het slot met strijkers en mondharmo-
nica’s schildert, maakt duidelijk dat hij 
tot de belangrijkste componisten van de 
twintigste eeuw behoort.
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zaterdag 11 december 2021, 13.30 uur
Concertgebouw Amsterdam

WILLIAM CHRISTIE 
DIRIGEERT HÄNDEL
Les Arts Florissants

William Christie dirigent

Rachel Redmond sopraan
James Way tenor
Andrew Foster-Williams bas

Händel L’Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato 

Met zijn Les Arts Florissants brengt 
William Christie, de ‘oude rot’ in de 
oudemuziekwereld, Händels oratorium 
L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato. Twee 
jaar ouder dan Messiah.

Tussen Saul en Messiah
De ‘continentale’ componist Georg 
Friedrich Händel maakte de opera in 
Engeland populair, maar onder invloed 
van de anglicaanse cultuur herzag hij 
zijn opvattingen over het Duitse en 
Italiaanse oratorium volledig. Händel 
componeerde L’Allegro in 1740, vlak na 
het grote dramatische oratorium Saul 
en twee jaar vóór zijn monumentale 
Messiah. Het uitgangspunt vormt nu 
geen bijbels-dramatisch relaas, maar 
eigenlijk een vocaal-intellectuele 
gedachteoefening over de twee funda-
mentele humeuren van de mens: 
opgewektheid (L’Allegro) en contempla-
tie (Il Penseroso), op basis van gedichten 
van John Milton. Librettist Charles 
Jennens, die ook de teksten voor Saul en 
Messiah samenstelde, voegde er in de 
geest van de Verlichting een derde deel 
aan toe: Il Moderato, de gematigdheid. 
Solisten en koor wisselen elkaar voort-
durend af.

Hoogtepunten
Een hoogtepunt vormt het magische 
slotkoor van het tweede deel: ‘These 
pleasures, Melancholy, give, / And we 
with thee will choose to live,’ gebaseerd 
op de anglicaanse verse anthem. Ont-
roerend is ook het duet voor sopraan en 
tenor in deel drie, ‘As steals the morn 
upon the night’, dat Jennens uit Shake-
speares Tempest plukte en dat Händel 
van een hartverscheurend mooie 
hobo-begeleiding voorziet.
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