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KENT NAGANO EN DE ‘AUTHENTIEKE’ WAGNER

Concerto Köln

Kent Nagano dirigent

Wotan Derek Welton bas-bariton
Donner Johannes Kammler bariton
Loge Thomas Mohr 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 Ania Vegry sopraan
Wellgunde Ida Aldrian mezzosopraan
Floßhilde Eva Vogel mezzosopraan

Richard Wagner 1813-1883

Das Rheingold
opera in vier scènes
libretto Richard Wagner
première München, Königliches Hof- und Nationaltheater, 22 september 1869
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dit is een concert zonder pauze

SERIE OPERA 2

goden

nibelungen

reuzen

rijndochters



2 3

Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen 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 maxi-
maal 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 uit-
sluitend 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  be-
stelt, 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

Thomas Oliemans in Podium Witteman
Bariton Thomas Oliemans koestert een grote liefde voor 
het Franse chanson. In Paul Wittemans programma 
treedt hij op met Amsterdam Sinfonietta. De Mexicaan-
se marimbaspeler Wendy Palomeque en ‘huisensemble’ 
Fuse spelen het Mexicaanse ‘La Llorona’. Floris Kortie 
zoekt zijn uitdaging op de typemachine – voor de solo in 
het legendarische The Typewriter van Leroy Anderson.
NB: Deze week begint de uitzending al om 17.45 uur!
zondag 21 november 2021, NPO 2, 17.45-18.45 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Het gebeurde tijdens het diner na afloop van een optreden met 
barokmuziek van Concerto Köln onder leiding van dirigent 
Kent Nagano. Een orkestlid, contrabassist Jean-Michel Forest, 
vroeg tijdens het eten waarom de dirigent niet in plaats van het 
barokke en klassieke repertoire, waarvoor hij altijd werd uitge-
nodigd, niet ook eens zijn eigen repertoire met het ensemble 
wilde spelen. “Mijn eigen repertoire?”, vroeg de dirigent enigs-
zins verbaasd: “Bedoel je Wagner of zo...?” Er werd wat gela-
chen, maar al snel rees de gedachte: waarom eigenlijk niet? 
Bovendien wilde Nagano al langer de Ring onderzoeken op zijn 
historische klank, maar niet noodzakelijkerwijs met een barok-
ensemble.
Enige hilariteit en scepsis ontstonden vervolgens ook bij de 
orkestleden, en eveneens in de muziekwereld. Het vocaal-symfo-
nische magnum opus van de postromantische en vroegmoder-
ne negentiende eeuw, gespeeld door een ensemble dat zich 
sinds jaar en dag toelegt op zuivere historische interpretaties 
van oude muziek? Natuurlijk was er al langer een beweging 
gaande om eveneens negentiende- en twintigste-eeuws reper-
toire volgens de historisch geïnformeerde praktijk uit te voeren, 
in navolging van de oude muziek. Ongeveer evenveel reuring 
ging er zo’n twintig jaar geleden door de muziekwereld toen 
Nikolaus Harnoncourt voor het eerst Die Fledermaus dirigeerde.

Darmsnaren
Maar het kwam er toch van: Wagner uitvoeren met de midde-
len die de componist ter beschikking stonden. Om die reden 
vonden met het orkest eerder ook projecten plaats met muziek 
van Paganini, Berlioz en Bruckner, en met werk van Wagner 
zelf, zijn vroege Symfonie, de ouverture Tannhäuser, maar ook de 
Wesendonck-Lieder en het Vorspiel-Liebestod uit Tristan und Isolde. 
Voor Jean-Michel Forest is het duidelijk: ook ten tijde van 
Wagner speelde men nog altijd met darmsnaren op de strijkin-

TERUG NAAR DAS RHEINGOLD
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Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL



4 5berg. Om met het laatste instituut te beginnen: in Halle wordt 
al langer uitvoerig historisch onderzoek gedaan naar de wijze 
waarop de Duitse taal werd uitgesproken. Aangezien Wagner 
veel nadruk op de tekst en de verstaanbaarheid legde, is het 
interessant te zien hoe die uitspraak in zijn tijd kan zijn ge-
weest. In Bayreuth deed men veel onderzoek naar acteergeba-
ren en bewegingen van zangers in Wagners tijd. Hoewel het 
Rheingold-project nu concertant is, kan die mimiek en gestiek 
bijdragen aan de dramatische werking van tekst en muziek.
Hinrich Müller benadrukt eveneens het zoeken naar het au-
thentieke orkest, de historische klank, en het voortdurende 
debat over tempi, fraseringen en muzikale klemtonen. Er zijn 
zo’n zeshonderd publicaties verschenen over alleen maar de 
uitvoeringspraktijk in Bayreuth. Dat gaat van Edward Dann-
reuther, die bij de repetities van de Ring in 1876 metronoom-
cijfers noteerde, tot en met traktaten over 
Wagners stemvork en de (vergeleken met nu 
lage) stemming van A=435 Herz.
De beste manier om het authentieke orkest 
te benaderen vonden Hinrich Müller en zijn 
medewerkers in München: “Het orkest bij de 
première van de Ring in 1876 was een bonte 
verzameling musici uit heel Duitsland. Daar 
kennen we dus weinig details van. We baseer-
den ons daarom op het Münchense hoforkest 
dat in 1882 de première van Parsifal speelde. 
Dat was een ensemble dat qua bezetting 
tussen de klassieke en romantische periode 
in zat. De instrumenten die we gebruiken 
zijn allemaal historisch, dat wil zeggen: oud, in bezit van de 
musicus, maar we hebben ook gezocht bij antiquairs, in musea 
en we hebben kopieën laten maken als het niet anders kon. Zo 
gebruiken we alleen maar houten fluiten en geen metalen. 
Neen, er zijn geen acht harpen, maar wel zes. Die beperking 
heeft alles te maken met reizen en corona, want waar vind je 
acht musici voor historische harpen in deze tijd?” Wat ook 
belangrijk is volgens Hinrich Müller: “We hebben zeker niet de 
pretentie om de ultieme Ring te spelen. Daarom noemen we het 
hele project ook ‘Wagner-Lesarten’, een mogelijke ‘lezing’ van 
alle historische informatie.

strumenten. De metalen snaren werden voornamelijk na de 
Tweede Wereldoorlog gemeengoed in Europa, in navolging van 
de Amerikanen. De meest ingrijpende veranderingen liggen 
echter niet alleen op het gebied van de gebruikte instrumen-
ten, maar eveneens op keuzes voor vibrato, rubato, en glissandi 
ofwel portamenti.
Lange tijd was het gebruik van vibrato in de oude muziek een 
taboe, zowel voor instrumentalisten als voor zangers. Dat de 
werkelijkheid veel genuanceerder was, werd langzaamaan 
ontdekt. Vibrato werd ook in vroegere tijden gebruikt, zij het 
zeer specifiek en met mate. In barokmuziek is er verder sprake 
van een vrij strikte impuls van baslijn en melodie. In negentien-
de-eeuwse muziek is die verhouding veel vrijer en vloeiender, 
dus meer rubato. En de modernere glissandi vormen voor de 
authentieke strijkers ook een uitdaging. We willen niet als een 
zingende zaag klinken, aldus Forest.
Eveneens een uitdaging is het aantal musici. Voor Das Rheingold 
zijn al gauw zo’n negentig muzikanten vereist, terwijl Concerto 
Köln een relatief klein ensemble is. De gemiddelde barokopera 
wordt met veertig tot vijfenveertig personen gespeeld. Dat 
betekent dat er extra musici bij moeten, al was het maar 
vanwege de vier Wagner-tuba’s, die speciaal voor de Ring wer-
den ontwikkeld. Er is een aanzienlijk grotere bezetting van de 
instrumentgroepen. Zo schrijft Wagner acht contrabassen voor. 
Daarom speelt bijvoorbeeld een bassist van de Berliner Philhar-
moniker mee, die aanvankelijk met enige weerzin overstapte op 
darmsnaren en vervolgens gefascineerd raakte door de moge-
lijkheden. Alles wordt lichter, helderder, en meer gearticuleerd, 
aldus de musicus.

‘Wagner-Lesarten’
Voor het Rheingold-project vindt, naast het muzikale aandeel, 
ook een wetenschappelijk onderzoek plaats. Historicus Kai 
Hinrich Müller werkt samen met het orkest en Nagano aan de 
omkadering en verdieping. Op drie niveaus wordt wetenschap-
pelijk onderzoek verricht voor deze uitvoering: op het gebied 
van (uit-)spraak en zang, op het gebied van het historische 
orkest en zijn instrumenten en op het gebied van de mimiek en 
gestiek van de solisten. Dit alles vindt plaats in samenwerking 
met de universiteit van Bayreuth en met die van Halle-Witten-

“We hebben zeker niet de 
pretentie om de ultieme Ring 
te spelen. Daarom noemen we 
het hele project ook ‘Wagner-
Lesarten’, een mogelijke ‘lezing’ 
van alle historische informatie.”

Richard Wagner, door 
Caesar Wilich, ca 1862
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Leitmotive
Met Das Rheingold staat de componist nog helemaal aan het 
begin van dit complexe werk – al was het libretto van achter 
naar voren ontstaan, van de dood van Siegfried naar het begin 
van Das Rheingold met zijn godenwereld. Bij dat begin zijn we 
niet zozeer getuige van het ontstaan van de wereld, maar meer 
van een overgang van een onbewuste en onschuldige natuurtoe-
stand naar een samenleving die de mechanismen van de heb-
zucht ontdekt. Het befaamde Es-grootakkoord waarmee de 
compositie opent, verandert in de stijgende lijn van het natuur-
motief, en dat neemt heel langzaam de vorm aan van de vloei-
ende en meanderende Rijn. Zo gauw de rivier op volle kracht 
stroomt, wordt het goud geroofd en doet de rauwe materie zijn 
intrede, met alle desastreuze gevolgen van dien.
Hoewel Das Rheingold als proloog gemiddeld al zo’n tweeënhalf 
uur duurt en de Ring in totaal zo’n vijftien uur muziek beslaat, 
ontwikkelde Wagner een systeem om de muzikale en dramatur-
gische eenheid te waarborgen. Door middel van zogenaamde 
Leitmotive – steeds terugkerende maar ook steeds transforme-
rende melodieën of muzikale figuren – die naar een personage, 
een object of een emotie of kwaliteit in de Ring verwijzen. Zo 
was er natuurlijk een natuurmotief, en een Rijnmotief. Wagner 
benoemde de motieven zelf niet. Dat deden degenen die direct 
bij het ontstaan van de Ring betrokken waren. Assistent-dirigen-
ten en repetitoren legden hele catalogi van motieven aan. Maar 
eigenlijk is dat ondoenlijk, want zij transformeren de hele tijd 
en vloeien vaak ongehoord in elkaar over. Het ondergangs- ofte-
wel Götterdämmerungs-motief is in feite een omkering – geen 

Revolutie
Richard Wagner was bijna zijn hele leven met Der Ring des 
Nibelungen bezig en hij heeft er een kwarteeuw aan gewerkt. In 
de revolutiejaren rond 1848-1849 ontstond het idee een groot 
muziek-theatraal epos te componeren op de mythen van Noord-
Europa en het middeleeuwse Nibelungenlied. Siegfried vormde 
de centrale held: een onbevlekte natuurmens die met zijn 
intuïtieve kracht het kwaad op een revolutionaire wijze uit de 
wereld bant en daarmee een aards paradijs mogelijk maakt. Het 
kwaad was het geld, het goud, de materie en de daarmee 
gepaard gaande hebzucht en machtsdrift. In het postrevolutio-
naire paradijs zouden al die zaken zijn uitgebannen en er zou 
een wereld ontstaan waarin slechts onbaatzuchtige liefde zou 
heersen. Dat het in de mythe en in het dagelijks leven toch 
altijd net weer even anders loopt, werd een kernvraag voor de 
Ring. Zelfs de meest natuurlijke held bezat een menselijk 
tekort, en daardoor moest een revolutie altijd mislukken. 
Wagner wist terdege dat de zelfopofferende liefde van 
Brünnhilde aan het slot, in het vierde deel Götterdämmerung, 
een utopie was, een wensdroom.
Hij hoopte echter dat, wanneer genoeg mensen dit zouden 
beseffen, fundamentele verandering mogelijk zou zijn. Hij 
bedoelde dat letterlijk: het goud stond voor het meedogenloze 
kapitalisme en de vervuilende industrialisering van zijn tijd. 
Zelf nam hij in 1849 deel aan de revolutie in Dresden, maar die 
mislukte natuurlijk. Het bijwonen van de Ring in – uiteinde-
lijk – zijn eigen Festspielhaus in Bayreuth zou de mensen 
vervolgens bewust maken van de betekenis van die revolutie, 
waarop zij spontaan een betere wereld zouden creëren.

Het bijwonen van de Ring in zijn eigen Festspielhaus 
in Bayreuth zou de mensen bewust maken 
van de betekenis van die revolutie, waarop zij 
spontaan een betere wereld zouden creëren.

De Rijndochters in de 
eerste Bayreuth-pro-
ductie van Das 
Rheingold, 1876



98 bekende Rijngoud is dat zij moeten 
bewaken. Wie uit het goud een ring 
weet te smeden zal mateloze macht 
bezitten en de wereldheerschappij 
erven. Zij wanen zich veilig omdat het 
metaal onbereikbaar is voor iedereen 
die liefde en lust begeert. Maar Alberich 
denkt met deze ring de Rijndochters te 
kunnen dwingen zijn lusten te bevredi-
gen. Hij zweert de liefde af en rooft het 
goud; de vrouwen kunnen er niets 
tegen ondernemen.

Tweede tafereel
Een hoge vlakte bij de oever van de Rijn
De oppergod Wotan en zijn echtgenote 
Fricka ontwaken uit een diepe slaap. Op 
een hoge bergrots zien zij het voltooide 
Walhalla, dat de reuzen Fasolt en 
Fafner in opdracht van de god hebben 
gebouwd. Fricka herinnert Wotan eraan 
dat de reuzen moeten worden betaald 
en dat hij hun de godin Freia, de 
dochter van Wotan en Fricka, heeft 
beloofd. Freia is echter onmisbaar voor 
de goden, omdat zij de tuin beheert 
waar de gouden appels van de eeuwige 
jeugd groeien. Die maken de goden 
onsterfelijk. Freia is wanhopig als zij de 
reuzen ziet naderen. Wotan belooft 
haar te zullen sparen, maar de reuzen 
eisen haar op. Haar broers, de goden 
Froh en Donner, proberen haar vergeefs 
uit hun handen te redden. Wotan is nu 
volkomen aangewezen op de raad van 
de vuurgod Loge, die plotseling ver-
schijnt. Hij vertelt dat hij heeft gezien 
hoe Alberich de liefde afzwoer, het 
Rijngoud roofde en nu onbeperkte 
macht en veel goudschatten bezit. 

DER RING DES 
NIBELUNGEN
Ein Bühnenfestspiel in drei Tagen und 
einem Vorabend

Vooraf
Toen de god Wotan op leeftijd kwam en 
zijn liefdeslust verbleekte, brak hij een 
tak van de wereld-es af om daarvan een 
speer van de macht te maken. Macht 
gebaseerd op wetten en overeenkom-
sten, die met runentekens in de speer 
werden gegrift. Maar met het afbreken 
van de tak heeft hij een onherroepelijk 
proces van verval veroorzaakt. De 
wereld-es zal langzaam sterven omdat 
het natuurlijk evenwicht is verstoord. 
Omdat daarmee ook zijn macht zal 
worden aangetast, laat hij een burcht 
bouwen, Walhalla, om zich tegen de 
dreigingen van de wereld te kunnen 
beschermen.

Vorabend

DAS RHEINGOLD
Eerste tafereel
Op de bodem van de Rijn
De drie Rijndochters Woglinde, Well-
gunde en Floßhilde bewaken het 
Rijngoud. De Nibelung Alberich nadert 
de zwemmende watervrouwen en 
hoopt dat zij hem hun liefde schenken. 
De drie Rijndochters bespotten de 
dwerg, wat zijn woede opwekt. Als de 
zonnestralen plots door het water 
breken en op het goud vallen, wordt 
Alberichs belangstelling gewekt. De 
Rijndochters vertellen hem dat dit het 

stijgende maar dalende lijn – van het oorspronkelijke natuur-
motief.
Vergeleken met de latere Siegfried en Götterdämmerung, zijn Das 
Rheingold en Die Walküre nog relatief eenvoudig qua hoeveelheid 
motieven en hun ritmische, harmonische en melodische 
varianten en metamorfosen. Naarmate Wagner met zijn Ring 
vorderde, breidden zijn variatiemogelijkheden zich natuurlijk 
steeds verder uit. Er speelde ook nog iets anders mee. Eigenlijk 
zijn grote passages van de eerste twee Ring-delen nog sterk 
gebaseerd op het begeleide recitatief, en minder op grote, 
doorgecomponeerde symfonische vormen. De motieven werken 
daarom soms te zeer als een praatje-plaatje. Dat wilde de 
componist in de latere delen voorkomen.

Kruisen en mollen
Voor de musici van het ensemble en de zangers is dit Rheingold-
project een avontuur. Afgezien van alle technische en instru-
mentale uitdagingen was er ook een psychische drempel die 
genomen moest worden. Namelijk: zich overgeven aan de geest 
van de negentiende eeuw. Voor bassist Jean-Michel Forest was 
dat niet eenvoudig. Musici van de barok en de klassieke periode 
zijn bevooroordeeld als het de zwelgende romantiek betreft. Ze 
hebben met andere, nieuwe oren moeten leren luisteren. Voor 
Forest is er een wezenlijk verschil tussen de klassiek-romanti-
sche Fliegende Holländer en de Ring, al moet hij toegeven dat hij 
in de muziek groeit en steeds vaker met ‘Ohrwürmer’ gaat 
slapen. Ook erkent hij de enorme moderniteit van de partituur. 
Maar het allerlastigste was eigenlijk weer iets puur technisch, 
dat met de vernieuwingen in de negentiende eeuw te maken 
heeft. Barokmuziek is zeer consequent in het gebruik van 
kruisen en mollen bij herhalingen. Dat is bij Wagner heel 
anders. Bij elke frase wisselt de chromatische harmonie, zodat 
een herhaling altijd weer anders klinkt. Dat is voor de musici 
harder studeren. De muziek voor je neus zo maar van het blad 
aflezen, is bij barok gebruikelijk, maar bij Wagner schier 
onmogelijk. Alles moet uit het hoofd geleerd worden.

Willem Bruls

zie voor meer informatie ook  WWW.WAGNER-LESARTEN.DE
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10 11om hem toch terug te krijgen. Daarvoor 
verlaat hij het veilige Walhalla en daalt 
af naar de aarde. Daar bezwangert hij 
een vrouw, die hem een buitenechte-
lijke zoon kan schenken, die uit zijn 
naam maar los van zijn verplichtingen 
de ring kan gaan terugveroveren. De 
vrouw baart een tweeling: Siegmund en 
Sieglinde. Tegelijkertijd verwekt Wotan 
bij de oergodin Erda negen dochters, 
die hem zullen bijstaan in de dreigende 
aanval die Alberich zal ontketenen om 
de ring terug te krijgen. Maar Wotan 
misrekent zich, en Siegmund wordt 
gedood, nog voordat hij op pad kan 
voor het terugveroveren van de ring.
De weduwe Sieglinde bevalt van Sieg-
fried, de zoon die haar tweelingbroer 
Siegmund bij haar heeft verwekt. Bij de 
geboorte sterft zij. De Nibelung Mime 
voedt Siegfried op, met als doel dat die 
de ring van de reus Fafner, die zich 
inmiddels in een draak heeft veran-
derd, zal terugveroveren. Dat lukt 
Siegfried, maar in plaats van de ring 
aan Mime, Alberich of Wotan te geven, 
houdt hij hem zelf. Hij wekt de slapen-
de Brünnhilde en geeft haar als liefdes-
pand de ring. Als Siegfried haar tijdelijk 
verlaat om grote daden te verrichten, 
raakt hij verstrikt in het machtsspel van 
Gunther, Gutrune en de half-Nibelung 
Hagen, Alberichs zoon. Hagen doodt 
Siegfried uiteindelijk, maar Brünnhilde 
offert zichzelf op en geeft Siegfrieds 
ring terug aan de Rijn. De wereld lijkt 
zo verlost te zijn van de vloek van de 
gouden ring.

Willem Bruls

zozeer dat hij de ring vervloekt. Wie 
hem aan zijn vinger heeft, zal eraan ten 
onder gaan, en wie hem niet bezit zal 
hem willen hebben. Nadat Alberich is 
vertrokken, keren de reuzen terug. 
Fasolt, die daadwerkelijk verliefd is 
geworden op Freia, wil haar pas afstaan 
als zij door het goud aan zijn gezicht is 
onttrokken. De reuzen stapelen de 
goudschat op in de gestalte van Freia, 
om haar zo te kunnen inruilen. Als alle 
goud opeengehoopt ligt, kan Fasolt nog 
steeds haar ogen zien. Pas als die 
onzichtbaar zijn, wil hij haar afstaan 
aan de goden. Wotan wordt gevraagd de 
Tarnhelm en de ring, die hij al aan zijn 
vinger draagt, hiervoor af te staan. Dit 
weigert hij resoluut, waarna de oergo-
din Erda vanuit de aarde te voorschijn 
komt. Zij waarschuwt Wotan voor de 
vloek van de ring en voorspelt hem de 
ondergang van de goden. Dan pas 
overhandigt Wotan de ring aan de 
reuzen, die onderling ruzie krijgen over 
de verdeling van de schatten. Fafner 
doodt vervolgens Fasolt en gaat er met 
zijn bezit vandoor. De goden kunnen 
nu hun intrek nemen in het Walhalla, 
waar zij over een regenboogbrug 
naartoe lopen. De Rijndochters bekla-
gen zich vanuit de diepten van de Rijn 
bij Wotan en Loge over het gestolen 
goud, maar dat willen zij liever niet 
horen.

Achteraf
Nu Wotan de ring kwijt is en eveneens 
gebonden is aan de overeenkomst met 
de reuzen om zelf geen geweld tegen 
hen te gebruiken, zint hij op een list 

heeft gesmeed. Daarmee kan iemand 
van plaats en gedaante veranderen. 
Alberich is vergenoegd met de nieuwe 
helm, waarmee hij zijn gewelddadige 
macht nog beter kan uitoefenen, want 
met zijn zelf gesmede machtsring 
dwingt Alberich alle Nibelungen goud 
te delven voor zijn Nibelungenschat. 
Wotan en Loge beschouwt hij als 
ongewenste indringers, te meer omdat 
hij zijn sluwe neef Loge, een half-god-
half-Nibelung, maar al te goed kent. Hij 
wil dat ze snel vertrekken en waar-
schuwt de bezoekers uitvoerig voor zijn 
nakende wereldheerschappij. Maar Loge 
heeft een list bedacht om Alberich te 
slim af te zijn en te overmeesteren. Hij 
vraagt de Nibelung hoe die zich be-
schermt tegen ongewenste indringers 
die het op zijn ring gemunt hebben. De 
ijdele Alberich toont vervolgens de 
bijzondere werking van de Tarnhelm. 
Eerst verandert hij zich in een angst-
aanjagende draak. Nadat hij zich, op 
aandringen van Loge, in een kleine pad 
heeft veranderd, kunnen Wotan en 
Loge hem gevangennemen en mee naar 
boven nemen.

Vierde tafereel
Een hoge vlakte bij de oever van de Rijn
Eenmaal terug boven dwingen Wotan 
en Loge Alberich de hele goudschat 
door de Nibelungen naar boven te laten 
brengen. In ruil daarvoor hoopt Albe-
rich vrij te komen, maar hij moet ook 
zijn Tarnhelm en zijn ring afstaan aan 
Wotan. Als hij dit niet vrijwillig doet, 
nemen Wotan en Loge de ring met 
geweld van hem af. Dit krenkt hem 

Fasolt en vooral Fafner hebben hier 
grote belangstelling voor, en volgens 
die laatste zijn zij bereid van Freia af te 
zien als Wotan hen met de schatten 
betaalt, die hij nu eerst zelf moet zien 
te verkrijgen. De reuzen vertrekken en 
nemen Freia als gijzelaar mee, waarna 
de goden snel beginnen te verouderen. 
Samen met Loge daalt Wotan af naar 
het onderaardse Nibelheim om Albe-
rich de ring en de schatten te ontfutse-
len.

Derde tafereel
De onderaardse grotten van Nibelheim
In Nibelheim treffen Wotan en Loge de 
Nibelung Mime aan, die in opdracht 
van zijn broer Alberich een Tarnhelm 

Fasolt grijpt Freia en sleept haar met Fafner opzij; 
boekillustratie Arthur Rackham, 1910



12 13De in Californië geboren Kent Nagano 
was chef-dirigent van het Berkeley 
Symphony Orchestra van 1978 tot 2009. 
Zijn eerste belangrijkste succes schreef 
hij op zijn naam bij het Boston Sym-
phony Orchestra toen Olivier Messiaen 
hem in 1984 voor de première van zijn 
opera Saint-François d’Assise aanwees als 
assistent van Seiji Ozawa. Daarna 
volgden aanstellingen als chef-dirigent 
van de Opéra national de Lyon (1988-
1998) en het het Hallé Orchestra (1991-
2000). Na twee jaar als eerste dirigent 
werd Kent Nagano aangesteld als Music 
Director van Los Angeles Opera (2003-
2006). McGill University in Montréal 
verleende Nagano een eredoctoraat in 
2005; eredoctoraten van de Université 
de Montréal (2006) en San Francisco 
State University (2018) volgden.

In de ZaterdagMatinee van 4 juni 2022 
dirigeert Kent Nagano The Snow Queen 
van Hans Abrahamsen.

Eerder in de Matinee: Pfitzner Palestrina 
(voorspelen I/III), Maderna Hoboconcert & 
Mahler Des Knaben Wunderhorn (1987), 
Stravinsky Introitus – T.S. Eliot in memo-
riam, Poulenc Sept répons des ténèbres & 
Honegger Antigone (1988), Boulez Mémo-
riale, Debussy Trois nocturnes, Messiaen 
Chronochromie & Stravinsky Petroesjka 
(1988), Liszt Saint-François d’Assise: la 
prédication aux oiseaux, Carter Hobocon-
cert & Dvořák Negende symfonie (1989)

Korsakovs Gouden Haan), de Opéra 
National de Paris (Hindemiths Cardillac 
en Poulencs Dialogues des Carmélites) en 
bij de Salzburger Festspiele (Henzes The 
Bassarids, de première van Kaija Saa-
riaho’s L’amour de loin en Penderecki’s 
Lucaspassie met zijn orkest uit Mont-
réal). Verdere wereldpremières: Bern-
steins A White House Cantata en de 
opera’s Drie gezusters van Peter Eötvös en 
The Death of Klinghoffer en El Niño van 
John Adams. 
Als Generalmusikdirektor van de 
Bayerische Staatsoper (2006-2013) gaf 
Kent Nagano de opdracht voor opera’s 
als Babylon van Jörg Widmann, Das 
Gehege van Wolfgang Rihm (beide 
beleefden hun Nederlandse première in 
de NTR ZaterdagMatinee) en Alice in 
Wonderland van Unsuk Chin. Als artis-
tiek leider en chef-dirigent van het 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
(2000-2006) leidde hij uitvoeringen van 
onder meer Schönbergs Moses und Aron, 
Zemlinsky’s Der König Kandaules en 
Schrekers Die Gezeichneten, Parsifal en 
Lohengrin. 
Ter ere van zijn zeventigste verjaardag 
verscheen dit jaar een doos met drie 
cd’s met werk van Olivier Messiaen. In 
september 2021 publiceerde Nagano 
het boek 10 Lessons of my Life – met herin-
neringen aan zeer persoonlijke en voor 
hem belangrijke ontmoetingen met de 
IJslandse pop-artieste Björk, Frank 
Zappa, Leonard Bernstein, Pierre Boulez 
en de Nobelprijswinnaar Natuurkunde 
Donald Glaser.

Kent Nagano
Sinds september 2015 is Kent Nagano 
Generalmusikdirektor van de Staats-
oper Hamburg en chef-dirigent van het 
Philharmonisches Staatsorchester 
Hamburg. In februari 2021 kreeg hij de 
titel Conductor Emeritus van het 
Orchestre symphonique de Montréal, 
waar hij van 2006 tot 2020 chef-dirigent 
was. In 2006 werd hij eredirigent bij het 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
en in 2019 bij Concerto Köln. 
Dit seizoen dirigeert Nagano in Ham-
burg onder andere Offenbachs Les contes 
d’Hoffmann, Strauss’ Elektra en een 
herneming van Jörg Widmanns orato-
rium ARCHE. Eerder leidde hij operapro-

ducties als Les Troyens, Lulu, de wereld-
première van Stilles Meer van Toshio 
Hosokawa, de Duitse première van 
George Benjamins Lessons in Love and 
Violence en de wereldpremière van 
Pascal Dusapins Waves voor orgel en 
orkest in de Elbphilharmonie. Als 
gastdirigent trad hij op met orkesten 
als het Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, het Orchestre Phil-
harmonique Radio France, het Orches-
tra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia in Rome, en de symfonieorkes-
ten van Chicago en Detroit. Hij zwaaide 
de bâton in de Berlijnse Staatsoper 
Unter den Linden (Sjostakovitsj’ De 
neus), het Châtelet in Parijs (Rimski-
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Derek Welton | Wotan
De Australische bas-bariton Derek 
Welton was van 2015 tot 2020 als solist 
verbonden aan de Deutsche Oper 
Berlin, waar hij rollen zong als Pförtner 
(Korngolds Das Wunder der Heliane), 
Altair (Strauss’ Die ägyptische Helena), 
Boswachter (Het sluwe vosje) en Prus (Vĕc 
Makropulos). Hij trad tijdens de Salzbur-
ger Festspiele aan als Herzog von 
Albany in Reimanns Lear – een rol die 
hij ook vertolkte in de Opéra national 
de Paris en tijdens de Maggio Musicale 
Fiorentino – zong Pandolfe (Cendrillon) 
in de Lyric Opera of Chicago, en Voland 
(Höllers Der Meister und Margarita) in de 
Staatsoper Hamburg. Hij stond als Orest 
(Elektra) in de Wiener Staatsoper en het 
Palau de les Arts Reina Sofia, was als 
Klingsor (Parsifal) te zien tijdens de 
Bayreuther Festspiele en in de Bayeri-
sche Staatsoper, als Herald (Lohengrin) in 
de Semperoper Dresden en als Don Esto-
ban in Zemlinsky’s Der Zwerg bij De 
Nationale Opera; hij maakte zijn rolde-
buut als Wotan in de Deutsche Oper 
Berlin. Welton werkte met dirigenten 
als Franz Welser-Möst, Marc Albrecht en 
Hartmut Haenchen.
Eerder in de Matinee: Pärt Berliner Messe 
& Haydn Missa in angustiis ‘Nelson’ (2015)

Johannes Kammler | Donner
De in Augsburg geboren bariton Johan-
nes Kammler studeerde o.a. aan de 
Guildhall School of Music and Drama 
in Londen. Hij maakte deel uit van de 
Opernstudio en later het ensemble van 
de Bayerische Staatsoper, waar hij te 
zien was in rollen als Ruggiero (Halé-
vy’s La Juive), John Sorel (Menotti’s The 
Consul), Sherasmin (Webers Oberon) en 
Graf Dominik in Strauss’ Arabella. Hij 
debuteerde tijdens het Verbier Festival 
als Marcello (La bohème) en tijdens de 
Salzburger Festspiele in Von Einems Der 
Prozess. Sinds 2018/2019 is hij vast 
verbonden aan de Staatsoper Stuttgart, 
waar hij te zien is in rollen als Ma-
latesta (Don Pasquale), Guglielmo (Così 
fan tutte), Graaf Almaviva (Le nozze di 
Figaro), Wachtmeister (Henze’s Der Prinz 
von Homburg), Papageno (Die Zauberflöte) 
– een rol die hij ook zong tijdens het 
Glyndebourne Festival – en Oreste in 
Glucks Iphigénie en Tauride. Bij De 
Nationale Opera werkte hij mee aan 
Haydns Missa in tempore belli. Kammler 
werkte met dirigenten als Simon Rattle, 
Mark Alder en Marin Alsop.
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Tansel Akzeybek | Froh
Tenor Tansel Akzeybek werd geboren in 
Berlijn, groeide op in Izmir en studeer-
de aan het conservatorium in die stad, 
waarna hij toetrad tot de opera aldaar. 
Sinds 2012 is hij lid van het ensemble 
van de Komische Oper Berlin, waar hij 
te zien is in rollen als Lysander (A 
Midsummer Night’s Dream), Rinuccio 
(Gianni Schicchi), Telemaco (Il ritorno 
d’Ulisse in patria), Tamino (Die Zauberflöte, 
een rol die hij ook vertolkte in de 
Parijse Opéra Comique), Ito (Weinber-
gers Frühlingsstürme) en Il conte d’Alma-
viva (Il barbiere di Siviglia). Hij was als 
Yilmaz Güner te zien in Vollmers Gegen 
die Wand bij de Deutsche Oper am 
Rhein, als Beppe (Pagliacci) tijdens de 
Osterfestspiele Salzburg en in de 
Brusselse Munt, als Steuermann (Der 
fliegende Holländer) in de Semperoper 
Dresden en als Andres (Wozzeck) in de 
Bayerische Staatsoper en het Grand 
Théâtre de Genève. Hij debuteerde 
tijdens de Bayreuther Festspiele in 
Tristan und Isolde en keerde er dit jaar 
terug als Kunz Vogelgesang in Die 
Meistersinger von Nürnberg.

Thomas Mohr | Loge
Tenor Thomas Mohr studeerde aan de 
Musikhochschule Lübeck en was o.a. lid 
van de ensembles van de Oper Bremen 
en de Oper Bonn. Hoewel hij zijn 
carrière begon als bariton, is hij tegen-
woordig actief als tenor. Hij zong 
Siegmund (Die Walküre) in de Oper Köln, 
Oper Halle en tijdens Der Ring in Min-
den, Parsifal in de Oper Leipzig, Theater 
Chemnitz en Teatr Wielki Poznań, Max 
(Webers Der Freischütz) in de Oper Köln 
en tijdens de Eutiner Festspiele en Loge 
in Leipzig en Minden. Hij was te zien als 
Graf Danilo Danilowitsch (Die Lustige 
Witwe) in de Semperoper Dresden, als 
M3 in Ruzicka’s Hölderin in de Berliner 
Staatsoper en zong de rol van Gabriel 
von Eisenstein (Die Fledermaus) in de 
Bayerische Staatsoper en de Semper-
oper. Hij maakte onlangs zijn roldebuut 
als Florestan (Fidelio) in de Oper Bonn 
en stond als Oedipe in Stravinsky’s 
Oedipus Rex in de Finse Nationale Opera. 
Mohr werkte met dirigenten als Lorin 
Maazel, Antonio Pappano, Nikolaus 
Harnoncourt en Sir Georg Solti.
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Sarah Wegener | Freia
Sopraan Sarah Wegener studeerde onder 
meer in Stuttgart en werd in 2011 door 
Opernwelt uitgeroepen tot Sängerin des 
Jahres voor haar rol van Nadja Albrecht 
in G. F. Haas’ Bluthaus, die ze zong 
tijdens de Schwetzinger SWR Festspiele, 
in Theater Bonn en tijdens de Wiener 
Festwochen. Ze was als Agathe te zien in 
Webers Der Freischütz in Stadttheater 
Gießen, als Königin Eleonore in Anton 
Schweitzers Rosamunde tijdens de 
Schwetzinger Festspiele en vertolkte een 
ander werk van Haas, Morgen und Abend, 
in Royal Opera House Covent Garden (als 
Signe/Hebamme) en in de Deutsche Oper 
Berlin. Op haar repertoire staan tevens 
werken als Dvořáks Stabat Mater, Haydns 
Die sieben letzten Worte, Beethovens 
Trauerkantate en Mis in C en Strauss’ Vier 
letzte Lieder. Met het NDR-Sinfonieorches-
ter en dirigent Thomas Hengel brock 
vertolkte ze Dunkle Saiten van Jörg 
Widmann, die tevens de solopartij in 
zijn compositie Drittes Labyrinth voor 
haar schreef. Wegener werkte met 
dirigenten als Heinz Holliger, Philippe 
Herreweghe en Mariss Jansons en 
maakte meedere cd-opnamen.
Eerder in de Matinee: Widmann Drittes 
Labyrinth (2014)

Stefanie Irányi | Fricka
De Duitse mezzo Stefanie Irányi stu-
deerde aan de Hochschule für Musik 
und Theater in München en debuteerde 
al tijdens haar studie in Teatro Regio 
Torino in Menotti’s The Consul. Ze zong 
Despina (Mozarts Così fan tutte) in Teatro 
Regio di Parma en keerde er terug als 
Maddalena (Rigoletto); ze vertolkte de rol 
van Wellgunde (Götterdämmerung) in La 
Fenice in Venetië, Nyssia in Zemlinsky’s 
Der König Kandaules in Teatro Massimo 
di Parma en Linetta (Prokofjevs Liefde 
voor drie sinaasappels) tijdens het festival 
Maggio Musicale Fiorentino. Ze debu-
teerde als Orlovsky in Strauss’ Fleder-
maus bij de Bamberger Symphoniker, 
zong Judith in Hertog Blauwbaards Burcht 
(Bartók) bij het WDR Sinfonieorchester 
en trad onder dirigent Asher Fisch aan 
in Rossini’s Stabat Mater in het Saarlän-
disches Staatstheater. Ze koestert een 
grote liefde voor het Liedrepertoire en 
verzorgde, veelal begeleid door Helmut 
Deutsch, Liederavonden tijdens festivals 
in Oostenrijk en Duitsland, zoals de 
Tiroler Festspiele Erl. Irányi werkte met 
dirigenten als Thomas Hengelbrock, 
Zubin Mehta en Jeffrey Tate.
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Daniel Schmutzhard | Alberich
De Oostenrijkse bariton Daniel 
Schmutz hard studeerde o.a. in Wenen 
en zong in de ensembles van de Wiener 
Volksoper en de Oper Frankfurt rollen 
als Danilo (Die lustige Witwe), Don Gio-
vanni, Guglielmo (Così fan tutte), Wol-
fram von Eschenbach (Tannhäuser), 
Albert (Werther), Eisenstein (Die Fleder-
maus), Rodrigo (Don Carlo), Marcello (La 
bohème) en Ford (Falstaff). Hij was tijdens 
de Bregenzer Festspiele te zien als 
Papageno in David Pountneys Zauber-
flöte-enscenering, een rol die hij ook 
vertolkte in de Opéra national de Paris 
en de Bayerische Staatsoper, trad tijdens 
de Bayreuther Festspiele aan als Donner 
onder Kirill Petrenko, en als Fritz 
Kothner (Die Meistersinger von Nürn berg) 
onder dirigent Philippe Jordan, als 
Wolfram (Tannhäuser) in de Opera 
Vlaanderen en als Olivier (Capriccio) in 
Theater an der Wien, waar hij ook zijn 
roldebuut maakte als Corpo in 
de’Cavalieri’s Rappresentatione di Anima 
et di Corpo. Schmutzhard werkte met 
dirigenten als Daniel Barenboim, René 
Jacobs en Ingo Metzmacher en regis-
seurs als Calixto Bieito en Frank Castorf.
Eerder in de Matinee: Mozart Die Zau-
berflöte (Papageno, 2012)

Gerhild Romberger | Erda
Mezzosopraan Gerhild Romberger 
studeerde aan de Hochschule für Musik 
Detmold, waar ze vandaag de dag ook 
zelf zang doceert. Ze heeft in de loop 
der jaren een breed repertoire opge-
bouwd, variërend van barok- tot twin-
tigste-eeuws werk, en is met name veel 
op de concertpodia te vinden. Zo 
vertolkte ze Mahlers Derde symfonie 
tijdens het Prague Spring International 
Music Festival met het orkest van de 
Bayerische Rundfunk, Mahlers Das Lied 
von der Erde met de Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia onder de baton 
van Antonio Pappano en Beethovens 
Negende symfonie in het Théâtre des 
Champs-Elysées onder dirigent Andris 
Nelsons. Ze opende het huidige seizoen 
met een liedrecital met Tabea Zimmer-
mann in de Berliner Philharmonie, 
zong Mahlers Achtste symfonie tijdens het 
festival Chorégies d’Orange en Beetho-
vens Negende tijdens de BBC Proms 
onder Riccardo Chailly. Romberger 
werkte met dirigenten als Mariss 
Jansons, Bernard Haitink en Gustavo 
Dudamel en maakte meerdere cd-opna-
men.
Eerder in de Matinee: Schubert Mis in As 
D678 (2011)
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Tijl Faveyts | Fasolt
De Belgische bas Tijl Faveyts studeerde 
aan de Universität für Musik in Wenen. 
Hij was lid van de ensembles van het 
Theater St. Gallen en het Aalto-Theater 
Essen, waar hij te zien was in rollen als 
Astradamors (Ligeti’s Le Grand Macabre), 
Don Fernando (Beethovens Fidelio), 
Sarastro (Die Zauberflöte), Daland (Der 
fliegende Holländer), Orest (Elektra) en 
Oroveso (Bellini’s Norma). Sinds 2019 
maakt hij deel uit van het ensemble 
van de Komische Oper Berlin, waar hij 
rollen zingt als Don Basilio (Il barbiere di 
Siviglia), Alaskawolf Joe (Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny), Il commendatore 
(Don Giovanni) en Le baron Puck (Offen-
bachs La Grande-Duchesse de Gérolstein). 
Hij stond als Sarastro in de Opéra de 
Lille, trad aan in de Vlaamse Opera in 
Rimski-Korsakovs Sadko en in de Sem-
peroper Dresden als Kezal in Smetana’s 
De verkochte bruid. Faveyts is ook actief 
als concertzanger en werkte met diri-
genten als Marc Albrecht en Esa-Pekka 
Salonen.
Eerder in de Matinee: Strauss Des Esels 
Schatten (2008)

Thomas Ebenstein | Mime
De Oostenrijkse tenor Thomas Eben-
stein studeerde aan de Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien en 
trad na zijn studie toe tot het ensemble 
van de Komische Oper Berlin, waar hij 
rollen zong als Borsa (Rigoletto), Pedrillo 
(Die Entführung aus dem Serail) en David 
(Die Meistersinger von Nürnberg). Sinds 
2021 maakt hij deel uit van het ensem-
ble van de Wiener Staatsoper, waar hij 
onder meer te zien is als Goro (Madama 
Butterfly), Valzacchi (Strauss’ Der Rosenka-
valier) – een rol waarmee hij ook debu-
teerde in de New Yorkse Met – Tanz-
meister (Ariadne auf Naxos), Trin 
(Puccini’s La fanciulla del West), Edgar 
(Johannes Maria Stauds Die Weiden) en 
Vítek (Janáčeks Vĕc Makropulos). Hij zong 
Fatty der Prokurist in Weills Aufstieg und 
Fall der Stadt Mahagonny tijdens het 
Internationale Musikfest Hamburg, Hirt 
(Tristan und Isolde) tijdens de Ruhrtrien-
nale en Pedrillo tijdens de Salzburger 
Festspiele. Ebenstein werkte met diri-
genten als Kirill Petrenko, Christian 
Thielemann en Yannick Nézet-Séguin.
Eerder in de Matinee: Weber Der 
Freischütz (Kilian, 2011)

Ania Vegry | Woglinde
De in Londen geboren sopraan Ania 
Vegry studeerde aan de Hochschule für 
Musik, Theater und Medien in Hanno-
ver en trad al tijdens haar studie toe tot 
het ensemble van de Staatsoper Hanno-
ver, waar ze o.a. te zien was als Pamina 
(Die Zauberflöte), Ilia (Idomeneo), Susanna 
(Le nozze di Figaro), Oscar (Un ballo in 
maschera), Gretel (Hänsel und Gretel), 
Blond chen (Die Entführung aus dem 
Serail), Ännchen (Webers Der Freischütz), 
Madama Cortese (Rossini’s Il viaggio a 
Reims), Adina (L’elisir d’amore), Cunegon-
de (Bernsteins Candide), Constance 
(Poulencs Dialogues des Carmélites) en 
Sophie (Der Rosenkavalier). In het Anhal-
tisches Theater Dessau debuteerde ze in 
Poulencs La voix humaine en trad aan als 
Gilda in Rigoletto. Op haar repertoire 
staan tevens rollen als Gabrielle in 
Penderecki’s Die Teufel von Loudun, 
Minette in Henze’s The English Cat, 
Hermione in Manfred Trojahns Orest en 
Viola/Cesario in zijn werk Was ihr wollt. 
Vegry werkte met dirigenten als Gregor 
Bühl, Marc Albrecht en Christopher 
Hogwood.

Christoph Seidl | Fafner
De Oostenrijkse bas Christoph Seidl 
studeerde aan de Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien en maak-
te zijn operadebuut in Sjostakovitsj’ 
Lady Macbeth van het district Mtsensk in 
Opernhaus Zürich, waar hij toetrad tot 
de Opernstudio aldaar. Aansluitend 
maakte hij deel uit van het ensemble 
van Theater an der Wien, waar hij 
rollen zong als Mercurio (L’incoronazione 
di Poppea) en Haushofmeister (Strauss’ 
Capriccio). Hij was als Il conte Rodolfo 
(Bellini’s La sonnambula) te zien in het 
Münchener Staatstheater am Gärtner-
platz, waar hij ook o.a. Baculus (Lort-
zings Der Wildschütz), Alidoro (La ceneren-
tola), Sarastro (Die Zauberflöte), 
Spara fucile (Rigoletto) en Il commenda-
tore (Don Giovanni) zong. In het Aalto-
Musiktheater Essen, waarvan hij sinds 
kort deel uitmaakt, trad hij aan als 
Biterolf in Wagners Tannhäuser, als Jack 
McKay in Gordon Kampe’s Dogville en 
als Eremit in Webers Der Freischütz. Seidl 
is ook zeer actief als Lied- en concert-
zanger en werkte met dirigenten als 
Antonio Pappano, René Jacobs en 
Thomas Hengelbrock.
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20 21cd. Als cultuurambassadeur van de 
Europese Unie (2012) is het orkest een 
muzikaal uithangbord voor Keulen en 
Nordrhein-Westfalen. Het krijgt onder-
steuning van het Ministerie voor Cul-
tuur en Wetenschap van Nordrhein-
Westfalen, de Kunststiftung NRW en 
het Goethe-Institut. De RheinEnergie-
Stiftung Kultur en de Stichtingen van 
de Kreissparkasse Köln maken het 
omvangrijke muziekeducatieprogram-
ma ‘Die Hörpiraten’ mogelijk. After-
WorkClassix en TÜV Rheinland onder-
steunen een opvallend concertformat, 
waarbij in een lounge-achtige atmos-
feer nieuwe programma’s en heront-
dekte werken worden gepresenteerd.
Eerder in de Matinee: Händel Israel in 
Egypt (2007), werken van Händel, Rameau 
en Bach (2008), Vinci Artaserse (2014), 
werken van Vivaldi en Telemann (met 
Carlos Mena, 2017), werken van Pisen-
del, Graun en Vivaldi (met Julia Lezhneva, 
2017)

Eva Vogel | Flosshilde
De Duitse mezzo Eva Vogel studeerde 
aan de Mannes School of Music in New 
York en Yale University. Na haar studie 
trad ze toe tot de ensembles van de 
Deutsche Oper am Rhein en het Tiroler 
Landestheater, waar ze rollen zong als 
Orfeo (Glucks Orfeo ed Euridice), Goffredo 
(Händels Rinaldo), Lola (Cavalleria rusti-
cana), Cherubino (Le nozze di Figaro), 
Hänsel (Hänsel und Gretel), Octavian (Der 
Rosenkavalier), Flora (La traviata), Carmen 
en Ramiro (La finta giardiniera), een rol 
die ze ook vertolkte in het Staatstheater 
Nürnberg. Ze was als Mary (Der fliegende 
Holländer) te zien tijdens de Opernfest-
spiele Heidenheim, als Gertrud (Hänsel 
und Gretel) in de Angers Nantes Opéra, als 
Wellgunde tijdens het Festival d’Aix-en-
Provence en als Rychtářka in Janáčeks 
Jenůfa in de Deutsche Oper am Rhein. Op 
haar repertoire staan ook werken als 
Dvořáks Stabat Mater, Elgars Sea Pictures, 
Wagners Wesendonck-Lieder en Verdi’s 
Requiem. Vogel werkte met dirigenten als 
Ivor Bolton, Asher Fisch en Simon Rattle.
Eerder in de Matinee: Schulhoff Flammen 
(Frauenschatten, 2005), Wagner Parsifal 
(Blumenmädchen, 2de akte, 2006)

zangersbiografieën Marijne Thomas

Ida Aldrian | Wellgunde
De Oostenrijkse mezzo Ida Aldrian 
studeerde aan de Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien en stond 
in het ensemble van het Staatstheater 
Nürnberg, waar ze te zien was in rollen 
als Penelope (Il ritorno d’Ulisse in patria), 
Zerlina (Don Giovanni), Idamante (Idome-
neo), Cherubino (Le nozze di Figaro), 
Rosina (Il barbiere di Siviglia), Isabella 
(L’italiana in Algeri), Adalgisa (Norma), 
Hänsel (Hänsel und Gretel), Mercédès 
(Carmen), Prinz Orlofsky (Die Fledermaus) 
en Maddalena (Rigoletto). Sinds 2019 
zingt ze in het ensemble van de Staats-
oper Hamburg, waar ze haar debuut 
maakte als Dorabella (Così fan tutte) en 
momenteel te zien is als Dryade (Ariad-
ne auf Naxos), Mrs. Meg Page (Falstaff) en 
Flora (La traviata). Als concertzanger 
werkte ze met uiteenlopende orkesten 
en ensembles, zoals de Bach Consort 
Wien en Ensemble Pygmalion, en was 
ze o.a. te gast tijdens het Styriarte 
Festival in Purcells Dido and Aeneas en 
tijdens de Internationale Barocktage 
Stift Melk in Händels Israel in Egypt.
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Concerto Köln
Al ruim dertig jaar richt Concerto Köln, 
sterk geworteld in het Keulse muziekle-
ven, zich op de historisch verantwoorde 
muziekpraktijk. Samen met Kent 
Nagano startte het in seizoen 2017-2018 
het meerjarige onderzoeksproject 
‘Wagner-Lesarten’, teneinde nieuw licht 
te werpen op Wagners tetralogie Der 
Ring des Nibelungen. Bij dit artistiek-
wetenschappelijke project wordt het 
ensemble ondersteund door de Kunst-
stiftung NRW, de Strecker-Stiftung, 
Nordrhein-Westfalen en MBL. Mayumi 
Hirasaki, Evgeny Sviridov en Shunske 
Sato staan als vaste concertmeesters, 
naast artistiek leider Alexander Scherf, 
voor de karakteristieke oriëntatie van 
het zelfstandig opererende orkest. De 
discografie van Concerto Köln omvat 
meer dan 75 opnamen, die veelvuldig 
in de prijzen vielen. Zo zetten zij Bachs 
Brandenburgse concerten met Shunske 
Sato zonder verdere correcties direct op 
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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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DIRIGENT
Kent Nagano

ASSISTENT-DIRIGENT
Volker Krafft

WETENSCHAPPELIJK TEAM
Dr. Kai Müller
Prof. Anno Mungen
Dominik Frank
Milena Galvan-Odar

VOORSTELLINGSLEIDERS
Dominik Frank
Milena Galvan-Odar 

EERSTE VIOOL
Shunske Sato
Yukie Yamaguchi
Stephan Sänger
Isabelle Bison
Horst-Peter Steffen
Cécile Dorchène
Daniel Lee
Jenna Sherry
Justyna Skatulnik
Andreas Preuss
Salma Sadek
Ha-Na Lee
Andria Chang
Mayumi Sargent

TWEEDE VIOOL
Emilio Percan
Emily Deans
Jörg Buschhaus
Christine Wasgindt
Chiharu Abe
Bruno van Esseveld
Runa t’Hart
Heide Sibley
Tokio Takeuchi
Stefanie Irgang
Anna-Maria Smerd
Malina Mantcheva

ALTVIOOL
Antje Sabinski
Aino Hildebrandt
Gabrielle Kancachian
Cosima Nieschlag
Valentin Holub
Annette Hartmann
Yuichi Yazaki
Sara Hubrich
Jürgen Winkler
Priscilla Caballeiro

CELLO
Alexander Scherf
Claudius Wettstein
Jan Kunkel
Candela Gomez Bonet
Moritz Kolb
Andreas Müller
Nicholas Selo
Marie Louise Wundling
Martin Fritz
John Semon

CONTRABAS
Martin Heinze
Jean-Michel Forest
Tom Devaere
Francesco Savignano
Michael Neuhaus
Robert Grahl
Mirjam Wittulski

FLUIT
Mathias Kiesling
Gudrun Knop
Aysha Wills
Stefanie Kessler

HOBO
Peter Tabori
Marie Therese Reith
Simon Böckenhoff
Stefaan Verdegem

KLARINET
Robert Oberaigner
Martin Bewersdorff
Philippe Castejon

BASKLARINET
Sebastian Kürzl

FAGOT
Veit Scholz
Thomas Quinquenel
Nathaniel Harrison

HOORN
Franz Draxinger
Stephan Katte
Christoph Moinian
Christoph Thelen
Andrew Hale
Oliver Kersken
Gregor Lentjes
Lars Schmeckenbecher

TROMPET
Andreas Stickel
Marc Deml
Albert Marigo

BASTROMPET
Alexander Brungert

TROMBONE
Frank Vogel
Raphael Vang
Harald Hörtlackner

CONTRABASTROMBONE
Uwe Haase

TUBA
Alexander Rindberger

PAUKEN
Stefan Gawlick

SLAGWERK
Alexander Zweifel
Kai Fassbinder

HARP
Maximilian Ehrhardt
Marjan de Haar
Erik Groenestein-Hendriks
Eva Curth
Viktor Hartobanu
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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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