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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

Rembrandt Frerichs Podium Witteman
Pianist/componist Rembrandt Frerichs slaat in zijn mu-
ziek bruggen tussen klassiek en jazz, Oost en West. Voor 
het Alma Quartet en contrabassist Dominic Seldis (leden 
van het Concertgebouworkest) schreef hij een pianocon-
cert. In de uitzending klinkt het tweede deel. Floris Kortie 
duikt in het mysterie van Giovanni Pergolesi. Elisabeth 
Hetherington, Olivia Vermeulen en Holland Baroque voe-
ren het eerste deel van zijn Stabat Mater uit.
zondag 28 november 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

In 1993 laat György Ligeti (1923-2006) in het Neue Zeitschrift für 
Musik met kenmerkende narrigheid weten dat hij geen hoge 
dunk heeft van componisten die een leven lang hetzelfde spoor 
volgen. Hij wil steeds nieuwe wegen blijven inslaan. Dat ideaal 
heeft hij met navenante onvoorspelbaarheid en radicale over-
tuigingskracht geleefd van zijn vroegste koormuziek tot zijn 
laatste voltooide werk, het Hamburg Concerto voor hoorn en 
orkest (1999-2003). Zelfs die zwanenzang is nog vol Ligetiaans-
dierlijke energie met de benige, ontregelde swing van de 
virtuoze saboteur die hij altijd was, ook van zichzelf.

Stockhausen zonder filter
De muziekgeschiedenis kent meer ongeneeslijke vormverande-
raars, die steeds nieuwe talen leren spreken of zich in vele talen 
tegelijk uitdrukken; Mahler, Schnittke, voor alles Stravinsky. 
Maar de grondigste zelfhervormer van allemaal is de Stravins-
ky-bewonderaar Ligeti. Het is een artistiek verleidelijke, maar 
moeilijke positie. Je wordt ongrijpbaar. De mens, dus ook de 
luisteraar, zoekt houvast in het tastbare: wie ben je en wat doe 
je, waar kom je vandaan? Bij Ligeti wordt dat lastig. Wie en wat 
maakten hem tot wat hij was, de joodse Hongaar die na de door 
de Russen neergeslagen Hongaarse opstand in 1956 met gevaar 
voor eigen leven het land ontvluchtte? Zijn oorsprong is een 
trauma; een leven in de schaduw van de dood, zei hij. Zijn 
broer en vader komen in Duitse concentratiekampen om. Na 
het fascistische Horthy-regime wacht hem de volgende, ditmaal 
communistische dictatuur, die hij na zijn studie bij Sándor 
Veress en Pál Kadosa in toenemend artistiek isolement door-
staat als leraar harmonie, contrapunt en analyse aan de Franz 
Liszt Academie in Boedapest. Hij schrijft koormuziek op folklo-
ristische grondslag. Meer geavanceerde partituren houdt hij 
onder de pet. De spectaculaire ontwikkelingen in de naoorlogse 

FOR LIFE GRANTS MOST TO THOSE WHO GIVE, 
AND WHO GIVES LOVE SHALL LOVING LIVE
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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 5Lontano Altdorfers schilderij Alexanderschlacht, een soort talis-
man in Ligeti’s beeldengalerij; massascène van een hardblauwe 
wolkenhemel boven een veldslag. 

Cruciale herinneringen
In zo’n rariteitenkabinet hoort een opera met wortels in de 
beeldende kunst en exotische letteren. Die kwam. De geschiede-
nis van Le Grand Macabre gaat terug tot 1965, als intendant 
Göran Gentele van de Koninklijke Zweedse Opera Ligeti de 
opdracht voor een opera verleent. Het zou zijn eerste zijn, al 
zijn Aventures (1962) en Nouvelles Aventures (1965) voor drie solis-
ten en zeven instrumenten als theaterstukken te beschouwen. 
Het Aventures-tweeluik heeft al wel duidelijk gemaakt dat 
verstaanbare tekst niet zijn hoogste prioriteit heeft. De vocale 
partijen bestaan uit fonetische klanken, er komt geen normaal 
woord in voor. En misschien ligt daar juist wel de uitdaging. De 
voorstelling van een fictieve taal leidt rechtstreeks naar zijn 
jeugd, toen Ligeti een eigen land met eigen landkaart en een 
eigen taal verzon, Kylwiria. Cruciale jeugdherinneringen 
hebben bij Ligeti een lange adem en soms grote gevolgen. Zijn 
hypercomplexe micropolyfone orkestweefsels van de jaren 
zestig, met contrapuntische structuren zo verfijnd dat ze zo 
goed als onhoorbaar worden in het grote geheel van schijnbaar 
statische klankmassa’s, waren er wellicht niet geweest zonder 
zijn veelbesproken kindernachtmerrie over de onbegaanbare 
weg naar zijn bed door een kamer vol ondoordringbare spin-
nenwebben. Als vijfjarige leest hij een verhaal van de Hongaarse 
schrijver Gyula Krúdy over een weduwe in een huis vol tikkende 
klokken en weerinstrumenten van haar overleden echtgenoot, 
een wetenschapper. Hij voelt dezelfde “vreemde melancholie” 
als in de webdroom. Dan weet je waar de polymetrische com-
plexiteit van de Etudes voor piano wortelde. Al zijn herinnerin-
gen raken merkwaardig consistent aan de fascinatie voor het 
onbekende en het onberekenbare. Ze gaan allemaal over ruim-
ten, haperende mechanieken, onmeetbaar complexe, niet-ana-
lyseerbare, aan chaos grenzende structuren en geheime talen. 
En aan angst. Ze zijn werkmateriaal in wording. En zo dreigt 
uit dat juveniele Kylwiria een volwassen opera te groeien. Daar 
komt niets van terecht. Ook een Oidipus-opera in een “niet-
bestaande taal van klanken en echte woorden” strandt in de 

avant-garde gaan in het Oostblok grotendeels aan hem voorbij. 
De staat stoort Duitse radio-uitzendingen met nieuwe muziek; 
alleen de hoogste frequenties komen door. Pas net voor zijn 
vlucht, in de kortstondige periode van ontspanning die vooraf-
gaat aan de Hongaarse opstand en de brute represailles van de 
Russen, hoort hij in Boedapest via de WDR ongefilterd Stock-
hausens elektronische Gesang der Jünglinge.
Via Wenen komt hij in Keulen terecht, waar Herbert Eimert en 
Karlheinz Stockhausen hem hartelijk verwelkomen in de elek-
tronische studio van de WDR. Dat hij componist is, moet nog 
indalen. In Darmstadt zien zijn vakbroeders hem nog voorname-
lijk als knappe theoreticus. Dat verandert pas als hij begin jaren 
zestig met een geweldige klap de muziekgeschiedenis binnen-
valt met misschien wel de eerste post-avantgardestukken sinds 
de opmars van het serialisme. De schijnbaar statische orkest-
werken Apparitions (1959), Atmosphères van 1961 en Lontano (1967) 
zijn controversiële sensaties in hun breuk met de seriële doctri-
nes van de Darmstadt-goeroes Stockhausen en Boulez; muziek 
van klankmassa’s en dichtheden, raadselachtig ondoordring-
baar en toch mooi. Van alle non-conformisten in de Europese 
nieuwe muziek is hij op slag de eigenzinnigste.
Langzaamaan wordt duidelijk hoe groot hij is, hoe weids zijn 
artistieke blikveld. Hij haakt aan bij Bartók, Hongaarse volks-
muziek en Bulgaarse ritmiek, bij Bach en Brâncuşi, Borges en 
Popper, bij de onmogelijke perspectiefwerkingen van M.C. 
Escher, bij Machaut en De Vitry, Ockeghem en Chopin. Bij Lewis 
Carroll, de Amerikaanse minimalisten, de elektronische mu-
ziek van John Chowning, de hypervirtuoze polyritmische 
pianolastukken van Nancarrow. Hij vindt munitie in de jazz bij 
Monk en Evans, in polyritmische muziek uit Centraal-Afrika. 
Vaak dienen beelden, bewegend en stilstaand, bij Ligeti als 
conceptuele inspiratiebron of metaforisch vertrekpunt. Films 
van The Marx Brothers, Chaplins Modern Times, cartoons van 
Saul Steinberg. De vlakken van Cézanne, in het Tweede strijk-
kwartet van 1968. De volatiele figuren van Miró, in het elektroni-
sche Artikulation. In het overdonderende clusterorgelwerk 
Volumina (1962-1966) zijn het Chirico’s pseudo-figuratieve 
doeken, die Ligeti kwalificeert als “architectuur zonder gebou-
wen” dat de grafische partituur inderdaad ook is; lijnen, curven 
en volumes zonder gefixeerde noten. Klee, in het Pianoconcert. In 

György Ligeti Charlie Chaplin in 
Modern Times
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Dagmerrie
Het thema van Le Grand Macabre is onthutsend simpel. De dood 
kondigt in de gedaante van de querulant Nakrotzar, Le Grand 
Macabre, het einde der tijden aan, dat niet plaatsvindt. De rest 
van de vertoning lijkt een uit de hand gelopen grap, maar door 
het hyperbolische vernuft van de muziek wordt het veel meer 
dan het in de lachspiegel van het absurde voorstelt. Wat op 
papier een klucht is, wordt komedie noch tragedie noch een 
snaakse tussenvorm. Misschien zou je het een dagmerrie 
moeten noemen, het reële equivalent van een nachtmerrie.
Wonderlijk ook de orkestbezetting. Die kent een stevige hout- 
en kopersectie met drievoudig hout, vier hoorns, drie trombo-
nes, vier trompetten en een bastrompet; tegelijkertijd een sterk 
gereduceerd strijkerskorps met drie violen, twee alten, zes celli 
en vier contrabassen. De slagwerkers zijn ook verantwoordelijk 
voor het bespelen van een kookpot, pistool, sirenes, zes elektri-
sche deurbellen, een dienblad vol servies en de twaalf auto-
claxons van de Car horn prelude. Fluxus in Breughelland. 
De eerste uitvoering van Ligeti’s Le Grand Macabre in het Stock-
holm van 12 april 1978 is een internationale sensatie en het 
begin van een langdurige zegetocht met meer dan twintig 
producties, die de componist overigens zelden bevallen. Daarbij 
speelt ook zijn eigen onvrede over het stuk een rol. In 1996 
volgt een drastische revisie. Ligeti verwijdert gesproken dialoog, 

kinderschoenen. Als in 1972 zijn opdrachtgever Göran Gentele, 
net benoemd aan de New Yorkse MET, op Sardinië bezwijkt aan 
een auto-ongeluk, staat Ligeti nog steeds met lege handen. 
Van zijn eerste opera, zegt hij in 1970, staat één ding vast: het 
mag geen traditioneel muziektheater worden. Het historische 
genre opera is niet langer relevant. Dan liever een anti-opera 
zoals het spraakmakende Staatstheater (1970) van Mauricio 
Kagel, een bizarre en omstreden deconstructie van het opera-
genre in zijn absurd geworden bestanddelen. Anderzijds: die 
daad was gesteld. Een anti-anti-opera dan maar, dus toch een 
opera zoals min keer min plus is? Zijn verhouding tot de opera-
traditie is ambivalent. Wat hij zoekt, staat dichter bij Monte-
verdi, Rossini’s Barbier en Verdi’s Falstaff dan bij Wagner en 
Strauss. Maar wat hij echt wil is een kunstwerk dat volledig op 
zichzelf staat, zowel ten opzichte van het verleden als de 
avant-garde – al is The Rake’s Progress van de bewonderde Stra-
vinsky in zijn pastiche-element een dramaturgisch referentie-
kader. 

De Ghelderode en Breughel
Wanneer hij in 1974 echt op gang komt, zal hij nog drie jaar 
aan de opera werken. Maar dan heeft hij ook eindelijk zijn 
ideale tekst, vrij naar La balade du Grand Macabre van de Belgi-
sche cult-auteur Michel de Ghelderode (1898-1962), geïnspireerd 
op onder meer Breughels Triomf van de dood. Michael Meschke 
en de componist bewerken de groteske tekst tot een libretto in 
twee akten en vier scènes die zich afspelen in Breughelland, 
“een denkbeeldig land in geen enkele eeuw in het bijzonder” 
– Kylwiria revisited. Dit is wat hij zocht, zegt Ligeti; iets “wreeds 
en angstaanjagends”, “gebaseerd op schilderijen van Breughel 
en Bosch en de schrijvers Jarry, Kafka en Boris Vian.” “Direct, 
concreet en demonisch” zal het zijn, in simpele woorden en 
beelden. Zoals bij Breughel en Bosch de vermenging van het 
kluchtige en het angstaanjagende het tableau dynamiseert, zo 
ziet hij ook de enscenering en de kostumering voor zich.
Cartoon-achtig stelt Ligeti zich de situaties en karakters voor. 
De personages geen symbolen van een diepere of hogere beteke-
nis, geen marionetten van een literaire boodschap, maar één op 
één hun theatrale zelf , “direct, beknopt, a-psychologisch en 
verrassend – het tegengestelde van ‘literaire’ opera.”

Pieter Breughel de 
Oude, Triomf van de 
dood

Odilon Redon, Le Cube 
(1880)



8 9vrouwenkleding uitgedoste hofastronoom Astradamors in de 
tweede scène met de zweep wordt bewerkt door zijn in SM 
gehulde echtgenote annex meesteres Mescalina. Of waarom 
Nekrotzar na een wilde seksscène met Mescalina haar de strot 
doorbijt onder toeziend oog van haar echtgenoot, Piet de Pot en 
de godin Venus. Waarom Breughelland een veertienjarige, 
obese koning heeft met twee bekvechtende ministers en een 
raaskallende chef van de geheime politie Gepopo in de gedaan-
te van een hysterische coloratuursopraan. Dat is in Breughel-
land nu eenmaal zo. De muziek ontrolt zich met geniale 
schwung zo schots en scheef als het verhaal. Het vocabulaire 
schiet zonder systeem van hooggestemd naar triviaal en anders-
om, van spiegelcanon en passacaglia tot cancan, Schuberts 
Grazer Galopp, fast waltz of bourrée perpetuelle. Slechts een 
enkele keer valt zij terug in beproefde reflexen. In de derde 
scène en de aansluitende Interlude naar de vierde klinken 
vluchtige echo’s van de mythische stase en de clusterachtige 
dichtheid van de klankvelden uit de jaren zestig. Verder is de 
partituur tot het laatst collage-achtig ongerijmd op drift. Alle 
verwijzingen naar de muziek- en operageschiedenis zijn vluch-
tig en sub rosa, knipoog naar insiders. Toch waart het spook 
van de traditie overal. Nekrotzars verkondiging van het einde 
der tijden herinnert aan de vierde akte van Verdi’s Falstaff, waar 
de titelheld de uren van de verre klok telt. De duetten van het 
liefdesstel zijn van een bijna Straussiaanse zoetsappigheid. 
Mescalina’s weeklacht O, pain heeft een Mahleriaanse ernst. Het 
finalethema van Beethovens Eroica transformeert bij Ligeti in de 
derde scène tot twaalftoonreeks. De idiote melismen van de 
zangers refereren regelmatig aan barokaria’s. Het opbeurend 
moraliserende slotensemble, vast ook parodie, hint naar Don 
Giovanni, Falstaff en The Rake’s Progress. De partituur is als een 
zwerende huid waaruit bij druk juwelen barsten; half rommel-
zolder en half schatkist. Altijd broeit er een soort woedende, 
bondige energie in, een gekte die iets meer en vaak iets anders 
is dan zomaar kolder. De grondspanning van het stuk – de term 
grondstemming zou de diversiteit van de muziek kleineren – is 
in de letterlijke zin des woords macaber; een pornografisch 
expliciete huivering van afschuw en genot.

Bas van Putten

zet gesproken tekst alsnog op muziek, corrigeert en verbetert 
de partituur, verlengt de afsluitende passacaglia; de twee aktes 
met pauze worden vier scènes zonder, de voertaal wordt Engels. 
De eerste uitvoering van de nieuwe versie vindt onder leiding 
van Esa-Pekka Salonen plaats tijdens de Salzburger Festspiele 
van 1997. Regisseur is Peter Sellars, die de handeling tot woede 
van de componist naar Tsjernobyl verplaatst.

Anarchie van het absurde
Vijfentwintig jaar eerder heeft in de lange incubatietijd van de 
opera zijn muziek nieuwe afslagen genomen. Een verblijf in 
Californië als composer-in-residence aan de Stanford-universi-
teit leidt in 1972 tot nieuwe ontmoetingen en nieuwe inspira-
tiebronnen: met Stanford-collega John Chowning en zijn 
elektronische muziek, met de alternatieve stemmingen van 
Harry Partch en met de minimal music van Steve Reich en Terry 
Riley, wiens invloedrijke In C ook hem zal intrigeren. In Of Clocks 
and Clouds voor vrouwenkoor en orkest (1972-1973) wordt de 
minimalistische invloed voelbaar, in het aansluitende orkest-
werk San Francisco Polyphony het onderliggende idee van Clocks 
and Clouds naar een nieuw plan getild; de wisselwerking, 
misschien liever uitwisseling tussen orde en chaos. Die is op 
twee manieren te bezien; zowel als poging tot synthese als tot 
het dramaturgisch uitvergroten van hun afstand. Het gaat dan 
over de dynamiek van hun polariteit, het uitcomponeren van 
onoverbrugbare tegenstellingen in al hun naaktheid. 
In Le Grand Macabre wordt voor dat idee, als de componist het 
zich bewust is, een theatrale vorm gevonden. De chaos van de 
opera is de anarchie van het absurde, het volledige ontbreken 
van zowel moreel als muzikaal houvast. Vrijwel alle personages 
zijn, ver buiten bereik van de categorieën goed en kwaad, 
zuiver krankjorum. Normaal is hooguit het liefdesstel Amanda 
en Amando (oorspronkelijk Clitoria en Spermando geheten), 
dat op de verlaten begraafplaats van de eerste scène een kalme 
plaats zoekt om ongestoord de liefde te bedrijven, terwijl 
Nekrotzar er verrijst met zijn potsierlijke voorspelling van het 
einde. Verder is hier iedereen knotsgek. Nekrotzar is een karika-
turale imitatie van de bleke dood. Vraag niet waarom zijn 
alcoholistische Sancho Panza Piet de Pot zich als paard laat 
berijden, en er zelfs bij hinnikt. Vraag niet waarom de in 

Jheronimus Bosch,  
De Tuin der Lusten 
(rechterpaneel)

(detail op bladzijde 11)

Pieter Breughel de 
Oude, Kinderspelen 
(detail)



11schurken vermoorden haar, de minis-
ters en prins Go-Go. Wanneer Piet en 
Astradamors verschijnen, komt Go-Go 
weer tot leven. Ging de wereld echt ten 
onder? Alles lijkt bij het oude te zijn 
gebleven, tot diepe teleurstelling van 
Nekrotzar. Op de tonen van een spiegel-
canon krimpt hij tot hij is verdwenen in 
het niets. De zon breekt door de mist en 
de twee geliefden herrijzen uit hun 
grafkelder. Ze hebben geen idee wat 
zich heeft afgespeeld. Eind goed, al 
goed. In de afsluitende passacaglia 
verschijnen alle personages, op Nekrot-
zar en de veiligheidscheffin na, dan-
send en zingend op de bühne, terwijl 
het zonlicht overgaat in een bovenna-
tuurlijk schijnsel. In hun afsluitende 
tekst wordt de opera toch nog een 
moraliteit, of een absurde parodie 
daarop. For life grants most to those who 
give/ and who gives love shall loving live.

Bas van Putten

zonder Mescalina. Paniek in het koor. 
Dan slaat de sfeer om. Uit het niets 
klinkend sirenes, tromgeroffel en 
trompet. Nekrotzar verschijnt, nog 
steeds bovenop Piet de Pot. Aan het 
hoofd van een processie van reuzen, 
skeletten, fabeldieren, duivels en 
demonen kondigt hij de dag des oor-
deels aan. In trance brult hij uit wat de 
mensheid aan verschrikkingen wacht. 
Volgt een wijngelag waarin Piet en 
Astradamors Nekrotzar onder tafel 
drinken. Aansluitend een apocalypti-
sche chaos van kopergeschal uit alle 
richtingen. Een aardbeving. Bizarre 
lichteffecten en ‘hemelse trombones’ 
kondigen het einde der tijden aan. 
Nekrotzar informeert naar de tijd en 
vraagt naar zijn zeis, trompet en zijn 
paard, ditmaal het hobbelpaard van 
prins Go-Go. Het licht van de komeet 
wordt ‘steeds intensiever’. Na nog wat 
gruwelijke voorspellingen dondert 
Nekrotzar laveloos van zijn ros, over-
tuigd dat zijn grote werk is gedaan.

Vierde scène
Terug op de begraafplaats. Piet en 
Astradamors zweven door de lucht. Ze 
denken dat ze dood zijn. Go-Go-ver-
schijnt (“Hello Breughelland, anyone 
there?”). Opkomst van de drie schurken 
Ruffiack, Schobiack en Schabernack. Ze 
trekken een kar met oorlogsbuit achter 
zich aan en noemen zich soldaten, 
‘herrezen uit het graf’. Dat is blijkbaar 
iedereen. Nu duiken ook Mescalina, 
Nekrotzar en de twee ministers op. 
Mescalina stort zich woedend op 
Nekrotzar en de ministers. De drie 

haar de strot door. Haar lijk wordt naar 
de kelder afgevoerd. In de geest van 
Leporello’s catalogus-aria over de 
veroveringen van zijn meester Don 
Giovanni draagt Nekrotzar in overwin-
ningsstemming een overzicht met nade-
rende rampen voor. Allen af naar het 
paleis van de prins. Astradamors blijft 
opgelucht achter, eindelijk meester in 
eigen huis. 

Derde scène
Voorspel voor elektrische deurbellen. 
De veertienjarige Prins Go-Go, “vraat-
zuchtig en infantiel”, is in conclaaf met 
zijn twee gluiperige opperministers, die 
als gezworen vijanden elkaar maar 
vooral de prins het leven zuur maken. 
Dan verschijnt in de gedaante van een 
roofvogel op rolschaatsen de stotteren-
de chef van de geheime politie, de 
Gepopo. Haar krankzinnige coloratuur-
aria, een hysterische parodie op de para-
noia van de speurneus, brengt alarme-
rend nieuws. Op de achtergrond klinkt 
geheimzinnig geruis. Haar gevolg kan 
de bron niet achterhalen. Geleidelijk 
wordt een rood licht zichtbaar, in de 
verte luidt een stormklok. Achter de 
bühne lukt het de ministers niet het 
angstige volk gerust te stellen; ze 
worden met eieren, tomaten en schoe-
nen bekogeld. De prins neemt hun taak 
over en wordt jubelend ontvangen (“our 
great leader!”). Vermomd als een reus-
achtige spin keert Gepopo terug om de 
fatale komst van een komeet en de 
Macabre aan te kondigen. De arrogante 
ministers geloven er niets van. Opkomst 
Astradamors, nog steeds gelukkig 

Eerste scène 
Autoclaxon-prelude. Een vervallen 
begraafplaats. Nekrotzar, de Grand 
Macabre, rijst op uit een graf. Hij maakt 
de dronken wijnproever Piet de Pot tot 
zijn slaaf. Het liefdespaar Amanda en 
Amando strijkt neer om ongestoord de 
liefde te bedrijven. Nekrotzar kondigt 
de Apocalyps aan. Om middernacht zal 
de dood verschijnen op een bleek paard. 
Hij beveelt Piet zijn wapenuitrusting te 
verzamelen; zeis, trompet, zijn met 
belletjes bedekte cape. Daarna maakt 
hij zich op Piets rug uit de voeten; “Jij 
zal mijn paard zijn”. Volgt een lyrisch 
liefdesduet van het jonge stel vanuit de 
grafkamer.

Tweede scène
Tweede autoclaxon-prelude. In een met 
spinnenwebben behangen uitdragerij, 
half keuken en half laboratorium, 
wordt de doodsbange hof-astroloog 
Astradamors met de zweep achter de 
broek gezeten door zijn erotomane, 
sadistische vrouw Mescalina. Hij is 
deels in lingerie, zij in leren SM-outfit. 
Hun relatie is die van slaaf en meester. 
Ze valt in slaap nadat ze Astradamors 
heeft bevolen door zijn telescoop te 
kijken. In haar dronken droom smeekt 
ze Venus, de godin van de liefde, haar 
een echte man te bezorgen, desnoods 
een gebochelde, maar wel graag groot 
geschapen.
Nekrotzar verschijnt op de rug van Piet 
de Pot en meldt dat ze niet verder hoeft 
te zoeken. Mescalina en hij bedrijven de 
liefde onder toeziend oog van Astrada-
mors, Piet en Venus. Dan bijt Nekrotzar 
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12 13James Gaffigan
James Gaffigan is muziekdirecteur van 
het Palau de les Arts Reina Sofía in 
Valencia, vaste gastdirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest en het 
Symfonieorkest van Trondheim en 
operadirigent en muziekdirecteur van 
het Verbier Festival Junior Orchestra. In 
juni 2021 beëindigde Gaffigan zijn 
ambtstermijn als chef-dirigent van het 
Luzerner Sinfonieorchester. Gaffigan 
werkt regelmatig met toonaangevende 
orkesten en operagezelschappen in 
Noord-Amerika, Europa en Azië. Hij 
dirigeerde de orkesten van o.a. New 
York, Cleveland, Chicago, Philadelphia, 
Los Angeles, San Francisco, Toronto, 
Montréal en Tokyo, het Orchestra of the 
Age of Enlightenment, Staatskappelle 
Dresden en het London Symphony 
Orchestra. Tevens maakte hij zijn 
opwachting bij de Metropolitan Opera, 
de Bayerische Staatsoper, de Wiener 
Staatsoper, de Opera van Zürich, de 
Staatsoper Hamburg, De Nationale 
Opera, het Glyndebourne Festival, de 
Lyric Opera of Chicago en Santa Fe 
Opera. James Gaffigan was eerste 
prijswinnaar van de Sir Georg Solti 
International Conducting Competition 
2004. In 2009 voltooide hij een drieja-
rige termijn als Associate Conductor 
van de San Francisco Symphony, een 
positie die voor hem werd gecreëerd 
door Michael Tilson Thomas. Daarvoor 
was hij assistent-dirigent van het 
Cleveland Orchestra, waar hij samen-
werkte met muziekdirecteur Franz 
Welser-Möst. James Gaffigan groeide op 
in Staten Island en studeerde aan de La 

Guardia High School of Music and Art 
voordat hij begon met zijn dirigenten-
opleiding.
Meest recente optredens in de Matinee: 
Verdi Simon Boccanegra (2017), Goe-
baidoelina Offertorium & Brahms Vierde 
symfonie (2019), Schubert Zevende 
symfonie, Zuidam Hercules & Hindemith 
Symfonie Mathis der Maler (2019)

Gijs Leenaars
Gijs Leenaars is sinds seizoen 2015-2016 
chef-dirigent en artistiek leider van het 
Rundfunkchor Berlin. Hij werkte er 
samen met dirigenten als Kirill Petren-
ko, Daniel Barenboim, Simon Rattle, 
Christian Thielemann, John Eliot 
Gardiner en Yannick Nézet-Séguin. De 
eigentijdse muziek gaat Leenaars zeer 
na aan het hart. In Berlijn dirigeerde hij 
genreoverschrijdende programma’s als 
‘human requiem’, ‘LUTHER dancing 
with the gods’ en de interdisciplinaire 
concertinstallatie ‘THE WORLD TO 
COME – eine Berliner Festmesse nach 
Beethovens Missa solemnis’. Leenaars 
(*1978) studeerde piano, koor- en orkest-
directie en zang in zijn geboorteplaats 
Nijmegen en in Amsterdam. Meteen na 
zijn studie begon zijn samenwerking 
met het Groot Omroepkoor. In de jaren 
2012-2015 was hij er chef-dirigent en 
werkte hij samen met Mariss Jansons, 
Nikolaus Harnoncourt en Bernard 
Haitink. Als gastdirigent stond hij voor 
Collegium Vocale Gent, Cappella Am-
sterdam en het Nederlands Kamerkoor, 
en leidde het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, het Residentie Orkest en het 
Orchestra Filarmonica di Torino.

Heidi Melton | Mescalina
De Amerikaanse sopraan Heidi Melton 
studeerde o.a. aan het Curtis Institute of 
Music in Philadelphia en heeft de laatste 
jaren vooral naam gemaakt in Wagner-
rollen. Zo stond ze als Sieglinde (Die 
Walküre) in de San Francisco Opera, 
Deutsche Oper Berlin, Palau de les Arts 
Reina Sofia en de Bayreuther Festspiele, 
was ze als Elisabeth (Tannhäuser) te zien 
in de Deutsche Oper Berlin, het Badis-
ches Staatstheater Karlsruhe en het 
Grand Théâtre de Bordeaux en trad ze 
aan als Isolde (Tristan und Isolde) bij 
English National Opera. Ze zong Gertrud 
(Hänsel und Gretel) in de Deutsche Oper en 
Oper Frankfurt, Brünnhilde in Karls-
ruhe, Gutrune (Götterdämmerung) in 
Houston Grand Opera, Venus/Elisabeth 
(Tannhäuser) in de Deutsche Oper Berlin 
en Dritte Norn (Götterdämmerung) in de 
New Yorkse Met. Op haar repertoire 
staan tevens rollen als Amelia (Un ballo in 
maschera), Fata Morgana (Liefde voor drie 
sinaasappelen, o.a. in de Deutsche Oper 
Berlin) en Mescalina (o.a. Opernhaus 
Zürich). Melton werkte met dirigenten 
als Jaap van Zweden, Valery Gergiev, 
Karina Canellakis en Simon Rattle.
Eerder in de Matinee: Dvořák Rusalka 
(Vreemde prinses, 2014)
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Peter Hoare | Piet the Pot
Peter Hoare studeerde aanvankelijk 
percussie, maar heeft sindsdien een 
grote naam opgebouwd als tenor. Zo 
stond hij meermaals in ROH Covent 
Garden, o.a. als Monostatos (Die Zau-
berflöte), Goro (Madama Butterfly), Larry 
King (Turnage’s Anna Nicole), Abbé 
(Andrea Chénier), Fatty (Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny), Dr. Caius (Falstaff) 
en Normanno (Lucia di Lammermoor). Hij 
zong Mortimer (Benjamins Lessons in 
love and violence) in het Théâtre du 
Châtelet, de Staatsoper Hamburg, De 
Nationale Opera en Teatro Real Madrid, 
Captain Vere (Billy Budd) in Den Norske 
Opera, Rev. Adams (Peter Grimes) in de 
Milanese Scala, Knusperhexe (Hänsel und 
Gretel) bij De Nationale Opera, Haupt-
mann (Bergs Wozzeck) in de New Yorkse 
Met, en Vítek in Janáčeks Vĕc Makropulos 
in de Berliner Staatsoper en tijdens de 
Salzburger Festspiele. Hij trad aan op de 
Ruhrtriennale in Zimmermanns Die 
Soldaten en was tijdens het Holland 
Festival, de Wiener Festwochen en het 
Festival d’Aix-en-Provence te zien in 
Janáčeks Uit een dodenhuis. Hoare werkte 
met dirigenten als Pierre Boulez, 
Esa-Pekka Salonen en Marc Albrecht.

Marta Fontanals-Simmons |  
Amando
De Brits-Spaanse mezzo Marta Fon-
tanals-Simmons studeerde o.a. aan de 
Guildhall School of Music and Drama. 
Ze debuteerde in Royal Opera House 
Covent Garden als Hel in de wereldpre-
mière van Gavin Higgins’ The Monstrous 
Child en was er tevens te zien als Siébel 
in Gounods Faust. Ze vertolkte de rol 
van Cherubino (Le nozze di Figaro) in het 
Théâtre des Champs-Élysées en Garsing-
ton Opera, Lapák (Het sluwe vosje) tijdens 
het Glyndebourne Festival, Kate Pinker-
ton (Madama Butterfly) bij Glyndebourne 
on Tour, Jennie Hildebrand in Weills 
Street Scene in Teatro Real Madrid en de 
Opéra de Monte-Carlo, en Eurydice the 
Woman in Birtwistle’s The Mask of 
Orpheus bij English National Opera. Ze is 
ook actief als concertzanger; zo stond 
ze in de Royal Festival Hall met het 
Philharmonia Orchestra en Verdi’s 
Requiem, vertolkte Ravels L’Enfant et les 
sortilèges met het SWR Symphonie-
orchester en tourde met Elgars Sea 
Pictures met het Royal Philharmonic 
Orchestra. Fontanals werkte met diri-
genten als Douglas Boyd, Mark Austin 
en Lee Reynolds.

Sofia Fomina | Amanda
Sopraan Sofia Fomina studeerde aan de 
Gnessin Staatsacademie in Moskou en 
begon haar carrière in het operahuis 
van Novosibirsk, waar ze rollen zong als 
Despina (Così fan tutte) en Susanna (Le 
nozze di Figaro). Ze trad toe tot het 
ensemble van het Saarländisches 
Staatstheater, waar ze o.a. te zien was 
als Königin der Nacht (Die Zauberflöte), 
Giulietta (Bellini’s I Capuleti e i Montec-
chi), Zerbinetta (Ariadne auf Naxos), 
Rosina (Il barbiere di Siviglia) en Gretel 
(Hänsel und Gretel). Ze trad in de Oper 
Frankfurt aan als Onoria (Glucks Ezio), 
Nannetta (Falstaff), Musetta (La bohème), 
Clorinda (La cenerentola) en Sophie 
(Werther), en zong Pamina (Die Zau-
berflöte) in de Semperoper Dresden en 
tijdens het Glyndebourne Festival. Ze 
stond in ROH Covent Garden als Olym-
pia (Les contes d’Hoffmann) en als Gilda 
(Rigoletto), een rol die ze ook zong in de 
Bayerische Staatsoper, waar ze terug-
keerde als Blonde (Die Entführung aus 
dem Serail) en Woglinde (Götterdämme-
rung). Fomina werkte met dirigenten als 
Vladimir Jurowski en Kirill Petrenko.
Eerder in de Matinee: Beethoven Fidelio 
(Marzelline, 2014)

Martin Winkler | Nekrotzar
Bas-bariton Martin Winkler studeerde 
aan de Universität für Musik Wien en 
zong enige tijd in het ensemble van de 
Volksoper aldaar, met rollen als Frank 
(Die Fledermaus) en Kaspar (Der Freischütz). 
Hij debuteerde tijdens de Salzburger 
Festspiele als Jupiter (Orphée aux enfers), 
in de Komische Oper Berlin in Le grand 
macabre en in Royal Opera House 
Covent Garden in Nielsens Maskarade, 
en vertolkte de titelrol in de wereld-
première van Lea Auerbachs Gogol in 
Theater an der Wien. Hij was als Tier-
bändiger/Athlet (Bergs Lulu) te zien in 
de Bayerische Staatsoper, De Munt en 
de New Yorkse Met – waar hij ook 
aantrad als Graf Waldner (Arabella) – en 
stond als Alberich (Siegfried) in Teatro 
Real Madrid en de Wiener Staatsoper. 
Hij zong de rol van Général Boum 
(Offenbachs La grande-duchesse de Gérol-
stein) in de Semperoper Dresden, de 
titelrol in Falstaff in de Malmö Opera, 
Gellner (Catalani’s La Wally) in de 
Volksoper Wien, Brighella (Wagners 
Liebesverbot) in Covent Garden en Teatro 
Colón, en werkte met dirigenten als 
Ivor Bolton en Ingo Metzmacher.
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Tim Kuypers | Black-Party Minister
Bariton Tim Kuypers studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam en 
maakte deel uit van de Studio van de 
Bayerische Staatsoper München. Hij zong 
er rollen als Hermann (Les contes 
d’Hoffmann), Marullo (Rigoletto), Jager 
(Rusalka), Fiorello (Il barbiere di Siviglia), 
Gregor Mittenhofer (Elegie für junge Lieben-
de), Der Einäugige (Die Frau ohne Schatten), 
Ping (Turandot), Harašta (Het sluwe vosje) 
en Johann in Werther. Onder Kirill 
Petrenko vertolkte hij de rol van Hjalmar 
Johansen in de wereldpremière van 
Miroslav Srnka’s South Pole, hij zong 
Haudy in Zimmermanns Die Soldaten en 
meerdere rollen in de première van 
Widmanns Babylon onder dirigent Kent 
Nagano. Hij was als Yamadori (Madama 
Butterfly) te zien in de Opéra de Lille en 
bij De Nationale Opera. Kuypers werkte 
met dirigenten als Fabio Luisi, Zubin 
Mehta, Ádám Fischer en Asher Fisch en 
met regisseurs als Robert Wilson en 
Carlus Padrissa/La Fura dels Baus. Op 26 
maart 2022 zingt Tim Kuypers in de 
Matinee Kuligin in Kat’a Kabanová.
Eerder in de Matinee: Prokofjev Semjon 
Kotko (Von Wierhof, 2016), Delius A Village 
Romeo and Juliet (Manz, 2018), Mascagni 
Il piccolo Marat (Il Ladro, 2020)

Paul Curievici | White-Party Minister
Tenor Paul Curievici studeerde aan de 
Guildhall School of Music and Drama. 
Hij debuteerde in ROH Covent Garden 
als John Worthing in Barry’s The Impor-
tance of Being Earnest en keerde er terug 
als Eames in de wereldpremière van 
Rogers’ The Virtues of Things. Hij stond als 
Federico in Mascagni’s L’amico Fritz bij 
Scottish Opera, als Jack (Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny) in het Salzburger 
Landestheater en Opernhaus Zürich, en 
als Pedrillo (Die Entführung aus dem 
Serail) tijdens het Grange Festival. Hij 
zong de titelrol in Bernsteins Candide in 
de Komische Oper Berlin, Melot (Tristan 
und Isolde) in de Opéra national de 
Montpellier, Raúl (Adès’ The Extermina-
ting Angel) in de Koninklijke Deense 
Opera, Sam Kaplan (Weills Street Scene) 
in het Gran Teatre del Liceu en Guido-
bald Usodimare in Schrekers Die Gezeich-
neten in Opernhaus Zürich, waar hij ook 
te zien was in Strauss’ Arabella in een 
regie van Robert Carsen. Curievici 
werkte met dirigenten als Fabio Luisi en 
Vladimir Jurowski. In de Matinee van 4 
juni 2022 keert Paul Curievici terug als 
Forest crow in The Snow Queen van 
Abrahamsen.

Seth Carico | Astradamors
De Amerikaanse bas-bariton Seth Carico 
maakte deel uit van het ensemble van de 
Deutsche Oper Berlin, waar hij te zien 
was in rollen als Figaro (Le nozze di 
Figaro), Leporello (Don Giovanni), Doktor 
(Bergs Wozzeck), Dr. Kolenatý (Janáčeks 
Vĕc Makropulos), Le comte de Saint-Bris 
(Meyerbeers Les Huguenots), The Traveler 
(Brittens Death in Venice), Le comte 
d’Oberthal (Meyerbeers Le prophète), 
Klingsor (Parsifal), Dulcamara (L’elisir 
d’amore), Sonora (La fanciulla del West), 
Abimélech (Saint-Saëns’ Samson et Dalila), 
Zuniga (Carmen) en Le chevalier in 
Respighi’s Marie Victoire. Hij zong Scarpia 
(Tosca) in de Staatsoper Hannover, Orest 
(Strauss’ Elektra) in het Stadttheater 
Klagenfurt, Nick Shadow (The Rake’s 
Progress) in Theater Basel en Leporello in 
de Staatsoper Hamburg en het Aalto-
Musiktheater Essen, waar hij ook aan-
trad als Tonio in Leoncavallo’s Pagliacci 
en de titelrol vertolkte in Puccini’s Gianni 
Schicchi. Onlangs maakte hij zijn huis- en 
roldebuut in de titelrol van Don Giovan-
ni bij De Nationale Opera. Carico werkte 
met dirigenten als Donald Runnicles, 
Kent Nagano en Carlo Rizzi. In de Mati-
nee van 4 juni 2022 zingt Seth Carico de 
titelrol in Abrahamsens The Snow Queen.

Aryeh Nussbaum Cohen | 
Prince Go-Go
Countertenor Aryeh Nussbaum Cohen 
studeerde onder meer aan Princeton 
University en maakte als eerste counter-
tenor ooit deel uit van de Opera Studio 
van Houston Grand Opera, waar hij o.a. 
te zien was als Nireno in Händels Giulio 
Cesare. Hij zong Oberon in Brittens A 
Midsummer Night’s Dream tijdens het 
Adelaide Festival, David in Händels Saul 
en Dritte Magd in Strauss’ Elektra in 
Houston Grand Opera, Medoro (Händels 
Orlando) in San Francisco Opera en trad 
aan als Ottone in Händels Agrippina met 
de Ars Lyrica Houston. Zijn Europese 
debuut maakte hij in Theater an der 
Wien als Timante in Glucks Demofoonte 
onder de baton van Alan Curtis, en hij 
vertolkte de rol van Edgar in Reimanns 
Lear in de Staatsoper Hannover. Hij is 
ook actief als concertzanger en stond 
onder meer op het podium met het San 
Francisco Symphony Orchestra, de 
American Bach Soloists, het Philharmo-
nia Baroque Orchestra en het Moscow 
Symphony Orchestra.
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18 19Rehnqvist, 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 
eenentwintigste 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

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

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 

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 
een 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 

Sara Hershkowitz | Venus/Gepopo
Sopraan Sara Hershkowitz studeerde 
o.a. aan de Manhattan School of Music 
en maakte enige tijd deel uit van het 
ensemble van de Oper Bremen, waar ze 
rollen zong als Konstanze (Die Entfüh-
rung aus dem Serail), Donna Anna (Don 
Giovanni), Sophie (Der Rosenkavalier) en 
Gretel (Hänsel und Gretel). Ze debuteerde 
in Theater an der Wien als Servilia in 
Glucks La clemenza di Tito, stond als 
Governess in Brittens Turn of the Screw 
op het festival Maggio Musicale Fioren-
tino en als Koningin van de Nacht (Die 
Zauberflöte) in de Staatsoper Hamburg 
en de Israeli Opera. Ze was als Zerbi-
netta (Ariadne auf Naxos) te zien in de 
Nordnorsk Opera, als Snow Owl/Alc-
mena in Glass’ The Civil Wars tijdens het 
Holland Festival, als Autonoe (Henze’s 
Die Bassariden) in Teatro dell’ Opera di 
Roma, als Eurydice in Offenbachs 
Orphée aux enfers in de New Orleans 
Opera en als Sopraan I in Nono’s Al gran 
sole carico d’amore in Theater Basel. 
Hershkowitz werkte met dirigenten als 
David Stern en Werner Ehrhardt.

zangersbiografieën Marijne Thomas
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21CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF  
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen
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S 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.

 ZATERDAGMATINEE.NL

zaterdag 18 december 2021, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

PORTRET VAN PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent

Patricia Kopatchinskaja viool

Bartók Vier stukken voor orkest opus 12
Coll Vioolconcert (Nederlandse première)
Dvořák Zevende symfonie

“I am not interested in the violin. I am 
not really a violinist” – aldus Patricia 
Kopatchinskaja. De Spanjaard Francisco 
Coll schreef – daardoor begeesterd – 
een prachtig Vioolconcert voor haar.

Kopatchinskaja speelt  
nieuw vioolconcert
De Moldavische Patricia Kopatchinskaja 
verhuisde na de val van de Sovjet-Unie 
naar Wenen. Daar speelde zij waar ze 
maar kon en componeerde in de tram. 
Intussen is ze een internationale ster, 
die in podiumverschijning en repertoi-
rekeuze opvalt. De New York Times 
kopte: “Wild child of classical violin”. 
De Spaanse componist én schilder 
Francisco Coll (*1985) noemt zijn 
nieuwe Vioolconcert, dat hier zijn – door 
corona uitgestelde – Nederlandse 
première beleeft, een ‘portret’ van 
Kopatchinskaja.

Karina Canellakis dirigeert  
Bartók en Dvořák
Béla Bartók was nog maar 31 jaar toen 
hij zijn Vier orkeststukken schreef in een 
versie voor twee piano’s. Met de orkes-
tratie wachtte hij negen jaar, en die 
beslissing heeft jammer genoeg een 
rem gezet op de belangstelling voor een 
geniaal ‘jeugdwerk’. De Zevende symfonie 
van Antonín Dvořák was een opdracht 
van de London Philharmonic Society, 
zijn eerste grote internationale uitda-
ging. Vanuit een diep tragisch begin in 
d-mineur werkt Dvořák naar een 
stralende finale in D-majeur.
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