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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

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

Webcast
Een videoregistratie 
van dit concert wordt 
rechtstreeks uitgezon-
den via de website van 
NPO Radio 4.
 NPORADIO4.NL/LIVE

Matthias Havinga in Podium Witteman
Paul Witteman ontvangt Matthias Havinga, organist 
van de Oude Kerk in Amsterdam en groot bewonderaar 
van zijn illustere voorganger Jan Pieterszoon Sweelinck. 
Ook te gast: de 11-jarige pianisten Ziya Shao en Sofia 
Tinsman uit Moskou en het Palestijns/Israëlische Duo 
Amal, bestaande uit de pianisten Yaron Kohlberg en 
Bishara (Bash) Haroni.
zondag 12 december 2021, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Anders dan de Italiaanse titel doet vermoeden is L’Allegro, il 
Penseroso ed il Moderato een door en door Engels werk, gebaseerd 
op twee gedichten van de grote zeventiende-eeuwse dichter 
John Milton, auteur van Paradise Lost. 
Händel schreef het stuk in 1740. Het was de tijd waarin hij, 
moegestreden, de handdoek van de Italiaanse opera in de ring 
gooide. Het businessmodel was niet duurzaam gebleken. Dat 
lag hoofdzakelijk aan de torenhoge honorariumeisen van de 
Italiaanse zangers, maar ook aan de veranderde smaak van het 
Londense publiek. Händel richtte zich in toenemende mate op 
Engelstalige genres zoals het oratorium, de ode en de anthem. 
L’Allegro is overigens moeilijk in een van deze categorieën in te 
delen. Het wordt soms een ode genoemd, maar Händel zelf liet 
de benaming in het midden; het is in veel opzichten een uniek 
werk.

Hattrick
Wat Engelstalige composities betreft, was de vierenvijftigjarige 
Händel niet aan zijn proefstuk toe. Zijn eersteling op dit gebied, 
het oratorium Esther uit 1718, was in eerste instantie een een-
dagsvlieg gebleken, maar een succesvolle herneming van deze 
titel in 1732 bracht hem op het spoor van een uitweg uit de 
kommer en kwel van het conflictueuze Italiaanse operabedrijf. 
Seizoen op seizoen kregen zijn Engelstalige vocale werken de 
overhand, het oratorium voorop. Met de belangrijke rol die hij 
het koor toebedeelde, bouwde hij daarin voort op de oudere 
modellen van onder anderen Henry Purcell en John Blow. Maar 
vijfendertig jaar Italiaanse opera lieten natuurlijk ook hun 
sporen na, met name in de aria’s. Zo werd een Duitse compo-
nist, die het vak leerde in Italië, de belangrijkste architect van 
het ultieme Engelse genre van de achttiende eeuw. Händel 
woonde ondertussen lang genoeg in Londen, was Engels staats-
burger geworden en beheerste de taal, die hij overigens nog 
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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 Nieuwe podcast:  

Sterren van de Matinee
Zondag 12 december 
verschijnt een nieuwe 
podcast online. In de 
eerste aflevering aandacht 
voor Kent Nagano, die in 
de ZaterdagMatinee van 
20 november jl. Wagners 
Rheingold ‘authentiek’ uit-
voerde. Maandelijks volgt 
een nieuwe aflevering.
 NPORADIO4.NL/PODCASTS

De Tijd van Andriessen
Veertig jaar geleden be-
leefde De Tijd zijn première 
in de Kees van Baaren-
zaal van het destijds 
gloednieuwe Koninklijk 
Conservatorium. In het 
jaar waarin Louis Andries-
sen overleed en het jaar 
waarin het Conservato-
rium op het punt staat te 
verhuizen naar Amare in 
Den Haag klinkt het werk 
opnieuw. Welkom bij de  
NTR-uitzending Avond-
concert van maandag 13 
december, vanaf 20.00 uur.
  NPORADIO4.NL/ 

AVONDCONCERT



4 5wel opgooien bij de componist. In een brief die hij enkele dagen 
na de ontmoeting stuurde, vroeg hij Harris het idee zelf uit te 
werken. Er was haast bij geboden. Händel was enthousiast, 
maar Jennens was bang dat hij zijn interesse zou verliezen en 
een ander project zou oppakken als hij niet snel de tekst onder 
ogen zou krijgen: “he is so eager that I am afraid, if his demands are 
not answer’d very soon, He will be diverted to some less agreeable 
Design.”
Harris leverde zijn tekstvoorstel in twee weken tijd, maar 
Händel was niet helemaal tevreden. Harris was te dicht bij de 
tweeledige opbouw van Miltons tekst gebleven. Als geniale 
muziekdramaturg begreep Händel dat hij Miltons tweeluik niet 
als dusdanig op muziek kon zetten; een halfuur vrolijkheid 
gevolgd door een halfuur melancholie was geen optie. Het was 
juist de tegenstelling tussen de twee temperamenten die een 
barokke contrastwerking en spannende theatermuziek kon 
opleveren. De twee gedichten moesten dus door elkaar gehus-
seld worden. Händel vroeg Jennens die taak op zich te nemen.
Een andere uitdaging was de vraag wie het laatste woord zou 
krijgen, de opgewekte levensgenieter of de melancholieke 
denker? Händel wilde het dilemma beslechten met een typisch 
achttiende-eeuwse oplossing: de these en de antithese werden 
verenigd in een synthese. Hij vroeg Jennens een derde deel 
samen te stellen waarin de lof van de ‘gematigdheid’ gezongen 
zou worden. Händel had aanvankelijk geopperd daarvoor uit 
andere gedichten van Milton te putten, maar dat leverde niet 
het gewenste resultaat op. Uiteindelijk trok Jennens, mogelijk 
aangemoedigd door Händel, de stoute schoenen aan en dichtte 
de tekst voor het derde deel zelf. Hij voegde een derde perso-
nage toe: Il Moderato, de gematigde. Daarmee was ook ook de 
nieuwe titel van het stuk bepaald. Toen het libretto klaar was, 
componeerde Händel in amper drie weken tijd de muziek.

Moderatissimo
Harris’ suggestie, L’Allegro en Il Penseroso op muziek te zetten, 
bleek een schot in de roos te zijn. Miltons meesterlijke en 
beeldenrijke tekst bood Händel uitgebreid gelegenheid zijn 
kleurrijke muzikale palet te etaleren. Het werk bevat enkele 
van Händels meest geniale bladzijden. Ook Jennens had prach-
tig werk geleverd met het inkorten en herwerken van Miltons 

steeds met een Duits accent sprak, goed genoeg om de poëzie 
van Milton recht te doen. De zeggingskracht van zijn Engelsta-
lige werken deed in niets onder voor zijn beste Italiaanse 
opera’s.
Van de zware tol die zijn opera-avonturen van hem en zijn 
gezondheid geëist hadden, was in artistieke zin overigens 
weinig te merken. Händel bevond zich op het toppunt van zijn 
kunnen. Enkele maanden vóór L’Allegro had hij het meesterlijke 
Israel in Egypt geschreven, en de volgende in de rij was Messiah. 
Drie onbetwiste meesterwerken na elkaar; in sporttermen is dat 
niets minder dan een hattrick.

Van twee naar drie temperamenten
Het plan voor L’Allegro was wellicht ontstaan bij een glas wijn 
dat twee van Händels Londense vrienden met elkaar dronken. 
Het idee om de twee met elkaar verbonden jeugdige gedichten 
van Milton, L’Allegro en Il Penseroso, op muziek te zetten, kwam 
van de filosoof Charles Harris. De gedichten beschrijven twee 
contrasterende temperamenten: L’Allegro is de opgewekte 
levensgenieter en Il Penseroso staat voor de zwaarmoedige 
denker. Het was een typische manier om in de prepsychologi-
sche tijd over de menselijke natuur te filosoferen. Harris’ 
gesprekspartner was Charles Jennens, die al vaker met Händel 
aan diens libretto’s had samengewerkt. Hij wilde het balletje 

Oude man in denkende 
houding, toegeschre-
ven aan Ignace-Joseph 
de Claussin, naar 
Jean-Jacques de 
Boissieu (1805-1844);

Vrolijkheid, Pieter van 
den Berge (1675-1737);

Embleem met allegorie 
op bedachtzaamheid 
(middelmatigheid), 
François van 
Bleyswijck (1737)

coll. Rijksmuseum



6 7coln’s Inn Fields goed verwarmd zou zijn, “constant Fires being 
order’d to be kept in the House ’till the Time of Performance.” De 
opkomst was desondanks niet overweldigend, maar de premiè-
re was een groot succes en het stuk kreeg dat seizoen vijf 
uitvoeringen.
L’Allegro heeft geen ouverture. Händel had de gewoonte tijdens 
de pauze van zijn oratoriumuitvoeringen een orgelconcert van 
eigen hand te spelen. Aangespoord door de het succes hiervan, 
componeerde hij voor het theaterseizoen 1739-1740 in een 
wonderbaarlijke uitbarsting van creativiteit zijn twaalf mees-
terlijke Concerti grossi op. 6. voor strijkers. Twee daarvan werden 
gespeeld bij de première van L’Allegro, als opening van het eerste 
en het tweede deel. De concerti waren zeer succesvol en ver-
schenen aan het eind van het seizoen in een uitgave waarop 
niet minder dan zes leden van de koninklijke familie hadden 
ingetekend. Vandaag klinkt het (tiende) Concerto grosso in d als 
ouverture van het eerste deel.
Händel hernam L’Allegro in het volgende seizoen, zoals gebrui-
kelijk in een herwerkte versie, in dit geval met zeven nieuwe 
nummers. Ook in latere jaren zette Händel L’Allegro herhaalde-
lijk op het programma, maar ondanks alle mooie woorden voor 
Jennens’ literaire inspanningen werd bij de uitvoeringen die na 
1742 plaatsvonden het derde deel weggelaten en vervangen 
door de Ode for St. Cecilia’s Day. Nu wordt de oorspronkelijke 
versie uit 1740 gespeeld.

Een koninklijke lachbui
De afwisseling tussen de vrolijke en de melancho-
lieke gedeeltes werkt als een tierelier. Het contrast 
tussen allegro en adagio is nu eenmaal een van de 
centrale pijlers van de muzikale dramaturgie van 
de barok; de hele instrumentale muziek is erop 
gebaseerd. Het gaat daarbij niet alleen om de 
afwisseling tussen snel en langzaam, maar ook 
tussen opgewekt, energiek en levenslustig ener-
zijds, en melancholiek, diepzinnig en beschou-
wend anderzijds.
De drie temperamenten uit de titel zijn geen 
allegorische personages in traditionele zin en de 
vocale cast kent daarom geen vaste indeling. 

teksten. Maar over Il Moderato, het toegevoegde en veel kortere 
derde deel, waren de meningen verdeeld. Het was ook een 
ondankbare en eigenlijk onmogelijke opdracht, alsof je iemand 
zou vragen een zesde bedrijf aan Shakespeare’s King Lear toe te 
voegen; je kunt dat nooit goed doen. Jennens was zich terdege 
bewust van zijn tekortschieten. Na de eerste uitvoering hoorde 
hij iemand in het theater fijntjes zeggen dat het “Moderato 
indeed” was, matig dus. En in het café had iemand de titel Il 
Moderatissimo bedacht. De Engelse humor was blijkbaar ook 
toen al onovertroffen.
Händel voelde zich waarschijnlijk medeverantwoordelijk voor 
Jennens’ falen. Toen hij het werk twee jaar later in Dublin 
opnieuw uitvoerde, deed hij uitgebreid verslag aan Jennens in 
een brief. Hij stak hem een hart onder de riem door expliciet te 
vermelden dat zijn tekst goed ontvangen was: “I assure you that 
the words of the Moderato are vastly admired.”

Ode aan Engeland
In 1727 was Händel samen met een handvol andere buitenlan-
ders door een verordening van het House of Lords officieel 
onderdaan van het Britse koninkrijk geworden. Hij moest 
daartoe onder andere een eed van trouw aan de koning zweren 
en toetreden tot de anglicaanse kerk. Een en ander nam een 
paar praktische hobbels weg voor zijn Engelse activiteiten en 
baande het pad voor zijn verdere loopbaan, maar de naturalisa-
tie was meer dan een noodzakelijke formaliteit. Händel had in 
Engeland zijn nieuwe vaderland gevonden. L’Allegro is niet 
alleen een Engels oratorium, het is ook een ode aan het land 
waar hij zowel artistiek als persoonlijk tot volle wasdom was 
gekomen. Het is een van Händels meest persoonlijke werken. 
Met groot enthousiasme stortte hij zich op de teksten van 
Milton, die in een reeks van kleurrijke taferelen zowel de 
geneugten van het Engelse platteland als het opwindende leven 
van de stad, met zijn vele theaters, beschrijven. 
De première van L’Allegro, het stuk met al zijn lieflijke platte-
landstaferelen, vond plaats op 27 februari 1740, tijdens de 
strengste winter die ooit in Londen werd gemeten. De Theems 
was dichtgevroren en het openbare leven kwam grotendeels tot 
stilstand. De advertentie voor de eerste uitvoering van Händels 
nieuwe werk vermeldde met nadruk dat het theater van Lin-

Portret van Georg 
Friedrich  Händel, 
door Georg Friedrich 
Schmidt (1722-1775)

coll. Rijksmuseum



98 4. Air
Il Penseroso (sopraan) 
Come rather, goddess sage and holy; 
Hail, divinest Melancholy, 
Whose saintly visage is too bright 
To hit the sense of human sight; 
Thee bright-hair’d Vesta long of yore, 
To solitary Saturn bore.

5. Air and Chorus
L’Allegro (tenor) 
Haste thee, nymph, and bring with thee 
Jest and youthful jollity, 
Quips and cranks, and wanton wiles, 
Nods, and becks, and wreathed smiles 
Such as hang on Hebe’s cheek, 
And love to live in dimple sleek, 
Sport, that wrinkled care derides, 
And laughter, holding both his sides.
Koor 
Haste thee, nymph, and bring with thee 
Jest, and youthful jollity; 
Sport, that wrinkled care derides, 
And laughter, holding both his sides.

6. Air and Chorus
L’Allegro (tenor) 
Come, and trip it as you go, 
On the light fantastic toe.
Koor 
Come, and trip it as you go, 
On the light fantastic toe.

7. Accompagnato
Il Penseroso (sopraan) 
Come, pensive nun, devout and pure, 
Sober, steadfast, and demure; 
All in a robe of darkest grain, 
Flowing with majestic train.

8. Arioso
Il Penseroso (sopraan) 
Come, but keep thy wonted state, 
With even step, and musing gait, 

L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato

PARTE PRIMA

1. Accompagnato
L’Allegro (tenor) 
Hence loathed Melancholy 
Of Cerberus, and blackest midnight 
born, 
In Stygian cave forlorn 
‘Mongst horrid shapes, and shrieks, and 
sights unholy! 
Find out some uncouth cell, 
Where brooding darkness spreads his 
jealous wings, 
And the night-raven sings; 
There under ebon shades, and low-
brow’d rocks, 
As ragged as thy locks, 
In dark Cimmerian desert ever dwell.

2. Accompagnato
Il Penseroso (sopraan) 
Hence vain deluding joys, 
Dwell in some idle brain, 
And fancies fond with gaudy shapes 
possess, 
As thick and numberless 
As the gay motes that people the 
sunbeams, 
Or likest hovering dreams 
The fickle pensioners of Morpheus’ 
train.

3. Air
L’Allegro (jongenssopraan) 
Come, thou goddess fair and free, 
In Heav’n yclep’d Euphrosyne; 
And by men heart-easing Mirth, 
Whom lovely Venus, at a birth, 
With two sister-graces more, 
To ivy-crowned Bacchus bore.

Händel gebruikte bij de première één sopraan voor de ‘rol’ van 
Penseroso en drie zangers (sopraan, tenor en bas) voor Allegro. 
Maar allerlei varianten zijn mogelijk.
De tegenstelling tussen de twee basistemperamenten is van bij 
het begin duidelijk: Allegro wil de verfoeide melancholie 
(loathed Melancholy) verjagen en Penseroso verwijt hem zijn 
ijdele en bedrieglijke genotzucht (vain deluding joys).
Opmerkelijk is de aria Haste thee, Nymph, waarin Händel voor 
Allegro een lachbui componeert. De oorspronkelijke tenor 
Michael Kelly beschrijft hoe hij tijdens de eerste uitvoering de 
intenties van de componist recht probeert te doen door ook 
daadwerkelijk lachend te zingen. Hij stak daarmee niet alleen 
het koor aan, zoals door Händel gecomponeerd, maar ook de 
rest van het huis: “the infection ran and there [sic] Majesties and the 
whole audience, as well as the orchestra, were in a roar of laughter…” 
Het orkest en de hele zaal, inclusief koning George III en 
Koningin Charlotte, bulderden van het lachen. 

Shakespeare
Maar Händel had nog veel meer pijlen op zijn boog. Allegro 
roept een kwinkelerende leeuwerik op, waarop Penseroso een 
tegenbod doet met het prachtige lied van de nachtegaal, ver-
tolkt door de traverso solo. Allegro vervolgt de Engelse platte-
landsidylle met een levendige jachtscène, natuurlijk inclusief 
hoorns. Daarna zingt Penseroso een indringende aria waarin 
hij/zij in de verte de avondklok hoort. Händel tovert het ene na 
het andere special effect uit zijn hoge hoed.
In het tweede deel bezingt Allegro de geneugten van de drukke 
stad met zijn theaters, waarbij Ben Johnson en William Shake-
speare een expliciete vermelding krijgen.
Ook in het kortere en vermaledijde derde deel was Händel erg 
op dreef. Het leverde een van zijn meest geliefde duetten op. In 
As steals the Morn, waarvoor de toch al onzekere Jennens te leen 
ging bij Shakespeare’s The Tempest, wordt in de mooist denkbare 
harmonieën de overwinning van de Rede bezongen. Het koor 
sluit af met een plechtige lofzang op de geneugten van de 
gematigdheid: Thy pleasures, Moderation, give, in them alone we 
truly live.

Jan Van den Bossche

LI
BR

ET
TO



10 11Recitative
Il Penseroso (sopraan) 
Thus night oft see me in thy pale career, 
Till unwelcome morn appear.

23. Chorus
Il Penseroso (bas) 
Populous cities please me then, 
And the busy hum of men.
Koor 
Populous cities please us then, 
And the busy hum of men, 
Where throngs of knights and barons 
bold, 
In weeds of peace high triumphs hold; 
With store of ladies, whose bright eyes 
Rain influence, and judge the prize 
Of wit, or arms, while both contend 
To win her grace, whom all commend. 
Populous cities. . . da capo

24. Air
L’Allegro (tenor) 
There let Hymen oft appear 
In saffron robe, with taper clear, 
And pomp, and feast, and revelry, 
With mask, and antique pageantry; 
Such sights as youthful poets dream 
On summer eves by haunted stream.

25. Accompagnato
Il Penseroso (sopraan) 
Me, when the sun begins to fling 
His flaring beams, me goddess bring 
To arched walks of twilight groves, 
And shadows brown that Sylvan loves; 
There in close covert by some brook, 
Where no profaner eye may look.

26. Air
Il Penseroso (sopraan) 
Hide me from day’s garish eye, 
While the bee with honied thigh, 
Which at her flow’ry worth doth sing, 

19a. Air and Chorus
L’Allegro (jongenssopraan) 
Or let the merry bells ring round, 
And the jocund rebecks sound 
To many a youth, and many a maid, 
Dancing in the checquer’d shade.
Koor 
And young and old come forth to play 
On a sunshine holiday, 
Till the livelong daylight fail. 
Thus past the day, to bed they creep, 
By whisp’ring winds soon lull’d to sleep.

korte pauze

PARTE SECONDA
20a. Accompagnato

Il Penseroso (sopraan) 
Hence, vain deluding joys, 
The brood of Folly without father bred; 
How little you bestead, 
Or fill the fixed mind with all your toys. 
Oh, let my lamp, at midnight hour, 
Be seen in some high lonely tow’r, 
Where I may oft out-watch the Bear 
With thrice-great Hermes, or unsphere 
The spirit of Plato to unfold 
What worlds, or what vast regions hold 
Th’immortal mind that hath forsook 
Her mansion in this fleshly nook.

22. Air
Il Penseroso (sopraan) 
But oh, sad virgin, that thy pow’r 
Might raise Musaeus from his bow’r, 
Or bid the soul of Orpheus sing 
Such notes as, warbled to the string, 
Drew iron tears down Pluto’s cheeks 
And made hell grant what love did 
seek.

On the dry smooth-shaven green, 
To behold the wand’ring moon 
Riding near her highest noon. 
Sweet bird... da capo
L’Allegro (bas) 
If I give thee honour due, 
Mirth, admit me of thy crew!

13. Air
L’Allegro (bas) 
Mirth, admit me of thy crew! 
To listen how the hounds and horn 
Cheerly rouse the slumb’ring morn, 
From the side of some hoar hill, 
Through the high wood echoing shrill.

14. Air
Il Penseroso (sopraan) 
Oft on a plat of rising ground, 
I hear the far-off curfew sound, 
Over some wide-water’d shore, 
Swinging slow, with sullen roar; 
Or if the air will not permit, 
Some still removed place will fit, 
Where glowing embers through the 
room 
Teach light to counterfeit a gloom.
Recitative
L’Allegro (tenor) 
If I give thee honour due, 
Mirth, admit me of thy crew!

16. Air
L’Allegro (tenor)  
Let me wander, not unseen 
By hedge-row elms, on hillocks green. 
There the ploughman, near at hand, 
Whistles over the furrow’d land, 
And the milkmaid singeth blithe, 
And the mower whets his scythe, 
And every shepherd tells his tale 
Under the hawthorn in the dale.

And looks commercing with the skies, 
Thy rapt soul sitting in thine eyes.
Koor 
Join with thee calm peace, and quiet, 
Spare fast, that oft with gods doth diet.
L’Allegro (tenor) 
Hence, loathed Melancholy, 
In dark Cimmerian desert ever dwell. 
But haste thee, Mirth, and bring with 
thee 
The mountain nymph, sweet Liberty.
L’Allegro (jongenssopraan) 
And if I give thee honour due, 
Mirth, admit me of thy crew!

10. Air
L’Allegro (jongenssopraan) 
Mirth, admit me of thy crew, 
To live with her, and live with thee, 
In unreproved pleasures free; 
To hear the lark begin his flight, 
And singing startle the dull night; 
Then to come in spite of sorrow, 
And at my window bid good morrow. 
Mirth, admit me of thy crew!

11. Accompagnato
Il Penseroso (sopraan) 
First, and chief, on golden wing, 
The cherub Contemplation bring; 
And the mute Silence hist along, 
‘Less Philomel will deign a song, 
In her sweetest, saddest plight, 
Smoothing the rugged brow of night.

12. Air
Il Penseroso (sopraan) 
Sweet bird, that shun’st the noise of 
folly, 
Most musical, most melancholy! 
Thee, chauntress, oft the woods among, 
I woo to hear thy even-song. 
Or, missing thee, I walk unseen, 



12 13To another blindly running. 
Kindly teach, how blest are they, 
Who nature’s equal rules obey; 
Who safely steer two rocks between, 
And prudent keep the golden mean.
Recitative
Il Moderato (tenor) 
No more short life they then will spend 
In straying further from its end, 
In frantic mirth, and childish play, 
In dance and revels, night and day; 
Or else like lifeless statues seeming, 
Ever musing, moping, dreaming.

38. Air
Il Moderato (tenor) 
Each action will derive new grace 
From order, measure, time, and place; 
Till life the goodly structure rise 
In due proportion to the skies.

39. Duet
Il Moderato (sopraan & tenor) 
As steals the morn upon the night, 
And melts the shades away: 
So truth does fancy’s charm dissolve,
And rising reason put to flight 
The fumes that did the mind involve, 
Restoring intellectual day.

40. Koor
Thy pleasures, Moderation, give, 
In them alone we truly live.

PARTE TERZA
34. Accompagnato

Il Moderato (bas) 
Hence, boast not, ye profane, 
Of vainly-fancied, little-tasted pleasure, 
Pursued beyond all measure, 
And by its own excess transform’d to 
pain.

35. Air
Il Moderato (bas) 
Come, with native lustre shine, 
Moderation, grace divine, 
Whom the wise God of nature gave, 
Mad mortals from themselves to save. 
Keep, as of old, the middle way, 
Nor deeply sad, nor idly gay, 
But still the same in look and gait, 
Easy, cheerful and sedate.

36. Accompagnato and Chorus
Il Moderato (bas) 
Sweet temp’rance in thy right hand bear, 
With her let rosy health appear, 
And in thy left contentment true, 
Whom headlong passion never knew; 
Frugality by bounty’s side, 
Fast friends, though oft as foes belied; 
Chaste love, by reason led secure, 
With joy sincere, and pleasure pure; 
Happy life from Heav’n descending, 
Crowds of smiling years attending: 
All this company serene, 
Join, to fill thy beauteous train.
Koor 
All this company serene, 
Join, to fill thy beauteous train.

37. Air
Il Moderato (sopraan) 
Come, with gentle hand restrain 
Those who fondly court their bane, 
One extreme with caution shunning, 

Recitative
Il Penseroso (sopraan) 
But let my due feet never fail 
To walk the studious cloister’s pale, 
And love the high-embowed roof, 
With antic pillars’ massy proof, 
And storied windows richly dight, 
Casting a dim religious light.

31. Solo & Chorus
Koor 
There let the pealing organ blow 
To the full voic’d quire below, 
In service high and anthems clear!
Il Penseroso (sopraan) 
And let their sweetness, through mine 
ear, 
Dissolve me into ecstasies, 
And bring all Heav’n before mine eyes!

33. Solo and Chorus
Il Penseroso (sopraan) 
These pleasures, Melancholy, give, 
And I with thee will choose to live.
Koor 
These pleasures, Melancholy, give, 
And we with thee will choose to live.

And the waters murmuring, 
With such consort as they keep 
Entice the dewy-feather’d sleep; 
And let some strange mysterious dream 
Wave at his wings in airy stream 
Of lively portraiture display’d, 
Softly on my eyelids laid. 
Then as I wake, sweet music breathe, 
Above, about, or underneath, 
Sent by some spirit to mortals good, 
Or th’unseen genius of the wood.

27. Air
L’Allegro (tenor) 
I’ll to the well-trod stage anon, 
If Jonson’s learned sock be on, 
Or sweetest Shakespeare, Fancy’s child, 
Warble his native wood-notes wild.

28. Air
L’Allegro (jongenssopraan) 
And ever against eating cares, 
Lap me in soft Lydian airs 
Sooth me with immortal verse, 
Such as the meeting soul may pierce 
In notes, with many a winding bout 
Of linked sweetness long drawn out; 
With wanton heed, and giddy cunning, 
The melting voice through mazes 
running, 
Untwisting all the chains that tie 
The hidden soul of harmony.

30. Air and Chorus
L’Allegro (tenor) 
These delights if thou canst give, 
Mirth, with thee I mean to live.
Koor 
These delights if thou canst give, 
Mirth, with thee we mean to live.
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William Christie
De in Buffalo geboren en aan Harvard 
en Yale opgeleide klavecinist, dirigent, 
musicoloog, leraar en oudemuziekpio-
nier William Christie liet een breed 
publiek kennismaken met het (Franse) 
repertoire uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Hij woont sinds 1971 in 
Frankrijk. In 1979 richtte hij het vocaal/
instrumentale ensemble Les Arts 
Florissants op. Grote erkenning kwam 
in 1987 met een productie van Lully’s 
Atys in de Opéra Comique te Parijs. Hij 
maakte naam met de tragédies lyriques 
en opéra-ballets van Charpentier, 
Rameau, Couperin en Mondonville, 
Franse motetten en hofmuziek. Zijn 
voorliefde voor Franse muziek weer-
houdt hem er niet van, ook werk uit 
andere delen van Europa te exploreren, 
van Monteverdi, Rossi, Scarlatti en 
Landi tot Purcell, Händel, Mozart, 
Haydn en Bach. Afgelopen jaren diri-
geerde hij Händels Jephtha in de Opéra 
de Paris en Ariodante in de Wiener 
Staatsoper, The Beggar’s Opera tijdens een 

tournee door Europa en Monteverdi’s 
L’incoronazione di Poppea bij de Salzbur-
ger Festspiele, Rameaus Platée in het 
Theater an der Wien en Mondonville’s 
Titon et l’Aurore in de Opéra Comique; 
Händels Partenope ging mee op een 
internationale tournee. Als gastdirigent 
treedt William Christie dikwijls op met 
de Berliner Philharmoniker en het 
Orchestra of the Age of Enlightenment, 
bij operafestivals als Glyndebourne of 
in operahuizen als de Met in New York, 
het Opernhaus Zürich en de Opéra 
national de Lyon. Om zijn werk als 
leraar meer ruimte te geven, richtte hij 
in 2002 Le Jardin des Voix op, een 
tweejaarlijkse barokacademie voor 
jonge zangers van Les Arts Florissants, 
die op dit moment is gevestigd in het 
dorp Thiré in de Vendée. Sinds 2007 is 
hij artist in residence aan de Juilliard 
School in New York, waar hij twee keer 
per jaar masterclasses geeft. In 2021 
startte hij, met Les Arts Florissants, in 
Thiré de eerste Arts Flo Masterclasses 
voor jonge professionele musici. In 2012 
richtte hij het festival Dans les Jardins 
op, in zijn eigen tuinen, eveneens 
gelegen in de Thiré. Daar ontvangt hij 
iedere zomer jonge zangers van de 
Juilliard School en van Le Jardin des 
Voix, naast de instrumentalisten en 
zangers van Les Arts Florissants. In 
november 2008 werd William Christie 
opgenomen in Frankrijks Académie des 
Beaux-Arts.
Eerder in de Matinee: Händel Acis and 
Galatea (1985), Händel Susanna (2009), 
werken van Rameau e.a. (2013), Händel 
Theodora (2015)

Rachel Redmond
Rachel Redmond begon haar carrière bij 
Le Jardin des Voix en William Christie. 
Met hen vertolkte zij de rol van Iris in 
Lully’s Atys in de the Opéra Comique en 
de rollen van Irène en Léontine/Flore in 
Campra’s Les Fêtes vénitiennes in datzelfde 
theater, het Théâtre du Capitole de 
Toulouse en de Brooklyn Academy of 
Music. Daarnaast zong zij Susanna (Le 
nozze di Figaro, English Touring Opera) 
en Second Woman (Dido and Aeneas, 
Festival d’Aix-en-Provence). Dit seizoen 
zingt zij Dalinda (Händels Ariodante, 
Internationale Händel-Festspiele Göttin-
gen), Die Schöpfung (debuut bij de Aca-
demy of Ancient Music in het Barbican, 
Londen), tweemaal Bachs Johannes- 
Passion (bij The English Concert en Les 
Arts Florissants), Clorinda (Monteverdi’s 
Il combattimento di Tancredi e Clorinda), 
Belinda (Purcells Dido and Aeneas, beide 
bij het Helsinki Baroque Orchestra) en 
The Fairy-Queen van Purcell bij het Atelier 
Lyrique de Tourcoign. In de NTR Zater-
dagMatinee van 19 maart 2022 zingt 
Rachel Redmond het oratorium Der Tod 
Jesu van Carl Heinrich Graun met de 
Nederlandse Bachvereniging.
Eerder in de Matinee: Keiser Brockes-
Passion (Tochter Zion, 2021)

James Way
De tenor James Way studeerde aan 
Guildhall School en was verbonden aan 
jonge-zangersprogramma’s van Le 
Jardin des Voix, het Orchestra of the Age 
of Enlightenment en Barbara Hannigan. 
Hij trad op met het BBC Symphony 
Orchestra, in o.a. Ross Harris’ FACE, 
Berlioz’ Les nuits d’été en, bij de Last 
Night of the Proms, Vaughan Williams’ 
Serenade to Music. Hij zong de rol van 
Tempo in Händels Il Trionfo del Tempo e 
del Disinganno met het Freiburger 
Barockorchester en René Jacobs, de 
titelrol in Händels Samson met John Butt 
en het Dunedin Consort, Monteverdi’s 
Vespers met Laurence Cummings en het 
English Concert, Acis in Acis and Galatea 
(Les Arts Florissants) en Messiah (met 
Trevor Pinnock en de Freiburger én met 
William Christie en Les Arts Florissants. 
Op het operatoneel zong hij Purcells 
King Arthur (Akademie für Alte Musik en 
René Jacobs in de Staatsoper Berlin) en 
rollen als de Heilige Dwaas in Boris 
Godoenov (Royal Festival Hall), Sellem in 
The Rake’s Progress onder Barbara Hanni-
gan en Young King in George Benjamins 
Lessons in Love and Violence in het Mariin-
ski Theater in St. Petersburg. James Way 
is ook een fervent Liedzanger.
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16 17Jérôme Deschamps en Macha Makeïeff, 
en met choreografen als Béatrice 
Massin, Ana Yepes, Jiří Kylián, Blanca Li, 
Trisha Brown, Robyn Orlin, José Mon-
talvo, Françoise Denieau en Dominique 
Hervieu. Jonge zangers krijgen sinds 
2002 ondersteuning in het educatieve 
programma Le Jardin des Voix, in 2007 
kwam daar The Arts Flo Juniors bij, 
waardoor conservatoriumstudenten het 
orkest gedurende één productie verster-
ken vanaf de eerste repetitie tot de 
finale uitvoering. Sinds datzelfde jaar is 
er een partnerschap met de Juilliard 
School of Music in New York, sinds 2021 
worden er masterclasses georganiseerd 
in Thiré (Vendée, Pays de la Loire).
In 2017 verleende het Franse Cultuur-
ministerie Les Arts Florissants en het 
donatiefonds ‘Les Jardins de Musique de 
William Christie’ het nationale label 
‘Centre culturel de Rencontre’. Les Arts 
Florissants wordt financieel onder-
steund door de Franse Staat, de Direc-
tion Régional des Affaires Culturelles, 
het departement Vendée en de regio 
Pays de la Loire. Het arstieke seizoen 
wordt gesponsord door Aline Foriel-
Destezet. De Selz Foundation en de  
American Friends of Les Arts Florissants 
zijn hoofdsponsors.

Les Arts Florissants
Het vocaal/instrumentale ensemble Les 
Arts Florissants, in 1979 opgericht door 
William Christie, is gespecialiseerd in 
barokmuziek op tijdeigen instrumen-
ten. Naamgever is een korte opera van 
Marc-Antoine Charpentier. Het brengt, 
behalve Frans repertoire uit het tijd-
perk van Lodewijk XIV, ook andere 
Europese muziek uit de zeventiende en 
achttiende eeuw. Sinds 2007 wordt het 
ensemble ook gedirigeerd door de 
Britse tenor Paul Agnew, die in 2019 tot 
mede-muziekdirecteur werd benoemd. 
Les Arts Florissants brengt ieder jaar 
zo’n honderd concerten en opera-opvoe-
ringen in Frankrijk – in de Philharmo-
nie de Paris waar zij sinds 2015 artists 
in residence zijn, het Théâtre de Caen, 
de Opéra Comique, het Théâtre des 
Champs-Élysées, het Château de Versail-
les en op vele festivals – en krijgt als 
ambassadeur van de Franse cultuur 
uitnodigingen uit bijvoorbeeld New 
York, Londen, Edinburgh, Brussel, 
Wenen, Salzburg, Madrid, Barcelona, 
Moskou. Voor de grote theaterproduc-
ties werkte het ensemble samen met 
regisseurs als Jean-Marie Villégier, 
Robert Carsen, Adrian Noble, Andrei 
Serban, Luc Bondy, Deborah Warner en 

Clemens Schwarz
Clemens Schwarz is lid van de St. Floria-
ner Sängerknaben (foto), die zijn 
gevestigd in het klooster van St. Florian, 
tussen Wenen en Salzburg. Het koor 
bestaat sinds 1071; Anton Bruckner, 
begraven onder ‘zijn’ orgel in de kathe-
draal, zong er ooit ook. Het richt zich 
nog altijd voornamelijk op geestelijke 
muziek, maar inmiddels treedt het ook 
op bij de Salzburger Festspiele, de 
Wiener Festwochen en het Festival 
d’Aix-en-Provence, en met orkesten als 
de Wiener Philharmoniker en het 
Cleveland Orchestra. Franz Welser-Möst, 
chef-dirigent in Cleveland en voormalig 
muziekdirecteur van de Wiener Staats-
oper is erevoorzitter van de vereniging 
Freunde der St. Florianer Sängerkna-
ben. Solisten uit het koor worden door 
operahuizen in Wenen, Salzburg, Linz, 
Berlijn, Verona, Barcelona, Aix-en-Pro-
vence gevraagd voor jongensrollen als 
in Die Zauberflöte. maar ook oude mu-
ziek. Sinds 1983 is Franz Farnberger, die 
gedurende acht jaar de Wiener Sänger-
knaben dirigeerde en doceert aan de 
Anton Bruckner Privatuniversität, de 
muziekdirecteur. Markus Stumpner is 
koorleider sinds september 2018.

Andrew Foster-Williams
Het begin van de loopbaan van Andrew 
Foster-Williams werd in belangrijke mate 
bepaald door de barokmuziek. Inmiddels 
zong de Engelse bas-bariton ook rollen 
als Pizarro (Fidelio) in het Theater an der 
Wien en de Philharmonie de Paris, 
Telramund in Lohengrin onder Yannick 
Nézet-Séguin en Kurnewal in Tristan und 
Isolde in de Muntschouwburg. Ook in het 
Franse repertoire gooit hij hoge ogen: als 
Golaud in Pelléas et Mélisande, als Esca-
millo in Carmen (Bregenz) en in Masse-
nets Don Quichotte (Opéra National de 
Bordeaux, Marc Minkowski). Dit seizoen 
zingt hij Jochanaan in Salome in de Finse 
Nationale Opera onder Hannu Lintu. Op 
het concertpodium werkte Foster-Wil-
liams samen met The Cleveland Orches-
tra en Franz Welser-Möst, het Mozarteum 
Salzburg en Ivor Bolton, San Francisco 
Symphony en Michael Tilson Thomas, 
Het Koninklijk Concertgebouworkest en 
Richard Egarr, Hong Kong Philharmonic 
en Edo de Waart en het Gulbenkian 
Orchestra onder Lorenzo Viotti. Zijn 
repertoire omvat werken als de Matthäus-
Passion, Ein deutsches Requiem, Beethovens 
Negende symfonie, Brittens War Requiem, 
Schönbergs Gurrelieder, Janáčeks Glagoliti-
sche mis en Mahlers Achtste symfonie.

PAU
L FO

STER-W
ILLIAM

S

ZO
E GO

LD
STEIN



19SOPRAAN
Maud Gnidzaz
Eugénie De Padirac
Juliette Perret
Virginie Thomas
Leila Zlassi

MEZZOSOPRAAN
Christophe Baska
Alice Gregorio
Alice Habellion
Bruno Le Levreur
Violaine Lucas

TENOR
Edouard Hazebrouck
Thibaut Lenaerts
Jean-Yves Ravoux
Bastien Rimondi
Michael-Loughlin Smith

BAS
Anicet Castel
Laurent Collobert
Jérémie Delvert
Simon Dubois
Marduk Serrano Lopez

EERSTE VIOOL
Emmanuel Resche solo
Sophie De Bardonneche
Myriam Gevers
Patrizio Germone
Guya Martinini

TWEEDE VIOOL
Catherine Girard
Sophie Gevers-Demoures
Patrick Oliva
Michèle Sauvé

ALTVIOOL
Galina Zinchenko
Simon Heyerick
Samantha Montgomery

CELLO
David Simpson* 
Elena Andreyev
Cyril Poulet
Alix Verzier

CONTRABAS
Jonathan Cable*
Hugo Abraham

FLUIT
Serge Saitta

HOBO
Pier Luigi Fabretti
Vincent Blanchard
Yanina Yacubsohn

FAGOT
Evolène Kiener
Robin Billet

HOORN
Glen Borling

TROMPET
Rupprecht Drees
Aline Théry

SLAGWERK
Hervé Trovel

KLAVECIMBEL & ORGEL
Béatrice Martin*

THEORBE
Thomas Dunford*

*basso continuo

TAALCOACH
Sophie Daneman
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S 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 
opdrachtwerk Orchestre Philharmonique de 
Luxembourg, London Symphony Orchestra, 
Seattle Symphony, Bamberger Symphoni-
ker en NTR ZaterdagMatinee - Nederlandse 
première, mede mogelijk gemaakt door de 
Stichting Vrienden van de Matinee
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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20 zaterdag 22 januari 2022, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends I

VIKTOR ULLMANN EN 
SJOSTAKOVITSJ’ EERSTE 
REVOLUTIESYMFONIE

Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffigan dirigent

Hannes Minnaar piano

Sjostakovitsj Prelude en fuga opus 87 nr. 
12 in gis
Ullmann Pianoconcert
Sjostakovitsj Elfde symfonie ‘Het jaar 
1905’

De effecten van oorlog en conflict in 
een notendop. Viktor Ullmanns Piano-
concert wacht nog steeds op herontdek-
king, en Sjostakovitsj gaf de pijn van 
onrecht en geweld een klank.

Hannes Minnaar speelt  
Viktor Ullmann
Viktor Ullmann stond gedurende het 
interbellum in hoog aanzien. Hij 
verkeerde in de Weense kringen rond 
Schönberg, maar verdween naar de 
achtergrond vanwege zijn joodse 
wortels. Als ‘entartete’ componist vond 
hij in 1944, via Theresienstadt, in 
Auschwitz zijn einde. Hoewel de opera 
Der Kaiser von Atlantis, die in 1975 in 
Amsterdam zijn première beleefde, 
enige bekendheid geniet, is het grootste 
deel van zijn oeuvre nog nauwelijks 
ontgonnen. Hannes Minnaar breekt een 
lans voor het dynamische Pianoconcert 
uit 1939.

Requiem voor een generatie
Hoewel Sjostakovitsj zijn Elfde symfonie 
(1955-1957) officieel schreef ter herden-
king van de vijftigste verjaardag van de 
eerste Russische Revolutie, sluit deze 
‘filmscore zonder film’ naadloos aan bij 
de emoties die Ullmanns Pianoconcert 
oproept. “Een requiem voor een hele 
generatie” noemden critici de symfo-
nie, waarvan het adembenemende 
derde deel volgens de componist óók 
verwees naar de Hongaarse opstand van 
1956. Het succes van een van zijn meest 
toegankelijke symfonieën leidde, 
ondanks of dankzij de anti-oorlogsreto-
riek, tot de rehabilitatie van Sjostako-
vitsj in Sovjet-Rusland én daarbuiten.
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