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PREMIÈRES UIT ZWEDEN EN DENEMARKEN

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Dima Slobodeniouk dirigent
Gijs Leenaars koordirigent

Stefan Dohr hoorn
Ewa Tracz sopraan
Aigul Akhmetshina mezzosopraan
Kostas Smoriginas bas-bariton

Karin Rehnqvist 1957
Silent Earth 2020 
voor koor en orkest; opdrachtwerk Eduard van Beinum Stichting voor NTR ZaterdagMatinee 
en Sveriges Radios Symfoniorkester - wereldpremière
Silent Earth
We, Who Once Were
The Burning Earth

Hans Abrahamsen 1952
Hoornconcert 2018-2019
opdrachtwerk Berliner Philharmoniker, NHK Symphony Orchestra Tokyo, Seattle  Symphony  
Orchestra, Auckland Philharmonic Orchestra en NTR ZaterdagMatinee - Nederlandse 
première , mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Matinee

pauze

Karol Szymanowski 1882-1937
Stabat Mater opus 53 1925-1926
Stała Matka bolejąca (Stabat mater dolorosa, Verzen 1–4)
I któż widział tak cierpiącą (Quis est homo qui non fleret, Verzen 5–8)
O Matko Źródło Wszechmiłości (O, Eia, Mater, fons amoris, Verzen 9–12)
Spraw niech płaczę z Tobą razem (Fac me tecum pie flere, Verzen 13–14)
Panno słodka racz mozołem (Virgo virginum praeclara, Verzen 15–18)
Chrystus niech mi będzie grodem (Christe, cum sit hinc exire, Verzen 19–20)
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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!

Amerikaanse muziek in Podium Witteman
David Dramm raakte zo onder de indruk van de muziek 
van Louis Andriessen, dat hij in 1989 naar Nederland 
verhuisde. Met strijkers uit het Concertgebouworkest 

‘rapt’ hij in zijn werk Master Bop Blaster. Calogero Pa-
lermo speelt een deel uit het Klarinetconcert van Copland. 
Floris Kortie onderzoekt de impact van Hollywood. Ver-
der: de winnaars van het Nederlands Vioolconcours.
zondag 30 januari 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

De Deen Hans Abrahamsen en de Zweedse Karin Rehnqvist 
getuigen in hun werk van een bespiegelende noordelijke inslag. 
Beiden schilderen weidse vergezichten, door Rehnqvist voor-
zien van apocalyptische trekjes. Haar klaagzang over een door 
klimaatverandering verwoeste aarde eindigt met een sprankje 
hoop van het vrouwenkoor. Het mede op Poolse volksmuziek 
geïnspireerde Stabat Mater van Karol Szymanowski is doortrok-
ken van Slavische weemoed, maar eindigt eveneens op een toon 
van hoop. 

Karin Rehnqvist: Silent Earth  
Karin Rehnqvist heeft een grote affiniteit met de menselijke 
stem en leidde jarenlang het Zweedse Stans Kör. Zij werd 
beroemd met composities als Puksånger-lockrop voor twee 
zangeres sen en pauken (1989) en Solsången voor drie vrouwen-
stemmen en kamerorkest (1994). Hierin maakt zij gebruik van 
het zogenoemde kulning uit de Zweedse volksmuziek, een 
schelle, vibratoloze manier van zingen waarmee herderinnen 
hun vee bij elkaar dreven. Ze werkte hiertoe nauw samen met 
de folkzangeres Lena Willemark. 
De vanzelfsprekende manier waarop Rehnqvist de ijselijke 
kreten paart aan moderne compositietechnieken en bijzondere 
klankkleuren leverde haar vele prijzen op. Het verkennen van 
de raakvlakken tussen kunst- en volksmuziek loopt als een rode 
draad door haar oeuvre, maar zij gebruikt de folkloristische 
elementen nooit voor een nostalgisch effect. Zo ontwikkelde zij 
zich tot “een van de meest onderscheidende stemmen in 
hedendaagse muziek sinds Ligeti en Penderecki,” zoals een 
criticus schreef.
Recentelijk maakte ze grote indruk met het monodrama 
Blodhov, waarin ze opnieuw samenwerkte met Willemark. Het is 
een bloedstollend relaas uit de Edda, over de God Freyr die de 
reuzin Gerður negen opeenvolgende nachten steeds bruter 

SCANDINAVISCHE BESPIEGELING 
VERSUS SLAVISCHE WEEMOED

61e seizoen 29 januari 2022

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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
Een nieuwe podcast! 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/

MARKANTE-MAESTROS

Podcast: Hilversumse 
muziekschatten
NTR, NPO Radio 4 en 
Stichting Omroep Muziek  
presenteren verhalen 
achter 18 vergeten 
muzikale parels uit het 
omroep archief. Een 
selectie composities die 
ooit op de radio hebben 
geklonken, maar waarvan 
de opnames verloren zijn 
gegaan. De partituren 
zijn gelukkig zorgvuldig 
bewaard gebleven in de 
collectie Muziekschatten, 
en vormen het vertrekpunt 
van elke aflevering.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

VERHAAL

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



4 5eindigend op het ultrazacht en herhaald gefluisterde ‘fishless’. 
Het hierop volgende ‘We, Who Once Were’ is een schuldbeken-
tenis: wij bezongen de schoonheid van de aarde maar verwoest-
ten haar met onze hebzucht. Het orkestweefsel verdicht zich 
enigszins en het koor zingt unisono de openingszin, met een 
intervalsprong omhoog op ‘once’ en een geëxalteerd forte op 
‘loved you’. Trillers en dissonante harmonieën overheersen, het 
weefsel dunt weer uit en het koor scandeert luid ‘Save yourself 
from us!’ Deze frase wordt in verschillende varianten en talen 
op een liggende toon herhaald, waarop sopranen en tenoren 
besluiten met amechtig gesteunde ‘a…’s in dalende kleine 
secundes. 
Rehnqvist besluit haar compositie met ‘The Burning Earth’, 
waarin zij een climax opbouwt van frenetiek kolkende strijkers, 
omi neus slagwerk en fortissimo geschreeuwde frasen van het 
koor. “Dit is het meest gewelddadige deel, maar tegelijkertijd 
een klaagzang. Hierop volgt een coda waarin de stilte ter-
ugkeert en de vrouwenstemmen zacht en unisono één enkele 
toon zingen op ‘ng’. – We zijn er nog: er is een sprankje hoop.”

Hans Abrahamsen: Hoornconcert 
Al vroeg in zijn carrière trok de Deense componist Hans Abra-
hamsen de aandacht met zijn tere klankweefsels in stukken als 
Winternacht (1978) en Märchenbilder (1984). Maar hoewel zijn 
muziek door gerenommeerde ensembles en orkesten werd 
uitgevoerd – in ons land door Reinbert de Leeuw en het Schön-
berg Ensemble – gold deze lange tijd als ‘geheimtip’. Abraham-
sen brak pas echt internationaal door met zijn verstilde 
liederen cyclus Let me tell you voor sopraan en orkest, die hij 
componeerde op verzoek van de sopraan Barbara Hannigan. De 
tekst bestaat uit de 481 woorden die Ophelia te spreken heeft in 
Shakespeares tragedie Hamlet. Hannigan bracht dit intens 
lyrische stuk in 2013 in première met de Berliner Philharmoni-
ker en zong een jaar later de Nederlandse première met het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest in de NTR ZaterdagMatinee. 
In 2016 verscheen de cyclus op een cd die uitzinnige kritieken 
kreeg.  
Terecht, want de bescheiden Deen schrijft poëtische muziek 
met een sterk visuele zeggingskracht. Zijn zinnelijke en ruimte-
lijke klankwereld balanceert vaak op de rand van de stilte. Wat 

verkracht – maar dit keer verteld vanuit het perspectief van de 
vrouw, die haar pijn en machteloosheid tracht te bezweren in 
angstig gestamelde woorden en een oerschreeuw die door merg 
en been gaat. 
“Het verhaal greep me zo aan, dat het jaren duurde voor ik het 
stuk kon voltooien,” zegt Rehnqvist desgevraagd. “Toen de 
#MeToo-affaire in 2017 losbarstte kon ik zelfs een tijdlang 
helemaal niet componeren, omdat er zoveel authentieke, 
eigentijdse verhalen opkwamen.” Bij de première in 2019 bleek 
Blodhov dus naadloos aan te sluiten op de actualiteit. 
Was deze compositie min of meer bij toeval geëngageerd, in 
haar nieuwe compositie Silent Earth uit Rehnqvist doelbewust 
haar zorgen om de opwarming van de aarde. “Dat mensen nog 
altijd onbekommerd vliegen en vlees eten, schokt mij. Het 
probleem is levensgroot, deze winter is er bij ons in Zweden 
amper sneeuw gevallen. We móeten onze levenswijze veran-
deren. Als grootmoeder voel ik die verantwoordelijkheid des te 
sterker.” 
De gedichten voor Silent Earth schreef Kerstin Perski, met wie ze 
in 1999 de kinderopera Beauty School maakte. Hun daarna 

gerealiseerde opera Stranded over een vrouw 
die een vulkaanuitbarsting overleeft, wacht 
nog altijd op zijn eerste uitvoering. “De 
thematiek is verwant aan mijn nieuwe stuk, 
en ik heb een van de gedichten hergebruikt, 
The Burning Earth. Dat komt aan het slot en 
beschrijft de catastrofe wanneer de aarde 
wordt verzwolgen door vuur en water.” Dit 
keer heeft Rehnqvist overigens geen gebruik 
gemaakt van kulning: “Ik wilde het koor als 
één lichaam inzetten, zonder solisten.”
Het stuk opent met ‘Silent Earth’, waaraan 
het zijn titel ontleent. Dit beschrijft een 

eenzame, lege aarde, waar de wind loeit over leeggeviste meren. 
“Dit is voor mij een beschrijving van de wereld na de ramp, 
daarom heb ik bewust een ijzige sfeer gecreëerd.” De hoornis-
ten spelen met hun hand in de beker, de trompetten gebruiken 
dempers, de harp speelt dalende en stijgende glissandi tegen 
een fond van kille klanken van cimbalen. Het koor zet zachtjes 
dissonante samenklanken in en blijft maar kort aan het woord, 

“The Burning Earth beschrijft 
de catastrofe wanneer de 
aarde wordt verzwolgen 
door vuur en water”

Karin Rehnqvist Hans Abrahamsen
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6 7Het derde deel opent weliswaar in een langzaam tempo, maar 
werkt toe naar een climax van uiterst virtuoze motieven van de 
hoorn, dolgedraaide strijkers en donderend slagwerk. Dan 
keren de geheimzinnige fluisteringen terug, waarna de muziek 
wegsterft in het niets. Een Duitse criticus noteerde na de 
première dat “de hoorn met zijn klank van romantische gevoe-
ligheid van begin tot eind een eenzame strijder blijft”. Een 
tweede recensent ervoer “een goed berekende doelloosheid”. 
Vandaag kunt u zelf uw oordeel bepalen tijdens de Nederlandse 
première in de NTR ZaterdagMatinee, mede-opdrachtgever.

Karol Szymanowski: Stabat Mater 
Karol Szymanowski werd geboren in een Pools geslacht, op een 
landgoed in Oekraïne. Vanaf zijn vierde kreeg hij pianoles en in 
1901 verhuisde hij naar Warschau. Uit onvrede over de pro-
grammering van het zojuist gevormde Filharmonisch Orkest 
van Warschau richtte hij daar met geestverwanten ‘Jong Polen 
in muziek’ op. 
Dankzij deze beweging werden enkele van zijn composities 
uitgevoerd, en in 1906 kreeg hij zelfs een opdracht van het 
hoofdstedelijk orkest. Deze Concertouverture werd goed ontvan-
gen, maar was nog sterk beïnvloed door componisten als Reger 
en Strauss, zoals bijna al zijn werk in deze periode. Tijdens 
verblijven in Sicilië en Noord-Afrika ging hij zijn taal kruiden 
met mediterrane en Arabische invloeden.
In Parijs werd hij gegrepen door het impressionisme, en net als 
Debussy en Ravel ging hij heletoonstoonladders en pentatoniek 
gebruiken. De hieruit voortvloeiende ‘zwevende’ sfeer herken-
nen we in de korte cantate Demeter (1917/1924) voor alt, vrou-
wenkoor en orkest. Zelf omschreef hij deze als een ‘soort Grieks 
Stabat Mater’; in beide teksten treurt een moeder om haar 
verloren kind. 
In de jaren twintig ging Szymanowski zich steeds sterker 
profileren als Pools-nationalistische componist. Hij zocht 
inspiratie in de volksmuziek uit de Tatra, met name in Zakopa-
ne. De daar nog levende folklore noemde hij ‘verkwikkend door 
haar nabijheid tot de natuur, haar kracht en de directheid van 
gevoel’. In een notitieboekje tekende hij volksmelodieën en 
-ritmes op, die hij verwerkte in zijn eigen composities, bijvoor-
beeld in zijn ballet Harnasie (1923-1931).

je hoort zijn beelden – in wezen is de muziek al aanwezig, zei 
hij eens, vrij naar Michelangelo die zijn sculpturen naar eigen 
zeggen enkel nog uit de steen hoefde te hakken. Abrahamsen 
laat hierbij uiteenlopende ideeën organisch in elkaar overvloei-
en, sporadisch doorsneden met een stuiterende ritmiek en 
luide dissonanten. 
Dat geldt ook voor zijn Hoornconcert, dat hij in 2019 componeer-
de op verzoek van Stefan Dohr, de solohoornist van de Berliner 
Philharmoniker. Abrahamsen speelde vroeger zelf hoorn, en in 
een innemend filmpje op YouTube zien we hem in gesprek met 
Dohr. Die is speciaal naar Denemarken gereisd om hem alle 
mogelijkheden voor te spelen, maar constateert verbaasd dat 
Abrahamsen hiervan nauwelijks gebruik heeft gemaakt: exten-
ded techniques (ongebruikelijke speelwijzen) ontbreken. De 
hoorn wordt vooral ingezet als het romantische instrument 
waarom het bekend staat. 
De warme, uitgesponnen melodische lijnen zijn volgens Dohr 
zo verlokkend dat zij ook niet-liefhebbers van moderne muziek 
onmiddellijk aanspreken. Als enige buitenissigheid gebruikt 
Abrahamsen natuurtonen, wier frequenties afwijken van de 
getempereerde stemming van het orkest en in onze oren ‘vals’ 
klinken. Abrahamsen maakt ze echter zo vernuftig onderdeel 
van de melodie dat het concert volstrekt organisch en natuur-
lijk klinkt, concludeert Dohr met een dankbare grijns. 
Het stuk is gezet voor een klein orkest en heeft drie delen. 
Deel I – ‘Sehr langsam und mit viel Ruhe’ – is fluisterzacht en 
schildert een weids landschap met gedempte strijkersflageolet-
ten, eenzame tikken op een woodblock en sierlijk harpgetokkel. 
De hoorn zingt een gedempte, traag verglijdende melodie die 
spreekt van verlangen en nostalgie. Generale pauzes laten solist 
en orkestmusici samen ademen voor zij een volgende frase 
inzetten. 
Na deze idyllische opening volgt een stormachtig tweede deel. 
De hoornist plaatst dalende lijnen met grote intervalsprongen 
tegenover aangehouden samenklanken van contrafagot en 
trombones, beweeglijke motieven in de lage strijkers en een 
roffelende snaredrum. Wanneer ook de hogere strijkers, de 
houtblazers en de hoorns uit het orkest zich roeren, schakelt de 
solist over van dalende naar stijgende motieven, uitmondend in 
een fortissimo uitbarsting van razendsnelle figuraties. 



8 9‘Spraw, niech placzę z Tobą razem’ 
heeft een liturgische sfeer en is geheel 
a cappella, met gemend koor en soli 
van sopraan en alt. 
Het vijfde deel, ‘Panno słodka racz 
mozołem’ is uiterst dramatisch, met 
fortissimo dissonante orkestpassages 
en dito uitroepen van gemengd koor 
en bariton. In het afsluitende ‘Chrystus 
niech mi będzie grodem’ zingen voor 
het eerst zowel het koor als de drie 
solisten. De lyrische solo van de so-
praan waarmee dit deel opent roept de 
Symfonie der klaagzangen in herinnering 
die Henryk Gorécki vijftig jaar later 
zou componeren. Zelf noemde Szyma-
nowski deze sopraansolo ‘de mooiste 
melodie die ik ooit heb weten te 
schrijven.’ Het Stabat Mater besluit met 
een in de eeuwigheid wegstervende 
drieklank van solisten, koor en orkest. 

Thea Derks

Invloeden uit de volksmuziek herkennen we ook in het Stabat 
Mater, dat hij in de jaren 1925-1926 componeerde op een Poolse 
vertaling van Jozef Janowski (1865-1935). Oorspronkelijk kreeg 
hij de opdracht van Princesse de Polignac, die in 1924 ‘een soort 
Pools Requiem’ bij hem bestelde, ‘een stuk voor solisten, koor 
en orkest’. Hij dacht direct aan ‘iets boers en kerkelijks, naïef 
devotioneel, een soort gebed voor de zielen’, maar de afspraak 
met De Polignac verzandde. 
In 1925 pakte Szymanowski het idee weer op toen een rijke 
industrieel hem vroeg een requiem te schrijven ter nagedachte-
nis aan zijn overleden vrouw. Eerder dat jaar had zijn eigen zus 
een dochtertje verloren en hij besloot de tekst van het Stabat 
Mater te gebruiken. Hij koos doelbewust voor de Poolse verta-
ling van Janowski vanwege de ‘ongewoon primitieve, bijna 
volksachtige eenvoud en naïviteit’. 
Het Latijnse origineel zou volgens Szymanowski zijn emotio-
nele zeggingskracht hebben verloren. De vertaling van Janow-
ski is rauwer en directer. Zo vertaalt hij de uitspraak ‘Fac, ut 
portem Christi mortem’ (‘Laat mij dragen Christus’ dood’) als 
‘Laat mij de dood door de beul aanvaarden’, een onverbloemde 
verwijzing naar Christus’ marteldood. 
In zes delen voert Szymanowski ons door een ontroerende 
klaagzang, waarin hij muzikaal teruggrijpt op Vlaamse polyfo-
nie, Poolse geestelijke muziek uit de vijftiende eeuw én volks-
muziek uit de Tatra. Het stuk is grotendeels gebouwd op de 
weemoedige, door elkaar meanderende lijnen waarmee fluit en 
klarinet het eerste deel openen. Aangehouden pedaaltonen in 
vooral de lage strijkers en een ruimhartig gebruik van parallelle 
tertsen en sexten creëren een archaïsche en gewijde sfeer, 
terwijl schrijnende dissonanten het verdriet verklanken, zoals 
de voor de streek rond Zakopane zo kenmerkende overmatige 
(‘Lydische’) kwart op de woorden ‘lieve maagd’ in het vijfde 
deel. 
Elk deel is qua stemmen anders bezet. Het breekbare eerste deel 
is voorbehouden aan solosopraan en vrouwenkoor. Het ritmi-
sche tweede deel is gezet voor gemengd koor en bariton, wiens 
geëxalteerde uithalen enigszins herinneren aan orthodox 
gezang. In het ingetogen ‘O Matko, źródlo wszech milości’ 
wordt een tedere solo van de alt begeleid door voornamelijk 
houtblazers, strijkers en het vrouwenkoor. Het hierop volgende 

De lyrische sopraansolo 
noemde Szymanowski de 
mooiste melodie die hij ooit 
had weten te schrijven 

Karol Szymanowski



11Ach hoe treurde en hoe streed zij,
Ach wat moederangsten leed zij,
ziende hem ten spot en hoon.

Wie, die zonder mederouwen
Christus’ moeder kan aanschouwen
in zo wrede foltering?

Wie wil niet in droevig wenen
met Maria zich verenen,
lijdend met haar lieveling?

Voor de zonden van de zijnen
zag zij Jesus zo in pijnen
en door gesels wreed gewond. 

Gans alleen zag zij hem lijden,
troosteloos de doodsstrijd strijden
in zijn laatste stervensstond.

Geef, o Moeder, bron van liefde,
dat ik voele wat U griefde,
dat ik met U medeklaag.

Dat mijn hart ontgloei van binnen,
in mijn Heer en God te minnen,
dat ik Hem alleen behaag.

Heilige Moeder, ach verhoor mij,
des gekruistes wonden boor mij
diep en krachtig in het hart.

’k Zie Uw Zoon bedekt met wonden
talloos om mijn vele zonden,
laat mij delen in Zijn smart.

geruisloos omslaan a.u.b.

We are the ones who ignored your pains 
Let you suffer from our greed 
Like spoiled children 
Blinded by your light.

Save yourself from us! *
Save us from ourselves! *
Save us! *

*  Ook in andere talen gezongen (vertaald door 
de solisten)

3. The Burning Earth ** 
The burning earth. The tremoring earth.
The rock seething, bleeding, upheaving!
Hurling forth tongues, flicking, licking,
Winding, entwining with fiery fingers.
The shrieking flames. The groaning 
flames.
Rolling, plunging in thundering waves
Gulping, gobbling with burning jaws
Cleaving us ... drowning us ... tearing us ...
... howling, roaring ocean of flames!

** Engelse vertaling: Robin Blanton

Rehnqvist – Silent Earth
tekst: Kerstin Perski

1. Silent Earth
Lonely earth
Silent earth
Seasons passing
Winds howling
Lakes glittering
Emptied
Fishless

2. We, Who Once Were 
We are the ones who once were 
Trod your paths
Buried our hearts
Deep in your soil

We are the ones who once sang 
Loved you, cried out to you 
Devoured your beauty 
Praised your sunsets 
Your dusks and your dawns 

O, jak drzała i truchlała
I bolała, gdy patrzała
Na synowskich tyle mąk.

II
I któż widząc tak cierpiącą
Łzą nie zaćmi się gorącą,
Nie drgnie, taki czując nóż?

I kto serca nie ubroczy,
Widząc, jak do krzyża oczy
Wzbila z bólu drętwa już?

Ach, za ludzkie rodu winy
Jak katowan był jedyny,
Męki każdy niosła dział.

I widziała jak rodzony
Jej umierał opuszczony,
Zanim Bogu duszę dal.

III
O Matko, źródlo wszech milości,
Daj mi uczuć moc żalości,
Niechaj z Tobą dźwignę ból.

Chrystusowe ukochanie
Niech w mym sercu ogniem stanie,
Krzyża dzieje we mnie wtul.

Matko, Matko milosiernie wejrzyj
Syna Twego ciernie w serce
Moje wraź jak w cel.

Rodzonego, męczonego,
Syna Twego ofiarnego
Kaźń owocną ze mną dziel.

Szymanowski – Stabat Mater

I
Stała Matka bolejąca,
Koło krzyża lzy lejąca,
Gdy na krzyżu wisiał Syn.

A jej duszę potyraną,
Rozpl akaną, poszarpaną
Miecz przeszywal ludzkich win.

O, jak smutna, jak podcięta
Byla Matka Boża Święta,
Cicha w załamaniu rąk.

Naast het kruis, met wenende ogen,
stond de Moeder droefgebogen,
waar haar zoon te lijden hing. 

Ach, hoe haar door ’t zuchtend harte,
medelijdend met zijn smarte,

’t zwaard van droefheid henenging.

O, hoe weende in pijn en rouwe,
die gebenedijde vrouwe,
Moeder van Gods enige Zoon.
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Dima Slobodeniouk
Dima Slobodeniouk is sinds 2013 
muziekdirecteur van het Orquesta 
Sinfónica de Galicia. Daarnaast staat hij 
voor orkesten als de Berliner Philhar-
moniker, het Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, het Bayerische 
Staatsorchester, het Gewandhausorches-
ter Leipzig, het London Philharmonic 
Orchestra, Het Koninklijk Concert-
gebouworkest en het NHK Symphony 
Orchestra. Hij werkte samen met 
solisten als Barbara Hannigan, Baiba 
Skride, Isabelle Faust, Patricia Kopa-
tchinskaja, Leif Ove Andsnes, Khatia 
Buniatishvili, Vilde Frang, Yuja Wang 
en Frank Peter Zimmermann. De in 

Moskou geboren Dima Slobodeniouk 
studeerde viool aan de Centrale Muziek-
school in Moskou bij Zinaida Gilels en 
Jevgenia Chugajev, en aan de Finse 
Sibeliusacademie. Hij studeerde direc-
tie bij Atso Almila, Leif Segerstam, 
Jorma Panula, Ilya Musin en Esa-Pekka 
Salonen. Van 2016 tot 2021 was hij 
chef-dirigent van het Symfonieorkest 
van Lahti en artistiek leider van het 
Sibelius Festival. In het AVROTROS 
Vrijdagconcert dirigeerde Dima Slobo-
deniouk sinds 2011 al onder meer 
Rimski-Korsakov, Sjostakovitsj, Schu-
mann, Lutosław ski, Beethoven, Sibelius, 
Prokofjev, Nielsen, Bartók, Brahms en 
Röntgen; vandaag dirigeert hij zijn 
eerste NTR ZaterdagMatinee.

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, 

Doe mij in liefde met U wenen
en met Jezus mij verenen
tot mijn stervensuur zal slaan.

Diep bedroefd kom ik U vragen
met U Jezus’ leed te dragen
en met U bij ’t kruis te staan.

Maagd der Maagden, uitverkoren,
wil mij in uw goedheid horen,
laat mij wenend bij U zijn.

Laat mij Christus’  doodsangst proeven,
om Zijn lijden mij bedroeven,
stil herdenken al Zijn pijn. 

Laat mij al de wrede plagen
en de dood van Christus dragen,
laat mij sterven zoals Hij.

Moge ik in ’t vuur niet branden,
neem o Maagd mijn zaak in handen
in het oordeel voor Gods troon.

Met Hem aan het kruis geklonken,
maak mij van de smarte dronken
om de liefde voor Uw Zoon.

Als mijn lichaam weg zal sterven,
doe mijn ziele dan verwerven
’t glorievolle Paradijs.

vertaling (uit het Latijn): Hélène Nolthenius

IV
Spraw, niech placzę z Tobą razem,
Krzyża zamknę się obrazem
Aż po mój ostatni dech.

Niechaj pod nim razem stoję,
dzielę Twoje krwawe znoje.
Twą boleścią zmywam grzech.

V
Panno słodka racz mozolem
Niech me serce z Tobą spolem
Na golgocki idzie skłon.

Niech śmierć przyjmę z katów ręki,
Uczestnikiem będę męki,
Razów krwawych zbiorę plon.

Niechaj broczy cialo moje,
Krzyżem niechaj się upoję
Niech z miłosnych żyję tchnień!

W morzu ognia zapalony,
Z Twojej ręki niech osłony
Puklerz wezmę w sądu dzień!

VI
Chrystus niech mi będzie grodem,
Krzyż niech będzie mym przewodem,
Łaską pokrop, życie daj.

Kiedy cialo me się skruszy,
Oczyszczonej w ogniu duszy
Glorię zgotuj niebo, raj.

vertaling: Józef Jankowski
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Aigul Akhmetshina
De Russische (mezzo)sopraan Aigul 
Akhmetshina debuteerde dit seizoen bij 
het Madrileense Teatro Real als Ange-
lina in La Cenerentola, als Fenena in 
Nabucco in de Staatsoper Hamburg, als 
Rosina in Il barbiere di Siviglia in de 
Deutsche Oper Berlin en als Maddalena 
in Rigoletto bij het London Royal Opera 
House. De rol van Polina in Schoppen-
vrouw staat gepland voor het Baden-
Baden Festival met de Berliner Philhar-
moniker onder Kirill Petrenko. Ook 
debuten bij de Metropolitan Opera, de 
Opéra national de Paris, de Bayerische 
Staatsoper, het Gran Teatre del Liceu en 
De Nationale Opera (Amsterdam) liggen 
in het verschiet. Zij zong rollen als 
Prins Orlofsky in Die Fledermaus in 
Tokyo, Varvara in Kát’a Kabanová bij het 
Glyndebourne Opera Festival en Car-
men bij de Deutsche Oper Berlin. 
Akhmetshina, opgeleid in de Basjkierse 
hoofdstad Oefa, volgde het Jette Parker 
Young Artists Programme bij het Royal 
Opera House (2017-2018), en wordt nog 
begeleid door Nailya Yusupova. Onder 
haar prijzen: de Grand Prix tijdens de 
International Hans Gabor Belvedere Sin-
ging Competition (Moskou, 2017).

Ewa Tracz
De Poolse sopraan Ewa Tracz studeerde 
aan de Karol Szymanowski Muziekaca-
demie in Katowice en volgde het pro-
gramma voor jonge artiesten bij de 
Nationale Opera van Polen en de 
Accademia Teatro alla Scala in Milaan. 
Ze won prijzen bij het Szymanowski-
concours 2018 en het Moniuszko-con-
cours 2016. Zij zong rollen als Micaëla 
in Carmen (Nationale Opera van Polen), 
Ulana in Paderewski’s Manru (Coperni-
cus Centre Chicago, Nationale Opera 
van Polen, Nationale Opera van Oekrai-
ne en de Opera van Lviv), Donna Anna 
in Don Giovanni (Koninklijke Opera van 
Warschau), Marguerite in Gounods 
Faust (Opera van Wrocław) en Konstanze 
in Die Entführung aus dem Serail, Gertrud 
in Hänsel und Gretel en Anna in Nabucco 
(La Scala). In Milaan zong zij ook Men-
delssohns Midsummer Night’s Dream; bij 
het Richard Strauss Festival in Gar-
misch-Partenkirchen gaf Ewa Tracz als 
‘Rising Star’ diverse recitals. Zij trad op 
met dirigenten als Marin Alsop, Marc 
Albrecht en Alexander Liebreich.

eerste uitvoering. Dohr soleerde bij 
dirigenten als Simon Rattle, Claudio 
Abbado, Daniel Barenboim, Bernard 
Haitink, Christian Thielemann, Daniel 
Harding, Gustavo Gimeno, Dima Slobo-
deniouk, Paavo en Neeme Järvi, John 
Storgårds en Marc Albrecht. Hij maakt 
deel uit van het Ensemble Wien-Berlin 
en het Philharmonisches Oktett Berlin 
en is kamermuziekpartner van Ian 
Bostridge, Mark Padmore, Maurizio 
Pollini, Lars Vogt, Kirill Gerstein, Kolja 
Blacher en Guy Braunstein. In oktober 
2021 trad hij voor het eerst op met 
Baiba en Lauma Skride. Dohr studeerde 
in Essen en Köln en was solohoornist in 
het Frankfurter Opernhaus- und 
Museums orchester, het Orchestre 
Philharmonique de Nice en het Deut-
sches Symphonie-Orchester Berlin, 
voordat hij in 1993 solohoornist bij de 
Berliner Philharmoniker werd. Hij is 
gastdocent aan de Sibeliusacademie in 
Helsinki en de Hochschule für Musik 
‘Hanns Eisler’ in Berlijn. Sinds 2015 is 
Stefan Dohr visiting professor aan het 
Royal College of Music, Londen.
Eerder in de Matinee: Hosokawa Moment 
of Blossoming (2011), Rihm Hoornconcert 
(2014)

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 
orkestdirectie en zang in zijn geboorte-
plaats Nijmegen en in Amsterdam. 
Meteen na zijn studie begon zijn sa-
menwerking met het Groot Omroep-
koor. 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 Amsterdam en het Nederlands 
Kamerkoor, en leidde het Radio Filhar-
monisch Orkest, het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest, het Residentie 
Orkest en het Orchestra Filarmonica di 
Torino.

Stefan Dohr
Voor hoornist Stefan Dohr schreven 
Toshio Hosokawa (Moment of Blossoming, 
première 2011, Berliner Philharmoni-
ker/Sir Simon Rattle), Wolfgang Rihm 
(Hoornconcert, première 2014, Mahler 
Chamber Orchestra/Daniel Harding), 
Herbert Willi (2008), Jorge E. López 
(2009), Johannes Wallmann (2010) en 
Dai Bo (2015) nieuw werk. Het Hoorn-
concert van Hans Abrahamsen, mede in 
opdracht van de Matinee geschreven, 
beleefde in januari 2020 in Berlijn zijn 
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16 17kaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina 
en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ 
twintigste-eeuwse componisten als 
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel, 
Henze, Ligeti en Messiaen. Op de 
palmares staan vele opera’s en koorwer-
ken uit de negentiende, twintigste en 
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

Het Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als Pablo 
Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael 
Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery 
Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin 
en Leopold Stokowski. De Amerikaan 
James Gaffigan is vaste gastdirigent 
sinds 2011. In seizoen 2023-2024 wordt 
hij opgevolgd door Stéphane Denève. 
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

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-

Orchestra en met het London Sym-
phony Orchestra onder Valery Gergiev. 
Kostas Smoriginas studeerde in zijn 
geboorteland Litouwen en maakte twee 
jaar lang deel uit van het Jette Parker 
Young Artist Programme van het Royal 
Opera House.

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. 

Kostas Smoriginas
Bas-bariton Kostas Smoriginas zong 
Escamillo in Carmen in de Berliner 
Staatsoper, bij de Berliner Philharmoni-
ker onder Sir Simon Rattle, de Osterfest-
spiele Salzburg, in Covent Garden, bij 
het Santa Fe Music Festival, in de 
Semper oper Dresden, bij de Bregenzer 
Festspiele, in La Scala en in Beijing. 
Vorig seizoen keerde hij terug bij de 
Bregenzer Festspiele als Monterone in 
Rigoletto; eerder zong hij Heerrufer 
(Lohengrin) en Sjtsjelkalov (Boris Godoe-
nov) in het Royal Opera House Covent 
Garden, Scarpia (Tosca) in de Opéra de 
Rouen, Jochanaan (Salome) in Oper Köln 
en Staatsoper Hannover, Kurwenal 
(Tristan und Isolde) in Keulen, Boston en 
in Carnegie Hall, de titelrol in Don 
Giovanni (Lausanne), Figaro in Le nozze di 
Figaro (Dresden), Tomski in Schoppen-
vrouw en de titelrollen in Jevgeni Onegin 
en Le nozze in de Nationale Opera van 
Litouwen, en in De demon (Rubinstein) 
en Aleko (Rachmaninov) in de Munt-
schouwburg. Hij zong Masetto in Don 
Giovanni in La Scala en bij het Festival 
d’Aix-en-Provence. Szymanowski’s Stabat 
Mater zong hij met Edward Gardner en 
het City of Birmingham Symphony 
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19CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Annelie Brinkhof
Elise van Es
Selma Harkink
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Bauwien van der Meer
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Elizabeth Poz
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Rachel Thompson
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen

ALT
Nicoline Bovens
Anne Marieke Evers
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Julia Mech
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Marie-Sande Papenmeyer
Anjolet Rotteveel
Anna Traub
Janneke Vis
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg

TENOR
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Dolf Drabbels
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Andre do Nascimento Cruz
   Gomes
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith
Georgi Sztojanov

BAS
Gert-Jan Alders
Coert van den Berg
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Palle Fuhr Jørgensen
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
Tiemo Wang

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF  
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen 

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Ruud Wagemakers
Nicoline van Santen

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Annemieke Huls

CELLO
Michael Stirling
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Sebastian Koloski
Georgios Kotsiolis
Tom Feltgen

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Servaas Jessen
Bastiaan Vliegenthart

FLUIT
Barbara Deleu
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Marjolein Koning
Gerard van Andel

KLARINET
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes

FAGOT
Jos Lammerse
Birgit Strahl

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook

TROMBONE
Herman Nass
Rommert Groenhof
Dominique Capello

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Marianne Smit

PIANO/CELESTA
Reinier van Houdt

ORGEL
Richard Ram

GR
OO

T 
OM

RO
EP

KO
OR

RA
DI

O 
FI

LH
AR

M
ON

IS
CH

 O
RK

ES
T

Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/VRIENDEN-VAN-HET-RFO

Vriend worden van het Omroepkoor? Kijk op 
 VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL



20 zaterdag 5 februari 2022, 13.00 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Oude muziek

GIACOMELLI’S MEROPE – 
OPERA VOOR FARINELLI 
EN CAFFARELLI

La Cetra Barockorchester Basel

Andrea Marcon dirigent

Merope Magdalena Kožená mezzosopraan 
Epitide Kangmin Justin Kim countertenor 
Licisco Carlo Vistoli countertenor 
Argia Beth Taylor mezzosopraan 
Trasimede Vasilisa Berzhanskaya mezzo-
sopraan 
Polifonte Emiliano Gonzalez Toro tenor 
Anassanddro Rachele Raggiotti mezzo-
sopraan 

Giacomelli Merope 
Nederlandse première

Andrea Marcon dirigeerde menige 
Vivaldi- opera in de Matinee. Nu keren 
hij en zijn La Cetra terug met Merope, de 
opera die zijn iets jongere tijdgenoot 
Giacomelli schreef voor de grootste 
castraten van zijn tijd.

Uiterst virtuoze Italiaanse laatbarok 
In 1732 schreef de Napolitaanse compo-
nist Riccardo Broschi de opera Merope, 
vooral bedoeld als paradepaardje voor 
zijn broer, de sopraan- castraatzanger 
Carlo Broschi, die beter bekend was en 
is onder de naam Farinelli. Nog geen 
twee jaar later doet de Noord-Italiaanse 
componist Geminiano Giacomelli daar 
nog een schepje bovenop. Ook hij 
schrijft een vocaal virtuoze Merope, met 
twéé beroemde castraatzangers in de 
hoofdrollen: Farinelli én de mezzoso-
praancastraat Gaetano Majorano, vooral 
bekend onder de naam Caffarelli. 
Beiden zouden in die periode ook 
figureren in de Londense operascene 
rondom Händel en Porpora.

‘De nachtegaal’ uit Merope stemde 
de koning goedgemutst
Giacomelli, componist van geestelijke 
muziek, oratoria en opera’s, werd 
hooglijk gewaardeerd door Benedetto 
Marcello, wat hem waarschijnlijk de 
opdracht opleverde om Merope voor het 
befaamde Teatro San Giovanni Gris-
tostomo in Venetië te schrijven. Toen 
Farinelli in zijn nadagen aan het 
Spaanse hof werkzaam was, schijnt hij 
de aria ‘Quell’usignolo...’ (Die nachte-
gaal) uit Merope steeds te hebben gezon-
gen om de depressieve koning op te 
monteren.

 ZATERDAGMATINEE.NL
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