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HET ONUITBLUSBARE

Radio Filharmonisch Orkest

Osmo Vänskä, dirigent

Lawrence Power, altviool

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Ouverture Coriolan in c opus 62 1807

Anders Hillborg 1954
Altvioolconcert 2021
opdrachtwerk Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Zweeds Radio 
Symfonie orkest, Sinfonieorchester Basel, NTR ZaterdagMatinee, hr-Sinfonie-
orchester Frankfurt en Aspen Music Festival – Nederlandse première
Rage (frantic, constantly furious) –
Fade –
Still –
Cadenza –
Obodenus Lachrymae –
Ascension –
Rage

pauze

Carl Nielsen 1865-1931
Vierde symfonie ‘Het onuitblusbare’ opus 29 1914-1916
Allegro –
Poco allegretto –
Poco adagio quasi andante –
Allegro
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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.

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!

Podium Witteman zondag 6 maart
Paul Witteman ontvangt sopraan Jeanine De Bique. Hol-
land Baroque begeleidt haar in een aria uit Händels Deida-
mia. Pianist Daria van den Bercken speelt Rachmaninov en 
het Fibonacci-kwartet het Eerste strijkkwartet van Janáček.
zondag 6 maart 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Bestel of verleng nu uw abonnement
De nieuwe Matineebrochure is verschenen! Na twee 
lastige jaren is 2022-2023 hopelijk weer een ‘gewoon’
seizoen. Vanzelfsprekend op het buitengewone niveau 
dat u van de Matinee gewend bent, en natuurlijk weer 
met volle zalen. De duizelingwekkende muziek van de 
alleskunner Jörg Widmann staat in de schijnwerpers. Hij 
is een van de opmerkelijkste componisten van dit mo-
ment, die ook nog een wereldberoemd klarinettist is én 
als dirigent optreedt. Als iemand het verdient ‘de Mozart 
van nu’ te worden genoemd, dan is hij het wel... We 
hebben weer de mooiste namen naar de Matinee kun-
nen halen. Van Pierre-Laurent Aimard, Asko|Schönberg, 
William Christie, Lise Davidsen en Ensemble Modern tot 
Franco Fagioli, Venera Gimadieva, Hilary Hahn, Barbara 
Hannigan, Leila Josefowicz, La Cetra, Julia Lezhneva, Vox 
Luminis en Eric Whitacre.
 CONCERTGEBOUW.NL/NTR-ZATERDAGMATINEE

Beethoven – Coriolan
Ludwig van Beethoven gaf niet alleen baanbrekende impulsen 
aan de ontwikkeling van de symfonie, de pianosonate en het 
strijkkwartet, hij was ook de uitvinder van de programmatische 
concertouverture en, in het kielzog daarvan, het symfonisch 
gedicht. Voor het grootste deel zijn Beethovens ouvertures nog 
onderdeel van een groter geheel: opera (Leonore, Fidelio), ballet
muziek (Prometheus) of toneelmuziek (Egmont). Maar in het begin 
van de negentiende eeuw ontstond er in het Weense concertle
ven de gewoonte een programma te openen met een ouverture. 
Aanvankelijk ging het daarbij om bestaande werken, losgekop
peld van de oorspronkelijke bestemming. Maar Beethoven zag 
zijn kans schoon en presenteerde in 1807 een gloednieuwe losse 
ouverture, gebaseerd op Coriolanus, een toneelstuk van Joseph 
von Collin (en in het verlengde daarvan op Shakespeare). 
Oorspronkelijk gaf hij het werk de toevoeging ‘zum Trauerspiel 
Coriolan’ mee, maar die schrapte hij later en noemde het 
alsnog eenvoudigweg ouverture. Hij moet dat gedaan hebben 
vanuit overwegingen die hij ook maakte bij zijn Zesde symfonie, 
de ‘Pastorale’. Daar geeft hij in de 
partituur de toelichting ‘mehr Aus
druck der Empfindung als Mahlerey)’ 
– ‘meer uitdrukking van gevoelens 
dan schildering’. In zijn ouverture 
past hij hetzelfde procedé toe: de 
muziek is niet illustratief voor het 
verhaal, maar richt zich op de inner
lijke dramatische ontwikkeling van de 
hoofdpersoon. Uit weerwraak is de 
Romeinse veldheer Coriolanus van 
plan tegen zijn eigen volk ten strijde 
te trekken, wordt daarin door zijn 
echtgenote en zijn moeder geremd en 
ziet uiteindelijk van zijn krijgshaftige 
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@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

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

Julius Schmid: portret 
van Ludwig van 
Beethoven (ca. 1901) 
coll. Beethovenmuseum, 
Wenen
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Een belangrijke internationale mijlpaal was de samenwerking 
met de Zweedse popzangeres Eva Dahlgren. Voor haar schreef 
en arrangeerde Hillborg het album ‘Jag vill se min älskade 
komma från det vild’ (ik wil dat mijn geliefde uit de wildernis 
komt). Die samenwerking leverde hem in 1995 een Grammy 
Award op, maar belangrijker was het feit dat het album gediri
geerd werd door EsaPekka Salonen. Salonen vond dat het tijd 
werd dat Hillborg, na het kamerbrede klanktapijt voor Dahl
gren, zijn tanden zou zetten in een partituur met iets meer 
uitdaging. Het resultaat was Liquid Marble, een werk dat niet 
alleen in muzikale zin karakteristiek is voor Hillborg, maar ook 
zijn talent voor pakkende titels demonstreert. Een markant 
moment in de carrière van Hillborg werd in 1998 bereikt met 
het klarinetconcert Peacock Tales, geschreven voor danser/
klarinettist Martin Fröst, waarin mime en dans een geïntegreer
de rol spelen. Het succes van dit werk, dat in 2018 ook in de 
ZaterdagMatinee werd uitgevoerd, heeft de reputatie van 
Hillborg de definitieve duw gegeven. Inmiddels zijn er diverse 
soloconcerten van zijn hand verschenen, waaronder twee 
vioolconcerten, een celloconcert en dan nu een altvioolconcert. 

Het Altvioolconcert is een compact werk van twintig minuten en 
zeven segmenten die naadloos in elkaar overgaan. Hillborg 
heeft ze namen gegeven, als volgt: 
1. Rage (frantic, constantly furious) – 2. Fade – 3. Still – 4. 
Cadenza – 5. Obodenus Lachrymae – 6. Ascension – 7. Rage. 

Het hyperactieve eerste en laatste deel met een razende altviool 
op alle vier snaren maken gebruik van hetzelfde panische 
materiaal. Via ‘Fade’ (een term uit de popmuziek, waarbij de 

plannen af. In de muziek wordt die ontwikkeling treffend 
geïllustreerd. In de openingsmaten slaat Coriolanus nog vastbe
raden met de vuist op tafel, gesymboliseerd door de lage c in de 
contrabassen en fortissimoakkoorden als mokerslagen. In de 
slotmaten horen we in de stamelende pizzicati van de contra
bassen op dezelfde lage c hoe hij zich vertwijfeld in zijn zwaard 
stort.

Hillborg en The Beatles
Voor het eerst in lange tijd heeft Zweden weer een componist 
die écht internationaal meetelt: Anders Hillborg. Het beste 
bewijs daarvoor wordt geleverd door de lijst van opdrachtgevers 
van het Altvioolconcert dat vandaag zijn Nederlandse première 
beleeft: het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Zweeds 
Radio Symfonieorkest, Sinfonieorchester Basel, NTR Zaterdag
Matinee, hrSinfonieorchester Frankfurt en Aspen Music Festi
val. De wereldpremière vond plaats in oktober 2021 met altvio
list Lawrence Power en het orkest van Liverpool onder leiding 
van vaste gastdirigent Andrew Manze. Afgezien van het Ameri
kaanse Aspen Music Festival lijkt bovenstaand lijstje erop te 
wijzen dat Hillborg vooral in Europa gekoesterd wordt, maar 
het omgekeerde is net zo waar. De afgelopen decennia worden 
zijn werken vooral door de grote Amerikaanse orkesten ge
speeld, dankzij de inspanningen van dirigenten als EsaPekka 
Salonen en Alan Gilbert. 
Anders Hillborg werd geboren in Stockholm in 1954 en studeer
de daar aan de Muziekhogeschool, waar hij vooral veel opstak 
van het gastdocentschap van de Britse componist Brian Ferney
hough (1943), een componist die bekend staat om partituren 
die niet alleen buitengewoon moeilijk te ontcijferen zijn, maar 
ook zo klinken. Toen Hillborg in 1982 afstudeerde, maakte hij 
naar eigen zeggen een afspraak met zichzelf: tien jaar lang 
alleen maar componeren. Een vaste baan zou hem kunnen 
afhouden van zijn creatieve ontwikkeling. Nog geheel in de 
geest van Ferneyhough trok hij voor het eerst de aandacht met 
een werk voor zestienstemmig gemengd koor, Mouyayoum. Die 
partituur werd aanvankelijk onuitvoerbaar geacht, maar in 
1986 verzorgde het Zweeds Radiokoor de wereldpremière en 
inmiddels is het uitgegroeid tot het meest uitgevoerde werk 
van Hillborg. 

Anders Hillborg
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6 7nist Niels Gade. Op voorwaarde dat hij zich in het vioolspel zou 
bekwamen, werd Carl aangenomen. Hij was een briljante 
leerling en studeerde succesvol af, maar was nog steeds een 
arme boerenjongen. 
De volgende drie jaren waren moeilijke tijden voor de jonge 
musicus, die met lesgeven en schnabbelen net het hoofd boven 
water wist te houden. Zijn drang tot componeren was niet te 
stuiten, en voor een strijkkwartet van bevriende spelers schreef 
hij zijn eerste werken met een opusnummer. Daarmee wist hij 
op te vallen en door te dringen tot het Kopenhaagse concertpo
dium. Toen hij ook nog werd aangenomen als tweede violist in 
het orkest van de Koninklijke Opera brak de zon eindelijk door. 
De benoeming viel samen met het toekennen van een stipen
dium voor een studiereis door Europa, en in het voorjaar van 
1891 vertrok Carl naar Parijs. Daar maakte hij kennis met een 
jonge Deense die daar ook op studiereis was: Anne Marie 
Brodersen, dochter van een herenboer. Als kind was Anne Marie 
al bezig met het boetseren van dierenfiguren, en op de kunst
academie had ze zich ontwikkeld tot een talentvolle beeld
houwster. Tussen de twee was het liefde op het eerste gezicht, 
ze waren vanaf dat moment onafscheidelijk en trouwden een 
maand later in Florence.

muziek aan het eind van een song vaak langzaam wegsterft) 
komen we in rustiger dialogen met de sopraansax, de houtbla
zers en de strijkers, die afgerond worden met een cadens. 
Hillborg geeft in de partituur geen toelichting, maar de titel 
van het zesde segment licht een tipje van de sluier op. ‘Odobe
nus Lachrymae’ is Latijn voor ‘Walrustranen’, en kan niets 
anders zijn dan een verwijzing naar The Beatles, die hun 
thuishaven hadden in Liverpool. Zij brachten in 1967 het album 
‘Magical Mystery Tour’ uit, met daarop de song I am the Walrus, 
met in de tekst het refrein ‘I’m crying’. Het nummer werd 
geschreven door John Lennon, maar zeker net zo belangrijk is 
het aandeel van producer en arrangeur (en ‘vijfde Beatle’) 
George Martin, die het orkestaandeel verzorgde. Zonder ook 
maar een noot te citeren heeft Hillborg kennelijk inspiratie 
gevonden in de smoezelige glissandi van diens strijkers. Ook 
het verrassende einde, waaraan het hele orkest op ongebruike
lijke wijze deelneemt, moet wel geïnspireerd zijn door ‘The 
Walrus’.     

Nielsens Vierde symfonie
Onder gunstiger omstandigheden zou Carl Nielsen een opval
lend wonderkind zijn geweest, maar hij werd geboren als 
straatarme boerenjongen, als zevende van twaalf kinderen in 
het dorpje Sortelung op het Deense eiland Funen. Vader Niels 
Jørgensen was huisschilder en speelde wanneer hij maar kon 
op bruiloften en partijen viool en trompet om het karige 
inkomen op te krikken. De kinderen werkten buiten schooltijd 
bij boeren in de buurt – de kleine Carl was ganzenhoeder. De 
oudere kinderen emigreerden naar Amerika zodra ze de kans 
schoon zagen, maar Carl had geluk. Hij bleek een muzikaal 
talent te hebben en leerde als kleuter vioolspelen op de drie
kwartviool van zijn vader. Later kwam daar de trompet bij, en 
die werd zijn redding. Toen in de naburige stad Odense een 
plaats vrij kwam om in de plaatselijke politiekapel de trompet 
te blazen, deed de veertienjarige Carl mee aan het proefspel en 
won – de overige kandidaten waren achttien jaar en ouder. 
Eenmaal in Odense schafte hij een gammele piano aan, nam les 
bij een kroegpianist en begon met componeren. Vier jaar later 
durfde hij de grote stap te wagen en meldde zich bij de direc
teur van het Conservatorium in Kopenhagen, de Deense compo

Carl Nielsen als 
ongeveer 14jarige, en 
in 1908



8 9van de mens om te overleven en de onuitroeibare drang te 
scheppen. 
De Vierde symfonie opent met een oerknal – uit de klankmassa 
maken zich deeltjes los die het verdere verloop van het werk 
zullen gaan bepalen. Hier wordt een klinkende komeet de 
ruimte in geslingerd die onstuitbaar op zijn doel afgaat. In vier 
delen die zonder onderbreking in elkaar overgaan beschrijft hij 
zijn baan. In het eerste deel is de oorlog bijna tastbaar – niet 
alleen de Wereldoorlog die buiten woedt, maar ook de inner
lijke strijd die Nielsen te verwerken krijgt. Het obstinate eerste 
thema herbergt het kwaad: het interval van een overmatige 
kwart, die van oudsher bekend staat als de diabolus in musica 
(duivel in de muziek). Het tweede thema stelt daar de onschuld 
van de kinderziel tegenover. Nielsen was niet alleen een groot 
symfonicus, hij schreef ook bundels volksmelodieën die in 
Denemarken tot op de dag van vandaag door alle Deense 
schoolkinderen gezongen worden. Zo’n eenvoudig melodietje 
zal het verdere verloop van het werk, in de botsing van goed 
tegen kwaad, blijven heersen. 
Wanneer de strijd in het eerste deel is uitgewoed, vervolgen in 
het tweede deel de houtblazers met een serene cantilene. Alsof 
de componist zichzelf even rust gunt op een bankje buiten de 
dorpskerk – de kerk betreden zou Nielsen als overtuigd agnost 
niet doen. Het derde deel begint met een angstschreeuw in de 
hoge strijkers – alsof iemand uit een nachtmerrie ontwaakt. 
Wat volgt is een enigszins Mahleriaans aandoend adagio. De 
finale wordt aangekondigd door razendsnelle figuren in de 
hoge strijkers, die herinneringen oproepen aan Beethovens 
Ouverture Leonore III, dat symbool van echtelijke trouw. Dan volgt 
een van de meest spectaculaire momenten in het twintigste
eeuwse componeren: een ware titanenslag tussen twee pauke
nisten. Nielsen geeft in de partituur aan dat de spelers aan 
weerszijden van het orkest opgesteld moeten zijn. Daartussen 
probeert het kinderversje uit het eerste deel zich manmoedig 
staande te houden. Hier wil de componist laten klinken wat 
hem bezielt, ondanks alle rottigheid. Om Maarten ’t Hart te 
citeren: “De Vierde mag Nielsens Credo heten: leven noch 
muziek kunnen ooit uitgeroeid worden.”

Siebe Riedstra

Bij terugkomst in Kopenhagen begon het echte leven. Anne 
Marie won een aantal staatsprijzen en Carl zette zich aan het 
schrijven van zijn Eerste symfonie. Bepaald geen sinecure, want 
hij had tot op dat moment geen enkele ervaring met het schrij
ven voor groot orkest. Maar in de orkestbak van het operabe
drijf zoog hij de klanken om zich heen op als een spons. Mozart 
was zijn god, en Wagner bewonderde hij om zijn orkestrale 
wonderwerken. De symfonie moest en zou er komen, en toen 
hij na twee jaar werken klaar was, droeg hij haar op aan zijn 
geliefde Anne Marie. De dirigent van de Koninklijke Opera, 
Johan Svendsen, had vertrouwen in zijn componerende orkest
lid, en in 1894 vond de première plaats van de Eerste symfonie 
van Carl Nielsen. Het publiek moet stomverbaasd zijn geweest 
toen na afloop een jonge violist vanuit de achterste gelederen 
opstond om het daverende applaus in ontvangst te nemen.

Pas met de opera’s Saul og David en Maske-
rade lukte het Carl definitief door te 
breken in het Deense muziekleven. Hij 
mocht eindelijk zijn plaats bij de tweede 
violen verwisselen met die van dirigent 
van zijn eigen werken en kreeg een vaste 
aanstelling als kapelmeester. Als gevolg 
van intriges in het operahuis was hij in 
1914 terug bij af en nam gedesillusioneerd 
zijn ontslag. Tot overmaat van ramp kwam 
Anne Marie erachter dat Carl tijdens haar 
periodes van lange afwezigheid niet stil 
had gezeten en vader was geworden. 
Toen ook nog de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak, was de chaos compleet. In zijn 
eigen woorden: “… het is alsof de wereld 

uiteenvalt… nationale gevoelens, tot nu toe onderscheiden als 
iets verhevens en schoons, zijn verworden tot een geestelijke 
syfilis die ons vanuit lege oogkassen weerzinwekkend aan
grijnst.” Desondanks kon Nielsen te midden van deze ontredde
ring de drang om een nieuwe symfonie te scheppen niet weer
staan. Dat ze anders moest worden dan de drie voorafgaande 
stond van meet af aan vast. Hij wilde zijn persoonlijke levens
credo omzetten in klank en had daarvoor een naam paraat: Det 
Uudslukkelige – Deens voor Het Onuitblusbare. De onstuitbare wil 

“… het is alsof de wereld 
uiteenvalt… nationale 
gevoelens, tot nu toe 
onderscheiden als iets 
verhevens en schoons, 
zijn verworden tot een 
geestelijke syfilis die ons 
vanuit lege oogkassen 
weerzinwekkend aangrijnst.” 
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Royal Festival Hall, St John’s Smith 
Square, Queen’s Hall en Snape Maltings 
werden verspreid via social media. Via 
zijn Viola Commissioning Circle gaf hij 
eerder opdrachten voor soloconcerten 
van Gerald Barry en Anders Hillborg, en 
werken van Lera Auerbach en Magnus 
Lindberg zitten nog in de pen. Daar
naast gaf hij wereldpremières van voor 
hem geschreven partituren als Salonens 
Pentatonic Étude, MarkAnthony Turna
ges Power Play, Julian Andersons Prayer, 
Alexander Goehrs Hymn to Night, James 
MacMillans Altvioolconcert en Watkins’ 
Fantasy. De altviolist doceert aan de 
Hochschule der Kunst in Zürich en 
geeft wereldwijd masterclasses, bijvoor

Preis der deutschen Schallplattenkritik 
in 2013.
Eerder in de Matinee: Aho Minea (NP), 
Prokofjev Derde pianoconcert & Sibelius 
Vijfde symfonie (2012), Bach/Webern 
Ricercata, Brahms Vioolconcert & Hart-
mann Zevende symfonie (2013), Nielsen 
Ouverture Helios, Tsjaikovski Vioolconcert 
& Sibelius Eerste symfonie (2014), Szy-
manowski Concertouverture, Francesconi 
Vertical Invader (WP) & Beethoven Vijfde 
symfonie (2015), Fagerlund Ignite (NP), 
Bartók Tweede vioolconcert & Sibelius 
Vierde symfonie (2016), Fagerlund Water 
Atlas (WP), Beethoven Vierde pianocon-
cert & Nielsen Zesde symfonie (2018), 
Saariaho Ciel d’hiver, Rachmaninov Eerste 
pianoconcert & Beethoven Zesde symfo-
nie (2019)

Lawrence Power
De altviolist Lawrence Power speelde 
met orkesten als het Chicago Symphony 
Orchestra en Boston Symphony Orches
tra, Het Koninklijk Concertgebouwor
kest en het Sinfonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. Twaalf keer 
was hij te zien bij de BBC Proms, onder 
meer met het Altvioolconcert van Walton, 
On Opened Ground van Anthony Turnage 
en Remnants of Songs ... an Amphigory van 
Olga Neuwirth. Hij treedt ook graag als 
(alt)violist/dirigent op en leidt zijn 
eigen orkest Collegium. In coronatijden 
vroeg Power, een groot pleitbezorger 
van nieuwe muziek, componisten als 
Huw Watkins, EsaPekka Salonen, 
Cassandra Miller en ErkkiSven Tüür 
korte solowerken te schrijven. Zijn 
uitvoeringen zonder publiek in de 

2018, toen voor het eerst een Ameri
kaans orkest in ZuidAfrika optrad – die 
tweede tournee maakte deel uit van de 
viering van Nelson Mandela’s honderd
ste geboortedag en liep, mét ZuidAfri
kaanse musici, uit op een BBC Proms in 
Londen. Sinds hij in 2020 chefdirigent 
werd van het Seoul Philharmonic 
Orchestra speelde hij bij de opening en 
afsluiting van het Lotte Concert Hall 
Festival en nam werk van de Koreaanse 
componist Isang Yun op. Dit seizoen 
staan optredens met onder andere de 
orkesten van Pittsburgh, Antwerpen en 
Helsinki en het Tokyo Metropolitan 
Orchestra in de agenda. Eerder trad hij 
op met The Cleveland Orchestra, de 
symfonieorkesten van Philadelphia, San 
Francisco en Chicago, het Orchestre de 
Paris, het Deutsches SymphonieOrches
ter en het RundfunkSinfonieorchester 
in Berlijn, het London Philharmonic 
Orchestra en de orkesten van Shanghai, 
China, Hangzhou, Hong Kong en 
Taiwan. Hij coacht jonge dirigenten 
voor het Curtis Institute of Music 
Symphony Orchestra en het New World 
Symphony in Miami. Osmo Vänskä 
studeerde directie aan de Sibeliusacade
mie in zijn geboorteland Finland, maar 
begon zijn loopbaan als klarinettist. Hij 
speelt nog altijd kamermuziekprogram
ma’s. Zijn werk werd bekroond met de 
Royal Philharmonic Society Award, de 
Kunsten en letterenprijs van de Finlan
dia Stichting, en de Ditson Award van 
Columbia University, eredoctoraten van 
de universiteiten van Glasgow en 
Minnesota, de titel Conductor of the 
Year 2005 van Musical America en de 

Osmo Vänskä
In zijn laatste jaar bij het Minnesota 
Orchestra, waar hij achttien jaar lang 
chefdirigent was, begeleidde Osmo 
Vänskä enkele van zijn favoriete solis
ten, onder wie Joshua Bell en Lisa 
Batiashvili. En hij vervolgde ‘This Is 
Minnesota Orchestra’, een reeks uitvoe
ringen voor tv, radio en online publiek 
die in 2020, als antwoord op de corona
pandemie, van start ging en inmiddels 
werd genomineerd voor een Emmy 
Award. Hij ondernam bijzondere 
tournees in 2015 – het eerste optreden 
in Cuba van een Amerikaanse orkest 
sinds beide landen weer een diploma
tieke relatie waren aangegaan – en 
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1312 een concertzaal ooit zou kunnen 
herbergen. 
Het orkest wordt sinds 1 september 
2019 geleid door de Amerikaanse 
chefdirigent 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 
HerasCasado, 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 20232024 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
Wordt u ook vriend van het Radio Filhar-
monisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

beeld bij het Verbier Festival. Hij is 
oprichter en artistiek leider van het 
West Wycombe Chamber Music Festival. 
In kleinere bezetting treedt hij op als 
lid van het Nash Ensemble en werkt 
samen met musici als Steven Isserlis, 
Nicholas Altstaedt, Simon Crawford
Phillips, Vilde Frang, Maxim Vengerov 
en Joshua Bell. Lawrence Power bespeelt 
een altviool die Antonio Brenzi in 1590 
in Bologna bouwde. 
Eerder in de Matinee: Hindemith Sonate  
voor altviool opus 25/1 & Trauermusik 
(2013), Berlioz Harold en Italie (2015)

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 livepubliek 
dat vele tientallen malen groter is dan 
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ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
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EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Saskia Peters
Marjolein Spruit
Arwen Terlou
Anna Sophie Torn

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Casper Donker
Ephraim Feves

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Giles Francis
Anna Magdalena den Herder

CELLO
Michael Müller
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard
Renate Apperloo
Georgios Kotsiolis
Ketevan Roinishvili
Veerle Schutjens

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Stephan Wienjus
Len Bielars
Larissa Klipp
Dobril Popdimitrov
Bastiaan Vliegenthart

FLUIT
Barbara Deleu
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Aisling Casey
Marjolein Koning
Yvonne Wolters

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Jaap de Vries

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Margreet Mulder
Sander van Dijk

TROMPET
Raymond Rook
Hans Verheij
Ramon Wolkenfelt

TROMBONE
Tim Ouwejan
Rommert Groenhof
Wilco Kamminga

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen
Theun van Nieuwburg

PIANO
Stephan Kiefer

SOPRAANSAXOFOON
Femke IJlstra



14 15zaterdag 19 maart, 14.15-ca 15.45 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Oude Muziek 4

NEDERLANDSE 
BACHVERENIGING: 
DER TOD JESU

Koor en orkest van de  
Nederlandse Bachvereniging

Shunske Sato dirigent

Rachel Redmond sopraan
Marcel Beekman tenor
Matthias Winckhler bas

Graun Der Tod Jesu

Enkele weken voor Goede Vrijdag brengt 
de Nederlandse Bachvereniging een min-
der gebruikelijke versie van het lijdens-
verhaal: Der Tod Jesu.

Grauns reflectie op  
het lijdensverhaal
Het was geen bittere strijd maar een 
kwestie van serendipiteit: Carl Heinrich 
Graun en Georg Philipp Telemann 
zetten het oratoriumlibretto Der Tod Jesu 
zowat gelijktijdig op muziek. Maar het 
resultaat had niet meer verschillend 
kunnen zijn. Telemann hield het op 
complexe NoordDuitse barok. Graun 
koos voor een meer operateske zetting 
die op reflectie focust. De diepe tragiek 
van Christus’ marteldood maakte plaats 
voor een net zo indrukwekkende 
Empfindsamkeit.

Passiemuziek, voordat Bach de 
standaard werd
Van bij het begin werd Der Tod Jesu zowel 
geliefd als gewraakt. Ondanks de 
kritiek zou Der Tod Jesu zowat overal in 
Duitsland jaarlijks weerklinken op 
Goede Vrijdag, totdat de passiemuziek 
van Bach de fakkel in de negentiende 
eeuw overnam. Met de Nederlandse 
Bachvereniging krijgt Grauns maître 
d’oeuvre, een sleutelwerk in de overgang 
van laatbarok naar preklassiek, de 
ereplaats die het toekomt.

 ZATERDAGMATINEE.NL

Hoe houd je de traditie van de Russisch- 
orthodoxe muziek actueel? Fascinerend: 
Arvo Pärt en Alfred Schnittke kozen een 
volledig eigen pad.

Schnittkes ontheemdheid
Ontheemd, zo voelde Alfred Schnittke 
zich als WolgaDuitser van joodse 
komaf in SovjetRusland. Dat klinkt 
door in zijn muziek. Van zijn ‘ongebon
denheid’ maakte hij zijn kracht: met 
zijn polystilisme wist hij de wereld te 
veroveren. Oude muziek, romantiek, 
neoclassicisme en naoorlogs moder
nisme: Schnittke zocht en vond de 
grootste gemene deler. In zijn koorwer
ken bracht hij zelfs de katholieke en de 
Russischorthodoxe traditie bijeen. De 
Boetepsalmen, in 1988 geschreven ter 
viering van 1000 jaar christendom in 
Rusland, behoren tot zijn meesterwer
ken. Intense muziek is het.

De ingetogen Arvo Pärt
De Est Arvo Pärt putte voor zijn Kanon 
Pokajanen net als Schnittke uit geeste
lijke teksten. Met zijn deels op het 
geluid van Russisch klokgelui geïnspi
reerde ‘tintinnabullistijl’ koos hij een 
meer ingetogen klank. Zijn in 1990 
geschreven The Beatitudes, voor gemengd 
koor en orgel, daagt het Groot Omroep
koor uit zich van zijn meest verstilde 
kant te laten horen.

 ZATERDAGMATINEE.NL
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S zaterdag 12 maart, 14.15-ca 16.10 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie GOK & Friends 3

PÄRT, SCHNITTKE EN DE 
RUSSISCHE KOORTRADITIE
Groot Omroepkoor

Benjamin Goodson dirigent

Laurens de Man orgel

Pärt Gebet nach dem Kanon uit Kanon 
Pokajanen
Pärt Pari intervallo
Pärt The Beatitudes
Schnittke Twaalf boetepsalmen
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
Vrienden van de Matinee op te nemen in uw  
testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

en de 
hoge 

karakter

van onze
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