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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!

Het meest onvergetelijk […] was de Goedevrijdagmuziek van 
Grauns Der Tod Jesu. […] Toen als uit één mond zachtjes het 
koraal Du, dessen Augen flossen begon, was er geen hart dat niet 
in eerbied aangegrepen werd door de heilige huivering van het 
moment.

Een oorgetuige*
 

Ook u heeft vast van die rituelen: jaarlijkse samenkomsten, 
uitjes en activiteiten met familie of vrienden die al zó lang 
vaste prik zijn, dat ze zelfs niet meer in de agenda hoeven. De 
nood aan momenten waarop we samen de pauzeknop indruk-
ken is misschien wel zo oud als de mens zelf. Maar waar dat 
soort gebruiken oorspronkelijk vaak gelinkt was aan religieuze 
feestdagen, is onze behoefte aan een liturgisch kader anno 
2022 behoorlijk klein geworden. De tradities zelf willen we 
natuurlijk voor geen geld kwijt. 
In de kunst vinden velen vandaag een nieuwe gids om via 
gezamenlijke ervaringen tot stilstand te komen. En dus trekken 
we in december met z’n honderdduizenden naar Händels 
Messiah en bezoeken we en masse passieconcerten in de aanloop 
naar Pasen. In dat laatste geval staat er doorgaans Bach op het 
menu: een Johannes- of Mattheuspassie als ultieme reboot. Het is 
bijna onvoorstelbaar dat die soundtrack nog niet zolang gele-
den behoorlijk anders klonk: voordat J. S. Bach de standaard 
werd, was er C. H. Graun, die met Der Tod Jesu een passie schreef 
met een radicaal nieuw geluid, een revolutionaire boodschap 
en een instant cult following. 

* Opgetekend in Irmgard Wirth, Berliner Biedermeier, 1972.

NOBEL MEDELEVEN

De empathische passie van Carl Heinrich Graun en Karl 
Wilhelm Ramler

61e seizoen 19 maart 2022

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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

Bestel of verleng nu 
uw abonnement
De nieuwe Matinee-
brochure 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 alleskun-
ner Jörg Widmann staat 
in de schijnwerpers. Hij is 
een van de opmerkelijk-
ste componisten van dit 
moment, die ook nog een 
wereldberoemd klari-
nettist 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 kunnen 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 

Podium Witteman
Het Calefax Reed Quintet 
heeft Gershwins Rhapsody 
in blue gearrangeerd voor 
hun unieke bezetting van 
vijf houtblazers. Mike 
Boddé is fan van de Franse 
componist, arrangeur en 
pianist Michel Legrand. 
Samen met jazzzangeres 
Anne Serierse brengt hij 
Legrands lied Summer Me, 
Winter Me uit de film The 
Picasso Summer in een 
Nederlandse vertaling.
zondag 20 maart 2022, 
NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

BENT U AL 
VRIEND?

 
WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5tonaliteit van verhevenheid, bezonnenheid en evenwicht. 
Sensibel maar nooit sensationeel, arm aan franje maar altijd 
elegant: met die stilistische inclinatie lijkt het weinig waar-
schijnlijk dat deze auteur en het tragische lijdensverhaal een 
ideale match zouden zijn. Maar precies die ongewone combina-
tie zou de sleutel tot het succes blijken.

Verlicht libretto
Ramlers libretto voor Der Tod Jesu is een typisch product van de 
Verlichting. De ruggengraat van de tekst is een herdefinitie van 
belangrijke theologische concepten in een zogenaamde ‘neolo-
gie’ die een radicale moralisering van het christendom voor-
stond. Wat voorheen een op dogma’s gestoelde geloofsleer was, 
werd hertekend tot een actieve, praktische beleefreligie in 
navolging van het voorbeeld van Christus. Ieder mens kreeg zo 
zelf de sleutel tot zijn zielenheil in handen: een opmerkelijke 
overtuiging die dankzij pleitbezorgers als August Friedrich 
Wilhelm Sack – hofprediker in Berlijn – stevig geworteld raakte 
in keurvorstelijke kringen. 
Vanuit deze spiritueel-filosofische visie wordt het duidelijk 
waarom Ramlers tekst, in tegenstelling tot oudere passies, niet 
de verlossing maar de vergeving centraal stelt; niet focust op de 
dood van Christus, maar op wie hij was: een toonbeeld van 
filantropie en de ultieme leraar in deugdzaamheid. Door het 
ervaren van Zijn onvoorwaardelijke liefde, oneindige medele-
ven en onbeschrijfelijke lijden zou het publiek zich geraakt en 
geïnspireerd voelen. 
Het voorbeelddenken van Sack echoot op elke pagina van Der 
Tod Jesu. In n°14, een lied voor koor, klinkt het letterlijk “Chris-
tus hat uns ein Vorbild gelassen, auf dass wir sollen nachfolgen 
seinen Fußstapfen.” (Christus heeft ons een voorbeeld nagela-
ten, zodat wij in zijn voetsporen zouden volgen) en in recitatief 
n°18 “Wer ist der Heilige, zum Muster uns verliehn” (Wie is die 
heilige, ons tot voorbeeld gegeven?). N°17, een duet voor sopra-
nen, legt de link tussen imitatie en educatie als het onderwerp 
‘vergeving’ ter sprake komt: “Solche Tugend lernt ein Christ” 
(Zo’n deugd leer je als christen). Door de relatie tussen de 
toehoorder en de tragische protagonist langs deze lijnen te 
hertekenen, plant Ramler de kiemzaadjes van zelfinzicht en 
-verbetering.

Carl & Karl
Begin achttiende eeuw behoorde Carl Heinrich Graun (1703/04-
1759) samen met de grote Johann Sebastian, Georg Philipp 
Telemann en Johann Adolf Hasse tot de absolute top van het 
Duitse muziekleven. Graun, zoon van een belastingontvanger 
en broer van twee andere muziekprofessionals, werkte zich na 
zijn studies aan de Kreuzschule in Dresden en de universiteit 
van Leipzig via het hertogelijke hof van Brunswijk-Wolfenbüttel 
op tot de muzikale hofhouding van Friedrich II ‘de Grote’ van 
Pruisen. Eens die tot koning was gekroond, benoemde hij 
Graun tot hofkapelmeester. 

Graun kwam zo in het middelpunt te 
staan van de gezaghebbende ‘Berlijnse 
School’, waartoe ook zijn broer 
Johann Gott lieb, Carl Philipp Ema-
nuel Bach, Johann Joachim Quantz en 
Franz Benda behoorden. Hij maakte 
naam als exponent van de Italiaanse 
stijl en pende in twintig jaar ongeveer 
evenveel opera’s bij elkaar. Toch was 
het een late, religieuze compositie 
waarmee hij zich in de geschiedenis-
boeken zou haken.  
De opdracht om een passiecantate te 
componeren kwam van Anna Amalia 
– de jongste zus van Friedrich II – na-
dat zij een uitvoering had bijgewoond 
van Ein Lämmlein geht und trägt die 
Schuld, een passie uit Grauns Bruns-
wijk-periode. Het libretto voor Der Tod 
Jesu gaf ze in bestelling bij een andere 
Berlijnse eminentie: Karl Wilhelm 

Ramler, professor logica en literatuur aan een kadettenschool 
en gerenommeerd auteur van odes en cantateteksten. Met Der 
Tod Jesu (1754), Die Hirten bey der Krippe zu Bethlehem (1757) en Die 
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu (1760) schreef Ramler een 
baanbrekende trilogie, die tot in de vroege negentiende eeuw 
door menig toondichter zou worden bezocht. 
Ramler, een voorvechter van klassieke waarden in de literatuur, 
meed pathetiek en emotionele extremen ten voordele van een 

Carl Heinrich Graun, 
met zijn vrouw Anna 
Dorothea, geschilderd 
door Antoine Pesne, 
ca 1733, coll. Stiftung 
Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Branden-
burg



6 7geduld, blijft opgeruimd, en hangt daar). De deugden die van 
Christus’ gedragingen afstralen, clusteren doorheen de 25 
nummers tot een geloofsprofiel met hoge ethische aspiraties: 
een checklist waaraan de toehoorder zijn eigen moraliteit kon 
toetsen.

Heerlijk hybride
In 1755, een jaar na de voltooiing van het libretto, koppelde 
Graun Ramlers radicaal moderne visie aan muziek die bruggen 
bouwt tussen tijden en stijlen. Met een bezetting van vier soli, 
vierstemmig koor, twee fluiten, hobo’s en fagotten, strijkers en 
basso continuo zorgde hij voor een rijkelijk debiet dat reliëf 
aanbrengt tussen de cantatenummers. Ook op het vlak van 
schriftuur koos Graun voor een mix: contrapuntische bravoure 
(let op de koorpassages!) en (in de recitatieven en aria’s) een 
meer cantabile, expressieve stijl die past in het preklassieke 
plaatje. En dus gaat het van knetterende fuga (n°14, ‘Christus 
hat uns ein Vorbild gelassen’) over galante stijl tot Mozartiaanse 
coloratuur-aria (n°19, ‘Singt dem göttlichen Propheten’) met 
alle mogelijke tussenstations. 
Daarmee slaat Graun een ander pad in dan Georg Philipp 
Telemann, die Ramlers libretto in hetzelfde jaar toonzette. 
Telemann – zijn oratorium ging precies een week (!) voor dat 
van Graun in première – gaf zijn publiek precies wat het 
verwachtte: explosieve barok, gul contrapunt, complexe stem-
menweefsels, gepast voor het hoogstaande onderwerp. Pas in 
dit licht komt de gedurfde opzet van Graun volledig tot z’n 
recht: zijn toonzetting van een van de meest canonieke Bijbel-
passages, bestemd voor het summum van het kerkelijke jaar, is 
een verkenning van nieuwe esthetische registers die hun 
validiteit in dit soort ernstige genres nog moesten bewijzen.

Zuchten, wenen, wenken
Graun was het gewend attractieve melodieën voor de Bühne te 
schrijven. Maar ook de dramaturgische inslag van zijn harmoni-
sche apparaat is opmerkelijk. Graun durft typische akkoordpro-
gressies en samenklanken te laten voor wat ze zijn, om meer 
kronkelige paden te kiezen. Dat gebeurt altijd in samenhang 
met de sfeer en emotie van de tekst. Zo is het geheel van woord 
en toon nooit choquerend en wordt er op het narratieve vlak 

Vertelling in perspectief
Dat oogmerk vertaalt zich naar een vertelling die de bekende 
opeenvolging van Bijbelscènes – van Gethsemane tot Golgotha 
– als uitgangspunt neemt, maar de dogmatische en historische 
aspecten (onder meer Christus’ proces voor de hogepriesters) 
links laat liggen. Het verhaal is verondersteld gekend te zijn 
door de toehoorder en wordt dus niet stapsgewijs ontvouwd. 
Ramler laat ook de evangelist, andere sprekende rollen of 
groepen personages zoals de turbae die we gewend zijn bij Bach, 
achterwege. Bovendien gebruikt hij, in de plaats van Bijbelcita-
ten, een directe en intense verteltrant. Meestal is een alwetende 
verteller aan het woord, die nu eens een mix van personages 
vertegenwoordigt, dan weer in de schoenen van ‘de gelovige’ 
staat. Hij representeert, observeert, interpreteert en reflecteert 
zijn indrukken, en spreekt altijd in de tegenwoordige tijd: een 
heel andere tone of voice dan die van de evangelies. 

De passages waarin Ramler het Bijbelverhaal het dichtst nadert, 
worden subtiel gekruid met noties van deugdzaamheid. In 
n°22 klinkt het “Nun triumphiert er laut, und spricht: Es ist 
vollbracht: Es ist vollbracht!” (Nu triomfeert hij luid en spreekt: 
Het is volbracht: Het is volbracht!) terwijl de evangelieteksten 
geen gewag maken van triomf maar stellen dat “Jezus 
schreeuwde en stierf”. In n°6 klinkt het “Erheitert steht er auf 
von der erstaunten Erde” (Opgemonterd staat hij op van de 
grond) waar de Bijbel benadrukt dat Jezus “treurig is tot de 
dood”. Een vergelijkbare heroriëntatie is er in n°16 waarin 
Jezus aan het kruis wordt beschreven als “Er leidet Es mit 
Geduld, bleibt heiter, und hängt da” (Hij verdraagt het met 

In tegenstelling tot oudere passies stelt Ramlers 
tekst niet de verlossing maar de vergeving centraal; 
hij focust niet op de dood van Christus, maar 
op wie hij was: een toonbeeld van filantropie 
en de ultieme leraar in deugdzaamheid.

Karl Wilhelm Ramler, 
schilderij door Anton 
Graff, 1772, coll. Alte 
Nationalgalerie, Berlijn



8 9De heruitvoering van Bachs Mattheuspassie vanaf 1829 door de 
Sing-Akademie – met aan kop een jonge Felix Mendelssohn – 
zette echter een proces van herijking in gang, dat de rest van 
het passierepertoire in de schaduw schoof. Daar zou Grauns 
partituur meer dan honderd jaar vertoeven, onder meer omdat 
de theologische strekking en de archaïsche taal van Ramler 
geen aanspraak meer vonden. 

De zijden van een dubbeltje
En zo raken we aan het debet van Der Tod Jesu. Want anders dan 
het inleidende citaat en de florissante receptiegeschiedenis 
doen vermoeden, was niet iedereen content met hun benade-
ring van het lijdensverhaal. Heel wat critici verweten de tekst 
van Ramler een gebrek aan religieuze diepgang en hekelden 
Grauns muziek als eenvoudig en dus inferieur. Vaak werden 
enthousiaste reacties van toehoorders doodgezwegen in de 
pers, of werd de ‘simpele smaak’ van het publiek als verklaring 
voor het succes gezien. 
Vanaf de negentiende eeuw liep een vergelijking van Grauns 
passie met die van Bach steevast uit op cassante metaforen als 
“een mooie dorpskerk naast de Dom van Keulen” (recensie uit 
1855). Later werd de contramine gevoed door weerzin tegen de 
lichtheid van de partituur, die ongepast werd geacht voor het 
onderwerp. De opgewekte, feestelijke soundtrack waarmee 
Ramler/Graun het heldenverhaal van Christus omlijstte, ge-
smaakt door Verlichte geesten, ging immers lijnrecht in tegen 
het sentimentalisme waarop evangelische en piëtistische 
revivals wel eens pleegden te steunen. Der Tod Jesu werd dan ook 
pas laat opgepikt door de oudemuziekbeweging, en het duurde 
tot 1972 voor het werk voor het eerst op plaat verscheen. Op het 
vlak van aandacht en weerklank trok Telemann dan misschien 
toch nog aan het langste eind. Hij nestelde zich in de troonzaal 
waar Bach en andere titanen resideren, en sprokkelde met Der 
Tod Jesu een mooie opnameportfolio en een handvol goede 
producties bij elkaar. Grauns ‘coole’ passie moet zich na haar 
explosieve start opnieuw een niche in het concertleven kerven: 
een lastige klus in een sterk verzuilde muziekmarkt, maar net 
daarom een uitstekende bestemming voor uw applaus.

Sofie Taes

dubbele impact gecreëerd. Dat is het duidelijkst in die passages 
waar Graun aan het woordschilderen gaat. In sopraanaria n°7, 
bijvoorbeeld, waarin er naast “het steile pad naar de tempel van 
de deugd” ook langs toonladders geklommen wordt, of in n°2, 
waar “zijn adem is zwak” vergezeld gaat van een collectieve 
zucht. 

Naast vijf koornummers, zes aria’s en acht recitatieven sluit 
Graun ook zes koralen in die – net als bij Bach – voor rust en 
reflectie zorgen. Gedeeltelijk ontleend aan een verzameling 
Duitse hymnen, gedeeltelijk gedicht door Ramler, is het meren-
deel van de koralen eenvoudig getoonzet als homofone koorlie-
deren. Dat Graun opent met het overbekende ‘O Haupt voll Blut 
und Wunden’ is uiteraard geen toeval: als motief van ver-
trouwdheid helpt de melodie het oor over de drempel om de 
toehoorder meteen in de passietijd te plaatsen. 

Religie wordt mythe
De première van Der Tod Jesu in de Berlijnse kathedraal (26 
maart 1755) genoot zoveel weerklank dat het werk het volgende 
jaar al werd hernomen. De Sing-Akademie zu Berlin zou de 
hype voeden met een jaarlijkse heruitvoering op Goede Vrijdag: 
een traditie die tot in 1884 werd voortgezet. De populariteit van 
het werk werd verder aangezwengeld door de uitgave van de 
partituur in 1760. Van de vele herdrukken die in daaropvolgen-
de decennia verschenen, was er ook eentje in het bezit van 
Beethoven, die het werk bestudeerde ter voorbereiding van zijn 
oratorium Christus am Ölberge. 

De première van Der Tod Jesu in de Berlijnse kathedraal 
(26  maart 1755) genoot zoveel weerklank dat het werk het 
volgende jaar al werd hernomen. De Sing-Akademie zu Berlin 
zou de hype voeden met een jaarlijkse heruitvoering op Goede 
Vrijdag: een traditie die tot in 1884 werd voortgezet. 
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Shunske Sato
Sinds seizoen 2018-2019 is Shunske Sato 
artistiek leider van de Nederlandse 
Bachvereniging. Leidend vanaf de eerste 
lessenaar voert hij het ensemble aan 
met frisse blik in programma’s met 
muziek van Bach en tijdgenoten. Hij is 
tevens concertmeester van Concerto 
Köln en was als leider te gast bij onder 
meer het Freiburger Barockorchester, 
het Australian Brandenburg Orchestra 
en het Residentie Orkest. Hij speelt 
viool vanaf zijn tweede en studeerde 
aan Juilliard School New York, in Parijs 
en München, bij Dorothy DeLay, Masao 
Kawasaki, Gérard Poulet en Mary 
Utiger. In 2010 won hij de publieksprijs 
én de tweede prijs van het Johann 
Sebastian Bach Concours in Leipzig. Hij 
soleerde over de hele wereld bij onder 

meer het orkest van de Deutsche Oper 
in Berlijn, het NHK Symphony Orches-
tra, het Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, de Academy of 
Ancient Music en The Australian 
Brandenburg Orchestra. Zo werkte hij 
samen met dirigenten als Richard 
Egarr, Christopher Hogwood, Václav 
Luks, Kent Nagano en Jos van Veldho-
ven. Shunske Sato is hoofdvakdocent 
barokviool aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Hij woont in Nederland, is 
getrouwd met pianiste Shuann Chai en 
heeft een dochter. Volgend Matineesei-
zoen (22 april 2023) staan vier cantates 
van Graupner op het programma.
Eerder in de Matinee: Di Rossi Il sacrifizio 
di Abramo (2018), Keiser Brockes-Passion 
(2021)

Johanna Soller
Johanna Soller is artistiek leider van het 
door haar opgerichte barokensemble 
capella sollertia. Zij treedt op met het 
Freiburger Barockorchester, het Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rund-
funks, de Münchener Symphoniker en 
het Bach Collegium München. Engage-
menten brachten haar meermalen naar 
het Theater an der Wien en de Inter-
nationale Händel-Festspiele Göttingen; 
dit seizoen debuteert zij o.a. bij de 
Nederlandse Bachvereniging. Soller 
studeerde historische uitvoeringsprak-
tijk en klavecimbel in München bij 
Christine Schornsheim, koordirectie bij 
Michael Gläser, orgel en kerkmuziek bij 
Bernhard Haas en Edgar Krapp en 
volgde masterclasses bij Philippe Herre-
weghe (Collegium Vocale Gent), Hans 
Christoph Rademann (Gaechinger 
Cantorey), Frieder Bernius (Kammerchor 
Stuttgart), Pierre Hantaï en Menno van 
Delft. In 2020 werd zij onderscheiden 
met de Bayerische Kunstförderpreis. 

Rachel Redmond
Rachel Redmond begon haar carrière 
bij Le Jardin des Voix en William Chris-
tie. 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-Fest-
spiele Göttingen), Die Schöpfung (debuut 
bij de Academy of Ancient Music in het 
Barbican, Londen), tweemaal Bachs 
Johannes- Passion (bij The English Concert 
en Les Arts Florissants), Clorinda in 
Monteverdi’s Il combattimento di Tancredi 
e Clorinda en Belinda in Purcells Dido 
and Aeneas (beide bij het Helsinki 
Baroque Orchestra) en The Fairy-Queen 
van Purcell bij het Atelier Lyrique de 
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12 13ging in de afgelopen eeuw uitgegroeid 
tot een toonaangevend vocaal-instru-
mentaal ensemble van (inter)nationale 
betekenis. Het zijn spelers, zangers en 
(door)gevers van het werk van Bach en 
zijn tijd- en geestgenoten. De musici 
spelen op authentieke instrumenten en 
worden gedreven door nieuwsgierig-
heid en speelplezier. 
In seizoen 2021-2022 bestaat de Neder-
landse Bachvereniging honderd jaar. 
Sinds 1921 zetten zij zich met hart en 
ziel in om Bachs muziek met de wereld 
te delen, nu onder het motto ‘Bach voor 
iedereen’. Onder de artistieke leiding 
van Shunske Sato laten zij de veelkleu-
righeid van de oude muziek én van de 
Nederlandse Bachvereniging horen. Het 
gedachtegoed van nieuwe generaties 
leidt daarbij steeds tot veranderende 
invalshoeken. Zo ontdekken zij steeds 
opnieuw diepe lagen en verrassende 
schakeringen in Bachs fantastische 
muziek, terwijl ze oog houden voor de 
omgeving en omstandigheden waarin 
zijn muziek is ontstaan. 
Alles van Bach voor iedereen: dat is hun 
motto en hun missie. Jaarlijks geven zij 
ruim zestig concerten in binnen- en 
buitenland. Daarnaast kan iedere 
muziekliefhebber via youtube.com/
bach gratis genieten van alle werken 
die ze opnemen voor All of Bach. Via 
het Young Bach Fellowship leiden ze de 
barokmusici van de toekomst op, ze 
coachen amateurmusici in de regio 
Utrecht, en via een educatieprogramma 
brengen zij middelbare scholieren in 
aanraking met de fascinerende wereld 
achter de noten van Bach.

Ticciati, doet verschillende projecten 
met de Gaechinger Cantorey en Hans-
Christoph Rademann, onderneemt een 
tournee met Bachs Johannes-Passion met 
Collegium 1704 en Václav Luks en zingt 
de rol van Kuno in Webers Freischütz met 
het Freiburger Barockorchester en René 
Jacobs. Winckhler was van 2015 tot 2018 
in dienst bij de Niedersächsische Staats-
oper Hannover, waar hij onder andere 
Conte Almaviva (Le nozze di Figaro), 
Papageno (Die Zauberflöte), Albert (Masse-
nets Werther), Belcore (L’elisir d’amore) en 
Tom (Henze’s Die englische Katze) zong. 
Hij trad op met dirigenten als Peter 
Dijkstra, Jordi Savall, Masaaki Suzuki, 
Hans Graf, Jos van Veldhoven, Andrew 
Manze, Risto Joost, Matthew Halls en 
Pablo Heras-Casado. Matthias Winckhler 
treedt ook op als Liedzanger.

Nederlandse Bachvereniging
Opgericht in 1921 om Bachs Matthäus-
Passion uit te voeren in de Grote Kerk in 
Naarden, is de Nederlandse Bachvereni-

bij De Nationale Opera, was in het 
Grand Théâtre de Luxembourg te zien 
als Tanzmeister in Adriadne auf Naxos en 
stond tijdens de recente Ruhrtriennale 
als Robert/Schäfer/Schafbock in Bäh-
lamms Fest van Olga Neuwirth met 
Ensemble Modern. Op zijn repertoire 
staan tevens rollen als Mime (Der Ring 
des Nibelungen) en Hauptmann (Wozzeck). 
Beekman werkte met dirigenten als Sir 
Simon Rattle, Reinbert de Leeuw, Iván 
Fischer en Ed Spanjaard. Volgende 
week, in de Matinee van 26 maart, zingt 
hij de rol van Tichon Ivanyč Kabanov in 
Kát’a Kabanová van Janáček.
Eerder in de Matinee: o.a. Gebel Der 
leidende, sterbende und begrabene Jesus 
(2007), Martin Der Sturm (Adrian, 2008), 
Stravinsky Canticum Sacrum (2009), 
Rameau Les Indes galantes (Damon/Va-
lère, 2010), Stravinsky Les noces (2010), 
Strauss Salome (1. Jude, 2011), Glanert Ca-
ligula (Mucius, 2013), L. Boulanger Du fond 
de l’abîme (2018), Giordano Fedora (2021)

Matthias Winckhler
Matthias Winckhler, geboren en geto-
gen in München, studeerde aan de 
Universität Mozarteum Salzburg bij 
Andreas Macco en Wolfgang Holzmair 
en volgde masterclasses bij Matthias 
Goerne, Markus Hinterhäuser, Graham 
Johnson, Christa Ludwig, Malcolm 
Martineau, Bejun Mehta, Michele 
Pertusi, Rudolf Piernay, Peter Schreier, 
Bo Skovhus en Breda Zakotnik. Hij 
schreef het Mozart-Wettbewerb Salz-
burg 2014 op zijn naam. Dit seizoen 
treedt hij op met het Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin onder Robin 

Tourcoign. In de NTR ZaterdagMatinee 
van 15 oktober 2022 zingt Rachel 
Redmond de rol van Calipso in Ales-
sandro Scarlatti’s opera Telemaco.
Eerder in de Matinee: Keiser Brockes-Pas-
sion (Tochter Zion, 2021), Händel L’Allegro, 
il Penseroso ed il Moderato (2021)

Marcel Beekman
De Nederlandse tenor Marcel Beekman 
studeerde aan het Conservatorium in 
Zwolle en bij Margreet Honig. Hij brak 
internationaal door in de titelrol van 
Rameaus Platée in de befaamde Robert 
Carsen-productie in Theater an der 
Wien, die onlangs werd hernomen in 
Teatre del Liceu onder de baton van 
William Christie. Hij stond tijdens de 
Salzburger Festspiele in Monteverdi’s 
L’incoronazione di Poppea, eveneens met 
Christie, en als Aristée/Pluton in Offen-
bachs Orphée aux enfers. Hij vertolkte de 
rol van Nodrice in Sacrati’s La finta 
pazza in de Opéra Royal de Versailles, 
zong Vorst Nilsky in Prokofjevs De Speler 
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15SOPRAAN
Lauren Armishaw
Aldona Bartnik
Marta Paklar

ALT
Sofia Gvirts
Bernadett Nagy
Michaela Riener

TENOR
Pablo Gregorian
Adriaan de Koster
João Moreira

BAS
Donald Bentvelsen
Hidde Kleikamp
Pierre-Guy Le Gall White
Samuel Wong

EERSTE VIOOL 
Sayuri Yamagata concertmeester
Mayumi Sargent Harada 
Lidewij van der Voort

TWEEDE VIOOL
Pieter Affourtit aanvoerder
Manja Kruidhof-Okkerse 
Annelies van der Vegt

ALTVIOOL
Staas Swierstra 
Alaia Ferran

CELLO
Barbara Kernig
Anna Litvinenko

CONTRABAS
Hen Goldsobel

TRAVERSO
Marten Root
Doretthe Janssens

HOBO
Josep Domènech
Rodrigo Lopez Paz 

FAGOT
Benny Aghassi
Daphne Franquin 

KLAVECIMBEL
Siebe Henstra

ORGEL
Matthias Havinga

THEORBE
Shizuko Niori
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S zaterdag 26 maart, 13.30-ca 15.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Opera 4

KARINA CANELLAKIS 
DIRIGEERT KÁŤA 
KABANOVÁ
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Karina Canellakis dirigent
Krista Audere koordirigent

Kát’a Kabanová Amanda Majeski sopraan
Marfa Ignatĕvna Kabanová (Kabanicha) 
Katarina Dalayman mezzosopraan
Boris Grigorjevič Edgaras Montvidas tenor
Savjol Prokofjevič Dikoj Clive Bayley bas
Tichon Ivanyč Kabanov Marcel Beekman 
tenor
Váňa Kudrjáš Boris Stepanov tenor
Varvara Anna Lapkovskaja mezzosopraan
Kuligin Tim Kuypers bariton
Glaša Esther Kuiper mezzosopraan
Fekluša Lotte Verstaen alt

Janáček Kát’a Kabanová

Chef- dirigent Karina Canellakis dirigeert 
de tweede opera in onze Janáček cyclus: 
de fenomenale tragische opera Kát’a 
Kabanová, die teruggaat op een Russisch 
toneelstuk.

UITVOERING ZONDER PAUZE

De tragiek van de titelheldin
‘Aus einem Guss’, zo zou je deze opera 
van Janáček kunnen typeren, uit één 
stuk gegoten. Hoe divers de ingrediën-
ten ook lijken – Moravische volks-
muziek, pathetiek van Tsjaikovski, 
mysteriositeit van Debussy – in Kát’a 
Kabanová leidt alles onontkoombaar 
naar het tragische einde van de titelhel-
din, in één muzikale maalstroom. 
Gevangen in een liefdeloos huwelijk, 
geterroriseerd door een schoonmoeder 
en verlaten door haar geheime geliefde 
kiest Kát’a voor de vrijwillige dood. 
Janáček schreef deze opera toen hij 67 
jaar oud was, maar hij werd hiervoor 
geïnspireerd door zijn eigen onbereik-
bare geliefde, Kamila Stösslová.

Kát’a Kabanová veroverde de wereld
Zijn opera’s zijn deels gebaseerd op het 
Tsjechische en Moravische spraakritme, 
een techniek die de componist bij zowel 
Wagner en Moesorgski als bij Debussy 
had geleerd. Maar ondanks de dialoog-
vorm domineert eigenlijk het lyrisch-
dramatische cantabile het vocale 
klankbeeld. Dit, in combinatie met 
sterk ritmische passages en verrassende 
maatwisselingen, maakt hem een van 
de grote modernisten van de jaren 
tussen de twee wereldoorlogen. Met de 
première in 1921 in de Moravische 
hoofdstad Brno begon de zeer lang-
zame verovering van de internationale 
operawereld. Nu valt Kát’a niet meer 
weg te denken uit het grote repertoire.
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16 zaterdag 2 april, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Hedendaags 3

KRAANERG: XENAKIS’ 
AMBITIEUZE BALLET
Klangforum Wien

Sylvain Cambreling dirigent

Xenakis Kraanerg 
integrale balletmuziek - 
Nederlandse première 

Klangforum Wien brengt Kraanerg van 
Iannis Xenakis: intrigerende ballet muziek, 
die verbonden is met de sociale onrust 
van ’68.

Ballet zonder lineair verhaal
Met zijn 75 minuten is Kraanerg voor 
kamerorkest en vierkanaalssoundtrack 
het omvangrijkste en meest ambitieuze 
werk van Xenakis. De componist schreef 
het in 1968 voor de Franse choreograaf 
Roland Petit. Een van de belangrijke 
kenmerken van Xenakis’ muziek is de 

non-lineaire vorm. Al in zijn ‘opus 1’, 
Metastaseis (1954), is er weinig verband 
tussen de monolithische opening en 
het daaropvolgende seriële contrapunt. 
Uitgangspunt voor de compositie is de 
wiskundige groepentheorie, die maakt 
dat het werk zich presenteert als een 
auditief mozaïek. Geen lineair muzi-
kaal verhaal dus, maar een afwisseling 
tussen contrastrijke segmenten waarin 
orkestgroepen, elektronische geluiden 
en stilte elkaar afwisselen.

Muziek uit tijden van sociale onrust
De titel is een samenstelling van de 
Griekse woorden voor ‘volbrengen’ en 
‘energie’. Xenakis doelde daarmee op 
de persoonlijke strijd om obstakels te 
overwinnen, maar ook de sociale onrust 
van die tijd, die hem ongetwijfeld deed 
denken aan zijn eigen activiteiten als 
verzetsstrijder in Athene in de jaren 
veertig. Het leverde rauwe muziek op, 
die nog niet eerder in een Nederlandse 
concertzaal te horen was.
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