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Cappella Mediterranea

Leonardo García Alarcón dirigent

Deidamia Mariana Flores sopraan
Achille Samuel Mariño countertenor
Ulisse Gabriel Jublin countertenor
Diomede Valerio Contaldo tenor
Licomede Alejandro Meerapfel bas
Eunuco Kacper Szelążek countertenor
Nodrice Marcel Beekman tenor
Aurora / Giunone Julie Roset sopraan
Tetide / Vittoria Fiona Mcgown mezzosopraan
Vulcano / Giove / Capitano Alexander Miminoshvili bas-bariton
Fama / Minerva Norma Nahoun sopraan

Francesco Sacrati 1605-1650

La finta pazza 
drama in een proloog en drie bedrijven
libretto Giulio Strozzi
première Venetië, Teatro Novissimo, carnavalsseizoen 1641
Nederlandse première

pauze na de zesde scène van het tweede bedrijf

boventiteling Jurjen Stekelenburg 
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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 verhaal lijkt eenvoudig. Nadat een orakel heeft voorspeld 
dat Achilles zou sneuvelen als hij in de Trojaanse oorlog zou 
vechten, verbergt zijn moeder hem – vermomd als prinses – op 
het eiland Skyros tussen de dochters van de koning. Achilles 
wordt verliefd op prinses Deidameia en dat is wederzijds. Uit 
hun geheime relatie wordt een zoon geboren, Pyrrhus, wiens 
bestaan op zijn beurt geheim wordt gehouden. De helden 
Odysseus en Diomedes gaan op Skyros op zoek naar Achilles, 
omdat ze zonder hem de Trojanen niet kunnen verslaan. 
Wanneer Achilles besluit zich bij de strijd aan te sluiten, doet 
Deidameia alsof ze gek is geworden, met als doel Achilles op 
het eiland te houden en erkenning van haar vader te krijgen 
voor hun relatie en zoon.
In werkelijkheid is dit echter een typisch verhaal uit de begin
tijd van de publieke opera; vol dubbele bodems, subtiele ironie 
en geraffineerde verwijzingen naar de verworvenheden van de 
Venetiaanse republiek.

De ‘hit’ uit Venetië
La finta pazza, ‘de geveinsde gekkin’ – de dubbelzinnigheid 
begint al bij de titel – ging in 1641 in première als opening van 
het Teatro Novissimo, het eerste operahuis dat niet in handen 
was van een adellijke familie, maar van de Accademia degli 
Incogniti, het in 1630 opgerichte illustere genootschap van 
vrijdenkers dat fungeerde als een officieuze politieke macht. 
Het verhaal wil dat opera in het prille begin een besloten spel 
aan het hof was, terwijl in Venetië iedereen een kaartje kon 
kopen. In werkelijkheid leek het publiek in de Venetiaanse 
theaters verdacht veel op de gasten aan de besloten hoven; 
voornamelijk de adel en de gegoede burgerij hadden genoeg 
geld voor toegangskaarten. Het was de tijd dat gokken, seks
werk en opera onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Een 
opera speelde bijvoorbeeld van middernacht tot drie uur en 
was slechts onderdeel van een nacht hoeren en snoeren.

DE EERSTE WAANZINSCÈNE, DE 
EERSTE DIVA, DE EERSTE...

61e seizoen 7 mei 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

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL

Bestel nu uw abonnement  voor 2022-2023!
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 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 Ma-
tinee 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
De Belgische pianist Julien 
Libeer speelt muziek van 
zijn nieuwe album ‘Bach & 
Beyond’. Floris Kortie gaat 
op zoek naar het laagste 
van de lage instrumenten. 
Huisband Fuse neemt de 
Indiase tablaspeler Niti 
Ranjan Biswas mee.
zondag 8 mei, NPO 2, 
18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 
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fluïde, gestuurd door de genderrol die op een bepaald moment 
het beste bij een bepaalde situatie past. Welke kleren hij ook 
draagt, Achilles zal altijd Achilles zijn: in ogni habito Acchille, 
Acchille è sempre. We horen hoe heerlijk het is jezelf te transfor
meren van man in vrouw of van vrouw in man, als cambio di 
natura, transformatie van de natuur. Meer dan maskerade moet 
de vermomming als transformatie worden opgevat, een thema 
van de hele opera. Diomedes merkt aan het eind op dat alles op 
het eiland van natuur lijkt te zijn veranderd; zware stenen 
drijven en fijn stof zinkt.

Muzikale vondsten
In de opera zitten subtiele verwijzingen gericht op specifieke 
delen van het publiek. Neem de op het eerste oog bizarre scène 
waarin Achilles een duel met de Kapitein aangaat, met als inzet 
Achilles’ stelling dat een jonge minnaar zijn liefde en liefdes
object naar believen kan veranderen. Op macroniveau is dat 
herkenbaar voor de mannen die zich een operakaartje konden 
permitteren. Van verschillende walletjes snoepen was dagelijk
se praktijk in Venetië, met weeshuizen vol kinderen waarvan 
beide ouders nog leefden, omdat welgestelde papa’s volgens 
katholieke barmhartigheid hun liefde bij voorkeur met de 
complete Serenissima deelden. Op microniveau lijkt de scène 

In de zeventiende eeuw was La finta pazza een hit. Dat was nogal 
een verdienste, want in de begintijd van de publieke opera was 
de concurrentie moordend, moest elke nieuwe opera beter zijn 
dan de vorige, en betekende kwaliteit: een intrigerender plot, 
spannendere muziek, en een sterkere samenhang tussen de 
twee. Vernieuwing was ook een prestatie gezien de twee in 
Venetië actieve zwaargewichten: Monteverdi en Cavalli.

Transformatie van de natuur
La finta pazza leidde tot de eerste operadiva, Anna Renzi, en de 
geboorte van de waanzinscène van heldinnen, die zou uitmon
den in Donizetti’s Lucia di Lammermoor. Het is ook de eerste 
Italiaanse opera die in Parijs werd uitgevoerd, in 1645. In 1984 
ontdekte musicoloog Lorenzo Bianconi op Isola Bella de parti
tuur van deze ‘reizende’ versie, die in 2018 tot een schitterende 
kritische editie van de Fondazione Giorgio Cini leidde, al kan 
de muziek niet met zekerheid voor de volle honderd procent 
aan Francesco Sacrati worden toegekend. Het libretto is van 
Giulio Strozzi – vader van componist Barbara. Hij was lid van de 
Accademia degli Incogniti. Veel van haar leden hadden gestu
deerd bij filosoof Cesare Cremonini, die verschillende keren 
voor de inquisitie was gebracht. De libertijnse Incogniti verde
digden de geldigheid van verschillende standpunten over 
hetzelfde onderwerp en leerden elke propositie in twijfel te 
trekken. Hun motto was Ignoto Deo, aan de onbekende God – in 
de praktijk deden ze alles wat God verboden had. Met hun 
nadruk op Aristoteles, liefde voor debat en waardering van 
dubbelzinnigheid, drukten ze een stempel op de ontwikkeling 
van de opera. Maar liefst twee libretto’s van Monteverdiopera’s, 
Il ritorno d’Ulisse in patria van Giacomo Badoaro en L’incoronazione 
di Poppea van Giovanni Francesco Busenello, kwamen uit hun 
koker.
Hun vrijzinnige opvattingen over vrouwenrechten en andere 
morele kwesties brachten de Incogniti geregeld in conflict met 
het Vaticaan. Ook La finta pazza stelt zo’n kwestie aan de orde: 
gender. Een eunuch als lid van het koninklijk hof is op zich al 
opmerkelijk, maar de ambigue kwestie bij uitstek is de ver
momming van Achilles. Die lijkt op het eerste gezicht functio
neel, en op het tweede gezicht typisch Venetiaans in een opera 
die voor het carnavalsseizoen was gecomponeerd, maar blijkt 

Anna Renzi (ca 1644)

Titelblad en begin van 
de synopsis van La finta 
pazza (Venetië, 1641)



76 probeert te helpen. Achilles wil een 
duel houden, met als inzet zijn stelling 
dat een jonge minnaar van verschil
lende walletjes kan snoepen. Het is de 
Kapitein die het duel aangaat. In de ban 
van de wapens vergeet Achilles Deida
meia, maar Deidameia wil onder geen 
beding Achilles opgeven. 
Nadat Achilles het duel heeft gewon
nen, maakt hij samen met Odysseus en 
Diomedes alles klaar voor vertrek. 
Intussen neemt Deidameia zich voor tot 
het uiterste te gaan om haar doel te 
bereiken. De eunuch vertelt aan Diome
des dat Deidameia als gevolg van het 
ophanden zijnde vertrek van Achilles 
haar verstand heeft verloren. Vanwege 
de wartaal die ze uitslaat wordt ze 
vastgeketend. 

Derde akte
Deidameia is ogenschijnlijk nog steeds 
gek en biecht in die toestand aan haar 
vader op dat ze een relatie met en een 
kind van Achilles heeft. Hoewel Lycome
des niet weet wat waarheid is en wat 
waanzin, is hij blij omdat de held 
Achilles zijn schoonzoon kan worden 
en keurt het huwelijk goed.
Odysseus aanschouwt met ironisch 
genoegen de reden van vertraging van 
het vertrek. Hij adviseert de eunuch, die 
op weg was een medicijn tegen gekte te 
halen, om in plaats van de vertrouwde 
kruiden te kiezen voor een alternatieve 
remedie: een appetijtelijke jongeman. 
Achilles treft Deidameia vastgebonden 
aan en eist haar vrijlating. Terwijl ze 
ogenschijnlijk slaapt, zegt ze dat de 
enige remedie tegen haar waanzin de 

Proloog
De personificaties van roem en dage
raad begroeten Odysseus en Diomedes 
bij het aanmeren op het eiland Skyros.

Eerste akte
Geïnspireerd door Juno gaan Odysseus 
en Diomedes op Skyros op zoek naar 
Achilles. Diomedes is opgewekt, omdat 
hij hier ooit voor het hof werkte en nog 
steeds heimelijk verliefd is op diens 
dochter Deidameia. De Kapitein leidt 
het tweetal naar koning Lycomedes. In 
het gynaikeion, het vrouwengedeelte 
van het koninklijk paleis, ontdekt de 
als prinses vermomde Achilles dat de 
twee vreemdelingen krijgers zijn die 
rekruteren voor de oorlog tegen Troje. 
Achilles heeft daar wel zin in, maar 
Deidameia wil dat hij blijft. Achilles 
probeert het te sussen door te beloven 
met haar te trouwen.
Als Odysseus en Diomedes in het 
gynaikeion worden voorgesteld aan de 
meisjes, beginnen deze te vechten om 
de geschenken van bloemen en linten 
die het tweetal heeft meegebracht. 
Achilles blijkt slechts geïnteresseerd in 
het wapen van Odysseus en ontmaskert 
daarmee zichzelf. Hij besluit uiteinde
lijk zich bij de strijd aan te sluiten. 
Iedereen ziet uit naar het vertrek naar 
Troje, zelfs Deidameia, omdat ze ervan 
uitgaat na de oorlog met Achilles te 
trouwen.

Tweede akte
Diomedes hoopt nog steeds dat de 
verliefdheid voor Deidameia wederzijds 
is, terwijl Odysseus hem uit de droom 

bestemd voor de leiding van de Incogniti, als kennelijke parodie 
op het verbaal kruisen van degens. Bovendien weigert Odysseus 
het duel, omdat hij beweert te zullen sterven als trouw min
naar. Dat lijkt weer een toespeling op zijn rol in Il ritorno d’Ulisse 
in patria, een opera van het seizoen ervoor, die op dat moment 
in reprise ging in Teatro SS. Giovanni e Paolo. Zo word je 
teruggekatapulteerd naar het Venetië van die tijd, en die 
actuele thematiek wekt de suggestie dat men niet per se voor 
de eeuwigheid schreef.

Wat wordt er nu aan de orde gesteld, in een ogenschijnlijk 
eenvoudig verhaal met daadwerkelijk veel dubbele bodems en 
subtiele verwijzingen? Betekenis moet worden gezocht in de 
muziek, die sinds Monteverdi werd gedicteerd door de inhoud 
van de tekst. Die manifesteert zich in La finta pazza via melodi
sche en harmonische vondsten die klinken alsof ze door een 
onbekende God zelve zijn gegeven.

Erwin Roebroeks

toneelbeeld door 
Giacomo Torelli voor 
de Parijse voorstelling 
van La finta pazza 
(1645); acte II:8III:4; 
gravure door Nicolas 
Cochin
pagina 8: acte III:58
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98 Leonardo García Alarcón
Na een pianostudie in Argentinië 
verhuisde Leonardo García Alarcón in 
1997 naar Europa en studeerde klave
cimbel aan het conservatorium in 
Genève bij Christiane Jaccottet. Hij is 
nu zowel Argentijns als Zwitsers staats
burger. Onder de vleugels van Gabriel 
Garrido betrad hij het pad van de 
barok. Zo’n tien jaar geleden richtte hij 
Cappella Mediterranea op, en kort 
daarna het Millenium Orchestra, dat hij 
grondvestte als begeleider van het 
Chœur de Chambre de Namur, waarvan 
Alarcón sinds 2010 de artistiek direc
teur is. Hij verdeelt zijn tijd tussen 
Genève, Frankrijk (o.a. als trouwe gast 
van het Festival van Ambronay, en sinds 
2018, als artist in residence van de 
Opera de Dijon), en België, al reist hij 
soms nog af naar zijn ZuidAmerikaan
se geboortegrond. Minder bekend 
repertoire blies hij nieuw leven in. Hij 
dirigeerde opera’s van Cavalli (Eliogabalo 
bij de opening van het Parijse seizoen 
in 2016, Il Giasone in Genève en Erismena 
bij het Festival van AixenProvence in 
2017), Francesco Sacrati en Antonio 
Draghi (beide in Dijon), maar ook 
Spaans repertoire en Monteverdi’s Orfeo 
(Staatsoper Berlin). In 2019 dirigeerde 
hij Les indes galantes van Rameau tijdens 
het feest ter ere van 350 jaar Opéra de 
Paris en de Académie Royale de Mu
sique. In december 2019 dirigeerde hij 
hetzelfde werk in een andere regie in 
het Grand Théâtre de Genève. Tijdens 
het seizoen 20192020 was hij tevens in 
residentie in het auditorium van Radio 
France. Aanvang 2020 dirigeerde hij o.a. 

Alcina van Händel in Nancy. Zonder 
publiek dirigeerde hij een online 
registratie van Rossi’s opera Il palazzo 
incantato in de Opéra de Dijon. In juni 
2019 werd Leonardo García Alarcón 
door de Franse regering benoemd tot 
‘Chevalier des Arts et des Lettres’.
Eerder in de Matinee: Händel Acis and 
Galatea (2013), Falvetti Il diluvio univer-
sale (2015), Falvetti Il dialogo del Nabucco 
(2017), werken van Giorgi en Colonna 
(2019), Monteverdi L’Orfeo (2020)

Mariana Flores | Deidamia
Sopraan Mariana 
Flores studeerde in 
haar geboorteland 
Argentinië en aan de 
Schola Cantorum 
Basiliensis. Ze heeft 
een grote voorliefde 
voor barokrepertoire, 
en vertolkte (hoofd)

hand van Achilles is. Hoewel Achilles 
niet weet of ze al dan niet ijlt, ontwaakt 
zijn liefde en stemt hij in met het huwe
lijk.
Terwijl iedereen zich klaarmaakt om 
aan boord te gaan, toont Lycomedes 
zich tevreden over hetgeen waartoe de 
geveinsde gekte van zijn dochter heeft 
geleid. Hij presenteert zijn kleinzoon 
Pyrrhus, die zijn vader Achilles om
helst, vlak voor vertrek naar de over
winning.

Erwin Roebroeks
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10 11Marc Minkowski in de Opéra National 
de Bordeaux en de Parijse Opéra Co
mique, zong de titelrol in Monteverdi’s 
L’Orfeo met Iván Fischer en het Budapest 
Festival Orchestra, Acis en Damon in 
Händels Acis and Galatea met Les Musi
ciens du Louvre in Salzburg, Mercurio 
(Fux’ Dafne in Lauro) tijdens de Steirische 
Festspiele en was als Ulisse te zien (Il 
ritorno d’Ulisse in patria) tijdens het 
Festival International d’Opéra Baroque 
de Beaune.
Eerder in de Matinee: werken van Giorgi en 
Colonna (2019), Monteverdi L’Orfeo (Orfeo, 
2020) 

Alejandro Meerapfel | Licomede
De Argentijnse bariton Alejandro 
Meerapfel studeerde 
aan het Instituto 
Superior de Arte del 
Teatro Colón in 
Buenos Aires. Hij 
heeft een breed 
repertoire opgebouwd 
van operarollen, 
Lieder en oratoria. In 
het Teatro Colón in 
Buenos Aires vertolkte hij rollen als 
Don Fernando in Beethovens Fidelio, 
Rodrigo (Don Carlo), Ricardo (Bellini’s 
I Puritani), Brétigny (Massenets Manon), 
Peter (Hänsel und Gretel), Schaunard (La 
bohème) en Polizeikommissar in Der 
Rosenkavalier. Bij de Opera Obliqua 
Stand de Moutier zong hij Achilla 
(Händels Giulio Cesare in Egitto), Giorgio 
Germont (La traviata) en Guglielmo (Così 
fan tutte), een rol die hij ook vertolkte in 
het Théâtre du Passage in Neuchâtel. In 

met ensembles als Ensemble Pygma
lion, Akadêmia, Vox Luminis en Le 
Concert Spirituel. Op zijn repertoire 
staat o.a. Bibers Missa Salisburgensis (o.a. 
L’Auditori Barcelona en het Wiener 
Konzerthaus met La Capella Reial de 
Catalunya), Palestrina’s Missa Papae 
Marcelli, Bachs Hohe Messe (o.a. met de 
Académie Baroque Européenne 
d’Ambronay en de Berliner Philharmo
niker) en Händels oratorium Belshazzar, 
dat hij uitvoerde met Berlin Baroque 
onder dirigent Gerhard Oppelt. In 2003 
was hij medeoprichter van Vars Musica, 
een trio dat gespecialiseerd is in impro
visatie. Jublin werkte met dirigenten als 
Sigiswald Kuijken, Ton Koopman en 
Raphaël Pichon.

Valerio Contaldo | Diomede
De in Italië geboren en in Zwitserland 

opgegroeide tenor 
Valerio Contaldo 
studeerde gitaar en 
zang en volgde master
classes bij o.a. Christa 
Ludwig. Hij heeft een 
bijzonder breed reper
toire opgebouwd; zo 
vertolkte hij de tenor
partij in Ravels L’enfant 

et les sortilèges met de Académie du 
Festival d’AixenProvence, zong Jupiter 
in Händels Semele in de Opéra de Nice, 
Lurciano (Ariodante) in de Opéra Natio
nal de Bordeaux en trad aan in de 
productie Combattimento, la théorie du 
cygne noir tijdens het Festival d’Aixen
Provence. Hij was te zien in Rabauds 
Mârouf, Savetier du Caire onder dirigent 

Theodore Kuchar. Hij maakte zijn opera
debuut tijdens de HändelFestspiele in 
Halle als Alessandro in Händels Berenice. 
Hij vertolkte de rol van Angelo in 
Händels La resurrezione in het Stadtthea
ter Gießen, stond als Demetrio (Glucks 
Antigono) in het Markgräfliches Opern
haus Bayreuth, als Curiazio (Cimarosa’s 
Gli Orazi e i Curiazi) in de Kammeroper 
Schloss Rheinsberg, trad aan in Maria 
Teresa Agnesi’s Il re pastore in de Opera 
Śląska in Katowice, en verzorgde 
diverse galaconcerten in Halle. Mariño 
vertolkte de titelrol in Händels Teseo in 
de Oper Halle en Orfeo in Glucks Orfeo 
ed Euridice tijdens de Internationale 
GluckFestspiele Nürnberg. In 2019 
richtte hij Ensemble Teseo op, waarmee 
hij vergeten barokwerken en technie
ken naar de reguliere opera en concert
podia wil brengen. 

Gabriel Jublin | Ulisse
De Franse countertenor Gabriel Jublin 
studeerde oude mu
ziek aan het Conserva
torium van Lyon en 
aan de Schola Canto
rum Basiliensis. Hij 
maakte zijn operade
buut in de rol van 
Pastore in Monteverdi’s 
L’Orfeo in de Bayerische 
Staatsoper onder de 
baton van Ivor Bolton en stond in 
Théâtre de Caen in Marais’ Alcyone. 
Jublin is een graag geziene gast op 
festivals als het Festival Oude Muziek, 
het Brusselse Klarafestival en het 
Festival de la ChaiseDieu en werkte 

rollen in onder andere Cavalli’s Elena 
(Festival d’AixenProvence, Opéra de 
Lille, Gulbenkian Foundation Lissabon, 
Angers Nantes Opéra), Eliogabalo (Opéra 
national de Paris, De Nationale Opera) 
en Giasone (Grand Théâtre de Genève, 
Opéra Royal de Versailles). Ze zong 
Purcells Dido and Aeneas in het Grand 
Théâtre de Genève, Cavalli’s Egisto in de 
Opéra Comique in Parijs en de Opéra de 
Rouen Normandie, Vivaldi’s Motezuma 
in Teatro de la Ciudad de México, en 
was als Tétis te zien in de wereldpre
mière van Antonio Draghi’s El Prometeo 
in de Opéra de Dijon, waar ze ook 
aantrad als Deidamia (La finta pazza) en 
als Marfisa/Doralice in Rossi’s Il palazzo 
incantato. Flores werkt intensief met 
dirigent Leonardo García Alarcón, maar 
ook met John Eliot Gardiner (o.a. in 
Carnegie Hall New York, Kennedy 
Center Washington), Christina Pluhar, 
Vincent Dumestre, Teodor Currentzis 
en Gabriel Garrido.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il diluvio 
universale (2015), werken van Giorgi en 
Colonna (2019), Monteverdi L’Orfeo Euri-
dice/La Musica (2020)

Samuel Mariño | Achille
De Venezolaanse countertenor Samuel 

Mariño studeerde aan 
de conservatoria van 
Caracas en Parijs en 
begon zijn carrière bij 
de Camerata Barrocca 
in Caracas, waar hij 
werkte met dirigenten 
als Gustavo Dudamel, 
Helmuth Rilling en 

O
LIVIER ALLARD



12 13Fiona McGown | Tetide/Vittoria
De Franse mezzosopraan Fiona Mc
Gown studeerde aan 
de conservatoria van 
Leipzig en Parijs. Ze 
maakte haar operade
buut als Second Witch 
in Purcells Dido and 
Aeneas in de Théâtres 
de Compiègne en de 
Opéra National de 
Bordeaux, en trad als 
2. Zofe aan in Zemlinsky’s Der Zwerg in 
de Opéra de Lille en de Opéra de Ren
nes. Ze was te zien als Orfeo in Glucks 
Orfeo ed Euridice in de Opéra de Rouen 
Normandie, vertolkte de partij van 
Hänsel in Humperdincks Hänsel und 
Gretel met het Orchestre national 
d’ÎledeFrance en stond als Dorabella 
(Mozarts Così fan tutte) in de Opéra de 
Dijon. Op haar repertoire staan tevens 
werken als Schönbergs Pierrot lunaire 
(o.a. in Théâtre de l’Athénée), Atys van 
Lully, Stravinsky’s Pulcinella en Cavalli’s 
Erismena. Tijdens het Festival d’Aixen
Provence 2021 was ze o.a. te zien in 
OdehTamimi’s Apocalypse Arabe in een 
regie van Pierre Audi. Met pianiste Célia 
Oneto Bensaid won ze de Grand Prix 
van het 10e Concours international de 
la mélodie de Gordes.

Alexander Mimi-
noshvili | Vulcano/
Giove/Capitano 
De Rus Alexander 
Miminoshvili studeer
de in Moskou aan de 
Russische theateraca

Stravinsky Canticum Sacrum (2009), 
Rameau Les Indes galantes (Damon/Va-
lère, 2010), Stravinsky Les noces (2010), 
Strauss Salome (1. Jude, 2011), Glanert 
Caligula (Mucius, 2013), L. Boulanger Du 
fond de l’abîme (2018), Giordano Fedora 
(2021), Graun Der Tod Jesu (2022)

Julie Roset | Aurora/Giunone
Coloratuursopraan Julie Roset studeer

de aan de conservato
ria van AixenProven
ce, Genève en het 
befaamde Juilliard in 
New York, en maakte 
haar operadebuut als 
Papagena in Mozarts 
Die Zauberflöte in de 
Opéra de Toulon. Ze 
vertolkte de rol van 

L’amour in Rameaus Les Indes galantes 
tijdens het Festival International 
d’Opéra Baroque de Beaune en in de 
Opéra Royal de Versailles, en zong 
L’Amour in JeanJoseph de Mondonvilles 
Titon et l’Aurore met Les Arts Florissants 
onder de baton van William Christie, 
onder meer in de Opéra Comique in 
Parijs. Tijdens het Festival d’AixenPro
vence trad ze aan in de productie 
Combattimento, la théorie du cygne noir 
met Ensemble Correspondances. Roset 
won meerdere prijzen tijdens het 
Concours Jeunes Espoirs de l’Opéra 
d’Avignon, en tijdens Le Concours 
Corneille. Met Cappella Mediterranea 
maakte ze meerdere cdopnamen, o.a. 
van Monteverdi’s L’Orfeo.
Eerder in de Matinee: werken van Giorgi en 
Colonna (2019)

Christophe Rousset, Lorenzo Passerini 
en Lilianna Stawarz. 

Marcel Beekman | Nodrice
De Nederlandse tenor Marcel Beekman 
studeerde aan het 
Conservatorium in 
Zwolle en bij Margreet 
Honig. Hij brak inter
nationaal door in de 
titelrol van Rameaus 
Platée in de befaamde 
Robert Carsenproduc
tie in Theater an der 
Wien, die later werd 
hernomen in het Gran Teatre del Liceu 
onder dirigent William Christie. Hij 
stond tijdens de Salzburger Festspiele in 
Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea en 
Offenbachs Orphée aux enfers, zong 
Nodrice (La finta pazza) in de Opéra Royal 
de Versailles, Vorst Nilsky (Prokofjevs De 
Speler) bij De Nationale Opera, Tanzmeis
ter (Ariadne auf Naxos) in het Grand 
Théâtre de Luxembourg, en trad tijdens 
de Ruhr triennale aan als Robert/Schä
fer/Schafbock in Bählamms Fest met 
Ensemble Modern. Als Andres/Coche
nille/Franz/Pitichinaccio (Les contes 
d’Hoffmann) stond hij in Palau de les Arts 
Reina Sofía en de Semperoper Dresden, 
als Triquet (Jevgeni Onegin) in de Opéra 
National de Bordeaux en onlangs weer 
in de titelrol van Platée, in de Staatsoper 
Stuttgart. Beekman werkte met dirigen
ten als Sir Simon Rattle, Reinbert de 
Leeuw, Marc Albrecht en Ed Spanjaard.
Eerder in de Matinee: o.a. Gebel Der 
leidende, sterbende und begrabene Jesus 
(2007), Martin Der Sturm (Adrian, 2008), 

Teatro Argentino de La Plata was hij te 
zien als Le comte Capulet in Gounods 
Roméo et Juliette en Roucher in Giorda
no’s Andrea Chénier. Met een productie 
van het Ensemble Elyma van Gli amori 
d’Apollo e di Dafne stond hij onder meer 
in het Brusselse Kaaitheater en de 
Rotterdamse Schouwburg. 
Eerder in de Matinee: Falvetti Il dialogo 
del Nabucco (Daniele, 2017), werken van 
Giorgi en Colonna (2019), Monteverdi 
L’Orfeo (Orfeo, 2020)

Kacper Szelążek | Eunuco
De Poolse countertenor Kacper Szelążek 

studeerde aan het 
Conservatorium van 
Warschau en debu
teerde als Nerone in 
Monteverdi’s 
L’incoronazione di 
Poppea in de Salle 
FrankMartin in 
Genève. Hij zong de 
titelrol in Händels 

Ariodante in de Warszawska Opera 
Kameralna – waar hij ook te zien was 
als Nerone in Händels Agrippina –, stond 
als Mercurio/Bacco in Landi’s La morte 
d’Orfeo bij De Nationale Opera in de 
regie van Pierre Audi, vertolkte de 
titelrol in Händels Giulio Cesare in Egitto 
in Teatr Wielki Poznan onder de baton 
van Paul Esswood en trad aan als 
Medoro in Agostino Steffani’s Orlando 
generoso tijdens het Boston Early Music 
Festival. Hij debuteerde in het Drott
ningholms Slottsteater in Stockholm 
als Narciso in Händels Agrippina. 
Szelążek werkte met dirigenten als 
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14 15het Château de Versailles, het Konzert
haus in Wenen, het Concertgebouw in 
Amsterdam, Carnegie Hall in New York 
en Teatro Colón in Buenos Aires. Met 
Elena van Cavalli op het Festival d’Aix
enProvence in 2013 behaalde het zijn 
eerste succes op operagebied. Operapro
ducties volgen elkaar sindsdien op: 
Händels Alcina (2016) en Cavalli’s Il 
Giasone (2017) in het Grand Théâtre de 
Genève, en Charpentiers Medée en Les 
indes galantes in het in 2019 net geres
taureerde Théâtre de Genève, en de 
laatste ook in de Opéra national de 
Paris. Cavalli’s Eliogabalo klonk in 2016 
daar, en in 2017 bij De Nationale Opera 
in Amsterdam. Sinds 2018 brengt het 
ensemble in de Opéra de Dijon een 
reeks opvoeringen van onuitgegeven 
werken, zoals El Prometeo van Antonio 
Draghi of La finta pazza van Francesco 
Sacrati.
Cappella Mediterranea wordt gesteund door 

het Ministère de la Culture et de la Communi

cation  DRAC Auvergne RhôneAlpes , de 

Région AuvergneRhôneAlpes, de stad Genève 

en een privéstichting in die stad en de Vrien

denkring en Ondernemerskring. Madame Aline 

ForielDestezet is de hoofdsponsor van Cappella 

Mediterranea. Het ensemble is lid van Fevis 

(Fédération des ensembles vocaux et instru

mentaux) en CNM (Centre national de mu

sique).

Eerder in de Matinee: Falvetti Il diluvio 
universale (2015), Falvetti Il dialogo del 
Nabucco (2017), werken van Giorgi en 
Colonna (2019), Monteverdi L’Orfeo (2020)

King Arthur) en Frasquita (Carmen). Ze 
zong La princessa Laoula in Chabriers 
L’Étoile in de Opéra national de Lorraine, 
waar ze ook te zien was in Offenbachs 
Barbe-Bleue; Nannetta (Falstaff) in de 
Opéra de Tours, Marion Delorme 
(Gounods Cinq-Mars) in Theater an der 
Wien, en ze debuteerde in de Opéra 
national de Paris als Papagena. Ze stond 
als Barbarina op het Edinburgh Festival, 
vertolkte de rol van Solveig in Griegs 
Peer Gynt in de Opéra de Limoges, 
Aldimira (Cavalli’s Erismena) in Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Juliette 
(Korngolds Die tote Stadt) in Théâtre du 
Capitole, en Zerlina (Don Giovanni) in de 
Opéra de SaintEtienne. Nahoun werkte 
met dirigenten als Daniel Kawka en Leo 
Hussain.

zangersbiografieën: Marijne Thomas

Cappella Mediterranea
Cappella Mediterranea werd in 2005 
opgericht door Leonardo García Alar
cón. Zoals de naam aangeeft, richtte 
het ensemble zich oorspronkelijk op de 
muziek uit het MiddellandseZeegebied, 
maar het tracht ook de barokmuziek 
van Latijns Amerika op een nieuwe 
manier te benaderen. Inmiddels heeft 
het repertoire zich verbreed en zijn er 
ruim 45 concerten per jaar. Speerpun
ten zijn het madrigaal, het meerstem
mige motet en de opera, waarbij dik
wijls vergeten werken op het 
programma staan, of de muziek met 
theater en dans wordt gecombineerd. 
Cappella Mediterranea speelde in zalen 
als het Théâtre du Châtelet in Parijs, 

demie. Hij was Mandricardo in Il palazzo 
incantato van Rossi (Opéra de Dijon) en 
Leone in Händels Tamerlano (Filharmo
nisch Orkest van Moskou), zong Figaro 
in Le nozze di Figaro (Zürich en Bolsjoj 
Theater), Erimante in Cavalli’s Erismena 
(Festival d’AixenProvence, Opéra Royal 
de Versailles, Festival de SaintDenis en 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg), 
Ebro en Giove in La morte d’Orfeo van 
Stefano Landi (De Nationale Opera), en 
Vulcano en Giove in La finta pazza 
(Opéra Royal de Versailles). In het 
Bolsjoj verder rollen als Papageno in Die 
Zauberflöte, Schaunard in La bohème, 
Guglielmo (Così fan tutte), Maximilian en 
Captain (Bernsteins Candide), Aeneas 
(Purcells Dido et Aeneas), Don Alvaro (Il 
viaggio a Reims) en Don Carlos (De stenen 
gast van Dargomyzjski). Bij de Helikon 
Opera in Moskou soleeerde hij als 
Figaro, Nikititsj en Rangoni in Boris 
Godoenov, Escamillo in Carmen, Tonio in 
Pagliacci, Tomski in Schoppenvrouw en 
Pantalone in Liefde voor drie sinaasappe-
len.

Norma Nahoun | Fama/Minerva
De Franse sopraan Norma Nahoun 

studeerde aan de 
conservatoria van 
Parijs en Berlijn. Na 
haar studie maakte ze 
deel uit van het Junges 
Ensemble van de 
Semperoper Dresden, 
waar ze te zien was in 
rollen als Papagena 
(Die Zauberflöte), Barba

rina (Le nozze di Figaro), Philidel (Purcells 

Tami Troman viool
Sue-Ying Koang viool
Rodrigo Calveyra fluit, hoorn
Gustavo Gargiulo hoorn
Margaux Blanchard viola da gamba
Teodoro Baù viola da gamba
Eric Mathot contrabas 
Mélanie Flahaut dulciaan
Mónica Pustilnik aartsluit
Quito Gato theorbe, gitaar
Marie Bournisien harp
Jacopo Raffaele klavecimbel, orgel
Ariel Rychter klavecimbel

Fabián Schofrin muziekassistent 
Mónica Pustilnik repetitor
Ariel Rychter assistent partituurrealisatie
Anaïs de Courson assistent ensceneringCA
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16 zaterdag 14 mei, 14.15-ca 16.20 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Hedendaags 4

DE IJZINGWEKKENDE 
NATUURBEELDEN VAN 
HANS ABRAHAMSEN

Asko|Schönberg

Brad Lubman dirigent

Abrahamsen Winternacht
Abrahamsen Wald
Abrahamsen Schnee

Asko|Schönberg en Brad Lubman brengen 
drie magisch -romantische ‘natuurbeel-
den’ van Hans Abrahamsen: Winternacht, 
Schnee en Wald.

Ensemblewerken over ijs en woud
Abrahamsens ensemblewerken Winter-
nacht, Schnee en Wald kunnen met enig 
recht een trilogie worden genoemd. Ze 
gaan over winter, woud, ijs, nachtelijke 
sleeritten, romantische beelden. Zelf 
noemt de componist Wald de tweeling
zuster van zowel Schnee als van zijn 
eerdere blaaskwintet Walden (1978). De 
titel voor Walden ontleende hij het 
gelijknamige boek uit 1854 van de 
Amerikaanse auteur Henry David 
Thoreau, dat zijn twee jarige verblijf 
beschrijft in een hut aan de oever van 
Walden Pond in Concord, Massachu
setts.

Magie
Wald plaatst Thoreaus terugnaarde
natuurgedachte in een Duitsroman
tisch kader. De titel slaat een brug naar 
de pianocyclus Waldszenen van Robert 
Schumann. Voor zowel Schumann als 
Thoreau, schrijft Abrahamsen, is het 
woud “de magische romantische plaats 
die de mens tot spiritueel inzicht 
brengt.” Het met Duitse voordrachts
aanwijzingen doorspekte Wald bevat in 
negentiendeeeuwse geest een echte 
Nachtmusik en een jachtscène met 
galopperende paarden. De aan Walden 
ontleende jachthoornroep van een 
stijgende kwart zal de hoornist Abra
hamsen uit het hart zijn gegrepen. Zelf 
toog hij ooit met een waldhoorn naar 
het bos om die magie aan den lijve te 
ervaren.
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