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Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Maurerische Trauermusik in c KV 477 1785

Ludwig van Beethoven 1770-1827 | Barry Cooper 1949
Tiende symfonie (eerste deel) 1822-1825 | 1988/2012
Andante – Allegro – Andante

pauze

Gioachino Rossini 1792-1868
Stabat Mater 1832/1841
1. Introduzione: Stabat Mater | 2. Aria: Cujus animam | 3. Duetto: Quis est 
homo | 4. Aria: Pro peccatis sua gentis | 5. Coro e Recitativo: Eja Mater | 
6. Quartetto: Sancta Mater | 7. Cavatina: Fac ut portem | 8. Aria e Coro: Inflam-
matus | 9. Quartetto: Quando corpus morietur | 10. Finale: Amen

Evert-Jan de Groot repetitor
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Spiegelzaal 13.40-14.05 uur: Prof. Barry Cooper spreekt over zijn reconstructie 
van het eerste deel van de Tiende symfonie van Beethoven (voertaal: Engels)
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luiste-
ren is voor de meeste 
Matinee bezoekers de 
ideale manier om van mu-
ziek te genieten. Daarom 
vragen wij u zoveel mo-
gelijk met elkaar rekening 
te houden, de telefoon op 

‘stil’ te schakelen 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!

Mozart – Maurerische Trauermusik
Op 13 januari 1785 werd Wolfgang Amadeus Mozart verheven 
tot Meester-vrijmetselaar in de loge ‘Zur wahren Eintracht’ – 
‘Tot ware eendracht’. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
nam de vrijmetselarij een ware vlucht en genoot met name 
onder intellectuelen en kunstenaars warme belangstelling. 
Mozart had al langer contacten met vrijmetselaars, door zijn 
bezoeken aan Duitsland en zijn Parijse concertreis in 1777-1778. 
In de loge ‘Zur wahren Eintracht’ vond hij medestanders in zijn 
strijd tegen de oppressieve hiërarchische maatschappelijke 
structuur, waarvan hij ook zelf in Salzburg de last had onder-
vonden. Aardige bijzonderheid is dat ook vader Leopold Mozart 
en vriend en mentor Joseph Haydn een paar maanden later in 
dezelfde loge intraden. 
Mozarts betrokkenheid blijkt uit het relatief grote aantal 
gelegenheidswerken dat hij voor de loge componeerde, maar 
ook uit de invloed die de ideeën van de vrijmetselaars op zijn 
overige werken uitoefenden – zijn opera Die Zauberflöte is ervan 
doordrenkt. Het mooiste werk dat Mozart voor de loge naliet is 
de Maurerische Trauermusik – ‘Vrijmetselaarstreurmuziek’. Een 
kort werk voor een orkestbezetting waarin een belangrijke rol 
is weggelegd voor drie bassethoorns (lage klarinetten), die een 
onvervreemdbaar stempel drukken op het omfloerste klank-
beeld. Mozarts bijzondere belangstelling voor de klarinet is 
nauw verbonden  met de vrijmetselarij, maar blijkt ook uit zijn 
overige late werken, het Klarinetconcert, het Klarinetkwintet en het 
Requiem. Bijzonder aan de Trauermusik is de directe verwijzing 
naar het oeuvre van Johann Sebastian Bach, dat Mozart dank zij 
de Nederlandse baron Van Swieten had leren kennen. Het werk 
ontleent zijn structuur aan een specialiteit van Bach: het 
koraalvoorspel met een uitkomende stem, de cantus firmus. 
Markante voorbeelden vinden we in de Zes ‘Schübler Choräle’ 
van Sebastian. Die cantus firmus, de gregoriaanse tonus peregri-
nus, is in de Trauermusik toebedeeld aan de beide hobo’s.

MOZART - BEETHOVEN - ROSSINI
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Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL

Podcasts bij de NTR
In de wekelijkse podcast 
Tussen de noten duiken 
presentator Lex Bohl-
meijer en pianist Marcel 
Worms in Das Wohltempe-
rierte Klavier van Bach.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

TUSSEN DE NOTEN
Een al wat oudere, be-
kroonde podcast: Stef 
Visjagers Making an opera, 
over de voorbereidingen 
van de wereldpremière 
van Willem Jeths’ Ritratto.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

MAKING-AN-OPERA

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

Losse kaarten 2022-
2023 vanaf 1 juni!
U kunt natuurlijk voor een 
abonnement kiezen, maar 
vanaf 1 juni kunt u ook 
kaarten voor afzonderlijke 
concerten bestellen.
De duizelingwekkende mu-
ziek van de alleskunner Jörg 
Widmann staat komend 
seizoen in de schijnwerpers. 
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 



4 5première van de opera Zelmira schitterde zijn kersverse echtge-
note Isabella Colbran, en uiteraard ging het Weense publiek uit 
zijn dak bij de uitvoeringen van De barbier van Sevilla. 
Rossini kende het werk van Beethoven slechts oppervlakkig, 
maar was zeer onder de indruk van een uitvoering van de Derde 
symfonie, de ‘Eroica’, die hij in Wenen had bijgewoond. Hij was 
er dan ook op gebrand de grote meester thuis op te zoeken. 
Jaren later bracht hij van die ontmoeting verslag uit bij Richard 
Wagner (die Beethoven als een god vereerde), en sprak zijn 
ontsteltenis uit over de miserabele omstandigheden waaronder 
hij de componist had aangetroffen: “een soort hok, dat erg 
smerig was en dat een ontzagwekkende wanorde liet zien”. 
Beethoven daarentegen kende een aantal werken van Rossini 
wel degelijk, en maakte de Italiaan zijn complimenten over zijn 
talent tot het schrijven van komische opera’s. Over de serieuze 
opera’s van Rossini was hij minder te spreken, en bij het af-
scheid drukte hij Rossini op het hart “vooral veel Barbiers te 
schrijven”. Rossini heeft aansluitend aan dat bezoek bij kanse-
lier Metternich en de Weense aristocratie nog een vurig plei-
dooi gehouden om een betere huisvesting voor Beethoven te 
regelen, maar stuitte op stevige weerstand. “Wanneer we hem 
een huis schenken verkoopt hij het toch maar,” was de reactie.

Beethoven – Tiende symfonie
Ludwig van Beethoven had de gewoonte aan verschillende 
stukken tegelijk te werken. Uit de schetsboeken/conversatie-
schriftjes die Beethoven zijn leven lang zorgvuldig bewaarde, 
kunnen we opmaken dat hij in de tijd waarin hij de Negende 
symfonie componeerde ook nadacht over een volgende symfonie. 
Aan die schetsen hebben we niet genoeg, maar gelukkig is er 
ook het getuigenis van Beethovens laatste amanuensis/secreta-
ris/huishouder, de violist Karl Holz. Holz was de tweede violist 
van het strijkkwartet van Ignaz Schuppanzigh, dat verantwoor-
delijk was voor de premières van de laatste strijkkwartetten van 
Beethoven. Uit de conversatieschriftjes van de stokdove compo-
nist kunnen we opmaken dat Holz in staat was met de wantrou-
wige Beethoven een redelijk gesprek te voeren en zelfs over 
artistieke zaken tot overeenstemming te komen. Zo was het 
Holz die Beethoven ervan overtuigde dat de Große Fuge als finale 
van het Strijkkwartet opus 136 teveel van het goede was, en hem 

De ontstaansgeschiedenis van het werk is wat wazig, maar 
waarschijnlijk ontstond de eerste versie in de zomer van 1785, 
als ‘Meister-Musik’, waarbij de cantus firmus door mannen-
stemmen werd gezongen. In november klonk een uitgebreidere 
instrumentale versie bij de rouwdienst voor twee logebroeders, 
gevolgd door de definitieve partituur zoals wij die kennen, op 
9 december 1785. Mozart heeft zich één keer opnieuw bediend 
van Bachs cantus-firmustechniek: in de tweede finale van Die 
Zauberflöte treden twee geharnaste mannen op die tegen een 
fugato in de strijkers de melodie zingen van het koraal Ach Gott 
vom Himmel sieh darein.      

Beethoven en Rossini 
Wie Rossini zegt, zegt De barbier van Sevilla. Dat is vandaag de 
dag zo, en dat was in het Wenen van tweehonderd jaar geleden 
niet anders. Er is een goede reden om Rossini’s Stabat Mater te 
laten voorafgaan door de schetsen voor de Tiende symfonie van 
Beethoven. In de tijd dat de tweeënvijftigjarige Beethoven die 
neerkrabbelde, het voorjaar van 1822, kreeg hij bezoek van de 
dertigjarige Gioachino Rossini. De Italiaanse operacomponist 
met de status van een popster was in Wenen naar aanleiding 
van een drie maanden durend Rossinifestival. In de Weense 

Wolfgang Amadeus 
Mozart, kopie (1777) 
van een schilderij 
(schilder onbekend); 
Gioachino Rossini, 
foto door Nadar (ca 
1855-1857)



6 7Rossini – Stabat Mater
Gioachino Rossini werd op 29 februari 1792 geboren als zoon 
van een hoornblazende vader en een moeder die als operazan-
geres bijkluste. Zelf stond hij al vanaf zijn tiende op de planken 
als jongenssopraan. Zijn scholing verliep aanvankelijk wat 
wanordelijk, maar toen ook zijn overige muzikale talenten 
eenmaal ontdekt werden, ging het razendsnel bergopwaarts. 
Op zijn zestiende voltooide hij zijn eerste opera, en op zijn 
achttiende werd de tweede, Il cambiale di matrimonio, in Venetië 
in première gebracht. Het was het begin van een carrière 
waarin hij eerst voor het Italiaanse publiek en vervolgens in 
Parijs weergaloze successen boekte die ook oversloegen naar 
muziekcentra als Wenen en Londen. Op zijn achtendertigste 
nam hij de verbijsterende beslissing om te stoppen met het 
schrijven van opera’s en zich – schatrijk – uit het openbare 
muziekleven terug te trekken. Van zijn huwelijk met Colbran 
was niets meer over, hij werd geplaagd door obesitas met de 
daaraan gepaard gaande lichamelijke klachten, en – het meest 
belangrijke – hij leed aan zware depressies. Dat laatste heeft op 
zijn verdere levensloop veruit de meeste invloed uitgeoefend, 
maar was in de negentiende eeuw nauwelijks erkend, laat staan 
behandelbaar. Muziekcriticus Hans Reichenfeld heeft dat 
helder samengevat: “In feite was de goedlachse Rossini na de 
voltooiing in 1829 van zijn laatste opera (Guillaume Tell) een 
psychisch lijdende bij wie men ettelijke malen gevreesd heeft 
voor het uitbreken van krankzinnigheid. Zo ver is het gelukkig 
nooit gekomen, maar de hypochondrie – vaak een onzichtbare 
metgezel van humoristische talenten – sloopte zijn gestel. 
Rossini had veel weg van de clown, achter wiens dolle uitgela-
tenheid melancholie schuilt.”
In februari 1831 reisden Rossini en zijn Spaanse vriend en 
financiële adviseur, de bankier Alejandro Aguado, af naar 
Madrid, met zakelijke bedoelingen en als bijvangst een optre-
den als dirigent van de Barbier. Tijdens dit bezoek maakte 
Rossini kennis met de aartsdeken van Madrid, Manuel Varela, 
een bewonderaar die zijn zinnen gezet had op een nieuwe 
compositie van de beroemde meester. Rossini dacht daarbij 
eerder aan een bescheiden impromptu voor piano, maar Varela 
dacht groter: een Stabat Mater moest het worden. Aguado en 
Varela waren dikke vrienden, dus weigeren was niet aan de 

verleidde tot het schrijven van een eenvoudiger vervangend 
deel. Holz was overigens geen beroepsmusicus, hij was ambte-
naar in overheidsdienst, met een klein takenpakket en dus veel 
vrije tijd om muziek te maken en Beethoven bij te staan in de 
zorgen van het dagelijks bestaan. Dat deed hij niet tegen 
betaling, maar uit een groot respect voor de meester, wiens 
muziek hij diep vereerde. Vanuit ons standpunt wekt het 
verbazing dat juist deze man in staat was om met Beethoven 
over details van zijn laatste kwartetten van gedachten te wisse-
len, werken die tot op de dag van vandaag gezien worden als 
behorend tot het modernste wat de toonkunst heeft voortge-
bracht. Aan Holz danken we het besef dat Beethoven na de 
Negende alweer nadacht over een Tiende symfonie. Hij liet weten: 
“Beethoven heeft de volledige Tiende symfonie voorgespeeld. Hij 
had schetsen voor alle delen, die echter door niemand te 
ontcijferen waren.” Holz voegde daar nog aan toe dat het eerste 
deel bestond uit een inleidend Adagio in Es-groot, gevolgd door 
een krachtig Allegro in c-klein.
Die schetsen zijn voor een deel teruggevonden, en in de loop 
der tijd is er een beeld ontstaan van hun onderlinge samen-
hang. Daaruit heeft de Britse musicoloog Barry Cooper na lang 

aarzelen de conclusie getrokken dat hij in 
staat zou moeten zijn om uit dat materiaal 
iets van een samenhangend eerste deel te 
construeren. Hij geeft daarbij aan dat hij uit 
de schetsen 300 van de 531 maten heeft 
kunnen maken, en dat hij de rest door 
thematische doorwerking en herhalingen 
heeft kunnen invullen. Hij claimt daarbij op 
geen enkele wijze dat hij hiermee in de 
buurt is gekomen van Beethovens bedoelin-
gen, maar hoopt de luisteraar een beeld te 
verschaffen van wat er in Beethovens fanta-
sie heeft gespeeld. Wie de uitgewerkte 
schetsen beluistert, zal zich verbazen over de 

verwantschap tussen het inleidende Adagio en het langzame 
deel van de Negende symfonie. Onmiskenbaar is ook het gebruik 
van het dissonante akkoord uit de finale van de Negende (voor 
het recitatief ’O Freunde, nicht diese Töne’), in het Allegro van 
de Tiende.   

“Beethoven heeft de volledige 
Tiende symfonie voorgespeeld. 
Hij had schetsen voor alle 
delen, die echter door niemand 
te ontcijferen waren.”

Ludwig van Beethoven, 
door Ferdinand Georg 
Waldmüller, 1823
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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.
Ach 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.

Nr. 1: lntroduzione 
Stabat Mater dolorosa  
juxta crucem lacrimosa,  
dum pendebat Filius. 

Nr. 2: Aria 
Cujus animam gementem, 
contristatam et dolentem, 
pertransivit gladius.  
O quam tristis et afflicta  
fuit illa benedicta  
Mater unigeniti!  
Quae moerebat, et dolebat 
et tremebat, dum videbat 
nati poenas inclyti. 

Nr. 3: Duetto 
Quis est homo qui non fleret, 
Christi Matrem si videret  
in tanto supplicio?  
Quis non posset contristari, 
piam Matrem contemplari 
dolentem cum Filio? 

Nr. 4: Aria 
Pro peccatis suae gentis,
vidit Jesum in tormentis,  
et flagellis subditum.  
Vidit suum dulcem natum 
moriendo desolatum,  
dum emisit spiritum. 

Nr. 5: Coro e Recitativo 
Eja Mater, fons amoris,  
me sentire vim doloris  
fac, ut tecum lugeam.  
Fac, ut ardeat cor meum  
in amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam. 

orde. Tegen de ontvangst van een gouden tabaksdoos, bezet 
met diamanten, ging Rossini de verplichting aan tot het schrij-
ven van een het werk, dat tot en met de eerste uitvoering het 
eigendom van Varela zou worden. Daarna zouden de rechten 
terugvallen aan de componist. Rossini ging bij thuiskomst 
direct aan de slag, maar liep na een jaar vast, en uit tijdsgebrek 
verzocht hij zijn componerende vriend Giovanni Tadolini drie 
nog ontbrekende delen in zijn naam te schrijven. Aldus leverde 
Rossini het complete werk onder zijn eigen naam in bij Varela, 
en de uitvoering vond plaats in Madrid op Goede Vrijdag 1833. 
Een jaar later overleed Varela, waarop zijn erfgenamen de 
partituur van het Stabat Mater geheel tegen de afspraken ver-
kochten. Rossini was woedend en componeerde na slepende 
rechtszaken alsnog de delen die door Tadolini waren bijgedra-
gen, plus een afsluitend Amen. In januari 1842 vond de premiè-
re van de definitieve versie plaats in het Parijse Théâtre-Italien, 
met overweldigend succes. 
De dertiende-eeuwse tekst van het Stabat Mater is eeuwenlang 
een bron van inspiratie geweest voor beeldende kunstenaars en 
componisten. De zetting van Giovanni Battista Pergolesi was in 
Rossini’s tijd al meer dan een eeuw onverminderd geliefd. 
Opvallend is het feit dat Rossini bij het componeren niet 
chronologisch te werk ging, maar aanvankelijk de delen twee 
tot vier oversloeg. Zijn biograaf Richard Osborne verklaart dat 
door te wijzen op de poëtische kwaliteiten van de openingsre-
gels, die direct gevolgd worden door een veel prozaïscher tekst. 
Pas in het vijfde deel, het ‘Eja Mater’, keert de poëtische inspira-
tie terug met een gepassioneerd gebed. Dat het Stabat Mater 
volgens de critici van destijds veel te veel naar het operatheater 
zou klinken, wordt apert weerlegd in het wonderschone a 
capella gezongen kwartet ‘Quando corpus morietur’. Rossini 
volgde in zijn compositie simpelweg zijn religieuze afkomst en 
de muzikale mores van zijn tijd. De Italiaanse schilderkunst en 
muziek vonden in het lijden en sterven van Christus een ele-
ment van passie dat met veel drama over het voetlicht moest 
worden gebracht. Om met de dirigent Antonio Pappano te 
spreken: “well, that’s what Italian religion is.”  

Siebe Riedstra
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1110 Michele Mariotti
Vanaf komend seizoen wordt Michele 
Mariotti muziekdirecteur van het 
Teatro dell’Opera di Roma. Hij studeer-
de compositie aan het Rossini-Conserva-
torium in zijn geboortestad Pesaro, en 
orkestdirectie aan de Accademia Musi-
cale Pescarese bij Donato Renzetti. Na 
succes met Simon Boccanegra (opening 
van seizoen 2007/2008) werd hij meteen 
gevraagd als chef-dirigent van het 
Orchestra del Teatro Comunale in 
Bologna (2008-2014), en vervolgens 
benoemd tot muziekdirecteur van het 
theater (2015-2018). Hij dirigeerde er 
I puritani, La gazza ladra, Idomeneo, 
Carmen, Risorgimento! van Lorenzo 
Ferrero, Il prigioniero van Dallapiccola, 
La cenerentola, La traviata, Le nozze di 
Figaro, Norma, Nabucco, Così fan tutte, 
Guillaume Tell, Un ballo in maschera, Die 
Zauberflöte, Attila, Werther, La voix humai-
ne / Cavalleria rusticana, Lucia di Lammer-
moor, La bohème, Don Carlo, Don Giovanni, 
Verdi’s en Mozarts Requiem. Hij dirigeer-
de I due Foscari in La Scala en bij de 
Salzburger Festspiele, La traviata in de 
Opéra de Paris, Les Huguenots in de 
Deutsche Oper Berlin en in Parijs, en 
Semiramide bij de Bayerische Staatsoper. 
Bovendien La forza del destino bij de De 
Nationale Opera in Amsterdam, Lucia di 
Lammermoor in het Royal Opera House 
in Londen, Orphée et Euridice (Scala), La 
donna del lago (Luik), Don Pasquale en La 
traviata (Parijs), I masnadieri (Milaan), 
Semiramide (Pesaro), I masnadieri en 

Falstaff (München) en Aida (Parijs). In 
september 2021 debuteerde hij bij de 
Wiener Staatsoper met Il barbiere di 
Siviglia, in november dirigeerde hij zijn 
eerste Otello in het Teatro di San Carlo 
di Napoli.
Eerder in de Matinee: Rossini Semiramide 
(2020)

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.
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.

Amen. In de eeuwigheid der eeuwen.

vertaling: Hélène Nolthenius

Nr. 6: Quartetto 
Sancta Mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas  
cordi meo valide.  
Tui nati vulnerati,  
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide.  
Fac me vere tecum fiere, 
crucifixo condolere,  
donec ego vixero.  
Juxta crucem tecum stare,  
te libenter sociare,  
in planctu desidero.  
Virgo virginum praeclara, 
mihi jam non sis amara:  
fac me tecum plangere. 

Nr. 7: Cavatina 
Fac, ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem,  
et plagas recolere.  
Fac me plagis vulnerari, 
cruce hac inebriari,  
ob amorem Filii. 

Nr. 8: Aria e Coro 
lnflammatus et accensus, 
per te, Virgo, sim defensus  
in die judicii.  
Fac me cruce custodiri, 
morte Christi praemuniri, 
confoveri gratia. 

Nr. 9: Quartetto 
Quando corpus morietur,  
fac ut animae donetur 
Paradisi gloria. 

Nr. 10: Finale 
Amen. In sempiterna saecula. Amen.
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Francesco Demuro
Na zijn debuut 2007 in Parma als 
Rodolfo in Verdi’s Luisa Miller kreeg 
Francesco Demuro uitnodigingen van 
de grote operahuizen over de wereld. 
Dit seizoen staan rollen in de agenda 
als Il duca di Mantova in Rigoletto (Royal 
Opera House, Londen en Wiener Staats-
oper), Carlo in Donizetti’s Linda di 
Chamounix (Maggio Musicale Fiorentino, 
Florence), Alfredo Germont in La 
traviata (Suntory Hall, Tokio) en Nadir 
in Les pêcheurs des perles (Staats oper 
Unter den Linden). Eerder zong hij 
bijvoorbeeld Talbo in I puritani (Opéra 
National de Paris en Oper Frankfurt), 
Fenton in Falstaff en Jason in Cheru-
bini’s Médée (Staatsoper Unter den 
Linden) en Elvino in La sonnambula 
(Théâtre des Champs-Élysées). Hij stond 
op het podium met orkesten als de 
Berliner Philharmoniker, het Orchestra 
del Teatro alla Scala en de Accademia di 
Santa Cecilia, met het Requiem van 
Mozart en Verdi, Rossini’s Petite messe 
solenelle en Beethovens Negende symfonie. 
Demuro, geboren in Porto Torres op 
Sardinië, studeerde aan de conservato-
ria van Sassari en Cagliari.

Cecilia Molinari
De Italiaanse mezzosopraan Cecilia 
Molinari studeerde fluit en zang aan 
het Conservatorium van Padua. Zij 
debuteerde in 2015 als Zaida in Il turco 
in Italia (Teatro Comunale di Treviso / 
Teatro Comunale di Ferrara). Als lid van 
de Accademia Rossiniana vertolkte zij 
bij het Rossini Operafestival in Pesaro 
onder andere de rol van Rosina in Il 
barbiere di Siviglia onder Alberto Zedda. 
Zij zong daarna rollen als Isabella in 
L’italiana in Algeri (Teatro alla Scala), de 
titelrol (Angelina) in La Cenerentola (De 
Nationale Opera Amsterdam), Rossini’s 
Petite messe solennelle (Auditorio de 
Madrid en Teatro la Fenice onder Claus 
Peter Flor), de titelrol in Händels 
Ariodante (Teatro São Carlos in Lissa-
bon), Melibea in Il Viaggio a Reims 
(Bolsjoj Theater), opnieuw Rosina in Il 
barbiere (Deutsche Oper Berlin en 
Wiener Staatsoper) en Dorabella in Così 
fan tutte (Semperoper Dresden). Deze 
maand zingt zij bij De Nationale Opera 
Smeton in Anna Bolena.

Selene Zanetti
De Italiaanse sopraan Selene Zanetti 
studeerde operazang aan het Conserva-
torium van Padua en daarna bij de 
Bulgaarse Raina Kabaivanska. Een van 
haar eerste grote rollen was Mimì in La 
bohème (2017 in Teatro La Fenice, Vene-
tië; daarna in het Staatstheater Stutt-
gart, de Bayerische Staatsoper en Teatro 
San Carlo in Napels). In 2018-2019 was 
Zanetti vast verbonden aan de Bayeri-
sche Staatsoper. Daar zong zij Marie 
(Smetana’s De verkochte bruid), Liù 
(Turandot), Nella (Gianni Schicchi), Berta (ll 
barbiere di Siviglia), Sandmännchen 
(Hänsel und Gretel van Humperdinck), 
1. Dame (Die Zauberflöte), Giannetta 
(L’elisir d’amore) en Blumenmädchen 
(Parsifal). De Servische kunstenaar 
Marina Abramović selecteerde haar 
voor de cast van haar Seven Deaths of 
Maria Callas, dat werd opgevoerd in de 
Opéra Garnier in Paris, de Deutsche 
Oper in Berlijn, de Griekse Nationale 
Opera in Athene, het Teatro San Carlo 
en de Opéra de Paris. Zij zong Susanna 
in Il segreto di Susanna van Ermanno 
Wolf-Ferrari (gestreamd vanuit de 
Bayerische Staatsoper) en Elena in 
I vespri siciliani (Teatro Massimo, Paler-
mo).

Michael Gläser
Michael Gläser, geboren in Chemnitz, 
was lid van het koor van de Thomas-
schule in Leipzig van 1967 tot 1978. Zijn 
muzikale loopbaan stond al vroeg in het 
teken van zang en koordirectie. Hij 
studeerde zang en directie in Leipzig en 
Berlijn. Hij was actief als koorleider, 
onder meer bij het koor van de Leipzi-
ger Hochschule, het Gewandhauschor 
in Leipzig, de Berliner Sing akademie en 
het Rundfunkchor Leipzig. In 1986 werd 
Gläser directie-assistent bij het Rund-
funkchor Berlin. Vervolgens was hij van 
1990 tot 2005 artistiek leider van het 
koor van de Beierse Omroep. Daarnaast 
presenteert hij het koor sinds 1998 in 
een eigen abonnementsserie in het 
Prinzregenten theater. Hij oogstte succes 
met uitvoeringen van werken van onder 
anderen Bach, Reger en Rachmaninov. 
Sinds 1994 is hij professor koordirectie 
van de Musikhochschule in München. 
Ook leidt hij hier de afdeling Evangeli-
sche Kirchenmusik. Daarnaast is hij 
geregeld te gast bij gerenommeerde 
koren in Duitsland en andere Europese 
landen. Sinds 2005 treedt Michael 
Gläser regelmatig op bij het Groot 
Omroepkoor. Sinds seizoen 2010-2011 is 
hij vaste gastdirigent van het koor.
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14 15Rehnqvist, 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

Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op  VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

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

Wordt u ook vriend van het Radio 
Filharmonisch Orkest? Zie
  RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/ 

VRIENDEN-VAN-HET-RFO

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-
kaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 

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. 
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 

Marko Mimica
De Kroatische bas-bariton Marko Mi-
mica studeerde in Zagreb en aan de 
Academie van het Rossini Opera Festi-
val in Pesaro. Bij het festival keerde hij 
in 2015 terug als Gottardo in La gazza 
ladra en een zomer later Douglas in La 
donna del lago. In het ensemble van de 
Deutsche Oper (2011-2016) kreeg hij 
rollen als Raimondo in Lucia di Lammer-
moor, Don Basilio in Il barbiere di Siviglia, 
Talbot in Maria Stuarda, Escamillo in 
Carmen, Frate Lorenzo in I Capuleti e i 
Montecchi, Celio in De liefde voor drie 
sinaasappels, Colline in La bohème, Pistola 
in Falstaff, Banco in Macbeth, Oroveso in 
Norma en Ferrando in Il trovatore op zijn 
repertoire. Momenteel zingt hij Zacca-
ria (Nabucco) in de Deutsche Oper Berlin. 
De laatste jaren was hij onder andere 
Jacopo Fiesco in Simon Boccanegra 
(Palermo), Leporello in Don Giovanni 
(Teatro Real Madrid), Ramfis in Aida 
(Gran Teatre del Liceu Barcelona en 
Arena di Verona), Wurm in Luisa Miller 
(Liceu), Enrico VIII in Anna Bolena (Luik) 
en Don Basilio in Il barbiere di Siviglia 
(DNO Amsterdam).
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17CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF  
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
EREDIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Eveline Trap
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Simon Rosier
Lotte de Vries

CELLO
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Anneke Janssen
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Marjolein Koning

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Sander van Dijk

TROMPET
Hessel Buma
Raymond Rook

TROMBONE
Tim Ouwejan
Rommert Groenhof
João Mendes Canelas

PAUKEN
Mark Haeldermans

CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Annelie Brinkhof
Caroline Cartens
Mar Codina
Elma Dekker
Wendeline van Houten
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Sara Moreira Marques
Yun Park
Judith Petra
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Hansje van Welbergen

ALT
Nicoline Bovens
Victorina Eeckeloo
Jose Kamminga
Liesbeth van der Loop
Julia Mech
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Christina Plein
Anjolet Rotteveel
Anna Traub
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOR
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Juan Felipe Gallegos Carlos
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
David van Lith
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Georgi Sztojanov
Jeroen de Vaal

BAS
Coert van den Berg
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Daniël Hermán Mostert
Itamar Lapid
Peter van der Leeuw
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
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zaterdag 28 mei, 14.15-ca. 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends II 6

TWEEMAAL BEETHOVEN 
OP FORTEPIANO
Orchestra of the Age of Enlightenment

András Schiff fortepiano & dirigent

Beethoven Derde pianoconcert
Haydn Symfonie nr. 99
Beethoven Vierde pianoconcert

De Hongaarse meesterpianist András 
Schiff speelt twee van Beethovens vijf 
pianoconcerten. Hij dirigeert óók – het 
Orchestra of the Age of Enlightenment.

Midden-Europese traditie
Meesterpianist András Schiff is altijd op 
zoek naar het naadje van de kous. De 
oorsprong van een partituur is voor 

hem net zo intrigerend als de ontwikke-
ling van zijn instrument. Schiff groeide 
op in de Midden-Europese muziektradi-
tie die gebouwd is op de pijlers Bach en 
Beethoven. Hij studeerde in Boedapest, 
de bakermat van grote dirigenten als 
Fritz Reiner, Eugene Ormandy en 
George Szell – net als hijzelf van Hon-
gaars-Joodse komaf.

András Schiff speelt twee 
Beethoven -concerten
Voor Schiff zijn Bach en Beethoven het 
alfa en omega van de muziek, maar 
toch heeft hij zich pas na zijn vijftigste 
in het openbaar vertoond met de 
pianosonates van Beethoven – “Beetho-
ven is niet voor kinderen”. De pianist 
dirigeert zelf, zal nooit de maestro 
willen uithangen, maar richtte ooit 
zelfs een orkest op “om niet altijd 
alleen op tournee te gaan”. In Haydn 
waardeert hij de sprankelende humor.
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S zaterdag 4 juni, 14.15-ca.16.30 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Opera 6

KENT NAGANO EN 
THE SNOW QUEEN
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Kent Nagano dirigent
Benjamin Goodson koordirigent

Gerda Mari Eriksmoen sopraan
Snow queen / Reindeer / Clock Seth Ca-
rico bas-bariton
Grandmother / Old lady / Finn woman 
Helena Rasker alt
Castle crow Owen Willetts countertenor
Forest crow Paul Curievici tenor
Princess Rainelle Krause sopraan
Prince Lucas van Lierop tenor
Kay Rachael Wilson mezzosopraan
Angel voices Anitra Jellema sopraan & 
Charlotte Janssen sopraan (GOK)

Abrahamsen The Snow Queen 
Nederlandse première

Kent Nagano dirigeert de vooralsnog 
enige opera van Hans Abrahamsen: The 
Snow Queen, naar Hans Christian Ander-
sen.

Ogenschijnlijk klassiek verhaal
In 2019 in München beleefde Abraham-
sens The Snow Queen zijn première, een 
opera naar Andersens sprookje over de 
kinderen Kay en Gerda, die door de 
boze sneeuwkoningin van elkaar 

worden gescheiden maar elkaar uitein-
delijk zullen terugvinden. Het lijkt een 
klassiek verhaal over de eeuwige strijd 
tussen goed en kwaad. De koningin 
ontvoert Kay, nadat de splinters van een 
duivelse spiegel hem koud en onver-
schillig hebben gemaakt. Gerda verlost 
hem uiteindelijk van het boze.

Sneeuwkoningin in een nieuw licht
Abrahamsen plaatst de vertelling echter 
in een ander licht. Bij hem staat de 
Sneeuwkoningin dichter bij Sarastro uit 
Mozarts Zauberflöte, de priester die 
Tamino en Pamina via een inwijdingsri-
tueel naar hun loutering geleidt. Ze is 
ook een vormende kracht, en niet 
toevallig laat hij haar rol zingen door 
een bas-bariton. Zo wordt dat complexe 
sprookje een verhaal over liefde, het 
verlies van onschuld en de weg naar 
volwassenheid.
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