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TWEEMAAL BEETHOVEN OP FORTEPIANO

Orchestra of the Age of Enlightenment

Sir András Schiff fortepiano en muzikale leiding
fortepiano: kopie naar Conrad Graf (ca. 1822), coll. Edwin Beunk
 
Ludwig van Beethoven 1770-1827
Derde pianoconcert in c opus 37 1803
Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro

Joseph Haydn 1732-1809
Symfonie nr. 99 in Es 1793
Adagio – Vivace assai
Adagio
Menuetto. Allegretto – Trio
Finale. Vivace

pauze

Ludwig van Beethoven
Vierde pianoconcert in G opus 58 1807
Allegro moderato
Andante con moto – 
Rondo. Vivace

SERIE RFO & FRIENDS II-6
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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!

Beethovens Derde pianoconcert
In 1796 had de vijfentwintigjarige Ludwig van Beethoven een 
geniaal idee voor een pianoconcert en noteerde in zijn op-
schrijfboekje: “Zum Concert aus c Moll pauke bej der Cadent” 
– voor het Concert in c-klein pauken bij de cadens. Vier jaar 
later verwerkte hij die inval in zijn Derde pianoconcert. Wanneer 
op het einde van de cadens van het eerste deel het strijkorkest 
fluisterzacht inzet en de paukenist het interval laat horen dat 
een kwartier lang de hoofdrol in het muzikale betoog heeft 
gespeeld, is het heel even alsof de hemel open gaat.  
Het introduceren van eigen werk was voor Beethoven een van 
de beperkte middelen om als componist aan zijn scheppingen 
geld te verdienen. Copyright bestond nog niet en de piano had 
nog niet massaal zijn intrede gedaan in het leven van de mid-
denklasse. In het Wenen van de vroege negentiende eeuw 
moest een componist een handige ondernemer zijn en zijn 
nieuwste werken propageren door middel van concerten die hij 
zelf van a tot z organiseerde: de advertenties, het inhuren van 
het orkest, de gages van de solisten, de huur van de zaal, et ce-
tera. In Wenen kende men deze concerten onder de naam 
Akademie, en Beethoven heeft in zijn leven een aantal roem-
ruchte Akademien gepresenteerd. Te beginnen op 2 april 1800 
als pianovirtuoos met een uitvoering van zijn beide eerste 
pianoconcerten, en eindigend met de première van de Negende 
symfonie op 7 mei 1824.
Bij de eerste Akademien die Beethoven organiseerde, ging alle 
aandacht uit naar zijn capaciteiten als pianist. Beethoven was 
een gewaardeerde pianovirtuoos met een weergaloos talent als 
improvisator. Dat laatste ging zover dat hij bij de premières van 
zijn Derde en Vierde pianoconcert alleen de orkestpartituur op 
papier had staan, maar zijn eigen aandeel grotendeels uit het 
hoofd speelde. Van de tweede Akademie met de première van 
het Derde pianoconcert, op 5 april 1803, bracht zijn assistent 
Ignaz von Seyfried, die de blaadjes moest omslaan voor de 
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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

VANAF WOENSDAG: 
Losse kaarten 
2022-2023!
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.
  ZIE PAGINA 10-11

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

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.

VRIENDENVANDEMATINEE.NL



4 5Haydn zijn prins zo van meer dan vijftien opera’s en zo’n 
tachtig symfonieën. 
Nikolaus behield aanvankelijk het eigendomsrecht, maar in 
1779 gaf hij Haydn toestemming zijn composities zelf te ver-
markten. Binnen enkele jaren stonden de symfonieën en 
strijkkwartetten van Haydn op de lessenaars in belangrijke 
muziekcentra als Parijs en Londen. Nikolaus overleed in 1809, 
en werd opgevolgd door Prins Anton, die niets met muziek had 
en musici en zangers ontsloeg. Haydn bleef formeel in dienst, 
maar hoefde niets anders te doen dan zijn welverdiende pen-
sioen te incasseren. Hij verhuisde naar Wenen en begon aan de 
tweede fase van zijn carrière. 
Binnen de kortste keren kreeg hij bezoek van violist en impresa-
rio Johann Peter Salomon, die hem kortweg meedeelde: “Ik ben 
gekomen om je mee te nemen naar Londen; morgen maken we 
het contract.” Het was het begin van een ware triomftocht die 
vergezeld zou gaan van een indrukwekkende scheppingsdrift. 
Op 1 januari 1791 kwam Haydn in Londen aan; de bijna zestig-
jarige componist werd ingehaald als een popster en bleef tot 
juni 1792 in Londen actief, met als klinkend resultaat de eerste 
zes van zijn twaalf Londense symfonieën, de nummers 93-98. 
Haydn had in 1789 in Wenen kennis gemaakt met Marianne 
von Genzinger, de pianospelende echtgenote van de lijfarts van 
Prins Nikolaus, moeder van zes kinderen en een groot bewon-
deraar van Haydns muziek. Haydn vatte een innige genegen-
heid voor haar en haar kinderen op, met als blijvend resultaat 
een briefwisseling waarin Haydn honderduit vertelt over zijn 
Londense avonturen. Tot zijn grote verdriet overleed Marianne 
op 26 januari 1793, en het ligt voor de hand te veronderstellen 
dat hij heeft geprobeerd zijn verslagenheid in muziek te uiten. 
Haydnkenners suggereren dat het langzame deel van de Negen
ennegentigste symfonie onder de indruk van het overlijden van 
Marianne is ontstaan. Wat daar vooral voor spreekt is de onge-
bruikelijke en dramatische inzet van trompetten en pauken 
halverwege het langzame deel. Ook het feit dat Haydn hier voor 
het eerst in zijn symfonieën de klarinetten met hun donker 
gekleurde timbre inzet, spreekt voor die veronderstelling. 
Haydn componeerde de laatste zes van zijn Londense symfo-
nieën, de nummers 99-104, voor zijn tweede Londense concert-
reis, die duurde van januari 1794 tot augustus 1795.           

componist, later een hilarisch verslag uit. Hij zat met enige 
vertwijfeling te turen naar “zo goed als lege pagina’s van de 
partituur, met hoogstens hier en daar een onleesbaar neerge-
krabbelde hiëroglief, die als geheugensteuntje moest dienen”. 
Het publiek verwachtte van de Akademien een welgevuld 
programma, maar Beethoven deed er nog graag een schepje 
bovenop. Naast het Derde pianoconcert kwamen op de Akademie 
van 1803 de beide eerste symfonieën en het oratorium Christus 
am Ölberge tot klinken, en dat was nog niet eens alles – voor een 
paar losse vocale werken bleek geen tijd meer te zijn. De pers 
was unaniem vol lof, maar de meeste aandacht ging uit naar 
het feit dat Beethoven op het laatste moment de toegangsprij-
zen flink verhoogd had: het drievoudige voor een reservering en 
het twaalfvoudige voor een loge. De opbrengst loog er dan ook 
niet om: Beethoven was na afloop 1800 Gulden rijker, het 
jaarsalaris van een hogere rijksambtenaar.   

Haydn de markt op: Symfonie nr. 99
Joseph Haydn trouwde niet met het meisje van zijn dromen – 
zij ging het klooster in – maar met haar oudere zuster. Het 
werd een liefde- en kinderloos huwelijk. Om het kort samen te 

vatten: mevrouw Haydn hield niet van 
muziek – wat haar betreft had ze net zo 
goed met een schoenmaker kunnen 
huwen. Roddels van destijds vertellen 
over haar gewoonte de manuscripten 
van haar man te verscheuren tot papil-
lotten. Scheiden was geen optie, Haydn 
bleef zijn echtgenote net zo trouw als 
zijn broodheer: levenslang. In 1761 trad 
hij in dienst bij Prins Nikolaus Esterházy 
als huiscomponist en kapelmeester, een 
functie die hij tot het overlijden van de 
prins bijna dertig jaar lang vervulde. Hij 
werd er uitstekend voor betaald en 
Nikolaus was een fervent muziekliefheb-
ber die een schitterend paleis liet bou-
wen in de moerassen van Esterháza, 
compleet met operatheater en concert-
zaal. In de loop van de jaren voorzag 

Joseph Haydn, door 
John Hoppner



6 7‘Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei’ – meer om de 
uitdrukking van gevoelens dan om een schildering. Daartoe 
was hij min of meer gedwongen, want met zijn uitgecompo-
neerde onweersbui toonde hij bijna het tegenovergestelde aan. 
Dat wilde niet zeggen dat die Ausdruck der Emfindung, de zielen-
roerselen, niet zouden kunnen leiden tot grootse inspiraties. 
Een van de beroemdste voorbeelden is ongetwijfeld de geschie-
denis van Orpheus en Euridice, door Gluck onnavolgbaar op 
muziek gezet, die op Beethoven en zijn tijdgenoten een onuit-
wisbare indruk maakte. Al vrij snel na het ontstaan van het 
Vierde pianoconcert werd de gedachte geopperd dat het langzame 
deel een weergave zou kunnen zijn van de smeekbeden van 
Orpheus om zijn gestorven geliefde Euridice terug te winnen. 

De hunkerende klanken van de piano tegenover de strenge 
octaven in het strijkorkest, die bijna een vertaling schijnen van 
het onverbiddelijke ‘non’ uit Glucks opera, eveneens in octaven 
gezongen. De Amerikaanse musicoloog Owen Jander gaat nog 
een stap verder, en ziet in het hele concert een verwijzing naar 
de Orpheusmythe. Het eerste deel is het ‘Lied van Orpheus’, 
beginnend met de voorzichtige aanraking van de snaren van 
zijn lier in de inzet van de piano. Het derde deel verbeeldt de 
‘Dans van de Furiën’, waar eindelijk de trompetten en pauken 
aan het orkest toegevoegd worden in uitbundige onstuimig-
heid. 
We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar het Vierde 
pianoconcert moest wachten tot de jaren 1830 voor de eerstvol-
gende uitvoeringen, toen Felix Mendelssohn het als dirigerende 
pianist op zijn repertoire zette voor concerten in Parijs, Londen 
en Leipzig.  

Siebe Riedstra

Beethovens Vierde pianoconcert
Op 22 december 1808 organiseerde Beetho-
ven een Akademie waarover we nog steeds 
niet zijn uitgepraat. Het was bitter koud in 
de zaal, en op het programma stonden zowel 
de Vijfde als de Zesde symfonie, het Vierde 
pianoconcert, delen uit de Mis in C en de 
Koorfantasie, waarvan de inleiding voor piano 
solo zoals te verwachten door Beethoven 
werd geïmproviseerd. 
In de discussie over het gebruik van de 
fortepiano versus de moderne concertvleugel 
in de pianowerken van Beethoven is het 
meest gebruikte argument: als Beethoven 
voor de keus was gesteld zou hij zeker voor 
de Steinway hebben gekozen. In The Lost 
Sound, een documentaire over pianorestaura-

teur Edwin Beunk, haalt de Amerikaanse pianist Robert Levin 
dat argument scherp en laconiek onderuit. Volgens hem is dat 
de wereld op zijn kop. Componisten worden door instrumenten 
geïnspireerd, en daarom moeten we de stelling omkeren: hoe 
zou Beethoven voor de Steinway gecomponeerd hebben? 
Beethoven had voor zijn Vierde concert een belangrijke troef in 
handen. De ontwikkeling van de pianoforte raakte rond 1800 in 
een stroomversnelling door de toepassing van drie snaren per 
toets, en belangrijker nog, een mechaniek om de hamers ten 
opzichte van de snaren te verschuiven met behulp van het 
linkerpedaal. Zo ontstond de mogelijkheid om één, twee of drie 
snaren aan te slaan, in de partituur aangegeven met una corda 
– zacht, zachter, zachtst. De partituur van het Vierde pianoconcert 
is de eerste waarin deze voorschriften verwerkt zijn, en wel in 
het langzame deel. Op de piano’s uit Beethovens tijd moet dat 
een uiterst dramatisch verschil in klank gegenereerd hebben. 

Mythe
Programmamuziek was het onderwerp van heftige discussie 
rond de eeuwwisseling van 1800. Beethovens leraar in Bonn, 
Christian Gottlob Neefe, schreef er een essay over dat zijn 
weerslag vindt in de beroemde regels die Beethoven pende 
boven de eerste vioolpartij van zijn Zesde symfonie, de ‘Pastorale’: 

Zacht, zachter, zachtst. De partituur van Beethovens Vierde 
pianoconcert is de eerste waarin het voorschrift una corda 
verwerkt is. Op de piano’s uit Beethovens tijd moet dat een 
uiterst dramatisch verschil in klank gegenereerd hebben. 

Ludwig van Beethoven, 
door Joseph Willi-
brord Mähler, 1815
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Sir András Schiff  
Sir András Schiff werkt samen met de 
grote internationale dirigenten en 
orkesten, maar dirigeert ook zelf de 
klavierconcerten van Bach, Mozart en 
Beethoven vanachter de piano. Als solist 
en dirigent treedt hij veel op met zijn 
eigen, in 1999 opgerichte kamerorkest 
Cappella Andrea Barca, en met het 
Chamber Orchestra of Europe en het 
Orchestra of the Age of Enlightenment. 
In zijn pianorecitals brengt hij dikwijls 
complete cycli van het klavierwerk van 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Schumann en 
Bartók. Sinds 2004 speelde András 
Schiff in ruim twintig steden alle 
Beethovensonates in chronologische 
volgorde. Dit seizoen trad hij in de 
Wiener Musikverein op met Cecilia 
Bartoli, en speelde er het volledige Wohl
temperirte Klavier. Bij de Salzburger 

Festspiele treedt hij deze zomer op met 
Evgeny Kissin. Van jongs af aan is Schiff 
een hartstochtelijk speler van kamer-
muziek. In de jaren 1989-1998 leidde hij 
het hoog aangeschreven kamermuziek-
festival Musiktage Mondsee. Sinds 1998 
leidt hij de concertserie Omaggio a 
Palladio in het Teatro Olimpico in 
Vicenza. Sir András Schiff (*Budapest, 
1953) volgde vanaf zijn vijfde pianoles-
sen bij Elisabeth Vadász. Daarna stu-
deerde hij aan de Franz Liszt Academy 
in zijn geboortestad bij Pál Kadosa, 
György Kurtág en Ferenc Rados, en bij 
George Malcolm in Londen. In juni 2014 
werd hij geridderd voor zijn verdiensten 
op muziekgebied. Vandaag maakt Sir 
András Schiff zijn ZaterdagMatinee-
debuut. Hij bespeelt een kopie van een 
fortepiano van Conrad Graf (ca. 1822).

Orchestra of the Age of 
Enlightenment 
Een groep nieuwsgierige musici in 
Londen besloot in 1986 eens te kijken 
naar het wonderlijke instituut dat we 
orkest noemen en besloot weer van nul 
te beginnen. Een vaste dirigent? Weg 
ermee. Je specialiseren in repertoire uit 
een bepaalde periode? Te beperkend. 
Een werk perfect spelen en dan weer 
verder gaan? Te lui. Zo werd het Orches-
tra of the Age of Enlightenment gebo-
ren. Het gebruik van periodegebonden 
instrumenten werd een van de elemen-
ten waarmee de zoektocht naar authen-
ticiteit wordt ondernomen. Barok en 
muziek uit de klassieke periode staan 
veel op het programma, maar steeds als 
buitenstaanders dachten te weten wat 
het OAE behelst, kwam er iets onver-
wachts: een Symphonie fantastique hier, 
een Bach zonder dirigent daar. Het idee 
bleek te werken, er kwamen Europese 
tournees en residenties in Southbank 
Centre en bij de Glyndebourne Festival 
Opera. In september 2020 werd het OAE 
het orkest in residentie van Acland 
Burghley School, Camden. Simon 
Rattle, die als jonge dirigent veel voor 
het orkest betekende, blijft aanhaken, 
net als Iván Fischer, Mark Elder en 
Vladimir Jurowski. En het ensemble is 
een laboratorium voor de Bach-experi-
menten van John Butt. De vijf delen de 
titel ‘Principal Artist’. Het Orchestra of 
the Age of Enlightenment was nog niet 
eerder in de Matinee te gast.

EERSTE VIOOL
Kati Debretzeni
Matthew Truscott
Rodolfo Richter
Andrew Roberts 
Alice Evans
Rachel Isserlis
Dominika Feher

TWEEDE VIOOL
Margaret Faultless
Huw Daniel
Iona Davies
Henry Tong
Daniel Edgar
Debbie Diamond

ALTVIOOL
Max Mandel  
Martin Kelly
Annette Isserlis
Lisa Cochrane
Marina Ascherson

CELLO
Andrew Skidmore
Catherine Rimer
Ruth Alford
Richard Tunnicliffe

CONTABAS
Christine Sticher
Cecelia Bruggemeyer

FLUIT
Lisa Beznosiuk
Neil McLaren  

HOBO
Daniel Bates
Lars Henriksson

KLARINET
Katherine Spencer 
Sarah Thurlow

FAGOT
Jane Gower
Sally Jackson

HOORN
Roger Montgomery
Martin Lawrence

TROMPET
David Blackadder
Phillip Bainbridge

PAUKEN
Adrian Bending 
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Volgende week is de laatste NTR Zater-
dagMatinee van dit seizoen. Het team 
van de NTR ZaterdagMatinee wenst u 
een mooie zomer, en hoopt u volgend 
seizoen terug te zien.

Vanaf aanstaande woensdag, 1 juni, kunt 
u losse kaarten voor volgend seizoen 
bestellen. Als u al een abonnement hebt, 
kunt u naar de overige concerten voor de 
kortingprijs!

 ZATERDAGMATINEE.NL

OPERA 1 10 SEP
Bellini’s Norma: terug in 
Nederland
Michele Mariotti dirigeert, Ve-
nera Gimadieva zingt de titelrol

OUDE MUZIEK 1 17 SEP
Leclair, de muzikale vrede-
stichter
Le Concert de la Loge: muziek 
van Vivaldi en Jean-Marie Leclair

RFO & FRIENDS I 1 24 SEP
Een nieuwe Wantenaar voor
Simone Lamsma
Wantenaars Vioolconcert; en 
Karina Canellakis dirigeert de 
Achtste symfonie van Bruckner

RFO & FRIENDS II 1 1 OKT
Con brio
Lahav Shani dirigeert Brahms’ 
Eerste symfonie, Dvořáks Viool-
concert (met Hilary Hahn) en 
Con brio van Jörg Widmann

OPERA 2 8 OKT
Lise Davidsen verenigt Duits-
land en Italië
De sopraan – eerder in de Ma-
tinee een ‘gedroomde Jenůfa’ – 
zingt Verdi, Weber en Wagner

OUDE MUZIEK 2 15 OKT
Telemaco: de spectaculaire
Alessandro Scarlatti
Concerto de’ Cavalieri

RFO & FRIENDS I 2 29 OKT
Pierre-Laurent Aimard en Ravel
Stéphane Denève dirigeert de 
Nederlandse première van 
Vers le silence van Abrahamsen, 
Ravels Pianoconcert voor de 
linkerhand en Florent Schmitt
 
HEDENDAAGS 1 12 NOV
Widmanns reusachtige ARCHE
Karina Canellakis dirigeert 
de eerste uitvoering sinds de 
Hamburgse première uit 2017

GOK & FRIENDS 1 19 NOV
William Christie: uitbundige
barok van twee jeugdvrienden
Les Arts Florissants: Zadok 
the Priest van Händel en Die 
Auferstehung und Himmelfahrt 
Jesu van Telemann

RFO & FRIENDS II 2 26 NOV
Stravinsky, Sibelius en een
eerbetoon aan Otto Ketting
Stravinsky’s Vioolconcert (Ilya 
Gringolts), de Vierde symfonie 
van Ketting en Sibelius’ Tweede

HEDENDAAGS 2 10 DEC
Widmann – componist, klari-
nettist en dirigent
Ensemble Modern

OPERA 3 17 DEC
Mascagni revisited: L’amico 
Fritz
Il piccolo Marat was een ware 
herontdekking; dit keer diri-
geert Andrea Battistoni een 
tedere liefdesvertelling van 
de componist van La cavalleria 
rusticana

OUDE MUZIEK 3 24 DEC
Kerst met Vox Luminis
Lionel Meunier dirigeert een 
prachtig Duits kerstprogramma, 
met Schütz, Hammerschmidt 
en Rosenmüller

RFO & FRIENDS I 3 14 JAN
Een nieuw vioolconcert met 
Leila Josefowicz
De Nederlandse première van 
het Vioolconcert van Helen Grime, 
Sfera van Robin de Raaff (WP) en 
Brahms’ Tweede symfonie

HEDENDAAGS 3 21 JAN
De oren afstellen met Bas 
Wiegers
Asko|Schönberg, Bas Wiegers 
en Katrien Baerts in Hilli, Bul-
sink, Tulve en Torstensson

RFO & FRIENDS II 3 28 JAN
Widmann en de laatromantiek
Widmanns Trauermarsch (met 
pianist Hannes Minnaar) en 
Mahlers Eerste symfonie (James 
Gaffigan)

OUDE MUZIEK 4 4 FEB
Andrea Marcon en Vivaldi’s 
Giustino
Barokopera met La Cetra en 
een sterren cast

GOK & FRIENDS 2 11 FEB
Geestverwanten: Schumann en
Verhulst
Aapo Häkkinen dirigeert de Mis 
van Johannes Verhulst, Schu-
manns Nachtlied en Bach

GOK & FRIENDS 3 25 FEB
The Sacred Veil van Eric 
Whitacre
Groot Omroepkoor

OPERA 4 4 MRT
Liefde en dood: Castor et 
Pollux  van Rameau
Orfeo Orchestra, Purcell Choir,
György Vashegyi

RFO & FRIENDS II 4 11 MRT
Romantiek van Tsjaikovski 
tot nu
Violist Nicola Benedetti speelt 
Mark Simpson, Markus Stenz 
dirigeert Tsjaikovski IV

RFO & FRIENDS I 4 18 MRT
Het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest en de Russen
Een vroege Goebaidoelina, Pro-
kofjevs Eerste vioolconcert (met 
Kristóf Baráti) en de Tweede 
symfonie van Rachmaninov

HEDENDAAGS 4 25 MRT
Hannigan en de magie van
Hildegard
Met Barbara Hannigan, Katia & 
Marielle Labèque: “een overrom-
pelend multimediaal, geënsce-
neerd concert met muziek van 
Hildegard von Bingen, Barbara 
Strozzi, Francesca Caccini, Bryce 
Dessner en David Chalmin”

OPERA 5 1 APR
Canellakis & Janáček: Het 
sluwe vosje
Karina Canellakis vervolgt haar 
Janáček-reeks. Met Elena Tsal-
lagova, Roland Wood, Markus 
Eiche e.a.

RFO & FRIENDS I 5 15 APR
Duivelskunstenaar Widmann
Jörg Widmann dirigeert Weber, 
Mendelssohn en Widmann

OUDE MUZIEK 5 22 APR
Bachvereniging: Graupners

‘Messiah’
Shunske Sato dirigeert het fic-
tieve ‘Die Geburt, Verhaftigung, 
Kreuzigung und Auferstehung 
Jesu Christi’ van Graupner

RFO & FRIENDS II 5 29 APR
Rond Haydns Honderdste
symfonie
Gluck, een vioolconcert van 
Giovanni Battista Viotti (een 
favoriet werk van Brahms) en 
Haydns 100ste 

OUDE MUZIEK 6 6 MEI
Franco Fagioli in Porpora’s 
briljante Polifemo
Porpora’s antwoord op Händels 
opera’s, met Armonia Atenea, 
Franco Fagioli, Max Emanuel 
Cencic, Julia Lezhneva e.a.

HEDENDAAGS 5 13 MEI
James MacMillan dirigeert drie
premières
Wereldpremières van Wage-
mans en Rihm en de Neder-
landse première van MacMil-
lans Vijfde symfonie ‘Le grand 
inconnu’

GOK & FRIENDS 4 27 MEI
Intiem koorwerk: Pärt, Poulenc
en het Requiem van Fauré
Polyphony, Britten Sinfonia,
Stephen Layton, Rachel Red-
mond e.a.

OPERA 6 3 JUN
The Death of Klinghoffer – nog 
altijd actueel
John Adams is dolblij dat hij zijn 
soms omstreden opera weer 
eens kan dirigeren
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12 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 Carico 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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