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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 kan geen toeval zijn dat Hans Abrahamsens 
eerste opera een sprookje werd, De Sneeuwkoningin van 
zijn vermaarde landgenoot Hans Christian Andersen; 
Deen plus Deen is twee. Ook geen toeval was het aandeel van 
de Canadese sopraan, performer en dirigente Barbara Hanni-
gan in de totstandkoming van het stuk. En haar hoofdrol in de 
Engelstalige versie van de opera, die in december 2019, drie 
maanden na de Deenstalige wereldpremière in Kopenhagen, 
zijn vuurdoop beleefde in de Bayerische Staatsoper. 
Achteraf gezien is het niet de geringste muziekhistorische 
verdienste van de betreurde pianist en dirigent Reinbert de 
Leeuw geweest dat hij de twee uitzonderlijke noorderlingen 
Hannigan en Abrahamsen samenbracht. De gevolgen waren 
aanzienlijk: één wereldhit en een opera. Voor Hannigan schreef 
Abrahamsen vrij naar Shakespeare en Paul Griffiths zijn schit-
terende Opheliacyclus Let me tell you (2013), die een voor nieuwe 
muziek uitzonderlijke, wereldwijde zegetocht beleefde. Let me 
tell you werd voor de eenentwintigste eeuw wat Strauss’ Vier 
letzte Lieder voor de laatste helft van de twintigste waren. Terwijl 
Abrahamsen voor Let me tell you nauwelijks vocale muziek had 
geschreven. Hij maakte vanaf de jaren zeventig naam met 
instrumentale stukken voor kleine en soms zeer grote bezettin-
gen, hermetisch en toegankelijk, weerbarstig en wonderschoon. 
Geen componist heeft zijn obsessie met de bevroren werelden 
van sneeuw en ijs hardnekkiger nagejaagd dan Abrahamsen. 
Voor hem zijn kou, winter en sneeuw symbool van licht, don-
ker, pijn, sterven, eenzaamheid, geluk, de complexe structuur 
van sneeuwvlokken. Van bevroren beweging, stilte, ruimte én 
verwachting, want de winter is ook het voorportaal van de 
lente, het begin van nieuw leven. Dat zal hij ook in het happy 
end van The Snow Queen zijn. 

“I HAVE THE POWERS”

The Snow Queen van Hans Abrahamsen

61e seizoen 4 juni 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

VANAF NU:
Losse kaarten 
2022-2023!
U kunt natuurlijk voor een 
abonnement kiezen, maar 
u kunt ook kaarten voor 
afzonderlijke concerten 
bestellen. De duizeling-
wekkende muziek 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 24-25

Meer premières,  
meer Abrahamsen
Op 29 oktober a.s. diri-
geert Stéphane Denève 
de première van Hans 
Abrahamsens Vers le 
silence. En geniet volgend 
seizoen ook van eerste 
uitvoeringen van Bulsink, 
Chalmin & Dessner, Grime, 
Hilli, MacMillan, De Raaff, 
Simpson, Wagemans, 
Wantenaar, Whitacre en 
Widmann.
 ZATERDAGMATINEE.NL

Podcast Kent Nagano
Beluister een gesprek 
met Kent Nagano, die in 
november jl. Das Rheingold 

‘authentiek’ uitvoerde. 
Binnenkort verschijnt een 
vervolg op dit podcast-
interview, nu toegespitst 
op The Snow Queen.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

MARKANTE-MAESTROS

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.
VRIENDENVANDEMATINEE.NL

IJsbloem, foto Ilona 
Loser. Creative 
Commons 4.0



4 5Op een vergelijkbare manier mobiliseert in The Snow Queen het 
‘kwaad’ – dat het dus niet meer is – de onverzettelijkheid van 
het goede. Voor Abrahamsen symboliseert de koningin de 
tegenkracht waardoor Kay en Gerda zich menselijkerwijs 
kunnen ontwikkelen. Ze is de weerstand die de mens moet 
overwinnen, en beseft dat zelf. Voor de ontvoerde Kay is ze 
haast zorgzaam. Heeft hij het nog koud? Dan kust ze hem 
warm. Ze lijkt soms oprechte genegenheid voor het kind te 
koesteren: “I fear I might kiss you to death!” 
Misschien, lijkt Abrahamsen hier te suggereren, beseft ze wat 
hij nodig heeft. Kay ‘moet’ zich bevrijden van de eenzijdige 
rationaliteit die in het sprookje wordt veroorzaakt door de 
splinters, maar kan worden opgevat als symbool van de onba-
lans tussen gevoel en verstand die iedereen op weg naar de 
volwassenheid moet herstellen. Zo ‘leert’ Gerda tegen de 
klippen op trouw blijven aan haar innerlijke stem. 

“Ik ben een kind van het postmoderne tijdperk”
Dat de worsteling van beide personages in die yin- en yangver-
houding terugslaat op de ups en downs van Abrahamsens werk 
en levensgang is evident. Hij weet wat het is om te bevriezen. 
Van 1990 tot 1998 componeert Abrahamsen op één stuk na geen 
noot, een ongehoorde cesuur in het leven van een componist 
die al lang voor Let me tell you een internationale reputatie heeft 
opgebouwd. In de jaren zeventig, als Abrahamsen wordt geas-
socieerd met de ‘nieuwe eenvoud’ die na de hypercomplexe 
seriële muziek van de jaren vijftig en zestig de weg terug naar 
de luisteraar tracht te vinden, zijn alle kenmerken van zijn taal 
al voorhanden. In het vroege orkestwerk Stratifications (1975) is 
hij direct te herkennen aan de hoge, soms pijnigend felle 
kleuren, die bij hem ook in de kamermuziek tot en met het 
Vierde strijkkwartet (2012, het tweede deel heet niet voor niets 
‘Dance of light’) zullen blijven opduiken. Hij droomt van 
lichtende, stralende, mythisch ongrijpbare klanken. “In Let me 
tell you zijn er klanken op de grens van wat je nog kunt horen, 
een muziek die de aarde verlaat en als een vliegtuig opstijgt. 
Dat heb ik altijd met klank. Die kan zoals in Let me tell you als 
licht, of glas of water zijn, die voel je bijna. En hij komt altijd 
niet via de geest, maar door het lichaam.” Het is een fysieke 
sensatie. Daar heb je het; het beeld van water, ijs, of van glas, 

Bevroren innerlijk
Zo loopt in Abrahamsens oeuvre een rechte lijn van Winternacht 
voor ensemble (1978) via Schnee voor 9 spelers (2008) en Let me 
tell you naar zijn eerste opera The Snow Queen (2019). Niet de 
liederencyclus, maar het eerdere Schnee was de springplank 
naar de opera. Voor dat stuk verzamelde Abrahamsen beelden 
van en teksten over sneeuw. Zijn vrouw Anne Marie Abildskov, 
de pianiste voor wie hij onder meer zijn Pianoconcert (2000) 
schreef, suggereerde Andersens sneeuwkoningin. Daar ligt het 
drama inderdaad voor het oprapen. Het is een lang verhaal over 
een avontuurlijke zoektocht en een intrigerende strijd tussen 
goed en kwaad waarin de grenzen tussen beide polen drama-
turgisch interessant vervagen. Rode draad is een door een trol, 
zeg maar de duivel gecreëerde spiegel die alleen het kwaad en 
de verschrikking in de mensen reflecteert. De schurk en zijn 
trawanten slepen het monstrum naar de hemel om er God en 
de engelen mee te pesten, maar ze houden hem niet en de 
spiegel slaat te pletter op de aarde. De miljoenen splinters 
verspreiden zich over de hele wereld. Ze springen in de ogen en 
harten van de mensen, die na de aanslag innerlijk bevriezen en 
voor hun medemensen als de spiegel worden. Een van de 
slachtoffers is de jongen Kay. Nadat de splinters zijn hart en oog 
hebben getroffen, wordt hij ontvoerd door de sneeuwkoningin, 
die hem gijzelt in haar ijspaleis. Zijn speelkameraadje en 
buurmeisje Gerda gaat op zoek naar hem. Na een lange reis, 
een echte Werdegang vol ontmoetingen en ontberingen, vindt ze 
hem. Haar tranen ontdooien zijn hart, zijn tranen van ontroe-
ring de splinter in zijn oog. Hij wordt weer Kay, alles komt goed.

Weerstand
De sneeuwkoningin is een griezelig verhaal. Hannigan had er 
als kind onprettige gevoelens bij. Maar haar karakter is voor 
Abrahamsen niet uitsluitend negatief. Hij ziet haar ook als 
positieve kracht. Of liever hem, althans fysiek; zijn sneeuwko-
ningin wordt in de opera gezongen door een bas. In die gedaan-
te krijgt zij/hij tegen wil en dank iets van de priester Sarastro, 
ook een bas, die in Mozarts Zauberflöte het stel Pamino en 
Tamina onderwerpt aan een discutabel initiatieritueel. Waar 
hij het recht vandaan haalt is een vraag, maar het doel blijkt de 
middelen te heiligen; het koppel komt gelouterd uit de strijd. 
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zingt in talen die ze zelf beheerst. De Engelse bewerking van 
Amanda Holden voegt zich moeiteloos naar de vocale lijnen. 
Geen spoor van de voelbare worstelingen, de theatrale onhan-
digheden die andere eerste meesterworpen – van Beethovens 
Fidelio tot Ligeti’s Le Grand Macabre – hun fascinerende maar 
problematische karakter verlenen. Het libretto is concies, het 
narratief glashelder, het begin meteen vintage Abrahamsen met 
zijn ijselijke klanken. Een xylofoon (‘like gentle snow’), een 
bijna onhoorbare accordeon en stratosferisch hoge, gediviseer-
de violen creëren een magisch klankveld van sprookjesachtig 
beklemmende zachtheid. De grootmoeder van de eerste scène 
leest de kinderen Kay en Gerda geluidloos voor in een stomme 
scène, alsof de woorden door het onheilspellende geluid al over-
bodig zijn geworden. ‘Eisig’, noteert Abrahamsen terloops. Hier 
staat iets te gebeuren.
Het orkest is met vier fluiten en vier klarinetten, drie hobo’s en 
drie fagotten, zes hoorns en drie trombones, twee harpen en 
accordeon, vier tot vijf slagwerkers en een groot strijkersensem-
ble fors bezet, en vrij vaak is de partituur ritmisch veel com-
plexer dan zij lijkt. In het begin van de tweede akte verspringen 
twee bijna-identieke tempi van maat tot maat. Voor de eerste 
scène zijn zelfs kort twee dirigenten vereist, waarvan de eerste 
de regelmatige metra van strijkers en xylofoon, de tweede de 
onregelmatige metrische stapelingen van blazers, slagwerk, 
harpen en accordeon bij elkaar moet houden. Abrahamsen ziet 
er geen been in kwintolen, sextolen en septolen boven elkaar te 

dat in The Snow Queen weer metafoor van ijs wordt. Daar gaat 
het over; aggregatietoestanden van doorschijnendheid. Maar 
hoe breng je die in hun synesthetische volledigheid tot klin-
ken? 
Het is geen acuut probleem. In de jaren tachtig breekt Abra-
hamsen ook internationaal door dankzij zijn bewonderaar 
Hans Werner Henze, die in 1982 met de Berliner Philharmoni-
ker het aan hem opgedragen orkestwerk Nacht und Trompeten ten 
doop houdt (en hem ook al een muziektheaterstuk naar Ander-
sen suggereert). Maar hij blijft, misschien door de breedte van 
zijn spectrum, die moeilijk peilbare outsider. Dan loopt hij vast; 
misschien niet eens zozeer in zijn beperkingen, als wel in zijn 
slopende gevoeligheid voor alle muziek. “Als ik naar Pärt 
luisterde, kon ik erg houden van Tabula rasa; anderzijds bewon-
der ik Ligeti zeer.” Nacht und Trompeten conceptualiseert zijn 
dilemma’s. Het pendelt bijna schematisch tussen de werelden 
van Mahler en Stravinsky, tussen romantiek en classicisme, 
tussen wat hij noemt de ‘subjectieve rubato-tijd van de één en 
de objectieve tijd van de ander.” Partij kiezen lukt niet. “Ik 
moet alles hebben; het extreem langzame en het heel snelle, 
het subjectieve en het objectieve. Ik ben een kind van het 
postmoderne tijdperk.” Zijn muziek beschrijft die polariteit 
soms heel letterlijk. En soms, voelt hij, moet in muziek de tijd 
helemaal wegvallen. “Dat is ons leven. We ervaren in de tijd. 
Maar het mysterie is dat wij de tijd overstijgen.” 
Is het vreemd dat hij in de veelheid van de voor zijn rijke geest 
toegankelijke muzikale wegen zijn weg niet meer kan vinden?
Maar hij vecht zich terug, en hoe.

De compactheid van The Snow Queen
Voor een debuut op een hypotheek van torenhoge verwachtin-
gen is The Snow Queen opmerkelijk uitgebalanceerd en econo-
misch opgezet; drie aktes, korte scènes, nergens een woord te 
veel. Vaak kan hij zelfs zónder – in de vele instrumentale 
tussenspelen die in de partituur een deel van de handeling 
absorberen. Bij al zijn lengte heeft het drama de compactheid 
van Schnee, waaraan het, naast Hannigans hardnekkige volhar-
ding, zijn ontstaan dankt. De Engelstalige versie van het oor-
spronkelijk Deense libretto, dat de componist zelf samen met 
Henrik Engelbrecht schreef, kwam er ook voor haar, die alleen 

Gletsjer op de Illimani 
(Bolivia)
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8 9klankjes en dito tremoli, voorgedragen ‘with the utmost sensi-
bility and compassion.’ 
Het moet ook niet te moeilijk worden. Er moet sfeer zijn, 
natuurlijk van snit in klank en beweging. De muziek volgt de 
natuur en de seizoenen, de schoonheid van het ongerepte, 
soms zeer letterlijk verbeeld met toonschilderingen die een 
minder onbevangen kunstenaar dan Abrahamsen misschien 
zijn eer te na zou achten, maar bij hem in al hun schijnbare 
naïviteit een ontwrichtende werking kunnen hebben. Nadat 
Kay in de tweede scène van de eerste akte door de splinters is 
getroffen, verkilt de strijkersklank: ‘zonder vibrato en zonder 
kleur’. In de aansluitende scène drukken de koele klanken van 
harp, vibrafoon, marimba, harmonium en celesta zijn ontzielde 
toestand uit. De slee van de sneeuwkoningin wordt begeleid 
door een windmachine en vliegt met de ontvoerde Kay aan 
boord ‘presto volante’ op ketens van razende maar fluweelzach-
te staccato-zestienden van veelvoudig gediviseerde strijkers 
terug naar haar ijspaleis. In de derde akte blijft de instrumen-
tale beschrijving van een overval op Gerda’s koets niet ver-
schoond van jachthoorns en hoefgetrappel. Voor sneeuw 
dwarrelen de strijkers alle kanten op. Overal veroorzaken de 
valbewegingen – van sneeuw, en alles wat er al dan niet symbo-
lisch mee samenhangt – dalende lijnen met het akoestische 
effect van evenwichtsstoornissen. In het begin van de tweede 
akte is het alsof een rotswand plots begint te hellen, dat gevoel 
alsof de grond onder je voeten wegzakt – en op dat moment 
komt het figuratieve van de beeld-in-klank-weergave uit de kast 
als metafoor. De bloemenscène in de tweede akte is met zijn 
elementaire begeleiding haast onthutsend simpel. Ding dong, 
zingen de vrouwen op een fond van ijzig teder klokkende 
geluidjes. Freud moest nog worden geboren toen Andersen in 
1844 het voorwerk voor dit schoons verrichtte. 

“My words may be poor/ but they will have to do”
Tegelijkertijd is dit wat je hoort wanneer een kunstenaar van 
nu met het gehoor van heden de weg terug probeert te vinden 
naar de onbezoedelde verrukking van die voortijd. De idylle 
blijft fantasmagorie. Je voelt wat wordt gezocht en wat à la 
recherche du temps perdu moest knakken voor de poorten van het 
paradijs. Zo worstelt Abrahamsen steeds bewust met de ontoe-

zetten. Maar luide tuttiklanken zijn zeldzaam; het instrumen-
tarium wordt vooral ingezet voor de verdere differentiëring van 
een klinkende beweging die zich bij Abrahamsen in de uiterste 
nuances van ritmiek en klankkleur afspeelt, op het niveau van 
fluisteren en sissen, van doordringende geheime boodschap-
pen. Het ruist als een fee of reutelt sotto voce als een monster in 
winterslaap. Zo creëer je dreiging. 
De dramaturgische boog van The Snow Queen is ambitieus. Scène 
voor scène verbreedt en verdiept zich de muziek, worden de 
vocale lijnen theatraler, Gerda’s emoties intenser. Terwijl hij 
een van zijn protagonisten laat bevriezen, begint Abrahamsen 
langs vocale lijnen laag voor laag haar diepste gevoelens af te 
pellen. Haar partij wordt breder, expressiever, gaat van kinder-
lijk eenvoudig naar belcanto van een wonderlijke, koele schoon-
heid. 

Raffinement
Toch maakt hij niets complexer dan noodzakelijk. Gerda’s 
eerste aria ‘There was a bad troll’ is simpel als een volkslied. 
Want, zegt Abrahamsen, we zijn in de naïeve wereld van het 
kind. ‘In the style of Bartók; For Children’, benadrukt de parti-
tuur. Daar gaat Abrahamsen niet krampachtig op zoek naar het 
raffinement van de doortrapte dubbelzinnigheid. Een kind is 
een kind, de sprookjesmens een emblematische figuur, haast 
een sjabloon. De muziek rust op een systematiek van beelden-
de, soms quasi-minimalistische herhaling en een vangnet van 

tastbare, doorzichtige intervallen. 
Octaaf, kwint en kwart, terts en secunde 
liggen naakt aan de oppervlakte. Roman-
tiek en constructivisme versmelten. De 
kraaien van de tweede akte zijn echte 
sprookjeskraaien, die mahleriaans 
pittoresk ‘caw-caw’ hun vallende octaven 
kraaien. De kraaien zijn lief, de mensen 
behulpzaam; er is veel goeds in de 
wereld. Prins, prinses en Gerda vinden 
elkaar in het slot van de tweede akte in 
een echt, letterlijk en figuurlijk boter-
zacht terzet op zacht zwellende en 
decrescerende, microtonaal gekleurde 

Postzegels met scènes 
uit De Sneeuwkoningin, 
DDR, 1972



1110 Vierde scène
De ijskoningin voert Kay naar haar 
ijspaleis. Ze kust hem tweemaal; eerst 
om hem geen kou meer te laten voelen, 
daarna nogmaals om zijn herinnerin-
gen uit te wissen.

Tweede akte
Eerste scène
Een lenteochtend. Gerda is op zoek 
naar Kay. In een kleine boot spoelt ze 
aan bij het huis van een oude vrouw, 
die haar asiel wil aanbieden. Ze biedt 
Gerda kersen aan, kamt haar haar en 
toont de bloemen in de tuin. 

Tweede scène
Het wordt zomer, late herfst. De bloe-
men in de tuin van de oude vrouw 
zingen voor Gerda het lied van de dode 
zusters. Nadat ze Gerda hebben verze-
kerd dat Kay leeft – ze zijn ondergronds 
bij de doden geweest, maar hebben 
hem niet gezien – zet ze haar zoektocht 
voort.

Derde scène
Een woudkraai vertelt Gerda over een 
‘afschuwelijk slimme’ prinses die na 
een strenge selectieprocedure een even 
knappe partner heeft gevonden. Dat 
zou weleens haar Kay zou kunnen zijn. 
Ze meent hem in de beschrijving van de 
kraai te herkennen. De kraai brengt 
haar naar het paleis van de prins en 
prinses.

Vierde scène
Als een slotkraai, geliefde van de 
woudkraai, haar heeft binnengelaten, 

Eerste akte
Eerste scène
Grootmoeder vertelt de kinderen Gerda 
en Kay het verhaal van de rondvliegen-
de sneeuwkoningin, de bijenkoningin 
van de sneeuwvlokken. Kay stelt voor 
haar binnen te laten en te laten smel-
ten. Gerda vertelt Kay hoe de duivel een 
spiegel schiep die al het mooie lelijk 
maakte. Met zijn trawanten probeerde 
hij de spiegel naar de hemel te versle-
pen om God en de engelen het leven 
zuur te maken. Maar de boosdoeners 
lieten hem vallen en de spiegel sloeg te 
pletter op de aarde, waar hij in scher-
ven uiteenspatte. Wie de glassplinters 
in zijn oog of hart kreeg, werd koud en 
gevoelloos. Kay kan er niet van slapen. 
’s Nachts ziet hij de sneeuwkoningin 
aan zijn raam verschijnen.

Tweede scène
Terwijl Gerda en Kay naar de rozen 
kijken, voelt Kay iets in zijn oog en hart 
steken. Hij verandert onherkenbaar. 
Zijn liefdevolle blik is weg, hij wordt 
koud en gevoelloos. Hij bespot Gerda en 
maakt de rozen kapot. Gerda is rade-
loos.

Derde scène
Kay is gefascineerd door de perfectie 
van ijskristallen. Naar Gerda kijkt hij 
niet meer om, maar ook de jongens op 
straat willen niet met hem spelen. Dan 
wordt hij door de sneeuwkoningin op 
haar slee ontvoerd. Het begint hard te 
sneeuwen.

reikendheid of onbereikbaarheid van 
een labiele materie die, getuige de 
eigenaardig zwevende microtonale 
inflecties, voortdurend een schemati-
seerbare werkelijkheid zit aan te 
tasten. Daarom moet hij, ook in dit 
stuk, soms letterlijk de tijd stilzetten 
voor een reset. Die stilstand is bij 
Abrahamsen iets zeer dieps en para-
doxaals. Hij staat zowel voor de dood 
als – in de laatste scène van The Snow 
Queen – expliciet voor het geluk van de 
vervulling in een eeuwig nu. Maar het 
is, laat Abrahamsen in The Snow Queen 
zien, een taai gevecht om daar te 
komen. Daarom regeert in Let me tell 

you het in de opera hier en daar na-ijlende verscheurde stame-
len van het woord dat zichzelf niet meer kan vinden. In Ophe-
lia’s gevecht met een beperkte woordenschat, dat woekeren 
met middelen en de worsteling met het altijd dreigende verlies 
van controle, spiegelt zich de musicus die zich met meesterlijke 
volharding uit zijn toestand van sprakeloosheid en verstarring 
weet te vechten. Die als kind zelf “kleine melodieën” op de 
piano speelde “zoals anderen vertellen over hun leven”, tot hij 
ontdekte dat hij door een neurologische aandoening maar twee 
van zijn vijf rechtervingers kon gebruiken, en toen maar hoorn 
ging spelen. Zo tracht hij ook in deze partituur de maximaalste 
zeggingskracht te persen uit het minimaalste. Dat is de les van 
Ligeti, bij wie Abrahamsen nog studeerde, de Ligeti die in zijn 
Musica ricercata voor piano in de vroege jaren vijftig weer mu-
ziek probeert te winnen uit het bijna-niets van een handvol 
tonen. Nooit kun je je bij Abrahamsen aan de indruk onttrek-
ken dat dat zijn belangrijkste les van die andere grootmeester is 
geweest. Doe iets, al heb je maar twee vingers of twee tonen; 
haal er alles uit wat erin zit. “I know I can do this,” zingt 
Hannigan in Let me tell you. “I have the powers/ I take them here/ 
I have the right. My words may be poor/ but they will have to 
do.” The Snow Queen gaat over niets anders.

Bas van Putten
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Vijfde scène
Het is lente. Het groen keert terug, de 
kerkklokken luiden. Kay en Gerda zijn 
terug bij de grootmoeder, waar als 
vanouds de klok tikt en de rozen bloei-
en als voorheen. De twee realiseren zich 
dat niet de wereld is veranderd maar 
zijzelf, gelouterd en gegroeid zijn. De 
tijd lijkt stil te staan maar komt weer op 
gang, en grootmoeder begint te lezen 
alsof er niets is veranderd. De rozen 
zingen, de klok tikt, grootmoeder 
bezingt de kleinkinderen, “grown up 
now but still young”. In het naspel, de 
Apotheose, zingen de rozen: “Roses 
grow down in the valley”. Grootmoeder 
stopt met voorlezen. Gerda en Kay 
prijzen de ‘warme, gezegende zomer’. 
Dan bevriest de handeling en stolt 
opnieuw de tijd.

Bas van Putten

Vierde scène
Op een bevroren meer zit Kay te puzze-
len met stukken ijs. De sneeuwkoningin 
heeft hem opgedragen met de brokken 
het volmaakte woord te vormen. Als hij 
het vindt, zal hij vrij man en meester 
van de wereld zijn. Maar hij is wanho-
pig en versteend van kou. Bij hun 
weerzien barst Gerda in huilen uit. 
Snikkend valt ze Kay in de armen. De 
glassplinter in zijn oog wordt wegge-
spoeld door haar tranen, die de splinter 
in zijn hart doen smelten. De magisch 
ronddansende stukken ijs van Kays 
zoekpogingen verenigen zich tot het 
volmaakte woord. Het is ‘eeuwigheid’, 
de mantra van hun herenigingsduet. 
Hand in hand verlaten ze het paleis.

Tweede scène
Gerda slaapt. Het rendier vertelt de 
Finnenvrouw wat haar overkwam toen 
ze in handen van de rovers viel. Duiven 
hebben haar onthuld waar Kay is: bij de 
sneeuwkoningin. De Finnenvrouw 
vraagt het rendier Gerda naar haar rijk 
te brengen. Volgens het rendier heeft ze 
de kracht van twaalf reuzen nodig om 
het op te kunnen nemen tegen de 
sneeuwkoningin. Het vraagt de met 
magische krachten toegeruste Finnen-
vrouw of ze Gerda wil helpen. De 
Finnenvrouw stelt het rendier gerust. 
Extra krachten zal ze daar niet nodig 
hebben, haar zuiverheid van hart zal 
haar sterkste wapen zijn. Rendier en 
Finnenvrouw zingen een slaaplied voor 
Gerda. Gerda wordt wakker. De Finnen-
vrouw tilt haar op het rendier. Een 
tussenspel verbeeldt Gerda’s reis naar 
het rijk van de sneeuwkoningin.

Derde scène
Het rendier brengt haar naar de grens 
van het rijk. Bij het afscheid kust het 
Gerda wenend op haar mond en laat 
haar achter. De wachters van het rijk, 
gruwelijke sneeuwfiguren, proberen 
haar te verjagen. Ze houdt stand. Door 
Gerda’s adem aangeblazen engelen 
beloven haar te beschermen en verdrij-
ven de monsters.

ziet Gerda dat de prins een ander is. 
Maar prins en prinses beloven Gerda 
hulp. Ze overnacht in het bed van de 
prins. In haar droom ziet ze Kay op een 
slee, getrokken door engelen. Hij wuift 
naar haar. Ze zingt in haar slaap.

Derde akte
Eerste scène
De winter is ingevallen. Prins en prinses 
stellen Gerda hun gouden koets ter 
beschikking. In een kwintet wordt ze 
uitgeluid. In een instrumentaal tussen-
spel wordt uitgebeeld hoe de koets 
onderweg door rovers wordt overvallen. 
Alleen Gerda overleeft. Een rendier 
brengt haar verder in het noorden naar 
de Finnenvrouw.

Juke Hudig: Gerda omhelst de kraai (pastel), uit Hans 
Christian Andersen De sneeuwkoningin, A3 boeken, 
Geesteren

Aivo Oblikas (Estland): ‘IJspuzzel’
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14 15Kent Nagano
Sinds september 2015 is Kent Nagano 
Generalmusikdirektor van de Staats-
oper Hamburg en chef-dirigent van het 
Philharmonisches Staatsorchester 
Hamburg. In februari 2021 kreeg hij de 
titel Conductor Emeritus van het 
Orchestre symphonique de Montréal, 
waar hij van 2006 tot 2020 chef-dirigent 
was. In 2006 werd hij eredirigent bij het 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
en in 2019 bij Concerto Köln.  
Dit seizoen dirigeert Nagano in Ham-
burg onder andere Offenbachs Les contes 
d’Hoffmann, Strauss’ Elektra en een 
herneming van Jörg Widmanns orato-
rium ARCHE. Eerder leidde hij operapro-
ducties als Les Troyens, Lulu, de wereld-
première van Stilles Meer van Toshio 
Hosokawa, de Duitse première van 
George Benjamins Lessons in Love and 
Violence en de wereldpremière van 
Pascal Dusapins Waves voor orgel en 
orkest in de Elbphilharmonie. Als 

gastdirigent trad hij op met orkesten 
als het Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, het Orchestre Phil-
harmonique Radio France, het Orches-
tra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia in Rome, en de symfonieorkes-
ten van Chicago en Detroit. Hij zwaaide 
de bâton in de Berlijnse Staatsoper 
Unter den Linden (Sjostakovitsj’ De 
neus), het Châtelet in Parijs (Rimski-
Korsakovs Gouden Haan), de Opéra 
National de Paris (Hindemiths Cardillac 
en Poulencs Dialogues des Carmélites) en 
bij de Salzburger Festspiele (Henzes The 
Bassarids, de première van Kaija Saa-
riaho’s L’amour de loin en Penderecki’s 
Lucaspassie met zijn orkest uit Mont-
réal). Verdere wereldpremières: Bern-
steins A White House Cantata en de 
opera’s Drie gezusters van Peter Eötvös en 
The Death of Klinghoffer en El Niño van 
John Adams.  
Als Generalmusikdirektor van de 
Bayerische Staatsoper (2006-2013) gaf 
Kent Nagano de opdracht voor opera’s 
als Babylon van Jörg Widmann, Das 
Gehege van Wolfgang Rihm (beide 
beleefden hun Nederlandse première in 
de NTR ZaterdagMatinee) en Alice in 
Wonderland van Unsuk Chin. Als artis-
tiek leider en chef-dirigent van het 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 
(2000-2006) leidde hij uitvoeringen van 
onder meer Schönbergs Moses und Aron, 
Zemlinsky’s Der König Kandaules en 
Schrekers Die Gezeichneten, Parsifal en 
Lohengrin.  
Ter ere van zijn zeventigste verjaardag 
verscheen vorig jaar een doos met drie 
cd’s met werk van Olivier Messiaen. In 

september 2021 publiceerde Nagano 
het boek 10 Lessons of my Life – met herin-
neringen aan zeer persoonlijke en voor 
hem belangrijke ontmoetingen met de 
IJslandse pop-artieste Björk, Frank 
Zappa, Leonard Bernstein, Pierre Boulez 
en de Nobelprijswinnaar Natuurkunde 
Donald Glaser.
De in Californië geboren Kent Nagano 
was chef-dirigent van het Berkeley 
Symphony Orchestra van 1978 tot 2009. 
Zijn eerste belangrijkste succes schreef 
hij op zijn naam bij het Boston Sym-
phony Orchestra toen Olivier Messiaen 
hem in 1984 voor de première van zijn 
opera Saint-François d’Assise aanwees als 
assistent van Seiji Ozawa. Daarna 
volgden aanstellingen als chef-dirigent 
van de Opéra national de Lyon (1988-
1998) en het het Hallé Orchestra (1991-
2000). Na twee jaar als eerste dirigent 
werd Kent Nagano aangesteld als Music 
Director van Los Angeles Opera (2003-
2006). McGill University in Montréal 
verleende Nagano een eredoctoraat in 
2005; eredoctoraten van de Université 
de Montréal (2006) en San Francisco 
State University (2018) volgden.
Eerder in de Matinee: Pfitzner Palestrina 
(voorspelen I/III), Maderna Hoboconcert & 
Mahler Des Knaben Wunderhorn (1987), 
Stravinsky Introitus – T.S. Eliot in memo-
riam, Poulenc Sept répons des ténèbres & 
Honegger Antigone (1988), Boulez Mémo-
riale, Debussy Trois nocturnes, Messiaen 
Chronochromie & Stravinsky Petroesjka 
(1988), Liszt Saint-François d’Assise: la 
prédication aux oiseaux, Carter Hobocon-
cert & Dvořák Negende symfonie (1989), 
Wagner Das Rheingold (2021)

Benjamin Goodson
Benjamin Goodson, de chef-dirigent 
van het Groot Omroepkoor, dirigeert 
een breed repertoire, waarbij hij de 
nadruk legt op de muziek uit de 20ste 
en 21ste eeuw. Zijn werk bracht hem in 
heel Europa, in de Verenigde Staten, 
China, Japan en Australië. Goodson 
treedt op als gastdirigent bij het Rund-
funkchor Berlin, het SWR Vokalensem-
ble, het MDR Rundfunkchor Leipzig, 
het NDR Rundfunkchor Hamburg en 
Collegium Vocale Gent. Als koordiri-
gent bereidt hij koren voor bij optre-
dens van onder meer de Berliner 
Philharmoniker en het London Sym-
phony Orchestra. Hij werkte mee aan 
Tom Guthries geënsceneerde Mathäus-
Passion van Bach, trad op met het 
Human Requiem van het Rundfunkchor 
Berlin, en assisteerde Robert Wilson bij 
diens enscenering van Bach-motetten. 
Bij het Groot Omroepkoor stond hij 
voor het multidisciplinaire format ‘The 
Living Room’, waarbij hij in 2021 
koorwerken van Igor Stravinsky op het 
podium bracht. De in Hertfordshire 
geboren Benjamin Goodson studeerde 
aan Hertford College, Oxford, en vervol-
gens directie bij Sir Colin Davis, Paul 
Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr. 
Drie jaar na zijn afstuderen werd 
Benjamin Goodson ‘director of music’ 
aan Somerville College, de jongste in 
die functie aan de University of Oxford. 
Goodson is gastdocent directie aan het 
Conservatorium van Amsterdam.
Eerder in de Matinee: Delius A Village 
Romeo and Juliet (2018), Rachmaninov 
Francesca da Rimini (2019), Wagemans 
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Makropulos), Le comte de Saint-Bris 
(Meyerbeers Les Huguenots), The Traveller 
(Brittens Death in Venice), Klingsor 
(Parsifal), Dulcamara (L’elisir d’amore), 
Sonora (La fanciulla del West), Abimélech 
(Saint-Saëns’ Samson et Dalila), Zuniga 
(Carmen) en Le chevalier in Respighi’s 
Marie Victoire. Hij zong Scarpia (Tosca) in 
de Staatsoper Hannover, Orest (Strauss’ 
Elektra) in het Stadttheater Klagenfurt, 
Nick Shadow (The Rake’s Progress) in 
Theater Basel en Leporello in de Staats-
oper Hamburg en het Aalto-Musikthea-
ter Essen, waar hij ook aantrad als 
Tonio in Leoncavallo’s Pagliacci en de 
titelrol vertolkte in Puccini’s Gianni 
Schicchi. Hij maakte zijn huis- en rolde-
buut als Don Giovanni bij De Nationale 
Opera en stond onlangs als Der Hass 
(Rued Langgaards Antikrist) in de Deut-
sche Oper Berlin en als Minskman  
(Jonathan Dove’s Flight) in Dallas Opera. 
Carico werkte met dirigenten als 
Donald Runnicles, Ariane Matiakh en 
Carlo Rizzi.
Eerder in de Matinee: Ligeti Le Grand Ma-
cabre (Astradamors, 2021)

Zürich, De Nationale Opera en tijdens 
het Festival d’Aix-en-Provence; Blond-
chen (Die Entführung aus dem Serail) in de 
Oper Frankfurt, tijdens het Glyndebour-
ne Festival en de BBC Proms, en Waldvo-
gel (Wagners Siegfried) tijdens Baren-
boims Ring-cyclus in de Scala. Ze was als 
La Fée te zien (Cendrillon) in de Komi-
sche Oper Berlin, als Marzelline (Fidelio) 
in de Opéra de Nice en in Griegs Solveig 
(L’attente) in de Opéra national du Rhin. 
Ze is ook actief op de concertpodia, met 
werken als Haydns Stabat Mater, Pou-
lencs Gloria en Brahms’ Ein deutsches 
Requiem. Eriksmoen werkte met dirigen-
ten als Daniel Harding, Marc Minkow-
ski en Louis Langrée.
Eerder in de Matinee: Mozart Die Ent-
führung aus dem Serail (Blonde, 2014), 
Visman Sables, Oxygène (2017), Brahms 
Ein deutsches Requiem (2021)

Seth Carico  
Snow queen / Reindeer / Clock
De Amerikaanse bas-bariton Seth Carico 
zong jarenlang in het ensemble van de 
Deutsche Oper Berlin, waar hij rollen 
vertolkte als Figaro (Le nozze di Figaro), 
Leporello (Don Giovanni), Doktor (Bergs 
Wozzeck), Dr. Kolenatý (Janáčeks Vĕc 

de Waart, James Gaffigan, Vasily Petren-
ko, Kevin John Edusei, Dima Slobode-
niouk, Sir Mark Elder, Martyn Brabbins, 
Edward Gardner en Bernard Haitink. 
Hij dirigeerde het orkest in 2019 in de 
eerste opname van Hans Kox’ Zesde 
symfonie. Frans-Aert Burghgraef won in 
2015 zowel de eerste prijs in de Taipei 
International Conducting Competition 
als de Kersjes Directie Prijs. In januari 
van dit jaar verving hij in de Matinee op 
het laatste moment Dima Slobode-
niouk, die wegens een coronabesmet-
ting het concert moest afzeggen.
Eerder in de Matinee: Abrahamsen Hoorn-
concert (2022)

Mari Eriksmoen | Gerda
De Noorse sopraan Mari Eriksmoen 
studeerde o.a. aan het Conservatorium 
van Parijs en debuteerde als Zerbinetta 
(Ariadne auf Naxos) in Theater an der 
Wien, waar ze terugkeerde als o.a. 
Olympia (Les contes d’Hoffmann), Euridice 
(Monteverdi’s L’Orfeo), Agilea (Händels 
Teseo), Teti (Rossini’s Le nozze di Teti e di 
Peleo), Servilla (La clemenza di Tito) en als 
Susanna, Zerlina en Fiordiligi in 
Harnoncourts Mozart-cyclus. Ze zong 
Pamina (Die Zauberflöte) in Opernhaus 

Requiem (2020), MacMillan Christmas 
Oratorio (2021), Wagemans Carnival of 
Shades & Holst The Planets (2021), wer-
ken van Pärt & Schnittke Boetepsalmen 
(2022)

Frans-Aert Burghgraef
Frans-Aert Burghgraef studeerde orkest-
directie aan de conservatoria van 
Groningen en Utrecht. Hij volgde 
masterclasses bij Bernhard Haitink  
(Lucerne Festival) en Dima Slobode-
niouk (A Coruña), leidde het Antwerp 
Symphony Orchestra op verzoek van 
Edo de Waart, veel Nederlandse orkes-
ten, waaronder het Rotterdams Philhar-
monisch, het Radio Filharmonisch, het 
Noord Nederlands, het Nederlands 
Philharmonisch en Het Gelders Orkest, 
Philharmonie ZuidNederland, het 
Residentie Orkest en het Orkest van het 
Oosten, en het Staats Symfonieorkest 
van St. Petersburg, het Luzerner Sinfo-
nieorchester en het Orquesta Sinfónica 
de Galicia. Hij assisteerde James Gaffi-
gan in La fanciulla del West bij de Bayeri-
sche Staatsoper. Van 2015 tot 2018 
werkte Burghgraef als assistent-dirigent 
bij het Radio Filharmonisch Orkest, 
naast Markus Stenz, David Zinman, Edo 

PAO
LO

 FERLA

M
ERLIJN

 D
O

O
M

ERN
IK

SIM
O

N
 PAU

LY

FRAN
CISCO

 M
U

N
O

Z



18 19

Opera, Sam Kaplan (Weills Street Scene) 
in Gran Teatre del Liceu, Frère Massée 
(Messiaens Saint François d’Assise) in 
Theater Basel en Guidobald Usodimare 
(Schrekers Die Gezeichneten) in Opern-
haus Zürich, waar hij ook te zien was in 
Strauss’ Arabella. Curievici werkte met 
dirigenten als Fabio Luisi, James Gaffi-
gan en Vladimir Jurowski.
Eerder in de Matinee: Ligeti Le Grand Ma-
cabre (White-Party Minister, 2021)

Rainelle Krause | Princess
Sopraan Rainelle Krause studeerde 
onder andere aan de Indiana University 
Jacobs School of Music in Bloomington 
en de Duitse Sankt Goar International 
Music Festival and Academy. Ze stond 
als Pat Nixon in John Adams’ Nixon in 
China op het Amerikaanse Princeton 
Festival, zong Tania in Luigi Nono’s Al 
gran sole carico d’amore in Theater Basel, 
en debuteerde als Koningin van de 
Nacht in Mozarts Die Zauberflöte in de 
Deutsche Oper Berlin, een rol die ze 
tevens vertolkte in de Berliner Staats-
oper, Theater Basel, het Hessisches 
Staatstheater Wiesbaden, English 
National Opera en Houston Grand 
Opera. Op haar repertoire staan tevens 

en tijdens de Internationale Händel-
Festspiele Göttingen, waar hij ook 
aantrad in Rodelinda. De rol van Castle 
crow zong hij eerder in de Bayerische 
Staatsoper. Willetts werkte met dirigen-
ten als Emmanuelle Haïm, Marc Min-
kowski en Christian Curnyn.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il dialogo del 
Nabucco (Arioco, 2017), Mozart Mis in c 
‘Grote’ (2018)

Paul Curievici | Forest crow
Tenor Paul Curievici studeerde aan de 
Guildhall School of Music and Drama. 
Hij debuteerde in ROH Covent Garden 
als John Worthing in Barry’s The Impor-
tance of Being Earnest en keerde er terug 
als Eames in de wereldpremière van 
Rogers’ The Virtues of Things. Hij stond als 
Federico in Mascagni’s L’amico Fritz bij 
Scottish Opera, als Jack (Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny) in het Salzburger 
Landestheater en Opernhaus Zürich, en 
als Pedrillo (Die Entführung aus dem 
Serail) tijdens het Grange Festival. Hij 
zong de titelrol in Bernsteins Candide in 
de Komische Oper Berlin, Melot (Tristan 
und Isolde) in de Opéra national de 
Montpellier, Raúl (Adès’ The Extermina-
ting Angel) in de Koninklijke Deense 

Eerder in de Matinee: Wagemans Legende 
(Ursula, 2008), Berlioz Les nuits d’été 
(2008), Adams Nixon in China (Second Se-
cretary of Mao, 2017), Stravinsky Requiem 
canticles (2020), Janáček Jenůfa (Stařenka 
Buryjovka, 2021)

Owen Willetts | Castle crow
Countertenor Owen Willetts studeerde 
aan de Royal Academy of Music. Hij 
vertolkte de rol van Helicon (Glanerts 
Caligula) in de Staatsoper Hannover – 
waar hij ook te zien was als Oberon in 
Brittens A midsummer night’s dream –, 
zong Andronico (Händels Tamerlano) 
tijdens het Buxton International Festi-
val en in Theater Bielefeld, en stond in 
de geënsceneerde Johannes Passion bij de 
Nederlandse Reisopera, waar hij ook als 
Summer (The Fairy Queen) aantrad. Hij 
vertolkte de titelrol in Händels Giulio 
Cesare in de Finse Nationale Opera, zong 
Orlando in Theater Heilbronn en het 
Staatstheater Darmstadt en Narcisco 
(Agrippina) tijdens de Internationale 
Händel-Festspiele Göttingen; Tolomeo 
(Giulio Cesare in Egitto) in Theater Bonn, 
Hamor (Händels Jephta) in het Vorarlber-
ger Landestheater en Tullio (Arminio) in 
het Badisches Staatstheater Karlsruhe 

Helena Rasker 
Grandmother / Old lady / Finn woman
De Nederlandse alt Helena Rasker 
studeerde aan het Conservatorium van 
Den Haag en was veelvuldig bij De 
Nationale Opera te gast, o.a. als Grim-
gerde (Die Walküre), Hedwige (Guillaume 
Tell), Mutter (Lulu), Bryna (Van der Aa’s 
After Life), Ursula (Wagemans Legende), 
Paula (De Raaffs Waiting for Miss Monroe) 
en Moeder (Martijn Paddings Laika). Ze 
debuteerde in ROH Covent Garden en de 
Deutsche Oper Berlin als Erna in Haas’ 
Morgen und Abend en stond in de wereld-
première van Robert Zuidams Troparion. 
Ze trad tijdens de Händel-Festspiele 
Halle aan als Claudio (Silla) en Leocasta 
(Giustino), zong Dritte Dame (Die Zau-
berflöte) tijdens het Festival d’Aix-en-
Provence en bij English National Opera, 
Ma Ginger in Kampes Dogville (Aalto-
Musiktheater Essen), La Femme/L’arbre 
in Eldars Like Flesh bij o.a. Opera Ballet 
Vlaanderen en stond in Robert Wilsons 
enscenering van Händels Messiah in 
Théâtre de Champs-Elysées en het Grand 
Théâtre de Genève. Rasker werkte met 
dirigenten als Marc Minkowski, Yannick 
Nézet-Séguin, Reinbert de Leeuw, 
Hartmut Haenchen en Marc Albrecht.
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20 21orkest. 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 
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

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 

Massenets Werther, Fricka (Das Rhein-
gold), La Malaspina in Sciarrino’s Luci 
mie traditrici en de titelrollen in Vival-
di’s Juditha triumphans en Bizets Carmen. 
Recentelijk maakte ze haar debuut in 
Teatro Real Madrid als Cherubino (Le 
nozze di Figaro). Wilson werkte met 
dirigenten als Kirill Petrenko, Cornelius 
Meister, Ivor Bolton en Thomas Hengel-
brock.

solistenbiografieën: Marijne Thomas

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-

vertolkte eerder rollen bij gezelschap-
pen als Helikon Opera in Moskou, 
Vancouver Opera, Yale Opera, City 
Opera Vancouver en Opera on the 
Avalon, en werkte o.a. met het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor.
Eerder in de Matinee: Delius A Village 
Romeo and Juliet (3rd Bargeman, 2018), 
Schreker Die Gezeichneten (Ein Jüngling, 
2019)

Rachael Wilson | Kay
De Amerikaanse mezzo Rachael Wilson 
studeerde aan The Juilliard School in 
New York en debuteerde in Carnegie 
Hall als soliste in Vivaldi’s Gloria. Ze 
maakte lange tijd deel uit van de 
Opernstudio en later het ensemble van 
de Bayerische Staatsoper, waar ze te 
zien was in rollen als Hänsel in Hum-
perdincks Hänsel und Gretel, Dorabella in 
Mozarts Così fan tutte, Cherubino in Le 
nozze di Figaro, Kate Pinkerton (Madama 
Butterfly), Pantalis (Boito’s Mefistofele), 
Fatima (Webers Oberon), Dryade (Ariadne 
auf Naxos), Bersi (Giordano’s Andrea 
Chénier) en als Tisbe in Rossini’s La 
Cenerentola. Sinds september 2019 is ze 
lid van het ensemble van de Staatsoper 
Stuttgart, waar ze o.a. Charlotte zong in 

partijen als Zerlina (Don Giovanni, o.a. 
Dallas Opera), Blonde (Die Entführung 
aus dem Serail) en Belinda (Dido and 
Aeneas), beide o.a. in de Opera Piccola of 
San Antonio. In de Koninklijke Deense 
Opera debuteerde ze onlangs als Oscar 
in Verdi’s Un ballo in maschera. Krause 
werkte met dirigenten als Jane Glover, 
Konrad Junghänel en Keitaro Harada.

Lucas van Lierop | Prince
De Nederlands-Canadese tenor Lucas 
van Lierop studeerde aan de Canadese 
McGill University en aan Yale University 
en maakte na zijn studie deel uit van de 
Dutch National Opera Studio. Hier 
vertolkte hij rollen als Paulino in 
Cimarosa’s Il matrimonio segreto, Joe Can-
non in John Adams’ Girls of the Golden 
West in een regie van Peter Sellars, 
Heinrich der Schreiber in Christof Loys 
productie van Wagners Tannhäuser 
onder de baton van Marc Albrecht, en 
Abdallo in Andreas Homoki’s productie 
van Nabucco. Ook stond hij als Tour 
Guide/Frank Lippencott in Bernsteins 
Wonderful Town bij De Nederlandse 
Reisopera, waar hij tevens de tenorpar-
tij op zich nam in Händels Messiah, en 
was hij bij De Nationale Opera te zien 
als Spoletta in Puccini’s Tosca. Hij 
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22 23CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF 
CONDUCTOR 

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT

James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT

Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Philip P.E.J. Dingenen
Dimitri Ivanov

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Marije Helder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Simon Rosier

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard

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

FLUIT
Barbara Deleu
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar
Mirna Ackers

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl
Gordon Laing

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Jaap van de Vliet

TROMPET
Hans van Loenen
Floris Onstwedder

TROMBONE
Herman Nass
Tim Ouwejan
Rhys Oldham
Dominique Capello
Niels Jacobs

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Martin Ansink
Goncalo Dias Martins
Jennifer Heins
Joan Piles Rovira

HARP
Marleen de Bakker
Kerstin Scholten

PIANO
Stephan Kiefer

CELESTA
Reinier van Houdt

ACCORDEON
Bart Lelivelt
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CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Aldona Bartnik
Annelie Brinkhof
Elma Dekker
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Tanja Obalski
Judith Petra
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Dorien Verheijden

BAS
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Lars Terray
Hans de Vries
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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

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 
Rehnqvist, 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 
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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 
twee premières
Een wereldpremière van 
Wagemans en de Nederlandse 
première van MacMillans 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

BESTEL KAARTEN VOOR VOLGEND SEIZOEN! 22 23Vandaag is de laatste NTR Zaterdag-
Matinee van dit seizoen. Het team van de 
NTR ZaterdagMatinee wenst u een mooie 
zomer, en hoopt u volgend seizoen terug 
te zien.

U kunt nu losse kaarten voor seizoen 
2022-2023 bestellen. Als u al een abon-
nement hebt, kunt u naar de overige 
concerten voor de kortingprijs!

  ZATERDAGMATINEE.NL  
(DAAR VINDT U OOK DE BROCHURE ONLINE)
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• 11 juni, 14.00 uur
opname van 21 jun 2003
Radio Kamerorkest 
Péter Eötvös dirigent
Cappella Amsterdam 
Daniel Reuss dirigent

Stravinsky Monumentum 
pro Gesualdo di Venosa ad 
CD annum
Schönberg Psalm 130 ‘De 
Profundis’
Van Vlijmen Omaggio a 
Gesualdo 
Gesualdo/Stravinsky Tres 
sacrae cantiones
Van Vlijmen Choeurs, Qua-
tre choeurs de Thyes

opname van 24 nov 2001
Radio Kamerorkest
Asko Ensemble
Cappella Amsterdam 
Peter Rundel dirigent
Yann Beuron tenor
Lucy Shelton sopraan

Satie Socrate
Dean Carlo 
Zuidam Foemeneis Blandi-
mentis Gaudebat
Antheil Ballet mécanique

• 18 juni, 14.00 uur
Uitzending in het teken van 
de Dag van de Nederlandse 
Componist

• 25 juni, 14.00 uur
opname van 17 okt 1992
Radio Filharmonisch Orkest 
Edo de Waart dirigent
Jean-Yves Thibaudet piano

Schat Etudes voor piano en 
orkest
Mahler Vijfde symfonie

• 2 juli, 14.00 uur
opname van 2 okt 2021
Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest
Lahav Shani dirigent
Yuja Wang piano

Wantenaar Meander
Sjostakovitsj Tweede 
pianoconcert
Rachmaninov Symfonische 
dansen

• 9 juli, 14.00 uur
opname van 11 sep 2021
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Giampaolo Bisanti dirigent
Klaas-Jan de Groot 
koor dirigent
Lianna Haroutounian 
sopraan  (Fedora)
Luciano Ganci 
tenor (Il conte Loris Ipanov)
Valentina Mastrangelo 
sopraan (Olga Sukarev)
Franco Vassallo 
bariton (De Siriex)
Marcel Beekman 
tenor (Rouvelle)
Linard Vrielink tenor (Desire)
Jasper Leever bas (Gretch)
Frederik Bergman 
bariton (Cirillo)
Martijn Sanders 
bariton (Boroff)
Esther Kuiper 
mezzosopraan (Dimitri)
Wiebe-Pier Cnossen 
bariton (Lorek)
Tibbe Alkemade jongensso-
praan (Un piccolo savoiardo)
Georgi Sztojanov 
tenor (Sergio)
Lars Terray 
bariton (Nicola / Michele)

Giordano Fedora

FELIX BRO
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ZOMERPROGRAMMERING NTR ZATERDAGMATINEE

Op NPO Radio 4 deze zomer op de zaterdagmiddag: hoogtepunten uit seizoen  
2021-2022 en eerder (gegevens onder voorbehoud)

• 23 juli, 14.00 uur
opname van 20 nov 2021
Concerto Köln
Kent Nagano dirigent
Derek Welton 
bas-bariton (Wotan)
Johannes Kammler 
bariton (Donner)
Thomas Mohr tenor (Loge)
Tansel Akzeybek 
tenor (Froh)
Stefanie Irányi 
mezzo sopraan (Fricka)
Sarah Wegener 
sopraan (Freia)
Gerhild Romberger 
mezzo sopraan (Erda)
Daniel Schmutzhard 
bariton (Alberich)
Thomas Ebenstein 
tenor (Mime)
Tijl Faveyts bas (Fasolt)
Christoph Seidl bas (Fafner)
Ania Vegry 
sopraan (Woglinde )
Ida Aldrian 
mezzosopraan (Wellgunde)
Eva Vogel 
mezzosopraan (Floss hilde)

Wagner Das Rheingold

• 30 juli, 14.00 uur
opname van 12 feb 2022
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Barbara Hannigan sopraan

Wagner Ouverture Parsifal
Abrahamsen Let me tell 
you
Sibelius Lemminkäinen-
suite

• 6 augustus, 14.00 uur
opname van 11 dec 2021
Les Arts Florissants
William Christie dirigent
Rachel Redmond sopraan
James Way tenor
Andrew Foster-Williams bas
Clemens Schwarz jongens-
sopraan (solist St. Florianer 
Sängerknaben)

Händel L’Allegro, il Pense-
roso ed il Moderato

• 13 augustus, 14.00 uur
opname van 5 mrt 2022
Radio Filharmonisch Orkest
Osmo Vänskä dirigent
Lawrence Power altviool

Verbytsky/Resjetilov 
volkslied van Oekraïne
Beethoven Ouverture 
Coriolan
Hillborg Altvioolconcert 
(Nederlandse  première)
Nielsen Vierde symfonie 
‘Het onuitblusbare’

• 20 augustus, 14.00 uur
opname van 16 okt 2021
Colin Currie Group
Synergy Vocals
Colin Currie dirigent

Reich Tehillim
Reich Traveler’s Prayer 
(wereldpremière)
Reich Music for 18 Musi-
cians

• 27 augustus, 14.00 uur
opname van 9 apr 2022
Radio Filharmonisch Orkest
Pablo Heras-Casado dirigent
Bertrand Chamayou piano

Rijnvos Amérique du Sud 
(wereldpremière)
Falla Noches en los jardi-
nes de España
Dvořák Negende symfonie 
‘Uit de nieuwe wereld’
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Uw steun is harder nodig dan ooit! 
Word Vriend of Genoot. Of overweeg de Stichting 
Vrienden van de Matinee op te nemen in uw  
testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

en de 
hoge 

karakter

van onze

ZM adv Vrienden duot 145c.indd   1ZM adv Vrienden duot 145c.indd   1 08/10/21   13:3708/10/21   13:37


