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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!

Voor wie het Siciliaanse Catania bezoekt, is er geen ontkomen 
aan. De uit zwarte lavasteen gebouwde stad aan de voet van de 
Etna koestert haar zoon Bellini. In de kathedraal werd hij op 4 
november 1801, één dag na zijn geboorte, gedoopt met de 
namen Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco. Na zijn dood in 
Parijs in 1835, toen hij pas 33 jaar oud was, werd zijn lichaam 
door toedoen van Rossini eerst op Père-Lachaise begraven. In 
1876 werden de resten naar diezelfde kathedraal in Catania 
overgebracht, waar nu nog steeds zijn marmeren tombe staat. 
Verderop is in zijn geboortehuis het Museo Civico Belliniano 
gevestigd en weer iets verderop staat het Teatro Massimo 
Bellini, waar de componist zelf nooit een voet heeft gezet, maar 
dat in 1890 werd geopend met een uitvoering van Norma.
Samen met de noorderlingen Rossini (Pesaro) en Donizetti 
(Bergamo) vormt Bellini het driemanschap van het zogenaamde 
Italiaanse belcanto. Deze laatste term moet iets genuanceerd 
worden. In de tijd van Bellini’s muzikale opleiding werd het 
belcanto belichaamd door componisten als Paisiello en Pergo-
lesi. Een echte gedegen muziekopleiding in Napels liet ook die 
componisten een beetje links liggen, en daarom werd student 
Vincenzo vooral onderwezen in het werk van Mozart en Haydn. 
Hoewel Rossini al vanaf 1813 internationale faam bezat, werd 
zijn oeuvre door de professoren daar als veel te modern be-
schouwd, veel te ver verwijderd van... het échte Italiaanse 
belcanto.
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen Bellini in 1824 
in het Napolitaanse Teatro San Carlo Rossini’s Semiramide, zijn 
meesterwerk, had gehoord, werd de weg die hij wilde inslaan 
snel gevonden. Al besefte hij goed dat de lat hoog lag: “Weet je 
wat ik denk? Na Semiramide is het voor ons zinloos ook maar 
iets te creëren of na te streven!” Rossini was niet alleen een god 
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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

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

Live webcast
Een videoregistratie van 
dit concert wordt recht-
streeks uitgezonden via 
internet. Op een nader te 
bepalen moment volgt een 
herhaling op het digitale 
themakanaal NPO 2 Extra. 
De opname wordt ook op 
YouTube geplaatst.
 NPORADIO4.NL/LIVE
 YOUTUBE.COM/NPORADIO4

BENT U AL 
VRIEND?

WWW.
VRIENDENVANDEMATINEE.NL

Norma in de Matinee
Een keer eerder klonk 
Norma in de Matinee. Op 
16 januari 1999 dirigeerde 
Mauricio Barbacini, en 
onder de solisten waren 
Nelly Miricioiù (Norma), 
Carlo Ventre (Pollione) en 
Dimitri Kavrakos (Oroveso).

Frank Mathijssen 
1958-2022
Op 3 september jl. over-
leed – veel te jong – Frank 
Mathijssen, die als hoofd 
opnametechniek bij nep 
het geluid van de Matinee 
in uw huiskamer of op 
uw hoofdtelefoon bracht. 
Op 4 juni deed hij nog de 
registratie van Abraham-
sens The Snow Queen. We 
betreuren het verlies van 
een bijzondere collega.

Podium Witteman wordt Podium Klassiek
Vanaf 11 september presenteren Dieuwertje Blok en 
Floris Kortie samen Podium Klassiek, bijgestaan door 
huispianist Mike Boddé. Het programma is het vervolg 
op het Podium Witteman. Gasten in de eerste uitzen-
ding: o.a. mezzosopraan J’Nai Bridges, pianiste Anna 
Vinnitskaya en gitarist Vincent Opheikens.
zondag 11 september 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMKLASSIEK.NL

Prijsverhoging
In verband met de sterk 
gestegen papierprijzen 
zijn we helaas genood-
zaakt de prijs van de 
programmaboekjes te 
verhogen tot €3,50.



4 5Wat Schopenhauer signaleert is een tragische dimensie die in 
de achttiende eeuw, en zelfs in Rossini’s serieuze opera’s 
ontbreekt. Verdi verklaart aan het einde van zijn leven waar de 
muzikale bijzonderheid van Bellini in ligt: “Hij is weliswaar 
arm aan harmonie en instrumentatie, maar rijk aan gevoel en 
aan een individuele, persoonlijke melancholie! Zelfs in de 
minst bekende van zijn opera’s, in La straniera, in Il pirata, zijn 
er lange, lange, lange melodieën zoals niemand voor hem had 
voortgebracht. En wat een waarheid en kracht van declamatie, 
zoals bijvoorbeeld in het duet tussen Pollione en Norma! 
[Tweede bedrijf, derde tafereel, Norma: ‘In mia man alfin tu sei’] 
Niemand heeft ooit een mooier en hemelser duet geschreven.”
Die lange, lange, lange melodieën inspireerden weer iemand 
anders: Richard Wagner. Als chef-dirigent in Maagdenburg zet 
hij vanaf 1834 Norma en alle andere grote titels van Bellini 
meteen op het repertoire. “Wir sollten uns nicht schämen vor 
Emotionen zu weinen, wenn wir sie hören”, merkte hij ooit op 
over de opera. Meermalen prijst hij de componist, om zijn 
muziek en om de wijze waarop hij de tekst dramatisch geloof-
waardig op die muziek zet. Hij waardeert de melodievoering 
van de Italiaan en presenteert diens oeuvre als het betere 
voorbeeld voor de Duitse componisten van zijn tijd. Toen hij in 
1839 straatarm in Parijs aankwam, componeerde hij de extra 
aria ‘Norma il predisse, o Druidi’ voor bas en mannenkoor voor 
de beroemde zanger Luigi Lablache, die het aanbod beleefd 
weigerde. Belangrijker is dat Wagners latere ‘unendliche 
Melodie’, zoals hij die vooral in Tristan en Parsifal toepast, in het 
oeuvre van Bellini wortelt. Misschien wel het mooiste voorbeeld 
van die invloedrijke ‘lange melodieën’ is het duet van Elsa en 
Ortrud uit Lohengrin (tweede bedrijf, tweede tafereel), ‘Es gibt 
ein Glück, das ohne Reu...’ Verschil is wel dat Wagner aan de 
lange melodie- en baslijn een middenstem toevoegt, die harmo-
nisch en instrumentaal precies dat doet wat Verdi blijkbaar 
miste bij zijn landgenoot.
Al met al blijkt dat Norma een sleutelwerk is in de Europese 
romantische opera. De tragische ontwikkeling van titelheldin 
Norma vormt de kern. De emotionele uitersten die zij in het 
werk doormaakt – een lyrisch-vocale uitdrukking van haar 
gehele psychologie – zou de expressieve bandbreedte worden 
van de daaropvolgende generatie. Wat de professoren in Rossini 

voor Bellini toen hij in Napels studeerde, maar ook later in 
Parijs raakten de twee componisten bevriend en ontfermde 
Rossini zich over zijn jongere landgenoot, die hij trouwens 
ruim dertig jaar zou overleven. Naast het lege graf van Bellini 
op Père-Lachaise ligt nu nog steeds het lege graf van Rossini.

Lange, lange, lange melodieën
Om de vraag te beantwoorden wat iemand als Bellini, tot 
ongenoegen van de behoudende Italiaanse muziekkenners van 
zijn tijd, nu eigenlijk met het Italiaanse belcanto deed, moeten 
we het perspectief even omdraaien. Wat zeiden latere denkers 
en componisten over zijn werk en wat deden ze ermee? De 
filosoof Arthur Schopenhauer geeft ons een doorslaggevende 
inhoudelijke hint. Een tragedie moet volgens hem een bepaald 
doel hebben, namelijk een spiegel vormen van de verschrikkin-
gen, de bitterheid en de zinloosheid van het leven. Norma deed 
dit volgens hem: “De catastrofe, de berusting van de heldin en 
de spirituele extase die daardoor ontstaat, verschijnen zelden 
zo puur gemotiveerd en zo duidelijk uitgedrukt als in de opera 
Norma.” Het was volgens hem een tragedie van extreme perfec-
tie, met uitstekende muziek, een sublieme dictie van de zang-
taal, en een coherente opbouw van de muzikale motieven.

Bellini’s geboortehuis 
in Catania, ca. 1800



6 7den hem te verleiden met zeer gulle honoraria. Toch stond voor 
Bellini de artistieke kwaliteit voorop. Hij accepteerde alleen een 
opdracht als de allerbeste solisten beschikbaar waren. En 
ondanks alle getouwtrek realiseerde hij vóór zijn vroege dood 
alleen nog maar I puritani in 1835 voor Parijs.
De centrale rol in de opera is natuurlijk die van Norma, geschre-
ven voor een zeer expressieve dramatische coloratuursopraan. 
Dat de partij in alle opzichten – vocaal, interpretatief, psycholo-
gisch – veeleisend is, mag bekend zijn. Lilli Lehmann, een grote 
Norma uit de tweede helft van de negentiende eeuw, zei ooit: 
“Ik zing liever drie Brünnhildes dan één enkele Norma.” De 
lange vocale lijnen, de octaafsprongen, coloraturen, fiorituren, 
trillers en de grote tessituur (van contra-alt-achtig tot het 
hoogste register) maken van de partij al een waagstuk. Inhoude-
lijk gaan de emoties van oprechte empathie via mentale gebro-
kenheid naar ziedende wraakgevoelens en moordlust. Naast 
vocale virtuositeit en psychisch inlevingsvermogen eist de partij 
ook een groot acteertalent en een overtuigende dramatische 
declamatie. Vanzelfsprekend was de rol – en het succes ermee 
– dan ook alleen voorbehouden aan de allergrootsten.
Giuditta Pasta zong de première in 1831 en veel daaropvolgen-
de producties. Stendhal, die een grote bewonderaar en persoon-
lijke vriend van haar was, gaf toe dat Pasta een van de rijkste 
vormen van muzikale expressie bezat. Giulia Grisi, die bij de 
première Adalgisa zong, werd tijdens en na Pasta een grote 
Norma. Maria Malibran – met een leven dat even kort en 
tragisch was als dat van Bellini – vertolkte de titelpartij even-
eens. Bellini werkte met alle drie de zangeressen intensief 
samen. In latere tijden is er de al genoemde Lilli Lehmann, en 
verder Rosa Ponselle, Leyla Gencer en Maria Callas. Deze laatste 
werd de incarnatie van Norma in het midden van de twintigste 
eeuw. Natuurlijk zijn er veel latere zangeressen uit die eeuw die 
de rol vertolkt hebben, Sutherland, Caballé, Gruberova, en voor 
de Matineebezoekers Nelly Miricioiù, maar we kunnen ook 
Cecilia Bartoli noemen, die met een historisch geïnformeerd 
orkest de opera heeft opgenomen en zich daarbij liet inspireren 
door wat we weten over Pasta, Grisi en vooral Maria Malibran, 
naar wie Bartoli veel onderzoek verrichtte. Voor wie de fune-
raire passie van de schrijver dezes deelt: het graf van Malibran 
bevindt zich op de begraafplaats van Laken in Brussel.

al niet lustten, zou Bellini nog eens extra aanzetten: hevige 
dynamische contrasten, uitzonderlijke vocale passie, duistere 
onderwerpen, waarbij geweld niet wordt geschuwd, en een 
steeds expressiever wordend orkest.

Boeiend en groots
Norma is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van 
Alexandre Soumet dat ruim een half jaar eerder, op 6 april 1831 
in het Parijse Théâtre de l’Odéon, voor het eerst werd uitge-
voerd, terwijl de operapremière op 26 december van dat jaar in 
Milaan plaatsvond. Dat leidt tot de conclusie dat Bellini de 
partituur in zeer korte tijd heeft geschreven. Hoewel het hier 
om een oorspronkelijk toneelstuk ging, waren er wel voorlo-
pers, en bovendien hing het thema een beetje in de lucht. Het 
klassieke verhaal van Medea, die haar kinderen uiteindelijk wél 
vermoordt, heeft zeker als voorbeeld gediend. Luigi Cherubini’s 
versie ervan uit 1797 was nog steeds een geliefd werk. In Spon-
tini’s La vestale uit 1807 bewaken kuise maagden eveneens een 
heiligdom en is er ook een moreel conflict tussen liefde en 
plicht. Bellini wist echter precies wat hij met het onderwerp 
wilde en hij maakte dat zijn librettist Felice Romani meer dan 
duidelijk. Hij stuurde hem een eigengemaakt scenario van 
negenendertig scènes uit het toneelstuk, met de begeleidende 

mededeling: “Prent in je hoofd met in steen gebeitelde letters: 
de opera moet tranen trekken, mensen bang maken, laat ze 
zingend sterven. [...] Het moet boeiend en groots zijn, en met 
zuivere poëzie voor de muziek ondanks jou en al je absurde 
regels...” Hoewel Felice Romani op dat moment de grootste 
librettist van Italië was, kon de jonge componist zich deze toon 
permitteren. Hij was in 1830 al beroemd door zijn eerdere 
opera’s, vooral La sonnambula, en de huizen vochten met elkaar 
om hem een compositieopdracht te verlenen. In het jaar van 
Norma voor La Scala werkte hij ook aan Beatrice di Tenda voor La 
Fenice in Venetië. Steden als Napels, Londen en Parijs probeer-

“Prent in je hoofd met in steen gebeitelde letters: de opera moet 
tranen trekken, mensen bang maken, laat ze zingend sterven.”

- Bellini aan zijn librettist Felice Romani



8 9het einde van het eerste bedrijf zal zij begrijpen waarom, want 
Pollione heeft haar ingeruild voor de jonge Adalgisa, eveneens 
priesteres en hartsvriendin van Norma. ‘Kom naar mij terug 
schoonheid, naar je eerste trouwe geliefde; en tegen de gehele 
wereld zal ik je beschermen.’ De melancholie heeft hier plaats-
gemaakt voor emotionele wanhoop van de eerste orde, en dat 
klinkt ook door in de coloraturen. Ondanks de complexiteit van 
Norma’s positie vertegenwoordigt zij eigenlijk een millennia 
oud dilemma: individuele passie versus collectieve verantwoor-
delijkheid.
Maar er is natuurlijk meer dan die halve aria. De ouverture is al 
vol suspense en actie en preludeert op een aantal belangrijke 
melodieën die later in de opera terugkeren. Er is het mooie 
duet tussen Norma en Adalgisa in het eerste bedrijf, ‘Oh! 
Rimembranza!’, waarin Adalgisa haar liefde voor een Romein 
bekent, vlak voordat duidelijk wordt dat het eigenlijk om 
Pollione gaat. De tenorrol van Pollione kent een aantal mooie 
momenten en aria’s, maar vergeleken met de twee dames blijft 
hij een wat bleek karakter. Bovendien grenst zijn verwijtende 
attitude ten aanzien van Adalgisa vanuit 21ste-eeuws perspec-
tief soms aan psychische terreur. Zijn mooiste moment heeft hij 
overigens aan het slot van de opera, in het hartverscheurende 
ensemble waarin hij – plots – besluit Norma te volgen naar de 
brandstapel. Naast alle lyrische schoonheid ligt het historische 
belang van Norma ook in de ‘lelijke’ scènes en dan vooral in de 
woede- en wraakgevoelens van de titelheldin en de ijzingwek-
kende schizofrenie die bij de opening van het tweede bedrijf, 
‘Dormono entrambi...’, doorklinkt als ze twijfelt of ze haar 
kinderen nu wel of niet moet vermoorden.
Van de latere Grote Drie van de negentiende eeuw was er één 
niet gecharmeerd van de, volgens hem, zuchtende, klagende en 
huilende muziek van Bellini. Hector Berlioz vond ook Romeo in 
travestie in I Capuleti e i Montecchi maar belachelijk. Als het 
liefdeskoppel door twee vrouwen kan worden gezongen, kon 
men volgens hem de tenoren, baritons en bassen maar beter 
voorgoed afschaffen. De andere twee, Wagner en Verdi, hebben 
goed begrepen hoe je met Bellini’s schoonheid én lelijkheid je 
voordeel kunt doen. En dat weten ze in Catania ook heel goed.

Willem Bruls

Melancholie, wanhoop, verantwoordelijkheid
Waarschijnlijk komt de muzikale term diva, Italiaans voor 
godin, uit Norma. De grote iconische aria ‘Casta diva...’ – kuise 
godin – uit het eerste bedrijf werd de handtekening van Callas, 
en het is eveneens het bekendste onderdeel van het werk. In die 
aria in dat eerste bedrijf maken we meteen kennis met Norma 
en haar gewetensconflict, dat de motor van de hele opera zal 
zijn. De Galliërs willen de Romeinse bezetter het land uit jagen 
en zo snel mogelijk een aanval uitvoeren. Maar Norma aarzelt, 
omdat zij al lange tijd een verhouding met de Romeinse pro-
consul Pollione heeft, en uit die verhouding zijn zelfs twee 
buitenechtelijke kinderen geboren. Het is als Gallische al 
not-done om een verhouding met een vijandelijke militair te 

hebben, maar als priesteres die een kuisheidsge-
lofte heeft afgelegd, representeert zij ook 

nog eens haar eigen volk, geloof en 
vaderland. Daarom richt zij zich tot 

het goddelijke symbool dat kuis-
heid en vrede symboliseert: de 
maan. Daar hoopt zij een oplos-
sing te vinden voor haar proble-
men: allereerst een ultieme 
oproep tot vrede. In de tweede 
strofe van de aria klinken de 
woorden: ‘Temper, o godin, u 

tempert de brandende harten, 
temper zo ook de vermetele ijver, 

verspreid op aarde dezelfde vrede 
die u doet regeren in de hemel…’

Maar de eerste twee strofen, ofwel de 
lyrische cavatina, vormen slechts de helft 

van de aria. In het tweede deel, dat in losse-aria-
programma’s standaard wordt weggelaten, komen we in een 
andere wereld terecht. De melancholische en smekende cava-
tina, met haar lange introductie van de solofluit en haar 
hartveroverend eenvoudige en trage arpeggio’s in de strijkers 
transformeert na tussenkomst van een martiale fanfare en het 
koor tot het gepassioneerde strettadeel van de aria, ‘Fine al 
rito...’. Want Norma heeft nóg een probleem. Haar knappe 
Romein, de vader van haar kinderen, heeft haar verlaten. Aan 

Bellini, anoniem 
portret ca. 1830



11Tweede bedrijf
Eerste tafereel
De woonvertrekken van Norma
Met een mes in haar handen nadert 
Norma haar twee kinderen. Hun dood 
zou hen voor een leven in schande 
bewaren. Op het laatste moment komt 
ze tot inkeer en omarmt ze hen. Ook 
vraagt ze Clotilde Adalgisa te roepen. 
Norma stelt Adalgisa voor toch met 
Pollione te trouwen, met hem naar 
Rome te vertrekken en de kinderen mee 
te nemen, opdat ze een goede toekomst 
zouden hebben. Adalgisa weigert. Ze 
wil alleen Pollione ontmoeten om hem 
te vertellen dat hij moet terugkeren 
naar Norma. Beide vrouwen bevestigen 
hun verbondenheid.

Tweede tafereel
Een afgelegen plek bij het heilige woud van 
de Druïden
De Gallische soldaten spreken over het 
komende vertrek van Pollione naar 
Rome. Hogepriester Oroveso waar-
schuwt hen dat dat geen goed nieuws 
is. De bezetter zal niet vertrekken en 
een nog fanatiekere onderdrukker zal 
ervoor in de plaats komen. Omdat 
Norma geen besluit heeft genomen 
over een aanval, vraagt Oroveso de 
krijgsmannen nog steeds geduld te oefe-
nen.

Tweede tafereel
De woonvertrekken van Norma
Norma is bezorgd omdat ze heeft 
gehoord dat Pollione naar Rome zal 
vertrekken. Als Adalgisa nadert, stuurt 
zij haar vertrouweling Clotilde en haar 
twee kinderen weg. Adalgisa vertrouwt 
haar toe dat zij verliefd is geworden op 
een Romein. Omdat Norma de gevoe-
lens van haar herkent, is zij bereid 
Adalgisa van haar kuisheidsgelofte te 
bevrijden zodat zij met haar geliefde 
man kan vertrekken. Norma vraagt wie 
de man is, en als Adalgisa bekendmaakt 
dat het om Pollione gaat, verschijnt die 
plotseling. Norma licht Adalgisa in over 
haar eigen verraad aan de tempel en 
keurt ook het gedrag van Pollione af. 
Hij blijft echter bij zijn wens om met 
Adalgisa naar Rome te vertrekken, 
maar die weigert nu resoluut. Een 
woedende Norma stuurt hem weg.

heeft er zelfs over gedroomd. Maar hij 
wil toch met Adalgisa naar Rome 
vertrekken.

De Druïden keren terug bij de tempel 
en wachten op de komst van Norma. Als 
zij arriveert, roepen de krijgsmannen 
op tot oorlog tegen de Romeinen. 
Norma raadt hen echter aan het juiste 
moment af te wachten. Met haar 
gouden sikkel snijdt zij de maretak van 
de heilige eikenboom, waarna zij een 
gebed aanheft aan de nieuw verschenen 
maan (‘Casta diva’). Als het juiste 
moment aanbreekt, zal zij de revolte 
tegen de Romeinen leiden. Wat nie-
mand weet is dat haar terughoudend-
heid grotendeels wordt ingegeven door 
haar liefde voor Pollione, en daarom 
reageert ze ook afhoudend op het 
aandringen van de Druïden die Ro-
meinse proconsul als eerste te doden. 
Iedereen verlaat het woud.

Adalgisa blijft achter, en zij betreurt 
het dat zij voor Pollione’s liefde is 
gezwicht, maar na herhaaldelijk aan-
dringen van hem geeft zij toe aan haar 
gevoelens voor hem, is zij bereid haar 
kuisheidsgelofte op te geven en met 
hem naar Rome te vertrekken.

Bellini - Norma
Gallië tijdens de Romeinse bezetting, eerste 
eeuw BCE

Eerste bedrijf
Eerste tafereel
Het heilige woud van de Druïden bij de 
tempel van Irminsul
De Gallische hogepriester Oroveso 
draagt de Druïden op uit te kijken naar 
de nieuwe maan. Als die verschijnt zal 
Oroveso’s dochter, de priesteres Norma, 
het heilige ritueel voltrekken. Ook 
hopen de Druïden dat Norma vervuld 
zal zijn van haat tegen de Romeinen en 
de Galliërs tot de strijd zal oproepen. 
Als zij vertrekken verschijnt de Romein-
se proconsul in Gallië, Pollione, samen 
met zijn vriend Flavio. Ooit hield 
Pollione van Norma, wat een verboden 
liefde tussen een Romein en een Galli-
sche priesteres was, temeer omdat 
Norma als priesteres een kuisheidsge-
lofte heeft afgelegd. Uit die liefde 
werden twee kinderen geboren, die in 
het geheim zijn opgevoed. Maar Polli-
one heeft nu zijn oog laten vallen op de 
jongere Adalgisa, eveneens een prieste-
res in de tempel van Irminsul, en zij 
beantwoordt zijn avances. Flavio vraagt 
zich af of Pollione niet bang is voor 
Norma’s wraak. Dat is hij zeker, en hij 
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1312 het Théâtre des Champs-Elysées en het 
Teatro Real in Madrid. Hij dirigeerde 
bovendien orkesten als het Leipziger 
Gewandhausorchester, het Orchestre 
national de France, de Münchner 
Symphoniker, het Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, het Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia in Rome, het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest, het Gürzenich 
Orchester Köln en de Filarmonica della 
Scala. Van 2008 tot 2018 was hij eerste 
dirigent en vervolgens muziekdirecteur 
van het Teatro Comunale di Bologna, 
waar hij onder andere een hooggepre-
zen La bohème dirigeerde (regie: Graham 
Vick, 2018). In 2021 debuteerde Mariotti 
bij de Wiener Staatsoper met Il barbiere 
di Siviglia (dit seizoen hernomen) en 
opende het seizoen in Napels met 
Verdi’s Otello. Dit jaar dirigeerde hij 
onder andere Macbeth in het Palau de 
les Arts Reina Sofia in Valencia en 
maakte zijn debuut bij het Festival 
d’Aix-en-Provence met Rossini’s Moïse et 
Pharaon. Michele Mariotti studeerde 
humanistiek, en compositie en directie 
(bij Manlio Benzi) aan het Rossini-con-
servatorium in zijn geboortestad Pesaro, 
en behaalde tegelijkertijd zijn directie-
diploma aan de Accademia Musicale in 
Pescara (bij Donato Renzetti). 
Eerder in de Matinee: Rossini Semiramide 
(2020), Mozart Maurerische Trauermusik, 
Beethoven Tiende symfonie (deel 1) & 
Rossini Stabat Mater (2022)

Michele Mariotti
Michele Mariotti, in 2015 winnaar van 
de Abbiati-dirigentenprijs, is met 
ingang van dit seizoen muziekdirecteur 
van het Teatro dell’Opera di Roma. Met 
regelmaat wordt hij uitgenodigd door 
theaters en festivals als La Scala in 
Milaan, de Opéra van Parijs, de Wiener 
Staatsoper, het Royal Opera House 
Covent Garden, de Bayerische Staats-
oper, de Deutsche Oper in Berlijn, de 
Salzburger Festspiele, het Rossini Opera 
Festival in Pesaro, het Metropolitan in 
New York, het Teatro San Carlo in 
Napels, het Verdi-festival in Parma, De 
Nationale Opera in Amsterdam (La forza 
del destino), de Lyric Opera of Chicago, 
Los Angeles Opera, het Wexford Festival, 

afzweert. Als Pollione weigert, dreigt 
Norma hem, de kinderen en Adalgisa te 
doden.

Ze roept alle Galliërs terug en kondigt 
aan dat een schuldige priesteres op de 
brandstapel moet sterven. Als Oroveso 
en de Druïden vragen wie dat is, maakt 
Norma, in plaats van Adalgisa te be-
schuldigen, zichzelf bekend als de 
dader. Iedereen is verbluft hierover. 
Norma verklaart dat Pollione samen 
met haar op de brandstapel zal sterven. 
Uit ontzag hierover keert Pollione’s 
liefde voor Norma terug. Orovese en de 
Druïden kunnen nauwelijks accepteren 
dat Norma de schuldige is, maar moe-
ten dit onder ogen zien. Zij overtuigt 
haar vader ervan de kinderen te sparen. 
Uiteindelijk accepteert Oroveso ook dat, 
en Norma en Pollione worden naar de 
brandstapel geleid.

Willem Bruls

Derde tafereel
In de tempel van Irminsul
Norma hoopt dat Pollione tot inkeer is 
gekomen, maar Clotilde vertelt haar dat 
hij nu van plan is Adalgisa vanuit de 
tempel te ontvoeren. Een woedende 
Norma begeeft zich vervolgens naar het 
grote schild in de tempel van Irminsul 
en slaat er drie keer op: het teken dat 
de oorlog eindelijk kan beginnen. 
Oroveso vraagt zijn dochter waarom zij 
de rituele handelingen niet voltooit, en 
zij antwoordt hem cryptisch met de 
woorden dat het slachtoffer nu gereed 
is. Clotilde meldt dat Pollione is gevan-
gengenomen toen die de vertrekken 
van de maagdelijke priesteressen 
betrad. Hij weigert de vragen van 
Oroveso te beantwoorden, waarop het 
Norma’s taak is hem te doden. Maar zij 
is er niet toe in staat hem een dolkstoot 
te geven. Ze vraagt of ze de gevangene 
alleen mag ondervragen. Norma biedt 
hem het leven aan, als hij Adalgisa 

UI
TV

OE
RE

N
DE

N

VICTO
R SAN

TIAGO



14 15Piero Pretti | Pollione
De Sardijnse tenor Piero Pretti maakte 
zijn professionele debuut als Rodolfo 
tijdens een 
Europese tournee 
van La bohème, 
waarna Riccardo 
Muti hem als 
Achille koos in 
Glucks Iphigénie 
en Aulide in Teatro 
dell’Opera in 
Rome. Hij debu-
teerde in de 
Milanese Scala als 
Rodolfo (Verdi’s Luisa Miller) en keerde 
er terug als Riccardo Percy (Donizetti’s 
Anna Bolena) en als Il duca di Mantova 
(Rigoletto), een rol die hij ook zong in 
Teatro Regio di Parma, Teatro Real 
Madrid, de Bayerische Staatsoper en 
ROH Covent Garden. Hij stond als 
Pinkerton (Madama Butterfly) in de 
Deutsche Oper Berlin, Opernhaus 
Zürich en de New Yorkse Metropolitan 
Opera, en vertolkte de rol van Manrico 
(Il trovatore) in de Oper Frankfurt, La 
Fenice – waar hij ook te zien was in de 
titelrol van Don Carlo – en Teatro Real 
Madrid. In de Deutsche Oper Berlin 
stond hij onlangs in Olivier Py’s ensce-
nering van I vespri siciliani. Pretti werkte 
met dirigenten als Daniele Gatti en 
Myung-whun Chung.
Eerder in de Matinee: Verdi Il trovatore 
(Manrico, 2013)

Salome Jicia | Adalgisa
De in Georgië geboren sopraan Salome 
Jicia studeerde o.a. aan de Rossini 

Opera Academy. 
Ze is vaste gast op 
het Rossini Opera 
Festival in Pesaro; 
ze was er te zien 
als Elena (La donna 
del lago), La con-
tessa di Folleville 
(Il viaggio a Reims), 
Matilda (Elisabetta, 
regina d’Inghilterra) 
en in de titelrol 

van Semiramide – een rol die ze ook 
vertolkte in de Opéra national de 
Lorraine, waar ze terugkeerde in de 
titelrol van Puccini’s Tosca. Ze zong 
Suzel (Mascagni’s L’amico Fritz) tijdens 
het Festival del Maggio Musicale Fioren-
tino, Desdemona (Rossini’s Otello) in de 
Opéra Royal de Wallonie en debuteerde 
als Elisabetta in Donizetti’s Maria 
Stuarda in Opernhaus Zürich. In het 
Royal Opera House Covent Garden was 
ze te zien als Pamina (Die Zauberflöte), 
Sifare (Mitridate, re di Ponto) en Fiordiligi 
(Così fan tutte), een rol waarmee ze ook 
in het Bolsjoi aantrad. Ze debuteerde 
als Violetta (La traviata) in de Deutsche 
Oper Berlin en zong in de Brusselse 
Munt o.a. Amenaide in Rossini’s Tan-
credi en de titelrol in Verdi’s Giovanna 
d’Arco.

Venera Gimadieva | Norma
Sopraan Venera Gimadieva studeerde 
aan het Conservatorium van St. Peters-
burg en zong in 
het ensemble van 
het Moskouse 
Bolsjoi, waar ze 
rollen vertolkte als 
Gilda (Rigoletto), 
Amina (La sonnam-
bula), de titelrol in 
Rimski-Korsakovs 
De legende van de 
onzichtbare stad 
Kitezj en het meisje 
Fevronia, en Serpina in Pergolesi’s La 
serva padrona. Ze heeft vooral naam 
gemaakt als Violetta (La traviata), waar-
mee ze niet alleen in het Bolsjoi stond, 
maar ook debuteerde in Royal Opera 
House Covent Garden, de Hollywood 
Bowl met het LA Philharmonic Orches-
tra en in Washington National Opera, 
tijdens het Glyndebourne Festival, de 
Opéra national de Paris, La Fenice, 
Semper oper Dresden, Staatsoper 
Hamburg en tijdens het Finse Savon-
linna Operafestival. Ze zong Amina (La 
sonnambula) en Giulietta (I Capuleti e i 
Montecchi) in de Deutsche Oper Berlin, 
Elvira (Bellini’s I puritani) in Teatro Real 
Madrid en de Wiener Staatsoper en 
Norina (Don Pasquale) in het Bolsjoi, en 
vertolkte de titelrol in Lucia di Lammer-
moor in Opernhaus Zürich, de Bayeri-
sche Staatsoper, Staatsoper Hamburg 
en de Semperoper Dresden
Eerder in de Matinee: Rimski-Korsakov De 
gouden haan (De koningin van Sjemacha, 
2017)

Klaas-Jan de Groot 
Klaas-Jan de Groot begon als jongens-
sopraan in het Kampen Boys Choir. Hij 

studeerde aan het 
Koninklijk Con-
servatorium in 
Den Haag en het 
Royal Welsh 
College of Music 
& Drama in 
Cardiff. Van 2016 
tot 2022 was hij 
assistent-dirigent 
bij het koor van 
De Nationale 

Opera. Hij studeerde het koor in voor 
vele producties en opnames. Als koor-
dirigent is hij regelmatig te gast bij het 
Groot Omroepkoor. Sinds 2018 is hij 
vaste assistent-koordirigent bij de 
Bayreuther Festspiele waar hij inmid-
dels aan alle Wagneropera’s heeft 
meegewerkt. Bij Opera Zuid en het 
Orkest van de Achttiende Eeuw werkte 
hij als assistent-dirigent, waar hij 
verschillende voorstellingen en concer-
ten dirigeerde. In 2020 ontving hij de 
prestigieuze directiebeurs van het 
Kersjesfonds. Sinds het begin van 
seizoen 2022-2023 is Klaas-Jan de Groot 
koordirigent van het Aalto-Musikthea-
ter in Essen.
Eerder in de Matinee: Verdi Nabucco 
(2019), Rossini Semiramide (2020), 
Mascagni Il piccolo Marat (2020), Janáček 
Jenůfa (2021), Giordano Fedora (2021)
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16 17Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, opge-
richt in 1945, is een onmisbare schakel 
in het Nederlandse muziekleven. 
Behalve het grote symfonische reper-
toire 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 
heeft illustere voorgangers als Bernard 
Haitink, Jean Fournet, Hans Vonk, Edo 
de Waart (eredirigent), Jaap van Zweden 
(honorary 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 

Maria Novella Malfatti | Clotilde
De Italiaanse sopraan Maria Novella 
Malfatti studeerde aan de Accademia 

Musicale Chigiana 
in Siena en de 
conservatoria van 
Lucca en Amster-
dam, en was 
finalist van de 
52ste editie van 
het Internationaal 
Vocalisten Con-
cours ’s Hertogen-
bosch. Ze was 
meermaals te gast 

tijdens de Tiroler Festspiele Erl; zo zong 
ze daar onder de baton van Gustav 
Kuhn de rol van Tamiri in Mozarts Il re 
pastore, Cleone in Rossini’s Ermione en 
Ein Junger Hirt in Wagners Tannhäuser. 
Ook vertolkte ze er de sopraanpartij in 
Bachs Matthäus-Passion  en het Weih-
nachtsoratorium en was er te zien als 
Musetta in Puccini’s La bohème onder 
dirigent Paolo Carignani. Tijdens het 
Festival d’Aix-en-Provence trad ze aan in 
Kurt Weills Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny in een regie van Ivo van 
Hove, met dirigent Esa-Pekka Salonen 
op de bok. Onlangs debuteerde ze in de 
Lyric Opera of Chicago, waar ze deel 
uitmaakt van het Ryan Opera Center 
voor jonge zangers, in Verdi’s Macbeth.
Eerder in de Matinee: Rossini Semiramide 
(Azema, 2020)

zangersbiografieën: Marijne Thomas

Fabián Lara | Flavio
De Mexicaanse tenor Fabián Lara 
studeerde o.a. aan de Escuela Superior 
de Música en 
maakte deel uit 
van de operastu-
dio van Palau de 
Les Arts Reina 
Sofía in Valencia. 
Hier was hij o.a. te 
zien als Rodolfo 
(La bohème), Mal-
colm (Verdi’s 
Macbeth), Liverotto 
(Donizetti’s 
Lucrezia Borgia) en Manfredo (I vespri 
siciliani); hij werkte er met dirigenten 
als Zubin Mehta en Nicola Luisotti. Lara 
debuteerde in Teatro Real Madrid als 
Messaggero (Aida) en keerde er terug als 
Ruiz (Il trovatore), Flavio (Norma) en 
Abdallo (Nabucco). In het Nationale Thea-
ter Praag trad hij aan als Rodolfo (La 
bohème) en als Macduff (Macbeth), in het 
Tiroler Landestheater Innsbruck als Il 
duca di Mantova (Rigoletto) en als 
Cavaradossi in Tosca. Onlangs debuteer-
de hij als Pinkerton (Madama Butterfly) 
in de Ópera de Oviedo – een rol die hij 
ook zong in de Deutsche Oper am 
Rhein – en was hij als Roberto (Le Villi) 
te zien tijdens het Festival Puccini Torre 
del Lago en als Edgardo (Lucia di Lam-
mermoor) in Theater Basel.

Riccardo Fassi | Oroveso
De Milanese bas Riccardo Fassi maakte 
zijn professionele debuut in Teatro 

Sociale di 
Como als 
Masetto (Don 
Giovanni). 
Mozarts werk 
zou een con-
stante blijven: 
zo stond hij als 
Leporello in 
Teatro Mas-
simo in Paler-
mo en in de 
Staatsoper 

unter den Linden, en als Don Giovanni 
in Theater Basel, Teatro dell’Opera di 
Roma en Royal Opera House Covent 
Garden. Hij was als Figaro (Le nozze di 
Figaro) te zien in Teatro Comunale di 
Bologna, de Arena di Verona, de Wiener 
Staatsoper, Berliner Staatsoper en De 
Nationale Opera, en als Alidoro (La 
Cenerentola) o.a. in Teatro Real Madrid. 
Als Colline (La bohème) trad hij aan in 
Teatro Regio di Torino en het Stadtthea-
ter Klagenfurt, als Pistola (Falstaff) in de 
Wiener Staatsoper, als Ferrando (Il 
trovatore) in de Milanese Scala – waar hij 
ook Il maestro di casa zong in Gior-
dano’s Andrea Chenier – en als Il conte 
Rodolfo (Bellini’s La sonnambula), o.a. in 
de Ópera de las Palmas. Fassi werkte 
met dirigenten als Riccardo Chailly, 
Daniel Barenboim en Zubin Mehta.
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1918 twintigste-eeuwse componisten als 
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel, 
Henze, Ligeti en Messiaen. Op de palma-
res staan vele opera’s en koorwerken 
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

2023-2024 wordt hij opgevolgd door 
Stéphane Denève. Chloe Rooke is voor 
het seizoen 2022-2023 aangesteld als 
assistent-dirigent. Daarmee is het eerste 
Edo de Waart Assistant Conductorship 
aan haar toegekend.
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 
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’ 

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha 
Johnson
Mariska Godwaldt
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

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

ALTVIOOL
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Wouter Huizinga

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen

CONTRABAS
Dennis Pientak
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Marjolein Koning
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag
Manon Letort
Norma Rousseau

FAGOT
Jos Lammerse
Marlene Schwärzler

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Annelies van Nuffelen
Fréderick Franssen
Margreet Mulder
Rebecca Grannetia
Wendy Leliveld
Fons Verspaandonk

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Alex Elia
Simon Wierenga

TROMBONE
Herman Nass
Rommert Groenhof
Dominique Capello
Reinaldo Donoso 
Pizarro
Remko de Jager
Hugo van der Wedden

TUBA
Bernard Beniers
Hendrik-Jan Renes

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney
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SOPRAAN
Bernadeta Astari
Annelie Brinkhof
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Esther Kouwenhoven
Kris Cheuk-Yan NG
Ingrid Nugteren
Judith Petra
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Rachel Thompson
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden
Julia Westendorp

ALT
Carolina Alves Luis
Elsbeth Gerritsen
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Julia Mech
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Marie-Sande Papen-
meyer
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Anna Traub
Janneke Vis
Lisinka de Vries
Franske van der Wiel
Els Woldberg

TENOR
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Juan Felipe Gallegos 
Carlos
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith

BAS
Gert-Jan Alders
Coert van den Berg
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Tom Jansen
Matthijs Mesdag
Daniël Hermán Mostert
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Lars Terray
Hans de Vries
Nanco de Vries
Jouke Wijmenga



20 zaterdag 17 september, 14.15-ca.16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie Oude Muziek 1

VIVALDI ONTMOET LECLAIR

Le Concert de la Loge
Julien Chauvin barokviool en dirigent

Emőke Baráth sopraan
Tim Mead countertenor

Leclair suite en aria’s uit Scylla et Glaucus
Leclair Vioolconcert opus 7 nr. 5
Vivaldi Concert voor 2 hobo’s en strijkor-
kest, RV 535
Vivaldi Nisi Dominus, RV 608
Chédeville Printemps uit Les saisons 
amusantes
Vivaldi Concert voor viool, 2 hobo’s, 2 
hoorns, fagot en strijkorkest, RV 569

Le Concert de la Loge laat horen hoe 
Jean-Marie Leclair de Italiaanse en Franse 
stijl met elkaar verzoende. Het is genie-
ten van het resultaat!

Leclair: verfijning én expressie
De strijd die in het achttiende-eeuwse 
Parijs woedde tussen de aanhangers van 
de Italiaanse en de Franse stijl werd 
gestreden met scherpe pennen. De 
pro-Italiaanse filosoof Rousseau (zelf 
een Zwitser) concludeerde dat de 
Fransen eigenlijk geen muziek kónden 
hebben, en als ze dat al hadden: des te 
erger voor hen! De grote verzoening 
vond op het podium plaats. De meester-
lijke violist en componist Jean-Marie 
Leclair, 325 jaar geleden in Lyon gebo-
ren maar ook een tijdje werkzaam in 
Leeuwarden en Turijn, bracht de Franse 
verfijning en de Italiaanse uitdruk-
kingskracht bij elkaar.

Vivaldi in Frankrijk
Le Concert de la Loge, vanaf de viool 
geleid door Julien Chauvin, brengt 
enkele van Leclairs vocale en instru-
mentale parels. Daarnaast muziek van 
Leclairs collega-violist en -componist 
Antonio Vivaldi, van wie onder andere 
het Nisi Dominus klinkt, met het ijzing-
wekkend mooie ‘Cum dederit’. Een 
andere bruggenbouwer was de compo-
nist Nicolas Chédeville, die de Vier 
jaargetijden van Vivaldi arrangeerde 
voor het instrument dat hij zelf zo 
virtuoos bespeelde: de musette, de in 
Frankrijk zeer geliefde doedelzak.
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