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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!

Ze waren tijdgenoten: Händel en Telemann. Ze kenden elkaar al 
sinds 1701 en correspondeerden. Waar de eerste reisde en zich 
uiteindelijk in Londen vestigde, zocht Telemann het dichter bij 
huis; hij was vooral werkzaam in het Duitstalige gebied. 

Drie biografieën van Telemann
Telemann genoot een grote populariteit: bekend is dat Johann 
Sebastian Bach in Leipzig pas werd aangenomen toen hij had 
afgehaakt. Zijn reputatie blijkt al uit het feit dat er niet minder 
dan drie autobiografieën van hem werden gepubliceerd. In 1718 
schreef de componist de eerste, op verzoek van Johann Matthe
son. Daarna ontstond de tweede in 1729 als reactie op Johann 
Gottfried Walthers verzoek om informatie ten behoeve van een 
door hem samen te stellen lexicon. Tien jaar later was het 
wederom Mattheson die de gevierde componist uitnodigde een 
uitgebreide autobiografie te leveren. Uiteraard zijn deze bron
nen bijzonder informatief, hoewel niet zonder tegenstrijdighe
den. 
Voor en tijdens zijn gymnasiumopleiding in Maagdenburg 
bekwaamde Telemann zichzelf in het bespelen van klavier, 
orgel, viool en fluit. Weliswaar genoot hij kortstondig orgel
onderricht, maar hij liet vervolgens zijn ‘gantze musikalische 
Haushaltung’ achter bij zijn moeder om in Leipzig rechten te 
gaan studeren. Totdat een kamergenoot een psalmzetting van 
hem onder ogen kreeg en gedaan kreeg dat die uitgevoerd werd 
in de Thomaskirche. Het resultaat was dat de burgemeester van 
de stad Telemann uitnodigde elke twee weken een cantate te 
schrijven. De jonge student koos definitief voor de muziek, 
richtte al snel een collegium musicum op en verwierf in 1702 de 
leiding over de Leipziger Opera. Na een aanstelling aan het hof 
van Sorau vertrok hij naar Eisenach, alwaar hij contacten 
onderhield met de familie Bach. Uiteindelijk kreeg Telemann in 

TELEMANN EN HÄNDEL:  

EEN MAAGDENBURGER IN HAMBURG, 
EEN SAKS IN DE CITY

62e seizoen 19 november 2022

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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

VRIEND WORDEN?
WWW.VRIENDENVANDEMATINEE.NL

Podium Klassiek
Mezzosopraan Tania 
Kross vertelt in de uitzen-
ding bij Dieuwertje Blok 
en Floris Kortie over haar 
geliefde Curaçao. Centraal 
staat daarbij de muziek 
van componist Oswin 

‘Chin’ Behilia. De zangers 
van het Spaanse Cantoría 
hebben zich gespeciali-
seerd in de Iberische mu-
ziek uit de 15de en 16de 
eeuw;  is de muziek uit die 
periode wel zo strikt en 
streng als wij denken? En 
contrabassist Rob Stotijn 
speelt Italiaanse muziek, 
begeleid door Camerata 
RCO.
zondag 20 november, 
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.

Megaproductie:  
Jörg Widmann op tv
Een videoregistratie van 
de Matinee van vorige 
week kunt u op zondag 
20 november, 12.30 uur 
terugzien op het digitale 
themakanaal NPO 2 Ex-
tra; deze week wordt de 
uitzending bovendien 
enkele malen herhaald. 
Op het programma: 
het enorme oratorium 
ARCHE van onze artist in 
residence Jörg Widmann 
(*1973). Chef-dirigent 
Karina Canellakis geeft 
leiding aan zo’n 300 mu-
sici: het Radio Filharmo-
nisch Orkest, het Groot 
Omroepkoor, het Hon-
gaars Nationaal Koor, het 
Nationaal Kinderkoor, het 
Nationaal Jongenskoor en 
solisten. 



4 5waren op een tekst van deze dichter. Ietwat ironisch lezen we in 
een brief van Ramler dat hij beloofd heeft “voor Pasen iets te 
voltooien waaraan een oude musicus zich kan doodzingen. De 
heer Telemann, een grijsaard van 78 jaar, wil zijn zwanenzang 
zingen, en daarvoor zal ik hem de woorden voorzeggen.” 
In zeven chapiters verhaalt Ramler het Bijbelse verhaal, vanaf 
de aardbeving bij Christus’ opstanding. We zijn onder meer 
getuige van de verschijning van de engel aan de drie Maria’s bij 
het graf, de Emmaüsgangers, de ongelovige Thomas en – uiter
aard – de Hemelvaart. De uitgebreide recitatieven volgen in het 
algemeen de Evangeliën, maar zijn geschreven in de tegenwoor
dige tijd. Bovendien laat Telemann in de loop van het orato
rium in die recitatieven de personages vertolkt worden door 
verschillende stemmen. Dat was verre van gebruikelijk, en het 
leverde nogal wat kritiek op: ‘Wie praat er?, wie zingt iets in de 
recitatieven?’, zoals Johann Gottfried Herder kritiseerde naar 
aanleiding van Der Tod Jesu. Doordat Ramler specifiek voor 
Telemann schreef, kon de componist een grotere invloed 
uitoefenen op de eenheid tussen tekst en muziek. In die recita
tieven biedt Ramler tal van mogelijkheden voor tekstschilde
ring, zoals bijvoorbeeld al meteen na het openingskoor, bij het 
eerste recitativo accompagnato, als de tekst luidt: “Judäa zittert! 
seine Berge beben! / Der Jordan flieht den Strand! / Was zitterst 
du, Judäens Land? / Ihr Berge, warum bebt ihr so?” Daarnaast 
besteedt Telemann veel aandacht aan een natuurlijke tekst
declamatie, en hij schroomt niet uitroepen en vragen ook muzi
kaal te illustreren door melodische en harmonische wendin
gen.
Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu beleefde zijn eerste uitvoe
ring op 28 april 1760 in het Hamburgse Drillhaus: “Die Billette 
sind bey Herrn Telemann für 1 Mk. zu bekommen”, zoals we 
kunnen lezen. Tijdgenoten die die ene Mark neertelden waren 
zeer onder de indruk. Telemanns kleinzoon Georg Michael 
Telemann noemde het duet ‘Vater deiner schwachen Kinder’ 
het beste wat “in deze muziek” gecomponeerd was. En Chris
tian Gottfried Krause, componist en advocaat, vond het duet zo 
ontroerend, dat hij tweemaal in tranen uitbarstte toen hij het 
naderhand aan het klavier doorzong. 
Met zijn Auferstehung und Himmelfahrt Jesu heeft Telemann een 
baanbrekend werk geschapen. Een oratorium dat Italiaanse 

1721, na enkele jaren in Frankfurt, een betrekking aangeboden 
in Hamburg. Daar werd hij Kantor van het Johanneumgymna
sium en muzikaal directeur van de vijf belangrijkste kerken. Hij 
zou in deze stad werkzaam blijven tot aan zijn dood, hoewel 
het er dus even op leek dat hij in Leipzig het ambt van Thomas
kantor zou gaan bekleden. In 1722 verzocht Telemann de 
Hamburgse autoriteiten namelijk om ontslag, officieel omdat 
men in Leipzig beter betaalde en Hamburg hem niet de eer 
betoonde die hij passend vond – het stadsbestuur had proble
men met zijn operaactiviteiten. Maar toen het bestuur in de 
gaten kreeg dat Telemann serieus een ander dienstverband 
overwoog, bond het in en zegde hem een salarisverhoging toe. 

“Zwanenzang van een grijsaard”
Zoals gezegd correspondeerden Händel en Telemann, en er is 
wel gesuggereerd dat Händels invloed en het succes van zijn 
oratoria ervoor zorgden dat Telemann na 1755 zich weer ging 
bezighouden met dit genre. Zeker speelde ook Telemanns grote 
belangstelling voor een jongere generatie tekstschrijvers een 
rol. Onder hen waren Friedrich Wilhelm Zachariae (die ook een 
Auferstehungstekst schreef voor Telemann) en Friedrich Gottlieb 
Klopstock, van wie Telemanns Messiaszetting gedeeltelijk is 
overgeleverd – een gegeven dat we maar al te goed kennen van 
Händel. Het vandaag uitgevoerde oratorium Die Auferstehung 
und Himmelfahrt Jesu, op tekst van de dan eveneens nog jonge 
Karl Wilhelm Ramler (17251798), is een van de laatste grote 
vocale werken van Telemann. Hij schreef het in 1760. In dat jaar 
kondigde een correspondent aan dat Telemann een nieuwe 
compositie ten doop zou houden: “Christi Auferstehung bis zu 
dessen Himmelfahrt, nach einer neuen Poesie”. Het was inder
daad een nieuw libretto – later zouden bijvoorbeeld Carl 
Philipp Emanuel Bach, Johann Friedrich Agricola en Carl 
Friedrich Zelter dezelfde Ramlertekst verklanken. 
Ramler was een van de representanten van een nieuwe poëzie
stijl die streefde naar natuurlijkheid. Hij had theologie en 
medicijnen gestudeerd en doceerde filosofie. Door zijn vertaal
werkzaamheden (Catullus, Horatius) gold hij eveneens als ‘de 
Duitse Horatius’. Het was niet de eerste keer dat Telemann en 
Ramler samenwerkten: ook Der Tod Jesu uit 1755 en de kerst
cantate Die Hirten bey der Krippe zu Bethlehem van vier jaar later 

Telemann, door Georg 
Lichtensteger



6 7“Het overtreft alles”
Op 20 oktober 1714 werd Georg dus gekroond tot King George I. 
Vanwege zijn slechte Engels werd de dienst grotendeels in het 
Latijn gehouden. De muziek was van William Croft, de compo
nist van de Chapel Royal. Georges koningschap zou dertien jaar 
duren; een van de laatste aktes die hij tekende was die waarin 
George Fridric Handel genaturaliseerd werd (diens naam werd 
verengelst en daarmee verviel ook het trema). Na zijn overlijden 
werd de koning opgevolgd door zijn zoon, King George II. Ook 
voor hem werd een luisterrijke kroningsplechtigheid georgani
seerd, op 11 oktober 1727. William Croft was 
inmiddels gestorven en opgevolgd door 
Maurice Greene. In hoeverre Greene werd 
gepasseerd als componist voor de ceremonie 
is de vraag, maar in ieder geval weten we dat 
de nieuwe vorst zelf erop aandrong dat 
Händel de muziek zou leveren. Zo ontston
den vier Coronation Anthems. Händel klaarde 
de klus in vier weken en men keek uit naar 
het resultaat. In Parker’s Penny Post van 4 
oktober dat jaar lezen we: “De Heer Hendel 
heeft de Kroningsmuziek gecomponeerd 
voor de Abbey, en de Italiaanse Stemmen, 
met daarenboven een Honderdtal van de 
Beste Musici zullen die uitvoeren: en het Geheel is door de 
Muziekcritici die het al gehoord hebben beoordeeld als dat het 
Alles overtreft van dit Soort tot nu toe.” 

Pracht en praal
Inderdaad moet de muziek met de nodige pracht en praal zijn 
uitgevoerd. Getuigenissen noemen een orkest van wel 160 
musici (andere bronnen hebben het over 92 instrumentalisten), 
en het koor van 47 zangers heeft soms tot zevenstemmige 
passages. Het eerste Coronation Anthem, ‘Zadok the Priest’, is 
wellicht een van de bekendste en heeft zijn weg gevonden naar 
gebeurtenissen die weinig te maken hebben met kroningsplech
tigheden, waaronder wedstrijden van de Champions League. De 
tekst is geïnspireerd op I Koningen 1:39: het traditionele anti
foon ‘Unxerunt Salomonem Sadoc sacerdos’ verhaalt van de 
zalving van koning Salomo door priester Zadok. Overigens werd 

karakteristieken als dacapoaria’s combineerde met typisch 
Franse invloeden zoals de maatwisselingen om de tekst de 
natuurlijke accenten te kunnen laten volgen. Het werk sluit 
met een grootse fuga waarin alle krachten worden gebundeld 
– het koor dat even eerder nog gesplitst is, wordt weer één. En 
dat op een jubelende tekst ‘Alles was Odem hat, lobe den 
Herrn’. Niet voor niets merkte de eerder genoemde Christian 
Gottfried Krause op dat Telemann “in zijn tachtigste levensjaar 
[heeft] getoond dat hij alles kan”.

Händel, Hendel, Handel in Engeland
In 1714 kwam de Engelse Stuartdynastie tot een einde: Queen 
Anne stierf. Ondanks zeventien zwangerschappen zou zij 
zonder nageslacht overlijden. Bijgevolg ging de troon op 1 au
gustus 1714 over op haar neef George uit het huis van Hanno
ver. Niet omdat er geen naastere verwanten zouden zijn, maar 
omdat de Act of Settlement verbood dat een katholiek de Britse 
troon zou bestijgen. Georg Ludwig was het nauwst verwante 
protestantse familielid, dus werd hij koning van Engeland en 
Ierland. In dit verband figureert vaker een apocriefe anekdote. 
Toen Händel in juni 1710 in dienst was getreden bij keurvorst 
Georg Ludwig van Hannover, had hij bedongen dat hem zou 
worden toegestaan eerst een Engelse reis te maken. Maar hij 
had het toegekende verlof van een jaar nogal opgerekt – in 
werkelijkheid was hij na een verlate terugreis naar Hannover in 
1712 naar Londen teruggekeerd en daar gebleven. De anekdote 
verhaalt hoe hij zich, toen zijn vroegere broodheer de Britse 
troon besteeg, verzoend zou hebben door met een enorme 
orkestrale overmacht de Watermusic uit te voeren op de Theems. 
In werkelijkheid is op dit verhaal nogal wat af te dingen. Ten 
eerste is er niet zo’n uitvoering bekend in 1714; wel eentje drie 
jaar later. Ten tweede wist Händel natuurlijk heel goed dat het 
niet uitgesloten zou zijn dat keurvorst Georg Ludwig de Engelse 
troon zou bestijgen. Hij was de eerste in lijn van opvolging – 
weliswaar vijf jaar ouder dan Queen Anne, maar zij kampte 
met een zwakke gezondheid. Bovendien is het zeer de vraag of 
Händel ooit uit de gratie was: een Te Deum van hem (waarschijn
lijk het vandaag uitgevoerde) kwam dat jaar tot klinken, en het 
jaar daarop ontving Händel zelfs een half jaar salaris vanuit 
Hannover. 

“Het Geheel is door de 
Muziekcritici die het al 
gehoord hebben beoordeeld 
als dat het Alles overtreft 
van dit Soort tot nu toe.”

Händel, door 
Balthasar Denner



98 Empfing sein Gott nicht seine Seele?
Floss nicht sein Blut aus seinem Herzen?
Hat nicht der Held in dieser Höhle
der Erde seine Schuld bezahlt?
5. Choral
Triumph! Des Herrn Gesalbter sieget!
Er steigt aus einer Felsengruft!
Triumph! Ein Chor von Engeln flieget
mit lautem Jubel durch die Luft.
6. Rezitativ
Die frommen Töchter Zions gehn verwun-
dernd durch des offnen Grabes Tür,
und schaudernd fahren sie zurück. 
Sie sehen in Glanz gehüllt den Boten
des Ewigen, der freundlich spricht:
Entsetzt euch nicht!
Ich weiß, ihr suchet euren Toten,
den Nazaräer Jesus hier,
dass ihr ihn salbt, dass ihr ihn klagt.
Hier ist er nicht vorhanden.
Er hat es euch zuvor gesagt: 
Er lebt! er ist erstanden.
7. Arie
Sei gegrüßet, Fürst des Lebens!
Jauchzet, die sein Tod betrübte!
Er, den dieser Hügel deckte,
Jesus lebt; ihr klagt vergebens!
Sehet da, sein leeres Grab.
Der die Toten auferweckte,
sollte der im Grabe bleiben?
Himmel! soll der Gottgeliebte,
soll der Gottheit Sohn zerstäuben?
Todesengel, lasset ab!
8. Rezitativ
Wer ist die Sionitin, die vom Grabe
so schüchtern in den Garten flieht, und
weinet?
Nicht lange, Jesus selbst erscheinet,
doch unerkannt, und spricht ihr zu:
(Jesus) O Tochter, warum weinest du?

Telemann: Die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu 

Erster Teil
1. Einleitung
2. Chor
Gott! Du wirst seine Seele nicht in der 
Hölle lassen
und nicht zugeben, dass dein Heiliger die 
Verwesung sehe!
3. Rezitativ
Judäa zittert! Seine Berge beben;
Der Jordan flieht den Strand.
Was zitterst du, Judäens Land?
Ihr Berge, warum bebt ihr so?
Was war dir, Jordan, 
dass dein Strom zurücke floh?
Der Herr der Erde steigt empor aus ihrem 
Schoss, tritt auf den Fels,
und zeigt der staunenden Natur sein 
Leben.
Des Himmels Myriaden liegen auf der Luft
rings um ihn her; 
und Cherub Michael fährt nieder,
und rollt des vorgeworfnen Steines Last
hinweg von seines Königs Gruft.
Sein Antlitz flammt, sein Auge glühet!
Die Schar der Römer stürzt erblasst
auf ihre Schilde. Flieht, ihr Brüder!
Der Götter Rache trifft uns: fliehet!
4. Arie
Mein Geist, voll Furcht und Freuden, bebet!
Der Fels zerspringt! Die Nacht wird lichte!
Seht, wie er auf den Lüften schwebet;
seht, wie von seinem Angesichte die 
Glorie der Gottheit strahlt!
Mein Geist, voll Furcht und Freude,
bebet, der Fels zerspringt,
die Nacht wird lichte.
Rang Jesus nicht mit tausend Schmerzen?

de Bijbelse tekst al sinds het jaar 973 gezongen, sinds de kro
ning van koning Edgar, en vanaf 1727 dus altijd op de muziek 
van Händel. 
De tekst van ‘The King shall rejoice’ is afkomstig uit Psalm 21, 

“Over uw macht verheugt zich de koning”. 
Ook hier overheerst weer een jubeltoon, die 
vooral in het afsluitende ‘Allelujah’ tot 
klinken komt. Overigens weten we via een 
getuigenis van William Boyce dat de uitvoe
ring niet vlekkeloos moet zijn verlopen: “Mr 
Handel, die de muziek componeerde, klaag
de vaak dat niet een deel van het altaar 
weggehaald was, zodat hij, en alle betrokken 
musici, het slechte effect ervoeren omdat het 
in de weg stond.” 

Te Deum voor ‘Queen’ Caroline
George II was in 1705 getrouwd met Caroline van Brandenburg
Ansbach. Ze speelde een politieke rol van betekenis, maar 
overleed in 1737 op 54jarige leeftijd na een mislukte operatie. 
Händel componeerde voor haar begrafenis The ways of Zion do 
mourn. Al veel eerder, in 1714, had hij haar geëerd met een Te 
Deum, de lofzang op God die kloosterlingen oorspronkelijk 
zongen op zon en feestdagen, aan het eind van de Metten. 
Händel schreef er vijf – waaronder het bekendere ‘Utrecht’ Te 
Deum uit 1713, ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht. Het 
vanmiddag uitgevoerde Te Deum componeerde Händel voor 
Caroline, om precies te zijn ter ere van haar behouden over
tocht vanuit het vasteland om prinses van Wales te worden. Het 
stuk werd uitgevoerd in de Chapel Royal. Omdat Caroline in de 
kroningsplechtigheid van 1727 (waarvoor Händel zijn Corona-
tion Anthems schreef) koningin werd als echtgenote van Geor
ge II, is de bijnaam Te Deum ‘Queen Caroline’ voor het dertien jaar 
eerder gecomponeerde Te Deum enigszins anachronistisch. Dat 
het in de smaak viel zou je kunnen aflezen uit het feit dat 
koning George I, die bij deze uitvoering aanwezig was, besloot 
de toelage die Händel van Queen Anne had gekregen te verdub
belen.

Frits de Haen
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De Bijbelse tekst over de 
zalving van koning Salomo 
door priester Zadok wordt al 
sinds het jaar 973 gezongen, 
sinds de kroning van koning 
Edgar, en vanaf 1727 dus altijd 
op de muziek van Händel. 



10 11Man teilet sein Gewand, 
wirft um sein Kleid das Los.
Er wird begraben wie die Reichen:
Und unverwest am Fleisch zieht Gott ihn 
aus dem Schoß der Erd hervor, 
und stellt ihn auf den Fels.
Er gehet in seiner Herrlichkeit zu seinem 
Vater ein.
Sein Reich wird ewig sein.
Sein Name bleibt, so lange Mond und 
Sonne stehet.
(alt) Die Rede heilt der Freunde Schmerz,
mit Liebe wird ihr Herz
zu diesem Gast entzündet.
Sie lagern sich, er bricht das Brot, und 
saget Dank.
Die Jünger kennen seinen Dank,
der Nebel fällt, sie sehn ihn, 
er verschwindet.
14 Arie
Willkommen, Heiland! Freut euch, Väter!
Die Hoffnung Zions ist erfüllt.
O dankt, ihr ungebornen Kinder!
Gott nimmt für eine Welt voll Sünder
sein großes Opfer an!
Der Heilige stirbt für Verräter:
So wird des Richters Spruch erfüllt.
Er tritt das Haupt der Hölle nieder,
er bringet die Rebellen wieder:
Der Himmel nimmt uns an.
15. Choral
Triumph! Der Fürst des Lebens sieget!
Gefesselt führt er Höll’ und Tod!
Triumph! Die Siegesfahne flieget,
sein Kleid ist noch vom Blute rot.
16. Rezitativ
Elf auserwählte Jünger, 
bei verschlossnen Türen,
die Wut der Feinde scheuend, freuen sich,
dass Jesus wieder lebt. 

Zweiter Teil
13. Rezitativ
Dort seh ich aus den Toren Jerusalems 
zween Schüler Jesu gehn.
In Zweifeln ganz, und ganz in Traurigkeit
verloren,
gehn sie durch Wald und Feld,
und klagen ihren Herrn. 
Der Herr gesellt sich zu den Trauernden, 
umnebelt ihr Gesicht, hört ihre Zweifel an, 
gibt ihnen Unterricht.
(Jesus) Der Held aus Juda, 
dem die Völker dienen sollen,
muss erst den Spott der Heiden
und seines Volks Verachtung leiden.
Der mächtige Prophet von Worten und 
von Taten muss durch den Freund, der 
mit ihm aß, verraten, verworfen durch 
den andern Freund, verlassen in der Not 
von allen, den bösen Rotten in die Hände 
fallen.
Es treten Frevler auf und zeugen wider ihn:
So spricht der Mund der Väter:
Der König Israels verbirgt sein Angesicht
vor Schmach und Speichel nicht.
Er hält die Wangen ihren Streichen,
den Rücken ihren Schlägen dar.
Zur Schlachtbank hingeführt, tut er den
Mund nicht auf.
Gerechnet unter Missetäter,
fährt er für sie zu Gott hinauf.
Durchgraben hat man ihn, 
an Hand und Fuß durchgraben.
Mit Essig tränkt man ihn in seinem 
großen Durst, und mischet Galle drein.
Sie schütteln ihren Kopf um ihn.
Er wird auf kurze Zeit von Gott verlassen
sein.
Die Völker werden sehn, wen sie
durchstochen haben!

10. Rezitativ
Freundinnen Jesu, sagt, 
woher so oft in diesen Garten? 
Habt ihr nicht gehört, er lebe?
Ihr zärtlichen Betrübten hofft,
den Göttlichen zu sehen, 
den Magdalena sah?
Ihr seid erhört. 
Urplötzlich war er da,
und Aloen und Myrrhen duftet sein 
Gewand.
(Jesus) Ich bin es! Seid gegrüßt!
(tenor) Sie fallen zitternd nieder,
sein Arm erhebt sie wieder:
(Jesus) Geht hin in unser Vaterland,
und sagt den Jüngern an: 
ich lebe, und ich fahre bald hinauf in 
meines  Vaters Reich;
doch will ich alle sehn, 
bevor ich mich für euch zu meinem Gott 
und eurem Gott zum Himmel hebe.
11. Arie
Ich folge Dir, verklärter Held,
dir, Erstling der entschlafnen Frommen!
Triumph! Der Tod ist weggenommen,
der auf der Welt der Geister lag.
Dies Fleisch, das in den Staub zerfällt,
Wächst fröhlich aus dem Staube wieder.
O ruht in Hoffnung, meine Glieder,
bis an der großen Erntetag!
12. Chor
Tod! Wo ist dein Stachel?
Dein Sieg, o Hölle! Wo ist er?
Unser ist der Sieg! Gott sei Dank,
und Jesus ist Sieger!

(Maria) Herr, sage, nahmst du meinen 
Herrn aus diesem Grabe?
Wo liegt Er? Ach vergönne,
dass ich ihn hole; dass ich ihn mit Tränen 
netze; 
dass ich ihn mit diesen Salben noch im 
Tode salben könne,
Wie ich im Leben ihn gesalbt.
(Jesus) Maria!
So ruft mit holder Stimm’ ihr Freund,
in seiner eigenen Gestalt - Maria!
(Maria) Mein Meister, ach! 
(tenor) Sie fällt zu seinen Füßen nieder,
Umarmt sie, küsst sie, weint.
(Jesus) Du sollst mich wieder sehen!
Noch werd’ ich nicht zu meinem Vater 
gehen.
Steh auf, und suche meine Brüder
und meinen Simon! 
Sag: ich leb und will ihn sehen.
9. Duett
Vater deiner schwachen Kinder,
der Gefall’ne, der Betrübte,
hört von dir den ersten Trost.
Tröster der gerührten Sünder,
die dich suchte, die dich liebte,
fand bei dir den ersten Trost.
Tröster, Vater, Menschenfreund.
O wie wird durch jede Zähre
dein erbarmend Herz erweicht!
Sagt, wer unserm Gotte gleicht,
der die Missetat vergebet?
Sagt, wer unserm Gotte gleicht,
der den Missetäter liebet?
Liebe, die du selbst geweint,
O wie wird durch jede Zähre
dein allgütig Herz erweicht!



12 13Händel: Zadok the priest 
Zadok the priest
And Nathan the prophet
Anointed Solomon King.
And all the people rejoiced
Rejoiced and said:
God save the King
Long live the King
God save the King
May the King live forever
Amen, amen, alleluia, alleluia, amen, amen
Amen, amen, alleluia, amen
God save the King
Long live the King
May the King live forever
Amen, alleluia.

Händel: Te Deum HWV 280 
We praise thee, O God,
We acknowledge thee to be the Lord.
All the Earth doth worship thee, the 
Fathe r Everlasting. 
To thee all Angels cry aloud,
The Heavens and all the pow’rs therein,
To thee Cherubin and Seraphin 
continually  do cry Holy.
Lord God of Sabbaoth, Heaven and Earth 
are full
Of the majesty of thy Glory. 
The glorious company of the Apostles 
praise thee,
The goodly fellowship of the Prophets 
praise thee,
The noble army of Martyrs praise thee,
The Holy Church throughout all the world
Doth acknowledge thee, the Father of an 
infinite Majesty, 
Thine honorable, true and only Son, 
Also the Holy Ghost the Comforter.
Thou art the King of Glory, O Christ, 

so schallt der weite Himmel wieder.
Triumph! Gebt unserm Gott die Ehre!
Heil unserm Gott und seinem Sohn!
21. Chor I
Gott fähret auf mit Jauchzen,
und der Herr mit heller Posaune.
Lobsinget, lobsinget Gott!
Lobsinget, lobsinget unserm Könige!
22. Chor II
Der Herr ist König, 
des freue sich das Erdreich.
Das Meer brause! 
Die Wasserströme frohlocken
und alle Inseln sein fröhlich.
23. Chor I & II
Jauchzet, ihr Himmel! Freue dich, Erde!
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen!
Wer ist, der in den Wolken gleich dem
Herren gilt,
und gleich ist unter den Kindern der Göt-
ter dem Herrn?
23b. Chor
Lobet ihn, alle seine Engel!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!

Dir will ich auf dem Feld Altäre
und auf den Hügeln Tempel weihn.
Lallt meine Zunge nicht mehr Dank,
so sei der Ehrfurcht fromme Zähre
mein letzter Lobgesang.
18. Choral
Triumph! Der Sohn des Höchsten sieget!
Er eilt vom Sühnaltar empor.
Triumph! Sein Vater ist vergnüget!
Er nimmt uns in der Engel Chor.
19. Rezitativ
Auf einem Hügel, dessen Rücken
der Ölbaum und der Palmbaum schmücken
steht der Gesalbte Gottes; um Ihn stehen
die seligen Gefährten seiner Pilgrimschaft.
Sie sehn erstaunt von seinem Antlitz
Strahlen gehn.
Sie sehn in einer lichten Wolke
den Flammenwagen warten, der ihn 
führen soll.
Sie beten an. Er hebt die Hände
zum letzten Segen auf.
(Jesus) Seid meines Geistes voll!
Geht hin, und lehrt, 
bis an der Erden Ende,
was ihr von mir gehört,
das ewige Gebot der Liebe! 
Gehet hin, Tut meine Wunder! 
Gehet hin, verkündigt allem Volke
Versöhnung, Friede, Seligkeit!
(alt) Er sagt’s, steigt auf, wird schnell 
empor getragen.
Ein strahlendes Gefolge umringet seinen
Wagen.
20. Arie (duett)
Ihr Tore Gottes, öffnet euch!
Der König ziehet in sein Reich.
Macht Bahn, ihr Seraphinenchöre!
Er steigt auf seines Vaters Thron.
Werft eure Diademe nieder,

(Thomas) Ihr glaubt es, aber mich,
(alt) erwidert Thomas, 
(Thomas) soll kein falsch Gesicht verfüh-
ren.
(alt) Ist er den Galiläerinnen nicht,
auch diesem Simon nicht erschienen?
Sahn ihn nicht Kleophas und sein Gefähr-
te dort bei Emmaus? 
Ja hier, mein Freund, an diesem Orte
sahn wir ihn alle selbst: 
Es waren seine Mienen, die Worte waren 
seinen Worten gleich. Er aß mit uns.
(Thomas) Betrogen hat man euch!
Ihr selbst, aus Sehnsucht, habt euch gern
betrogen!
Lasst mich ihn sehn, mit allen Nägelmalen 
sehn,
dann glaub auch ich, 
es sei mein heißer Wunsch geschehen.
(alt) Und nun zerfließt die Wolke, 
die den Herrn umzogen,
der mitten unter ihnen steht, und spricht:
(Jesus) Der Friede Gottes sei mit euch!
Und du, Schwachgläubiger, komm, siehe,
zweifle nicht!
(Thomas) Mein Herr! Mein Gott! 
Ich seh, ich gIaub, ich schweige.
(Jesus) So geh in alle Welt, und sei mein 
Zeuge!
17. Arie
Mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein 
Gott!
Dein ist das Reich! Die Macht ist dein!
So wahr dein Fuß dies Land betreten,
wirst du der Erde Schutzgott sein.
Jehovens Sohn wird uns vertreten,
Versöhnte, kommt ihn anzubeten!
Erlöste, sagt ihm Dank!
Zu dir steigt mein Gesang empor,
aus jedem Tal, aus jedem Hain.



1514 William Christie
De in Buffalo geboren en aan Harvard 
en Yale opgeleide klavecinist, dirigent, 
musicoloog, leraar en oudemuziekpio
nier William Christie liet een breed 
publiek kennismaken met het (Franse) 
repertoire uit de zeventiende en acht
tiende eeuw. Hij woont sinds 1971 in 
Frankrijk. In 1979 richtte hij het vocaal/
instrumentale ensemble Les Arts 
Florissants op. Grote erkenning kwam 
in 1987 met een productie van Lully’s 
Atys in de Opéra Comique te Parijs. Hij 
maakte naam met de tragédies lyriques 
en opéraballets van Charpentier, 
Rameau, Couperin en Mondonville, 
Franse motetten en hofmuziek. Zijn 
voorliefde voor Franse muziek weer
houdt hem er niet van, ook werk uit 
andere delen van Europa te exploreren, 
van Monteverdi, Rossi, Scarlatti en 
Landi tot Purcell, Händel, Mozart, 
Haydn en Bach. Afgelopen jaren diri
geerde hij Händels Jephtha in de Opéra 
de Paris en Ariodante in de Wiener 
Staatsoper, The Beggar’s Opera tijdens een 
tournee door Europa en Monteverdi’s 
L’incoronazione di Poppea bij de Salzbur
ger Festspiele, Rameaus Platée in het 
Theater an der Wien en Mondonville’s 
Titon et l’Aurore in de Opéra Comique; 
Händels Partenope ging mee op een 
internationale tournee. Als gastdirigent 
treedt William Christie dikwijls op met 
de Berliner Philharmoniker en het 
Orchestra of the Age of Enlightenment, 
bij operafestivals als Glyndebourne of 
in operahuizen als de Met in New York, 
het Opernhaus Zürich en de Opéra 
national de Lyon. Om zijn werk als 

leraar meer ruimte te geven, richtte hij 
in 2002 Le Jardin des Voix op, een 
tweejaarlijkse barokacademie voor 
jonge zangers van Les Arts Florissants, 
die op dit moment is gevestigd in het 
dorp Thiré in de Vendée. Sinds 2007 is 
hij artist in residence aan de Juilliard 
School in New York, waar hij twee keer 
per jaar masterclasses geeft. In 2021 
startte hij, met Les Arts Florissants, in 
Thiré de eerste Arts Flo Masterclasses 
voor jonge professionele musici. In 2012 
richtte hij het festival Dans les Jardins 
op, in zijn eigen tuinen, eveneens 
gelegen in de Thiré. Daar ontvangt hij 
iedere zomer jonge zangers van de 
Juilliard School en van Le Jardin des 
Voix, naast de instrumentalisten en 
zangers van Les Arts Florissants. In 
november 2008 werd William Christie 
opgenomen in Frankrijks Académie des 
BeauxArts.
Eerder in de Matinee: Händel Acis and 
Galatea (1985), Händel Susanna (2009), 
werken van Rameau e.a. (2013), Hän-
del Theodora (2015), Händel L’Allegro, il 
Penseroso ed il Moderato (2021)

Händel: The King shall rejoice
The King shall rejoice in thy strength, O 
Lord! 
Exceeding glad shall he be of thy salvation. 
Glory and worship hast thou laid upon him.
Thou hast prevented him with the bles-
sings of goodness,
And hast set a crown of pure gold upon 
his head. 
Alleluia! Alleluia! 

Thou art the everlasting Son of the 
Father. 
When thou tookest upon thee to deliver 
man,
Thou didst not abhor the Virgin’s womb,
When thou hadst overcome the sharp-
ness of death
Thou didst open the Kingdom of Heav’n 
to all Believers. 
Thou sittest at the right hand of God 
In the glory of the Father,
We believe that thou shalt come to be our 
Judge, 
We therefore pray thee:
Help thy servants whom thou hast 
redeemed  
With thy precious blood
Make them to be numbred with thy Saints
In Glory everlasting
O Lord save thy people and bless thine 
heritage 
Govern them and lift them up for ever. 
Day by day we magnify thee 
And we worship thy Name, 
Ever world without end. 
Vouchsafe, O Lord, to keep us this day 
without sin, 
O Lord, have mercy upon us,
O Lord, let thy mercy lighten upon us
As our trust is in thee. 
O Lord, in thee have I trusted, 
Let me never be confounded. 
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16 17prijswinnaar bij het Bundeswettbewerb 
Gesang 2016 in Berlijn kreeg hij een 
beurs van de Helene RosenbergStiftung 
en werd vanaf seizoen 20172018 lid van 
de Opera Studio in Stuttgart. In 2017 
debuteerde hij bij de Staatsoperette 
Dresden en de Staatsoper Stuttgart. Hij 
zong in Der Rosenkavalier van Strauss, Il 
mondo della luna van Haydn (Osterfest
spiele BadenBaden), Mozarts Don 
Giovanni (Ferenc Lisztacademie Boeda
pest), Künnikes operette Der Vetter aus 
Dingsda (Freiburg), en met de Berliner 
Philharmoniker en de Staatskapelle 
Berlin, het Orchestra Sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi en het Staats
orchester Stuttgart en werkte samen 
met dirigenten als Simon Rattle, Claus 
Peter Flor, Sylvain Cambreling, Frank 
Beermann en Ruben Jais.

Padraic Rowan
Padraic Rowan, in 2013 afgestudeerd 
aan de Royal Irish Academy of Music, 
won vele prijzen en beurzen en zong 
onder meer bij het Glyndebourne 
Festival in Billy Budd (Britten), de Wex
ford Festival Opera in Thérèse (Massenet) 
en The Sleeping Queen (Balfe). Hij werkte 
samen met Emmanuelle Haïm bij de 
Académie du 
Festival d’Aixen
Provence, sloot zich 
aan bij de Opera
studio van de 
Staatsoper Stutt
gart (20162017), 
was laureaat bij Le 
Jardin des Voix 
(2017) en werkte 

werd bij de BBC (20222024). Hugh 
Cutting debuteerde in Opernhaus 

Zürich met Monte
verdimadrigalen. 
Optredens in Wig
more Hall en met 
The English Concert 
staan in de agenda, 
net als met het BBC 
Philharmonic 
(Oxford Lieder 
Festival), Händels 
Messiah met The 

Sixteen en Harry Christophers, het City 
of Birmingham Symphony Orchestra, 
Bachs Weihnachtsoratorium met het 
Monteverdi Choir & Orchestra en John 
Eliot Gardiner, Bachs Hohe Messe met 
het Orchestra of the Age of Enlighten
ment en Václav Luks, de Matthäus met 
het Orkest van de Finse Radio en Nick 
Collon, en een Europese tournee met 
Collegium Vocale Gent en Philippe 
Herreweghe. Hij werkt dikwijls samen 
met de pianist George Ireland, de luitist 
Danny Murphy en de componist Piers 
Connor Kennedy. 

Moritz Kallenberg
Moritz Kallenberg zong bij het jongens

koor Capella Vocalis 
in Reutlingen, sloot 
zich in 2007 aan bij 
de Junge Oper 
Stuttgart en volgde 
masterclasses bij 
Brigitte Fassbaender, 
René Jacobs, Mar
greet Honig en 
Claudio Desderi. Als 

orchester). Zij zingt Céphie/Cénide in 
Rameaus Zoroastre in het Théâtre des 
ChampsElysées, 
gedirigeerd door 
Alexis Kossenko, 
met wie zij ook 
Florine/Thalie in Le 
Carnaval du Parnasse 
van Mondonville 
optreedt in de 
Opéra royal de 
Versailles. Haar 
Amerikaanse 
debuut viert zij in het Stabat Mater van 
Pergolesi en in Io (La Folie) van Rameau 
(een productie van Opera Lafayette). Zij 
werkte met William Christie samen in 
Titon et l’Aurore van Mondoville, Bachs 
Magnificat en de Leçons de Ténèbres van 
Couperin, met Leonardo García Alarcón 
in Rossi’s Il palazzo incantato, in Händels 
Semele en de Vespro della Beata Vergine 
van Monteverdi en met Diego Fasolis in 
Vivaldi’s La Senna festeggiante. Zij trad op 
in het Parijse Théâtre du Châtelet, de 
Brusselse Munt, de Opéra royal de 
Wallonie, het Grand Théâtre de Genève, 
de Opéra national de Lorraine en de 
Opéra de Dijon in rollen als Lakmé, 
Olympia (Les contes d’Hoffmann) en 
Eurydice (Orphée aux enfers).

Hugh Cutting
Hugh Cutting zong bij St John’s College 
in Cambridge en studeerde af aan het 
Royal College of Music, waar hij deel 
uitmaakte van de Internationale Opera
studio. In 2021 was hij de eerste coun
tertenor die de Kathleen Ferrier Prize 
binnenhaalde en New Generation Artist 

Emmanuelle de Negri
Emmanuelle de Negri begon als celliste, 

voordat zij beland
de bij de zangoplei
ding van het Con
servatoire de Nîmes 
en vervolgens het 
Conservatoire de 
Paris (CNSMDP). Zij 
debuteerde als 
Yniold in Debussy’s 
Pelléas et Mélisande 
en in de titelrol van 

Pasquini’s oratorium Sant’Agnese (Inns
brucker Festwochen der Alten Musik). 
William Christie betrok haar in 2011 bij 
Le Jardin des Voix en daarna Les Arts 
Florissants. Daar zong zij onder andere 
The Fairy Queen, The Indian Queen en Dido 
and Aeneas van Purcell, Franse airs de 
cour en de Selva morale e spirituale van 
Monteverdi. Naast barokrepertoire 
zingt zij graag de operette Orphée aux 
Enfers van Offenbach en opera’s als The 
Turn of the Screw (Britten) en Ariane et 
Barbe-Bleue (Dukas). Dit seizoen keert zij 
terug als Almirena in Händels Rinaldo 
(Opéra de Rennes). In de Opéra royal de 
Versailles werkt zij met William Chris
tie en Les Arts Florissants aan een 
Molièreproject, met de Airs sérieux et à 
boire (Guédron) en Titon et l’Aurore 
(Mondonville).

Gwendoline Blondeel
De Belgische Gwendoline Blondeel 
debuteert dit jaar in de Matinee, in de 
Philharmonie de Paris, de Philharmo
nie in Berlijn en de ElbPhilharmonie in 
Hamburg (met het Freiburger Barock
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18 19School of Music in New York, sinds 2021 
worden er masterclasses georganiseerd 
in Thiré (Vendée, Pays de la Loire).
In 2017 verleende het Franse Cultuur
ministerie Les Arts Florissants en het 
donatiefonds ‘Les Jardins de Musique de 
William Christie’ het nationale label 
‘Centre culturel de Rencontre’. 

Les Arts Florissants wordt financieel onder-
steund door de Franse Staat, de Direction 
Régional des Affaires Culturelles, het depar-
tement Vendée en de regio Pays de la Loire. 
De Selz Foundation is hoofdsponsor, grote 
sponsoren zijn Aline Foriel-Destezet en de 
American Friends of Les Arts Florissants. 

Robert Carsen, Adrian Noble, Andrei 
Serban, Luc Bondy, Deborah Warner en 
Jérôme Deschamps en Macha Makeïeff, 
en met choreografen als Béatrice 
Massin, Ana Yepes, Jiří Kylián, Blanca Li, 
Trisha Brown, Robyn Orlin, José Mon
talvo, Françoise Denieau en Dominique 
Hervieu. Jonge zangers krijgen sinds 
2002 ondersteuning in het educatieve 
programma Le Jardin des Voix, in 2007 
kwam daar The Arts Flo Juniors bij, 
waardoor conservatoriumstudenten het 
orkest gedurende één productie verster
ken vanaf de eerste repetitie tot de 
finale uitvoering. Sinds datzelfde jaar is 
er een partnerschap met de Juilliard 

dirigenten als David Reiland, Stephan 
MacLeod, Christophe Rousset, Sigiswald 
Kuijken, Hervé Niquet en David Stern. 
Hij zong in Die Schöpfung en Messiah, 
Bachs Johannes- en Matthäus-Passion, 
Bachcantates en Pools repertoire. In 
seizoen 20212022 zong hij de rol van 
Ormonte in Händels Partenope onder 
William Christie (Le Jardin des Voix), 
Almavia en Dr. Falke (Die Fledermaus).

Les Arts Florissants
Het vocaal/instrumentale ensemble Les 
Arts Florissants, in 1979 opgericht door 
William Christie, is gespecialiseerd in 
barokmuziek op tijdeigen instrumen
ten. Naamgever is een korte opera van 
MarcAntoine Charpentier. Het brengt, 
behalve Frans repertoire uit het tijd
perk van Lodewijk XIV, ook andere 
Europese muziek uit de zeventiende en 
achttiende eeuw. Sinds 2007 wordt het 
ensemble ook gedirigeerd door de 
Britse tenor Paul Agnew, die in 2019 tot 
medemuziekdirecteur werd benoemd. 
Les Arts Florissants brengt ieder jaar 
zo’n honderd concerten en operaopvoe
ringen in Frankrijk – in de Philharmo
nie de Paris waar zij sinds 2015 artists 
in residence zijn, het Théâtre de Caen, 
de Opéra Comique, het Théâtre des 
ChampsÉlysées, het Château de Versail
les en op vele festivals – en krijgt als 
ambassadeur van de Franse cultuur 
uitnodigingen uit bijvoorbeeld New 
York, Londen, Edinburgh, Brussel, 
Wenen, Salzburg, Madrid, Barcelona, 
Moskou. Voor de grote theaterproduc
ties werkte het ensemble samen met 
regisseurs als JeanMarie Villégier, 

sindsdien veel samen met Les Arts 
Florissants. Met dit ensemble debuteer
de hij in 2018 bij de Salzburger Festspie
le in Monteverdi’s L’incoronazione di 
Poppea onder William Christie. In 
seizoen 20192020 zong hij diverse 
rollen bij de Deutsche Oper Berlin en 
zong de baspartij in Händels Messiah 
met Les Arts Florissants. Met hetzelfde 
ensemble trad hij op als Satyre in Platée 
(Rameau) in het het Theater an der 
Wien en het Gran Teatre del Liceu. In 
het huidige seizoen debuteert hij 
vandaag in het Concertgebouw, en 
verder in het Konzerthaus Berlin, en 
keert hij terug in de Philharmonie de 
Paris en bij Oper Leipzig en de Semper
oper Dresden.

Matthieu Walendzik
De FransPoolse, in Parijs geboren 

bariton Matthieu 
Walendzik begon 
zijn muzikale 
loopbaan bij de 
Maîtrise Notre
Dame de Paris. 
Naast zijn studie 
muziekwetenschap 
aan de Sorbonne 
studeerde hij zang 
en kamermuziek 

aan het Parijse Conservatoire (CNSMDP). 
Als lid van Opera Fuoco zong hij sinds 
2018 rollen als Il conte di Almaviva (Le 
nozze di Figaro), Riff (West Side Story), 
Russel (Lady in the Dark van Kurt Weill), 
Pandolfe (Cendrillon) en Marcello (La 
bohème). Muziek vanaf de middeleeu
wen tot nu zong hij onder leiding van 

KOORLEIDER *
Thibaut Lenaerts

SOPRAAN I
Juliette Perret
Maud Gnidzaz
Cécile Granger 
Eugénie de Padirac 

SOPRAAN II
Virginie Thomas 
Julia Wischniewski 
Leila Zlassi 

ALT I
Violaine Lucas 
Alice Gregorio 
Yann Rolland 

ALT II
Bruno le Levreur 
Christophe Baska 

TENOR
Edouard Hazebrouck
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Jean-Yves Ravoux
Bastien Rimondi

BAS I
Christophe Gautier 
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Simon Dubois 
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Catherine Girard 
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Jeffrey Girton **
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Galina Zinchenko 
Simon Heyerick
Kayo Saito
Jean-Luc Thonnerieux

CELLO
David Simpson basso continuo
Elena Andreyev
Damien Launay
Cécile Verolles 
Alix Verzier

CONTRABAS
Jonathan Cable basso continuo
Hugo Abraham 

**  in Händels Anthems:  
derde viool

TRAVERSO
Serge Saitta 
Charles Zebley

HOBO
Alessandro Piqué 
Yanina Yacubsohn

FAGOT
Claude Wassmer
Evolène Kiener

TROMPET
Rupprecht Drees 
Serge Tizac 
Jean-Daniel Souchon 

HOORN
Gerard Serrano Garcia 
Philippe Bord
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20 zaterdag 26 november, 14.15-ca. 16.20 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends II

Stravinsky, Sibelius en een 
eerbetoon  aan Otto Ketting

Radio Filharmonisch Orkest

Hannu Lintu dirigent

Ilya Gringolts viool

Ketting Vierde symfonie
Stravinsky Vioolconcert
Sibelius Tweede symfonie

De Russische Ilya Gringolts speelt 
Stravinsky’s Vioolconcert. Hannu Lintu 
dirigeert  ook Sibelius’ Tweede symfonie én 
een symfonie die Otto Ketting vijftien jaar 
geleden voor de Matinee schreef.

Otto Ketttings Vierde symfonie
Otto Ketting was een van Nederlands 
meest gespeelde en veelzijdigste compo
nisten, met een oeuvre dat zes symfo
nieën, opera’s en filmmuziek omvat. 
Hij onderhield nauwe banden met de 
Matinee – het begon in 1964 met de 
eerste uitvoering van zijn Variazioni voor 
blazers door het Radio Kamerorkest. Van 
zijn symfonieën waren de Derde, Vierde 
en Zesde opdrachten van de Matinee 
voor het Radio Filharmonisch Orkest. 
Met dit concert herdenkt de Matinee 
Kettings overlijden op 13 december 
2012, nu tien jaar geleden, met een 
uitvoering van zijn Vierde symfonie voor 
strijkers, koperblazers en slagwerk.

Stravinsky en Sibelius
Ketting erfde zijn voorliefde voor 
heldere structuren van zijn vader, de 
componist Piet Ketting. Met zijn Eerste 
symfonie onder de arm meldde hij zich 
in München bij Karl Amadeus Hart
mann, die hem verzekerde dat hij hem 
niets meer kon leren. Otto Ketting was 
niet alleen componist, hij dirigeerde 
ook (liefst onbekende werken) en was 
een bevlogen schrijver over muziek. De 
Finse dirigent Hannu Lintu combineert 
Ketting met twee van zijn favoriete 
componisten, Jean Sibelius en Igor 
Stravinsky.
 ZATERDAGMATINEE.NL

KAU
PO

 KIKKAS

VO
LG

EN
DE

 M
AT

IN
EE


