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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.

Otto Ketting: Vierde symfonie
Bij het overlijden van Otto Ketting in 2012 vroeg journalist Erik 
Voermans zich bezorgd af: “Rest nu de vraag of ook Ketting de 
vergetelheid wacht, zoals Rudolf Escher, Ton de Leeuw of Peter 
Schat is overkomen.” De biografie die musicoloog Elmer Schön-
berger onlangs over hem schreef helpt dat voorkomen, maar 
uitvoeringen zijn natuurlijk belangrijker. Kettings oeuvre heeft 
veel te bieden. Zijn blazerswerk Time Machine uit 1972 werd een 
internationale hit – dat hij verstaanbare muziek wilde schrijven 
bewees hij toen al: hij leverde partituren voor menige film van 
de gevierde cineast Bert Haanstra (waarbij hij vaak van zijn 
jazzliefde getuigde) – en later profileerde hij zich onder meer 
als een geraffineerd symfonicus. Zijn Vierde symfonie componeer-
de hij in 2007 voor de ZaterdagMatinee, die hem een paar jaar 
later opnieuw om een orkestwerk vroeg. Dat werd zijn Zesde 
symfonie, die in februari 2012 zijn première in de Matinee 
beleefde. Maar daarna kon de doodzieke Ketting vrijwel geen 
opdrachten meer aannemen.
Zelf zei hij ooit: “Er zou eens wat minder gecomponeerd en wat 
meer gespeeld moeten worden. En dan vooral niet alleen eerste 
uitvoeringen maar juist regelmatige herhalingen van goede 
stukken. Dat is de enige manier om een redelijke indruk van 
een stuk te krijgen.” En dus klinkt hier de Vierde, in dit pro-
gramma waarop Ketting zich zeer thuis gevoeld zou hebben. 
Hij hield van de antiromanticus Stravinsky, maar ook van 
Sibelius – een blijk van zijn brede muzikale smaak. De stijlin-
vloeden in zijn werk liggen dan ook ver uiteen. De belangrijk-
ste, naast Stravinsky, waren volgens hem Bruckner en Alban 
Berg. Veel krediet gaf hij ook aan zijn leermeester Karl Ama-
deus Hartmann, al werkten diens lessen meer door in Kettings 
muzikale openheid dan in zijn componeerstijl. Van Hartmann 
leerde hij schaamteloos elementen van andere componisten te 
‘lenen’, wetende dat die in de nieuwe context totaal anders 
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62e seizoen 26 november 2022Uitzending 
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

Widmann – componist en dirigent
10 december 14.15 uur, Concertgebouw Amsterdam

Ensemble Modern 
Jörg Widmann dirigent
Saar Berger hoorn

Widmann Liebeslied, Air, Quintett, Tartaros (Labyrinth 
VII) (wereldpremière, mede mogelijk gemaakt door de 
Stichting Vrienden van de Matinee), Freie Stücke

Met het Ensemble Modern demonstreert Jörg Widmann 
zijn affiniteit met muziek voor kleinere bezettingen – en 
zijn enorme stilistische spectrum.

Liefde en absurditeit
Liebeslied is het pendant van zijn orkestwerk Teufel Amor. 
Samen vormen ze een tweeluik over de liefde, volgens 
Widmann ‘paradijs en slangenkuil’. Maar waar moet je 
Widmanns Kwintet plaatsen? De bezetting is een hom-
mage aan Mozarts Kwintet in Es KV 452, maar de vorm is 
romantisch Schumannesk; een keten van instrumentale 
miniaturen met deels sprookjesachtige, deels quasi-ge-
leerde titels. Verwunschener Garten staat naast Akkord-Etü-
de (mit Cantus Firmus) … Paradoxale instructies als ‘panisch, 
maar aarzelend’ en een Coda die ruim voor het einde komt, 
onderstrepen het absurdistische gehalte van het stuk.

Widmann-wereldpremière
In de Freie Stücke, geschreven voor de vijftigste verjaardag 
van zijn leraar Wolfgang Rihm: tien korte delen vol ma-
gische klankschimmen in het niemandsland tussen aan-
geblazen lucht en toon, soms op stratosferische hoogten 
en in het zesde deel, ‘zwevend langzaam’, bijna als Ligeti-
hommage. Air voor hoorn solo is volgens Widmann een 
‘natuurstuk over nabijheid en verte’. De hoornist projec-
teert zijn noten op een geopende vleugel met neergedrukt 
pedaal, waardoor het zangerig en virtuoos galmt als berg 
en dal. Op het programma ook: het nieuwe ensemblestuk 
Tartaros, geschreven in opdracht van de ZaterdagMatinee.
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4 5Igor Stravinsky: Vioolconcert
Geen enkele componist heeft zichzelf zó vaak en zó overtui-
gend vernieuwd als Igor Stravinsky. Zijn vroege werken zijn 
geïnspireerd door Russische folklore, de laatste, geschreven 
toen hij de tachtig gepasseerd was, benutten avant-gardetech-
nieken en de tussenliggende decennia brachten een weelderige 
oogst van neoklassieke stukken, kerkmuziek en een aantal 
jazz-georiënteerde werkjes. Zijn rook- en drinkgedrag stond een 
lang leven niet in de weg, en al die tijd bleef Stravinsky onver-
zadigbaar nieuwsgierig. Het wonderlijkst is wel dat al die 
stijlperiodes als een samenhangend geheel klinken. Van bijna 
elk werk, ongeacht uit welke fase van zijn leven, hoef je maar 
een paar noten te horen om de maker te herkennen: de sprin-
gerige ritmiek, de droge instrumentatie en de prettig wringen-
de harmonieën zijn onmiskenbaar. Het knerpende akkoord 
waarmee alle vier delen van het Vioolconcert begint is een 
typisch voorbeeld.
Met zijn vroege balletten, waaronder het legendarische Sacre du 
printemps, had Stravinsky rake klappen uitgedeeld: het was 
exotisch aandoende, confronterende muziek die een definitieve 
streep onder de romantiek zette en een nieuw tijdperk aankon-
digde. Maar rond 1920 verbaasde hij zijn publiek opnieuw door 
componisten uit de renaissance en barok als model te nemen. 
Vanaf dat moment was zijn muziek veel milder van klank, ook 
waar die gekruid was met ritmische en harmonische eigenaar-
digheden. Sommigen zagen dit als een zwaktebod, anderen als 
een logisch antwoord op de vernieuwingen van Arnold Schön-
berg: die had een eigen toonsysteem ontworpen waarmee hij 
velen de concertzaal uitjoeg. Heroriëntatie op oude componis-
ten leek even juist als onvermijdelijk. Het leverde Stravinsky in 
elk geval nieuwe compositieopdrachten op.
Eén van die neoklassieke (of eigenlijk neobarokke) werken is 
het Vioolconcert dat hij in 1931 componeerde voor de Pools-Ame-
rikaanse violist Samuel Dushkin. Het voorstel daartoe kwam 
van Stravinsky’s uitgever, maar de componist aarzelde: hij was 
weliswaar een briljant orkestrator (geen wonder voor een Rus 
die geschoold was in de bijna filmische orkestratiekunst van 
Nikolaj Rimski-Korsakov), maar hij vreesde dat hij te weinig 
van viooltechniek afwist om dat instrument op de voorgrond te 
plaatsen. Goede raad kwam van collega-componist Paul Hinde-

klinken. Zo liet hij vaak terloops blijken – ook in de Vierde – dat 
de minimal music uit de jaren zeventig niet ongemerkt aan 
hem voorbij was gegaan. Het streven koste wat het kost origi-
neel te zijn vond hij onzinnig; componeren zonder voort te 
bouwen op tradities was “zwemmen in een waterloos zwem-
bad”. 
Componeren, zei Ketting ooit, was nu eenmaal zijn stiel “en ik 
probeer dat zo goed mogelijk te doen.” Met hetzelfde gevoel 
voor understatement omschreef hij zijn Vierde symfonie als een 
‘nuchter’ stuk – waarbij Ketting-biograaf Elmer Schönberger 
onmiddellijk aantekende dat die omschrijving geen recht deed 
aan de geheimzinnige en rituele kwaliteiten. Het is een prach-
tig voorbeeld van Kettings vermogen muziek te schrijven die 
het oor genoeg houvast biedt, maar wel voortdurend nieuwe, 
vreemde en soms onheilspellende werelden verkent. Het 
klankbeeld is afwisselend confronterend, broeierig en bedwel-
mend, en in sommige passages zelfs alle drie tegelijk. Beweging 
is een relatief begrip; sommige snelle passages lijken stil te 
staan, alsof je naar een brandkast vol krioelend gedierte kijkt. 
En wanneer Ketting weer een van zijn typische statische klank-
velden uitrolt, heeft die een nerveuze spanning. De obsessieve 
sfeer en de herhaalde cliffhangers doen je intussen vergeten 
dat hier een uitgekleed symfonieorkest klinkt. Houtblazers 
ontbreken, koperblazers krijgen van ex-trompettist Ketting 
extra ruimte. En plots, na een explosieve climax, dooft de 
muziek uit in een aarzelende vioolmelodie die klinkt als een 
vraagteken of een tantaliserend ‘puntje puntje puntje’. Na alles 
wat je gekregen hebt blijkt er nog genoeg in te vullen.

“Er zou eens wat minder gecomponeerd en wat 
meer gespeeld moeten worden. En dan vooral niet 
alleen eerste uitvoeringen maar juist regelmatige 
herhalingen van goede stukken. Dat is de enige manier 
om een redelijke indruk van een stuk te krijgen.”

Otto Ketting Igor Stravinsky



6 7Jean Sibelius: Tweede symfonie
Het is een relatief vroeg werk, de Tweede symfonie van Jean 
Sibelius. Toch dragen de eerste twee minuten al zijn handteke-
ning. Boven een herhaald strijkersmotiefje van drie noten 
fladderen houtblazers als vogeltjes rond, maar plots wordt het 
landelijke tafereel verstoord door een paukenroffel en een 
snijdend commentaar van de violen. Het is het idioom van een 
verhalenverteller die zichzelf in de rede lijkt te vallen, echter 
zonder de draad te verliezen, al heb je dat pas later in de 
smiezen.
Sibelius’ zeven symfonieën zijn als een afgelegen eilanden-
groep. Ze hebben veel met elkaar te maken, maar weinig met 
de omliggende wereld – al neigt de Eerste nog naar Tsjaikovski 
en hebben de latere in hun trage bewegingen iets Bruckner-
achtigs. Het zijn abstracte werken die niks uitbeelden, anders 
dan de symfonische gedichten die hij verspreid over zijn leven 
componeerde. Maar ze zijn wel zó expressief dat je je voortdu-
rend afvraagt wat iemand bezielt die zulke noten schrijft. Je 
kunt er zijn levenservaring in horen – zo bruist de beroemde 
Vijfde symfonie van hernieuwde levenslust, na de door depressies 
getekende Vierde, en volgens de componist zelf was het weidse 
Finse landschap altijd weer een belangrijke inspiratiebron. 
Daarnaast putte hij voor sommige stukken uit de Kalevala, een 
bundeling van eeuwenoude Finse volksverhalen. Zelfs waar hij 
dat niet openlijk doet, zoals in de symfonieën, heeft zijn 
muziek vaak een epische, sprookjesachtige kwaliteit.
Sibelius had alle reden om het Finse aspect van zijn muziek te 
benadrukken. Eeuwenlang was zijn land cultureel gedomineerd 
door Zweden en in 1809 ingelijfd bij Rusland. In de aanzwel-
lende roep om onafhankelijkheid had Sibelius een belangrijk 
aandeel; zijn symfonische gedicht Finlandia uit 1900 kreeg zelfs 
de status van onofficieel volkslied. 
Opmerkelijk genoeg gedijde de Tweede symfonie deels in Italië. 
Zijn vriend Axel Carpelan, een medestrijder voor de Finse zaak, 
had hem geadviseerd op reis te gaan: “U heeft lang thuis 
gezeten, meneer Sibelius. U gaat de winter doorbrengen in 
Italië, een land waar men cantabile onder de knie krijgt, gevoel 
voor evenwicht en harmonie. Een land waar alles mooi is, zelfs 
het lelijke. U herinnert zich wat Italië bij Tsjaikovski losmaak-
te, en bij Richard Strauss.”

mith: blinde vlekken, zei die, kunnen juist tot originele vonds-
ten leiden.
Inderdaad trad Stravinsky al met dat beginakkoord buiten de 
de comfort zone van de solist. Het is de kiem (of het ‘paspoort’, 
zoals hij zelf zei) van het hele concert, en Dushkin achtte het 
aanvankelijk onspeelbaar – wat niet waar bleek toen hij het 
uitprobeerde. Vanaf dat moment werkten componist en violist 
nauw samen, zoals eerder ook Felix Mendelssohn en Johannes 
Brahms op de expertise van grote vioolsolisten hadden ver-
trouwd. Met een romantisch soloconcert heeft dit stuk evenwel 
niks te maken; virtuositeit is van ondergeschikt belang en het 
klankweefsel klinkt vaak meer kamermuziekachtig dan orkes-

traal. Stravinsky was vooral geïnteresseerd 
in het samenspel van violist en orkest – re-
den waarom een briljante solocadens ont-
breekt. Qua sfeer echoot het werk Bachs 
Concert voor twee violen en orkest, een inspira-
tiebron waarvan Stravinsky geen geheim 
maakte.
De kern van het werk bestaat uit twee Aria’s 
met contrasterend karakter. De eerste 
daarvan continueert de beweeglijkheid van 
het voorafgaande Toccata; de tweede is het 
obligate langzame deel van het concert. Hier 
laat Stravinsky – toch bovenal een ritmicus 
die zich meestal uitdrukt in korte frasen en 

stotterende motiefjes – zich van een ongewoon lyrische kant 
zien. De afsluitende Toccata is zo’n typisch Stravinskiaans 
kermisje waarin het geheel nét niet lijkt om te vallen en alles 
afhangt van een superstrakke timing en intonatie.
De eerste uitvoering had bijna plaatsgevonden in het Amster-
damse Concertgebouw – er bestaat een rekening van het 
Doelen Hotel waarop Stravinsky schetsjes van het stuk had 
gemaakt – maar een Berlijns radio-orkest tekende uiteindelijk 
voor de première. En tussen de lovende recensies daags na de 
uitzending klonk natuurlijk ook de steeds luidere stem van de 
nazi’s die Stravinsky luidkeels verketterden: “Bach-schennis”, 
schreef journalist en accordeonmuziekcomponist Fritz Stege, 
“die onder een Frans vernisje duidelijk de onbeschaafdheid van 
half-Aziatische instincten verraadt.”

“Bach-schennis”, schreef 
journalist en accordeon-
muziekcomponist Fritz 
Stege, “die onder een 
Frans vernisje duidelijk de 
onbeschaafdheid van half-
Aziatische instincten verraadt.”



8 9Nog sterker was dat sentiment bij het slotdeel, dat wordt 
ingeleid door een kort, vinnig scherzo. Hier vallen alle eerdere 
puzzelstukjes op hun plaats. Het kernmotief uit deel één is nu 
uitgegroeid tot een imposante melodielijn met het karakter 
van een nationaal volkslied. Mede door deze triomfantelijke 
finale kreeg het werk zelfs de bijnaam ‘Onafhankelijkheidssym-
fonie’, maar dat etiket is niet blijven kleven. Met het trotse 
Finlandia nog vers in het geheugen liet een patriottische strek-
king zich gemakkelijk hineininterpretieren; Sibelius liet zich er 
niet over uit en beperkte zich tot de verklaring dat de muziek 
“uit het diepst van zijn ziel” kwam. Zijn jongere collega Sulho 
Ranta was er echter stellig over: “Voor ons heeft deze muziek 
iets uitzonderlijks, iets wat ons totaal in vervoering brengt – 
bijna zoals een sjamaan op zijn magische trommel slaat.” 
De slagkracht was genoeg om Europa te overtuigen; Sibelius’ 
Tweede werd snel een internationaal succes. In Amerika zat men 
te ver van het vuur om overtuigd te raken. “Vulgair”, schreef 
componist/criticus Virgil Thomson, “en onbeschrijflijk provin-
ciaal”.

Michiel Cleij

Tsjaikovski’s reis leverde onder andere een Capriccio italien op, 
maar Sibelius had noch het kameleontische vermogen, noch de 
ambitie om een mediterrane pastiche te componeren. Zijn 
leerjaren in Berlijn hadden hem een Duits-romantische oriënta-
tie meegegeven, en kosmopolitischer werd zijn stijl niet. Wel 
verleidde Italië hem bijna in de voetsporen van Strauss te 
treden en een symfonisch gedicht over Don Juan te schrijven. 
Daar zag hij vanaf, evenals van het nog ambitieuzere plan voor 
een vierluik over Dantes Goddelijke komedie. Maar uit de gemaak-
te losse schetsen schiep hij na terugkeer in Finland een won-
derlijke eenheid: de Tweede symfonie was geboren. 
Het is een vroeg staaltje van Sibelius’ geraffineerde muzikale 
architectuur. Het desoriënterende begin met die vreemde 
interruptie zou een warrig, stuurloos betoog kunnen inluiden, 
maar wat volgt is een proces van voortdurende vertakking en 
groei. In alle vier delen klinken varianten van het drienotige 
strijkersmotief waarmee het werk begint, en uitbreidingen 
daarvan. Tegelijkertijd worden nieuwe motieven geïntrodu-
ceerd die met het bestaande materiaal samenklonteren. Het 
effect is dat de muziek steeds nieuwe wendingen neemt, terwijl 
je toch verwantschappen bespeurt waar je niet precies de 
vinger op kunt leggen. Later, toen Sibelius dit aanvankelijk 
intuïtieve werkproces nog trefzekerder toepaste, vergeleek hij 
het met het leggen van een mozaïek (“het herstellen van de 
hemelvloer uit de scherven die de Almachtige naar beneden 
had gegooid”). 
Het tweede deel leunt het sterkst op de schetsen voor het 
gestrande Don Juan-project. In het manuscript staat bij de 
fagotmelodie genoteerd: “Ik zat in mijn duistere kasteel toen 
een vreemdeling binnenkwam. Ik vroeg keer op keer wie hij 
was, maar kreeg geen antwoord. Ik probeerde hem aan het 
lachen te maken, maar hij bleef zwijgen. Uiteindelijk begon hij 
te zingen – en toen begreep Don Juan wie het was. Het was de 
Dood.” Het theatrale effect wordt nog versterkt door de sugges-
tie van wederopstanding; grimmigheid wijkt plots voor quasi-
religieuze extase. Het Finse publiek wist er wel raad mee: dit 
was een symbool voor het verzet tegen de Russische overheer-
ser. Dirigent Robert Kajanus hoorde hier “een hartverscheurend 
protest tegen het onrecht dat in onze tijd de zon van haar licht 
berooft en de bloemen van hun geur.” 

Dirigent Robert Kajanus hoorde in het tweede 
deel “een hartverscheurend protest tegen het 
onrecht dat in onze tijd de zon van haar licht 
berooft en de bloemen van hun geur.”

Jean Sibelius



10 11mann. Na zijn studie viool en composi-
tie in St. Petersburg studeerde Gringolts 
bij Itzhak Perlman aan de Juilliard 
School of Music. Hij won het concours 
Premio Paganini (1998) en was ooit BBC 
New Generation Artist. Ilya Gringolts 
doceert aan de Zürcher Hochschule der 
Künste en de Accademia Chigiana in 
Siena. Hij bespeelt de Stradivarius 
(1718) ‘ex-Prové’.
Eerder in de Matinee: Paganini Capricci 5, 6 
& 24 (2015), Berg Vioolconcert (2020)

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 
heeft illustere voorgangers als Bernard 
Haitink, Jean Fournet, Hans Vonk, Edo 

Rihms zeventigste verjaardag gevierd 
werd. Hij trad op met orkesten als het 
BBC Symphony Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic, het NHK Symfonie-
orkest, het Filharmonisch Orkest van 
Israel, de Filharmonie van St. Peters-
burg, het Deutsches Symphonie-Orches-
ter Berlin, het Mahler Chamber Orches-
tra en het Budapest Festival Orchestra. 
Als violist dirigeerde hij onder andere 
het Orchestra della Svizzera Italiana, 
het Franz Liszt Kamerorkest, Camerata 
Bern en het Ensemble Resonanz. Dat 
deed hij ook op zijn prijswinnende 
opname van Locatelli’s Il labirinto 
armonico (2021), waarbij hij het Fins 
Barokorkest leidde. Als eerste-violist 
van het Gringolts Quartet trad hij op bij 
de Salzburger Festspiele, het Lucerne 
Festival, het Edinburgh Festival, in het 
Amsterdamse Concertgebouw, de 
Philharmonie van Luxemburg, de 
Elbphilharmonie in Hamburg, het 
Konzerthaus Dortmund en Teatro La 
Fenice in Venetië. Kamermuziek speelt 
hij bovendien met Nicolas Altstaedt, 
Alexander Lonquich, James Boyd, 
Itamar Golan, Peter Laul, Aleksandar 
Madzar, Christian Poltera, David Ka-
douch, Lawrence Power en Jörg Wid-

Hannu Lintu
De Finse dirigent Hannu Lintu is chef-
dirigent van de Finse Nationale Opera 
en Ballet. Daar dirigeerde hij onder 
andere Wagners Tristan und Isolde (2016), 
Sibelius’ Kullervo (2017), Bergs Wozzeck 
(2019) en Strauss’ Ariadne auf Naxos 
(2020); afgelopen seizoen kwamen daar 
Strauss’ Salome en Brittens Billy Budd bij, 
en dit seizoen Wagners Ring-cyclus. Tot 
voor kort was hij ook de chef-dirigent 
van het Finse Radio Symfonieorkest, 
waar hij onder andere Schumanns 
Faust-Szenen, Berlioz’ La damnation de 
Faust dirigeerde en, in 2019, een festival 
gewijd aan het werk van zijn landge-
noot Magnus Lindberg. Dit seizoen 
debuteert hij bij het New York Philhar-
monic en Atlanta Symphony en keert 
hij terug bij onder andere het BBC 
Symphony Orchestra. Eerder was hij 
onder andere te gast bij het Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks, 
het Gulbenkian Orchestra, het Orches-
tre de Chambre de Lausanne, het 
Orchestre Symphonique de Montréal, 
Chicago Symphony Orchestra, het 
Orchestre National de Radio France en 
het Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin. Op cd verschenen orkestwerken 

van Lindberg, Beethovens pianoconcer-
ten met Stephen Hough, Bernd Alois 
Zimmermanns Die Soldaten en Vioolcon-
cert met Leila Josefowicz, Lutosławski’s 
vier symfonieën en werken van Kaija 
Saariaho. Lintu studeerde cello en piano 
aan de Sibelius-Academie, waar hij 
vervolgens directie studeerde bij Jorma 
Panula. Hij volgde masterclasses bij 
Myung-Whun Chung aan de Accademia 
Musicale Chigiana in Siena en won in 
1994 de eerste prijs bij de Nordic 
Conducting Competition in Bergen.
Eerder in de Matinee: Beethoven Ouvertu-
re Die Weihe des Hauses, Badings Harp-
concert & Sjostakovitsj Eerste symfonie 
(2009)

Ilya Gringolts
De Russische violist Ilya Gringolts richt 
zich zowel op het grote soloconcert-
repertoire als op eigentijds en zelden 
gespeeld werk, en is daarnaast geïnte-
resseerd in de historisch geïnformeerde 
uitvoeringspraktijk. Hij speelt Paganini, 
Leclair en Locatelli en bracht begin dit 
jaar de première van zijn eigen arrange-
ment van Beethovens Diabelli-variaties. 
Hij speelde Peter Maxwell Davies, 
Christophe Bertrand, Bernhard Lang, 
Beat Furrer en Michael Jarrell en eerste 
uitvoeringen van werk van Augusta 
Read Thomas, Jarrell, Bertrand en 
Albert Schnelzer. In de zomer van 2020 
richtte hij met Ilan Volkov de I&I 
Foundation op, dat jonge componisten 
met opdrachten ondersteunt. Dit 
seizoen begon voor Gringolts met 
Nicolas Altstaedt en Lawrence Power bij 
het Musikfest Berlin, waar Wolfgang 
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12 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

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 

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF 
CONDUCTOR

Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT

Edo de Waart
VASTE 
GASTDIRIGENT 

James Gaffigan
ASSISTENT-
DIRIGENT  

Chloe Rooke

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Alberto Facanha
   Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Philip P.E.J. Dingenen
Danna Paternotte
Anna Sophie Torn

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Yvonne Hamelink
Annemarie van Hel-
   deren
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Casper Donker
Marta Ephrat-
   Lemanska
Iina Laasio

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnen-
   burg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Joao Patricio Alvares 
   Faria de Abreu
Francesca Wiersma

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Emma Warmelink

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Ella Stenstedt
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Dominique Chabot
Bastiaan Vliegenthart

FLUIT
Barbara Deleu
Maike Grobbenhaar

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Marlene Schwärzler

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Fréderick Franssen
Margreet Mulder
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Johan Verheij
Erwin ter Bogt

TROMBONE
Herman Nass
Dominique Capello
Pelle van Esch
Tomas Soares Ferreira

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Esther Doornink

HARP
Ernestine Stoop

CELESTA
Stephan Kiefer
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