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Gustav Mahler 1860-1911

Eerste symfonie in D 1888/1909
Langsam, schleppend
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
Stürmisch bewegt
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genieten. 
Daarom vragen wij u zoveel 
mogelijk met elkaar reke-
ning te houden, de telefoon 
op ‘stil’ te schakelen en 
geen foto’s te maken 
voordat de muziek is 
uitgeklonken.

Vroeger was het voor een componist de normaalste zaak van de 
wereld om ook als uitvoerend musicus op te treden. Van Josquin 
des Prez tot Beethoven en van Bach tot Busoni werd de componist 
gevoed door zijn ervaringen als speler of zanger in kerk, kasteel of 
concertzaal. De Oostenrijker Gustav Mahler was een van de laatste 
vooraanstaande componisten die de kruisbestuiving in stand hield: 
hij werkte voornamelijk als dirigent en verwierf daarbij eerste-
hands kennis van orkestrale klankkleur die hij daarna gebruikte 
om zijn composities te verfijnen.
Tegenwoordig is de combinatie van maker en uitvoerende een uit-
zondering, althans in de klassieke muziek. De Duitser Jörg Widmann 
is een van de weinige componisten die tegelijkertijd internationaal 
optreden. Als veelgevraagd klarinettist en tegenwoordig ook als 
dirigent blijft hij daardoor nauw in contact met het gilde van uit-
voerende musici dat zijn partituren in klank omzet. “Ik kan me 
geen leven zonder de klarinet voorstellen en ik kan me geen leven 
zonder het componeren voorstellen”, zei hij tegen de New York Times.

Behalve deze verankering in de praktijk zijn er meer factoren die 
Widmann met componisten uit voorbije eeuwen binden. Widmann 
gebruikt weliswaar eigentijdse technieken, maar zet zich nooit af 
tegen de traditie. Net als zijn landgenoot en docent Wolfgang Rihm 
levert hij in zijn werken commentaar op het muzikaal verleden van 
Midden-Europa. Een markant voorbeeld van deze reflecterende 
houding is de reeks van zeven strijkkwartetten waarin Widmann 
voortborduurt op de meesterwerken van Beethoven voor deze 
bezetting. 
Dat Widmann ook in zijn ensemblewerken, symfonische composities 
en opera’s op speelse wijze aansluiting zoekt bij zijn voorgangers, 
bleek al de laatste jaren in eerdere Matineeconcerten. Vandaag 
staat de Nederlandse première van Trauermarsch op het programma. 
Dit werk uit 2014 is in feite een pianoconcert waarin de ‘artist & 
composer-in-residence’ van de NTR ZaterdagMatinee zijn visie geeft 
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62e seizoen 28 januari 2023Uitzending 
NPO Klassiek 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Klassiek. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPOKLASSIEK.NL/CONCERTEN

Podcasts bij de NTR
Beluister de podcast 
Sterren  van de Zaterdag
Matinee. In de nieuwste 
afleveringen spreekt Hans 
Haffmans met componist, 
klarinettist en dirigent Jörg 
Widmann en violist Simone 
Lamsma.
 NPOKLASSIEK.NL/PODCASTS/
MARKANTE-MAESTROS

Andrea Marcon en Vivaldi’s Giustino
4 februari 13.00 uur, Concertgebouw Amsterdam

La Cetra Barockorchester & Vokalensemble Basel
Andrea Marcon dirigent | Anastasio Valer Sabadus 
countertenor | Arianna Anett Fritsch sopraan | Giustino 
Carlo Vistoli countertenor | Leocasta Marie Lys sopraan | 
Vitaliano Emiliano Gonzalez Toro tenor | Amanzio Kangmin 
Justin Kim countertenor | Andronico/Polidarte Alessandro 
Giangrande countertenor | Fortuna Martina Licari sopraan

Vivaldi Giustino

Andrea Marcon, La Cetra en de Matinee zijn, zeker als 
het muziek van Vivaldi betreft, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

Geweldige aria’s
Het gaat niet alleen om de prachtige aria’s bij de opera’s 
van Vivaldi, maar het elegische ‘Vedrò con mio diletto’ (Ik 
zal zien met vreugde) uit Giustino – toen gezongen door de 
stercastraat en nu door een countertenor – zal weinigen 
koud laten. De Venetiaan Vivaldi was met deze opera te 
gast in het rivaliserende Rome tijdens het carnavalseizoen 
van 1724. Omdat vrouwen daar, op last van de kerkelijke 
staat, niet mochten optreden, bestond de oorspronkelijke 
cast uit uitsluitend mannen, dus ook rollen van Arianna, 
Leocasta en Fortuna werden door castraten gezongen.

Oriëntaalse flair
De opera, gesitueerd aan het Byzantijnse keizershof in 
Constantinopel rond het jaar 500, verhaalt van machts-
strijd, verraad, visioenen en gemankeerde liefdes. Maar 
er is nog een andere aria die opvalt, die van de titelheld 
Giustino aan het slot van de tweede akte: ‘Ho nel petto 
un cor sì forte’ (Ik draag in mijn borst een sterk hart), ge-
schreven voor altcastraat en voor violen, basso continuo 
én psalterium, dat de muziek een oriëntaalse flair verleent. 
Een Nederlandse première door Vivaldi-specialist Andrea 
Marcon. La Cetra en een barokke sterrencast.
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4 5op de treurmars, een muzikaal genre waarin Mahler excelleerde. Na 
de pauze klinkt Mahlers Eerste symfonie, inclusief de controversiële 
treurmars die bij de eerste uitvoeringen veel stof deed opwaaien.

Eerbied voor de traditie
Een bestaand muzikaal object als uitgangspunt nemen en vervolgens 
iets geheel nieuws en eigentijds scheppen: met dit beproefde recept 
zorgt Jörg Widmann steeds weer voor verrassende composities, 
waarin eerbied voor de traditie en grensverleggende origina li  teit 
hand in hand gaan. In 2014 kreeg hij van de Berliner Philharmoniker 
het verzoek om een pianoconcert voor Yefim Bronfman te schrijven, 
een pianist wiens spel hij bewondert om de mengeling van kracht en 
fijngevoeligheid. Toenmalig chef-dirigent Simon Rattle gaf Widmann 

alle ruimte om deze opdracht naar eigen wens in te vullen. De 
componist overwoog een vierdelige structuur met een langzame 
inleiding in de vorm van een treurmars, maar merkte algauw dat 
de inleiding uit haar voegen dreigde te barsten. Hij gooide de vier-
deligheid overboord en richtte al zijn aandacht op de treurmars.

Aanvankelijk vond Jörg Widmann het confronterend om een piano-
concert te componeren, omdat hij dit een extreem moeilijk genre 
vindt. In een video-interview voor de Berliner Philharmoniker ver-
telde hij dat hij tijdens het compositieproces verschillende crises 
meemaakte. Een van de uitdagingen die hij zichzelf oplegde, was 
de zoektocht naar een weelderige orkestklank zonder de solist te 
overstemmen. Bovendien vroeg hij zich af wat een treurmars in 
onze tijd betekent. (Het onderzoek naar de validiteit en relevantie 
van genres uit het verleden staat centraal in Widmanns artistieke 
queeste.) 

Muzikale dialoog tussen heden en verleden
Widmanns zoektocht naar de veranderende identiteit van de treur-
mars leidt bijna automatisch tot een muzikale dialoog tussen heden 
en verleden. Het heden is rijk vertegenwoordigd, tot aan alterna-
tieve speeltechnieken toe, waarbij op gezette tijden de harpen klet-
terende glissandi voortbrengen, strijkers overdreven veel druk op 
de snaren uitoefenen en blazers zonder instrument luid uitademen.
Traditioneler daarentegen en ouderwets ambachtelijk is de afwis-
seling tussen twee contrasterende motieven: de zuchtende, “iets 
aarzelende” kleine secunde waarmee de pianist onbegeleid begint, 
en de zwaarmoedige opeenvolging van herhaalde noten of akkoor-
den die later aan momentum wint. Vooral de opening met die twee 
klagende noten roept associaties op met voorbije eeuwen. Op de 
vraag in het video-interview of de overeenkomst met de Negende 
symfonie van Mahler gepland was, bezwoer de componist dat zulke 
verwijzingen bij hem volstrekt onbewust ontstaan. 

Een van de uitdagingen die Jörg Widmann zichzelf oplegde, 
was de zoektocht naar een weelderige orkestklank zonder 
de solist te overstemmen. Bovendien vroeg hij zich af wat 
een treurmars in onze tijd betekent.

Jörg Widmann
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6 7ten slotte in Berlijn de vertrouwde aanduiding ‘Symfonie in D-groot’ 
die ook vermeld staat in de eerste gedrukte versie van 1899. 
Uit al deze aarzelingen blijkt dat Mahler moeite had een vast stand-
punt in te nemen in het felle debat tussen aanhangers van Brahms’ 
absolute muziek en voorstanders van de programmamuziek in de 
lijn van Liszt (en Richard Strauss en indirect ook Wagner). Zelfs de 
nog steeds wijdverspreide bijnaam ‘Titan’, naar een roman van de 
Duitse schrijver Jean Paul over een held, komt niet overeen met 
Mahlers laatste intenties. Het blijft dan de vraag waar de Eerste 
symfonie precies over gaat.

Op basis van de partituur is het in ieder geval 
zeker dat het eerste deel innig verbonden is 
met de natuur. De statische opening moet ‘wie 
ein Naturlaut’ klinken (‘zoals een natuurgeluid’) 
en de eerste klarinet krijgt de taak om ‘de roep 
van een koekoek na te bootsen’. Na de langzame 
inleiding klinkt een geforceerd opgewekt hoofd-
thema, ontleend aan Mahlers eigen lied Ging 
heut’ morgen übers Feld (‘Ik liep vanochtend over 
het veld’): de ik-figuur uit het lied, en de facto 
held van de symfonie, ziet geen geluk voor 
zichzelf weggelegd.
Het tweede deel berust op een afwisseling tussen 
twee dansen: een stevige Ländler (een boerendans 
uit Oostenrijk) en een delicate wals. Zou de naïeve 
en ongelukkige held toch de weg naar boven heb-
ben gevonden? Geenszins, blijkt uit het lugubere 
derde deel, waarin Mahler een onwaarschijnlijke 
treurmars aan pauken en contrabassen toever-
trouwt op de naar mineur gebogen melodie van 
Vader Jacob. En zijn het klezmermuzikanten die 

Waterphone
De connectie van Trauermarsch met de laatromantiek openbaart zich 
op verschillende niveaus. Met zijn zoektocht naar nieuwe instru-
mentale kleuren treedt Widmann in de voetsporen van illustere 
voorgangers als Mahler. Binnen de uitgebreide slagwerksectie is 
bijvoorbeeld een hoofdrol weggelegd voor de waterphone, een met 
water gevuld instrument dat met een contrabasstrijkstok bespeeld 
wordt en een spookachtig geluid voortbrengt.
Eveneens in de geest van Mahler zijn de talrijke tempowisselingen, 
die vaak gepaard gaan met abrupte veranderingen in de sfeer. 
Gaandeweg stijgt ook de spanning. Het introverte karakter van de 
eerste minuten maakt daarbij plaats voor grotere gebaren en leven-
dige uitwisselingen tussen solist en orkest. Op de hoogtepunten 
geeft het rijk bezette orkest flink gas, aangemoedigd door partituur-
aanwijzingen als “woest” of “extatisch”. 
Des te opvallender is de kinderlijke eenvoud van een episode tegen 
het eind van Trauermarsch, als tussen twee van die reusachtige 
golven het betoog even tot stilstand komt: de solist speelt een lief-
lijke melodie en wordt bijgestaan door de zachtmoedige klanken 
van glockenspiel, celesta en vooral solofluit. Tijdens deze droom-
achtige sequens, in de partituur als “vreedzaam en engelachtig” 
aangeduid, lijkt het even alsof de luisteraars de aanwezigheid van 
de doden kunnen voelen.

Mahler
Gustav Mahler bleef zo’n twintig jaar aan zijn Eerste symfonie schaven. 
In 1889 hield hij de oorspronkelijke versie ten doop in Boedapest, 
in 1909 bracht hij nog veranderingen aan in de partituur nadat hij 
het werk voor het laatst in New York had gedirigeerd. De Eerste had 
inmiddels enkele gedaanteverwisselingen ondergaan. Tussen de 
tweede uitvoering in Hamburg (1893) en de derde in Berlijn (1896) 
schrapte Mahler het oorspronkelijke tweede deel, een andante met 
de ondertitel ‘Blumine’. Daardoor werd het aantal delen terugge-
bracht van vijf naar vier. 
Mahler bleef zich bovendien afvragen of hij de verwachtingen van 
de luisteraars moest aansturen met een schriftelijk programma 
waarin hij de inhoud van zijn compositie zou duiden. In Hamburg 
deelde Mahler zo’n tekst uit, daarvoor en daarna niet. Zelfs de titel 
bleef aan verandering onderhevig: ‘symfonisch gedicht’ in Boeda-
pest, ‘Titan, een toongedicht in symfonische vorm’ in Hamburg, en 

Na de langzame inleiding klinkt een geforceerd 
opgewekt hoofdthema, ontleend aan Mahlers eigen 
lied Ging heut’ morgen übers Feld: de ik-figuur uit het lied, 
en de facto held van de symfonie, ziet geen geluk voor 
zichzelf weggelegd.

Gustav Mahler ca.1890



98 vervolgens twee dansen in de geest van de Joodse volksmuziek ten 
gehore brengen? De eerste komt klagerig en zelfs pathetisch over, 
de tweede is overdreven vrolijk en moet ‘mit Parodie’ gespeeld 
worden. Berusting voert de boventoon in de verstilde melodie die 
daarop aansluit: de bron is net als in het eerste deel een lied uit 
Mahlers cyclus Lieder eines fahrenden Gesellen: Die zwei blauen Augen 
von meinem Schatz, waarin sprake is van een verloren liefde en van 
‘eeuwig lijden’.

Hoe zal Mahler dan in het vierde en laatste deel dit netwerk van 
hints en verwijzingen ontwarren? De explosieve opening, een nood-
kreet, maakt duidelijk dat de held een pittige strijd voor de boeg 
heeft. Na de expositie van de twee thema’s, respectievelijk assertief 
en zachtmoedig, is er nog geen uitsluitsel. Er volgen flashbacks 
naar het eerste deel, terwijl de machtige citaten van het ‘Dresdner 
Amen’ een religieus tintje aan het tafereel geven en associaties met 
Wagners muziekdrama Parsifal oproepen. Het verlossende woord 
komt in de vorm van triomfantelijke fanfares en een plechtig 
koraal. Eind goed al goed? Niet helemaal. In een gesprek met zijn 
vertrouweling Natalie Bauer-Lechner benadrukte Mahler dat de held 
zichzelf weliswaar heeft overwonnen, maar in de dood. Mahler 
hield rekening met dit gegeven in zijn volgende symfonie, de 
Tweede, die ‘bij het graf van een geliefde man’ begint.

Michel Khalifa

De explosieve opening, een noodkreet, maakt duidelijk 
dat de held een pittige strijd voor de boeg heeft.

Hij leidde orkesten als de Staatskapelle 
Berlin, het Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, het Sym phonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, de Münchner 
Philharmoniker, het London Sym phony 
Orchestra, het London Philharmonic Or-
chestra, het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, het Orchestre de Paris, het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest, de Wiener 
Symphoniker, het Mozarteumorchester 
Salzburg, het Orchestra of the Age of En-
lightenment en het Tonhalle-Orchester 
Zürich. Op het Amerikaanse continent 
werkt James Gaffigan samen met het New 
York Philharmonic, het Cleveland Orches-
tra, Chicago Symphony, het Philadelphia 
Orchestra, San Francisco Symphony, het 
National Symphony Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic, Pittsburgh Symphony en de 
symfonie orkesten van Detroit en Toronto. 
Hij dirigeerde ook operaproducties bij de 
Bayerische Staatsoper, de Opéra national 
de Paris, het Opernhaus Zürich, de Wiener 
Staatsoper, De Nationale Opera (Amster-
dam), de Lyric Opera of Chicago en het 
Glyndebourne Festival. James Gaffigan, 
die zijn opleiding voltooide aan aan de 
Aspen Conducting Academy (Aspen Music 
Festival) en aan het Tanglewood Music 
Center, was in 2004 eersteprijswinnaar 
van de Sir Georg Solti International 
Conducting Competition.
Eerder in de Matinee (o.a.): Dvořák Rusalka 
(2014), Verdi Rigoletto (2015), Verdi Simon 
Boccanegra (2017), Schubert Zevende 
symfonie, Zuidam Hercules & Hindemith 
Symfonie Mathis der Maler (2019), Ligeti 
Le Grand Macabre (2021), aria’s van Verdi, 
Weber en Wagner (met Lise Davidsen, 
2022) 

James Gaffigan
De New Yorker James Gaffigan wordt met 
ingang van seizoen 2023-2024 General-
musikdirektor bij de Komische Oper Berlin 
en is zijn tweede seizoen begonnen als 
muziekdirecteur van het Palau de les Arts 
Reina Sofía in Valencia. Sinds 2011, tot het 
einde van dit seizoen, is hij vaste gastdiri-
gent van het Radio Filharmonisch Orkest, 
een functie die hij sinds 2021 ook vervult 
bij het Symfonieorkest en de Opera van 
Trondheim. Daarnaast is Gaffigan, vurig 
voorvechter van muziekeducatie, muziek-
directeur van het Verbier Festival Junior 
Orchestra. In juni 2021 eindigde zijn tien-
jarige contract als chef-dirigent van het 
Luzerner Sinfonieorchester. Dit seizoen 
dirigeert hij La bohème in Valencia en bij 
de Metropolitan Opera, Tristan und Isolde 
in Valencia en Santa Fe Opera, en bij de 
Komische Oper HK Grubers Frankenstein!! 
en de wereldpremière van een werk van 
Sven Daigger, gericht op scholen in Berlijn. 
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Dat geldt ook voor zijn registratie van 
Bachs Goldberg variaties een jaar later, be-
kroond met een Diapason d’Or. In 2022 
verscheen zijn veelgeprezen opname van 
de Preludes en fuga’s van Sjostakovitsj.
In 2004 richtte Hannes Minnaar met vio-
liste Maria Milstein en cellist Gideon den 
Herder het Van Baerle Trio op en dit 
ensemble speelt een belangrijke rol in zijn 
muzikale leven. Het trio werd door het 
Concertgebouw genomineerd voor de 
ECHO Rising Stars 2013-2014. 
Het Van Baerle Trio maakte onder meer 
cd-opnamen van de complete werken van 
Beethoven voor pianotrio, inclusief het 
Tripelconcert met het Residentie Orkest 
onder leiding van Jan Willem de Vriend. 
Behalve een moderne vleugel bespeelt 
Hannes Minnaar thuis een Erard uit 1858. 
Dit instrument heeft hij in bruikleen van 
het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Eerder in de Matinee: Zuidam Tanglewood 
Concerto & Liszt Totentanz (2016), Foulds 
Dynamic Triptych (2018), Ullmann Piano-
concert (2022)

Hannes Minnaar
Hannes Minnaar trok wereldwijd aandacht 
als tweedeprijswinnaar bij het Concours 
de Genève 2008 en als derdeprijswinnaar 
bij de Koningin Elisabethwedstrijd in 2010. 
Studies bij Jan Wijn, Jacques van Oortmers-
sen en Ferenc Rados, en masterclasses van 
Menahem Pressler zijn van bepalende in-
vloed op zijn spel. Minnaar werkte onder 
meer samen met dirigenten als Herbert 
Blomstedt, Antony Hermus, Xian Zhang en 
Jirí Belohlávek. Hij heeft opgetreden met 
alle grote Nederlandse orkesten, waaron-
der het Koninklijk Concertgebouworkest, 
en orkesten uit diverse Europese landen. 
In 2011 werd hij een Borletti-Buitoni Trust 
Fellow en in 2016 ontving hij de Neder-
landse Muziekprijs uit handen van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
Naar aanleiding van zijn recital in de 
Amsterdamse serie Meesterpianisten in 
2019 – als eerste Nederlander in tweeën-
twintig jaar – schreef NRC dat zijn spel “vrij 
is van bluf en branie en te allen tijde de 
muziek dient”.
Hannes Minnaar bouwt aan een omvang-
rijke discografie. Over zijn debuut-cd met 
werken van Rachmaninov en Ravel schreef 
Gramophone: “Hij is een overtuigend klank-
schilder en een vurig romanticus. Een na-
tuurtalent met een gedurfde inslag.” Zijn 
tweede album werd ‘Choice of the Month’ 
in BBC Music Magazine. Tijdens de corona-
pandemie nam Hannes Minnaar een reci-
tal-cd op met de nacht als thema, getiteld 
Nox, met werken van Schumann, Ravel en 
een speciaal gecomponeerde cyclus van 
Robert Zuidam. Deze uitgave (2020) is 
door de vakpers zeer lovend ontvangen. 
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Jaap van Zweden (honorary chief conduc-
tor) en Markus Stenz. Het Radio Filharmo-
nisch Orkest werkte samen met gastdiri-
genten als Pablo Heras-Casado, Vladimir 
Jurowski, Christoph Eschenbach, Vasily 
Petrenko, John Adams, Peter Eötvös, 
Charles Dutoit, Gennady Rozhdestvensky, 
Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, 
Valery Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kon-
drashin en Leopold Stokowski. De Ameri-
kaan James Gaffigan is vaste gastdirigent 
sinds 2011. In seizoen 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 Con-
ductorship 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

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, opgericht 
in 1945, is een onmisbare schakel in het 
Nederlandse muziek leven. 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 opdracht van de omroep series NTR 
ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdag-
concert wordt geschreven. Vernieuwende 
concertformats als Pieces of Tomorrow en 
In the Living Room bereiken een opvallend 
jong publiek. Vrijwel alle concerten worden 
rechtstreeks uitgezonden op NPO Klassiek. 
Dat betekent vanzelf dat het Radio Filhar-
monisch 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 voor-
gangers als Bernard Haitink, Jean Fournet, 
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), 



12 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
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha 
  Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Svenja Staats

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Joao Filipe Farinha 
  Fernandes
Andrea van Harmelen
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Nina de Waal
Carien de Bakker
Olivia Scheepers

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Lotus de Vries

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

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

FLUIT
Ines Pires Pinto
Barbara Deleu
Ingrid Geerlings
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Marjolein Koning
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Birgit Strahl
Marlene Schwärzler

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Margreet Mulder
Rebecca Grannetia
Sander van Dijk

TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Johan Verheij
Sven Berkelmans
Floris Onstwedder

TROMBONE
Herman Nass
Tim Ouwejan
Dominique Capello
Marijn Migchielsen

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Jennifer Heins

HARP
Ellen Versney
Saskia Rekké

CELESTA
Stephan Kiefer
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