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GIUSTINO

La Cetra Barockorchester Basel

Andrea Marcon dirigent

Anastasio Valer Sabadus countertenor
Arianna Shira Patchornik 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 

Antonio Vivaldi 1678-1741

Giustino
Dramma per musica RV717

libretto Nicolò Beregan
première Rome, Teatro Capranica, carnaval 1724
versie Andrea Marcon 2023

pauze in het tweede bedrijf, na ‘auggeletti, garruletti’

Jurjen Stekelenburg boventiteling

* Shira Patchornik vervangt Anett Fritsch, die wegens ziekte moest afzeggen.
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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!

De Romeinse tekenaar Pier Leone Ghezzi maakte in 1728 een 
weinig flatteuze karikatuur van de castraatzanger Giacinto 
Fontana, met het onderschrift ‘Farfallino Perugino, bravissimo 
soprano’ – het vlindertje uit Perugia, meest voortreffelijke 
sopraan. Hoewel hij bekendstond om zijn virtuoze en wend-
bare zangkunst heeft Fontana, hier gehuld in een grote mantel, 
op deze karikatuur een wat gedrongen uiterlijk. Hij kreeg een 
grote dopneus en een wat sullige blik in zijn ogen. Toch had Il 
Farfallino een glanzende carrière. Vijfentwintig opera’s werden 
voor of met hem gecomponeerd, onder andere door Caldara, 
Scarlatti, Porpora en natuurlijk Vivaldi. Jaloezie en nijd leidden 
ertoe dat Fontana tijdens een opera van Vinci achter het decor 
een duel moest uitvechten met een rivaal. Dezelfde Ghezzi had 
in 1723, toen Vivaldi in Rome vertoefde, al een karikatuur van 
deze componist gemaakt, waarop die een opvallende haakneus 
heeft. Zijn bijnaam in Rome schijnt ‘de neus’ te zijn geweest.

Feest voor castraten
Fontana was een sopraancastraat, en hij zong in 1724 de vrou-
welijke hoofdrol in Vivaldi’s Giustino. Dit werk was een op-
dracht voor Rome, en omdat in de kerkelijke staat – anders dan 
in Venetië – vrouwen niet op het toneel of in de kerk mochten 
optreden, maakte men veelvuldig gebruik van castraten, want 
de vervoerende kwaliteiten van een hoge stem wilde men niet 
missen. De première werd dus uitsluitend gezongen door 
mannen. Fontana was een van de zeven castraten uit de oor-
spronkelijke cast, waarin hij de rol van de Byzantijnse keizerin 
Arianna vertolkte. Zijn/haar gemaal, keizer Anastasio, was 
eveneens een sopraancastraat, terwijl de échte held van het 
verhaal, Giustino, vertolkt werd door een altcastraat. De ‘ge-
wone’ stemmen, dat wil zeggen: de twee tenoren, namen 
respectievelijk de rol van de tiran en de legerkapitein voor hun 
rekening.
Antonio Vivaldi (1678-1741) had in zijn eigen Venetië natuurlijk 
ook al gebruik gemaakt van castraatstemmen, al deed hij daar 
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Programmaboekjes
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 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

Podium Klassiek
Floris Kortie en Mike Boddé ontvangen schrijver 
P.F. Thomése en countertenor Maarten Engeltjes 
(met aandacht voor het Stabat Mater van Pergolesi en 
Thoméses roman Schaduwkind). De Palestijnse zange-
res Nai Barghouti doet een project met de strijkers van 
Phion en vertelt over de beroemde Umm Kulthum.
zondag 5 februari, NPO 2, 18.15-19.15 uur 
 PODIUMKLASSIEK.NL

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.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/

MARKANTE-MAESTROS

Farfallino, karikatuur 
door Pier Leone 
Ghezzi

4 maart: Castor en Pollux van Rameau
De Hongaarse klavecinist en dirigent György Vashegyi 
richt zich al geruime tijd op de achttiende eeuw. Hij is een 
autoriteit op het terrein van Jean-Philippe Rameau. In de 
Matinee dirigeert hij diens succesvolle Castor et Pollux.

zaterdag 4 maart 2023, 13.00 uur | serie Opera
Purcell Choir
Orfeo Orchestra
György Vashegyi dirigent 

Télaïre / Vénus Judith van Wanroij sopraan
Phébé Véronique Gens sopraan
Castor Reinoud Van Mechelen tenor
Pollux Tassis Christoyannis bariton
verder: Olivia Doray sopraan, Hasnaa Bennani sopraan, 
David Witczak bariton en Antonin Rondepierre tenor
 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE



4 5na Giustino en de Vier jaargetijden keert hij in 1726 terug naar 
Venetië, waar hij een jaar later zijn comeback glans verleent 
met een ander meesterwerk: Orlando furioso.

Feit en fictie
Het libretto voor Giustino werd al in de zeventiende eeuw in 
Venetië geschreven en diende verschillende componisten als 
basis, onder wie iets later ook Händel, die de versie van Vivaldi 
tekstueel en muzikaal kende. Het verhaal speelt rond het jaar 
500 in Constantinopel. Justinus (450-527) was een christelijk 
heerser, die het van boerenzoon uit ofwel het Macedonische 
Skopje, ofwel uit het Servische Niš, tot Byzantijnse keizer 
schopte. In de opera wordt die geschiedenis geromantiseerd en 
aangepast. Zijn neef en adoptiefzoon was trouwens keizer 
Justinianus de Grote, de man die samen met zijn gemalin 
Theodora het Romeinse rijk wilde herstellen en de majestueuze 
Hagia Sophia-kerk liet bouwen.
Hoewel ook keizerin Arianna, keizer Anastasio, machtsrivaal 
Vitaliano en generaal Amanzio historische figuren zijn, is het 
libretto vooral een vroegbarokke mengeling van feit en fictie, 
vol intrige, erotiek en machtswellust, met als tegenhangers 
heldenmoed en morele standvastigheid. Giustino helpt het 
keizerspaar Arianna en Anastasio en diens zuster Leocasta zich 
te weren tegen de intriges van Vitaliano, Andronico en Aman-
zio. In een tijd dat de Griekse-Romeinse klassieke oudheid de 
kunsten domineerde moest men ook wennen aan een christe-
lijke context, en dat lukte niet altijd. In de tekst is nog veelvul-
dig sprake van voorchristelijke referenties. De personages 
hebben het over Phoebus-Apollo, Fortuna, Mars, Cupido, een 
keizerlijk huwelijk dat in de tempel van de Roem plaatsvindt, 
en over ‘numi’ – goden in polytheïstisch meervoud.
De musicoloog en Vivaldi-kenner Reinhard Strohm denkt dat 
dit een bewuste keuze is om aan de eisen van de klerikale 
censuur in Rome te voldoen. Op een wereldlijk toneel mocht 
men geen religieuze onderwerpen weergeven. Waarschijnlijk 
zou ook de machtsstrijd aan het Byzantijnse hof te confronte-
rend zijn geweest als die teveel leek op de intriges aan het 
Vaticaanse hof. Misschien speelde een al te heldhaftige portret-
tering van een rivaliserende religie – de oosters-orthodoxe kerk 
– ook een rol. Giustino’s aria ‘Su l’altar di questo Nume...’ (Op het 

vaker een beroep op sopranen, mezzosopranen en alten, de 
laatste twee soms in mannenrollen. Bovendien konden mannen 
ook gewoon met een keel- en kopstem zingen, een techniek die 
de huidige countertenoren toepassen. Castraten bleken, vanaf 
het moment dat ze in Rome ‘gemaakt’ werden – een tragisch 
en bloederig proces – echter te beschikken over een uitzonder-
lijk stemgeluid dat zelfs de meest virtuoze sopranen in de 
schaduw stelde. In de eerste helft van de achttiende eeuw was 
een opera zonder castraat eigenlijk geen opera, of het nu een 
mannen- of vrouwenrol betrof. Genderfluïditeit kent een lange 
traditie. Hoogtepunt daarvan vormt Andronico, de broer van de 
tiran Vitaliano, die in Giustino prinses Leocasta probeert te 
verleiden door zich als vrouw te verkleden – een castraatzanger 
in travestie.

Giustino en De vier jaargetijden
De carrière van Vivaldi heeft zich hoofdzakelijk in Venetië 
afgespeeld. Daar was hij muzikaal leider van een meisjesinsti-
tuut, violist, componist, muziekverkoper en impresario van een 
theater. Omdat hij hoopte op betere opdrachten, verliet hij zijn 
thuisstad vanaf 1717 steeds vaker. In 1722 reisde hij met een 
aanbevelingsbrief naar Rome, waar hij in 1723 arriveerde. Hij 
kreeg er opdrachten voor concertmuziek en opera’s, waarvan 
Giustino er een is. Het werk ging in 1724 in première in het 
Teatro Capranica, dat gefinancierd werd door de machtige 
pauselijke familie Borghese. 
De opera kwam een jaar na de compositie van Le quattro stagioni, 
de bekende Vier jaargetijden, tot stand. Het verbaast dan ook niet 
dat melodieën uit dat viertal vioolconcerten in de opera te 
horen zijn. Vivaldi leende graag van zichzelf, ook als het aria’s 
uit eerdere opera’s betrof. Het leidde tot de ironische opmer-
king van Stravinsky (1882-1971): “Schrijf één opera, en dat 
vijftig keer”.
Hoewel Vivaldi ook in Giustino rijkelijk uit eerdere werken put, 
heeft dat geen gevolgen gehad voor de eenheid, zeggingskracht 
en kwaliteit. De opera is ongetwijfeld een van de beste van de 
componist. Misschien vond hij dat hij in Rome iedereen moest 
overtuigen van zijn kunnen – in Venetië zal die prestatiedruk 
wellicht iets minder zijn geweest. Misschien verkeerde hij op 
dat moment gewoon op de toppen van zijn kunnen. Vrij snel 

Antonio Vivaldi, door 
Pier Leone Ghezzi



6 7maakt Giustino ook korte metten met dít beest, zodat Arianna 
naar haar echtgenoot, keizer Anastasio, kan terugkeren. Deze 
scène, die de spanningsboog van het tweede bedrijf gaande 
houdt, stoelt op een klassiek voorbeeld. In de Griekse mytholo-
gie wordt Andromeda door Perseus van eenzelfde zeemonster 
bevrijd.

Klassieke oudheid, Ottomanen en Shakespeare
Vivaldi’s librettisten kenden hun klassieke oudheid. Ook 
kenden zij belangrijke modernere werken, zoals Ariosto’s 
Orlando furioso en Tasso’s Gerusalemme liberata. Veel van de 
fabelachtige actiescènes in de opera zijn door deze bronnen 
geïnspireerd. Maar het is onwaar-
schijnlijk dat zij Shakespeare kenden, 
hoewel dat historisch gezien moge-
lijk was geweest. De eerste Shake-
spearevertaling in Italië, Hamlets 
monoloog ‘To be or not be…’, ontstond 
echter net iets later, in 1739.
Hoewel ook in deze opera de geest 
van een overleden vader verschijnt, is 
het des te opmerkelijker dat de hele 
spanningsboog van het einde van de 
tweede en het begin van het derde 
bedrijf gebaseerd is op een constella-
tie die zo uit Othello afkomstig kan 
zijn. Bij Shakespeare brengt intrigant 
Iago Othello tot waanzinnige jaloezie 
door te veinzen dat Desdemona hem 
ontrouw is met Cassio. In Giustino 
probeert intrigant Amanzio Anastasio 
ervan te overtuigen dat Arianna hem 
ontrouw is met Giustino. Iago heeft 
als bewijsstuk een zakdoek, ‘il fazzo
letto’, zoals Verdi later zal compone-
ren. Amanzio heeft een riem met 
broche, die Arianna aan Giustino 
geeft voor haar redding. Een verkla-
ring voor deze parallel kan de zes-
tiende-eeuwse Italiaanse bron zijn 

altaar van die god) klinkt in het tweede bedrijf als keizer 
Anastasio hem opdraagt aartsvijand Vitaliano uit te schakelen. 
Dit moment wordt beschouwd als de enige echte verwijzing 
naar de christelijke god. Vanzelfsprekend is het de centrale 
held die dit doet. Zijn komeetachtige ontwikkeling van boer tot 
keizer kon zonder die ene bovenmenselijke hulp blijkbaar niet 
plaatsvinden. 

Actie en avontuur
Giustino bevat, vergeleken met opera’s uit dezelfde periode, veel 
actie en avontuur. Nog opvallender: de actie speelt zich zicht-
baar op het toneel af. In andere werken worden veldslagen en 
gevechten vaak alleen genoemd, nadat ze zich buiten de scène 
hebben afgespeeld. Deze actiemomenten dragen bij aan de 
meeslepende kwaliteit van de partituur. Bij zijn eerste op-
komst, wanneer de hardwerkende landbouwer Giustino 
droomt van een roemrijk leven, daalt eerst godin Fortuna in 
eigen persoon vanuit de hemel neer; regieaanwijzing: ‘La 
Fortuna in machina’. De begeleidende muziek daarvoor is het 
eerste Lente-deel uit de Vier jaargetijden, dat gaandeweg een 
eigen melodische weg inslaat. Daarna doodt Giustino eigenhan-
dig een vraatzuchtige beer die Leocasta, de zuster van keizer 
Anastasio, dreigt te verorberen. De wilde beer staat netjes 
vermeld in de lijst met figuranten: ‘un orso selvaggio’. Tegelijker-
tijd wordt hier de moraal van het hele verhaal al aangekondigd: 
door zijn dappere en behulpzame optreden zal de eerlijke en 
eenvoudige boerenzoon Giustino alle uitdagingen en intriges 
doorstaan en als medekeizer de troon bestijgen, waarmee de 
wensdroom van zijn eerste aria bewaarheid wordt.
In het tweede bedrijf is keizerin Arianna ontvoerd door de tiran 
Vitaliano. Omdat zij weigert zich aan hem te geven wordt zij 
door hem aan een verschrikkelijk zeemonster overgeleverd 
– eveneens een figurant: ‘Un mostro marino’. Hoe vrij Vivaldi met 
zijn muzikale vormen omgaat om de emotionele lading te 
versterken, blijkt uit het recitatief van Arianna, op het hoogte-
punt van de dreiging: ‘Numi, che il ciel renette...’ (Goden die de 
hemel regeren met almachtige hand, red in hemelsnaam een 
onschuldige). In plaats van een gewoon recitatief schrijft de 
componist hier een arioso passage met begeleiding, wat veel 
suggestiever werkt dan een recitatief of aria. Vanzelfsprekend 

Giustino, titelpagina 
van het libretto, 
Rome 1724



8 9tijd. Op een paradoxale wijze is deze ontwikkeling ook voor mij 
als dirigent interessant, want in die recitatieven, in het recitar 
cantando, heerst een muzikale en ritmische vrijheid waarbij een 
dirigent eigenlijk niet nodig is. Die speelsheid, die in de loop 
van de achttiende eeuw steeds meer werd geformaliseerd, geeft 
Vivaldi’s opera’s zo’n evocatieve kracht.”

Die kracht is ook te vinden in de aria’s. Midden in het eerste 
bedrijf moet keizer Anastasio zich voorbereiden op de oorlog 
tegen vijand Vitaliano. Het is voor hem moeilijk afscheid te 
nemen van zijn vrouw Arianna, en hij zingt dan de mooiste 
aria uit de hele opera: ‘Vedrò con mio diletto...’ (Ik zal verrukt zijn 
om de ziel van mijn ziel, het hart van mijn hart, gevuld te zien 
met vreugde. En als ik moet worden gescheiden van het dier-
bare object van mijn liefde, zal ik elk moment lijden en zuch-
ten). Gepunteerde strijkers contrasteren sterk met het larghetto 
van de zang, waarvoor Vivaldi in chaconnevorm zijn meest 
elegische lamentolijnen ten toon spreidt. Deze en andere 
gevoelige aria’s van Anastasio maken van hem een tamelijk 
larmoyant karakter, zich overgevend aan de liefde, maar 
daardoor minder geschikt voor het front. Die rol kan Giustino 
nu nog nadrukkelijker uitoefenen, en het is een van de mooie 
voorbeelden van de muzikaal-dramaturgische contrastwerking 
waarmee Vivaldi hier te werk gaat.
Voor de melomanen onder ons: de versie die countertenor 
Jakub Józef Orliński in 2017 in sneakers en shorts op een 

waar Shakespeare zich op baseerde, die op zijn beurt weer 
stoelt op een historisch voorval in Venetië.
Historisch zijn ook de verwijzingen naar de Ottomaanse drei-
ging uit het oosten. In 1683, toen de eerste versie van het 
libretto verscheen, belegerden de Turken Wenen. In 1724, de 
tijd van Vivaldi’s opera, hadden zij nog de volledige zuidelijke 
Balkan in handen. Musicologen zijn het erover eens dat een 
personage als Vitaliano, de ‘tiran uit Klein-Azië’ die op wrede 
wijze keizerin Arianna ontvoert, door het publiek in Venetië en 
Rome werd geïnterpreteerd als de Turkse vijand. Dat waren de 
islamitische heidenen uit Anatolië die het christelijke rijk 
bedreigden. Het blijft daarbij wel de vraag hoe zich dat weer 
verhoudt tot de ontknoping aan het slot van de opera. Daar 
blijkt namelijk dat de eenvoudige landman Giustino eigenlijk 
een broer is van Vitaliano en Andronico, dus van koninklijken 
bloede, en dus gelegitimeerd om keizer te worden... Het is maar 
opera.

Opera als drama
Net zoals alle tekstuele en dramaturgische variaties, streeft 
Vivaldi eenzelfde kleuren- en vormenrijkdom in de muziek na. 
Da-capoaria’s, ariettes met twee strofen, liederen en canzonet-
tes zonder herhalingen, duetten, koren en instrumentale delen 
wisselen elkaar voortdurend af. De strikte en formele scheiding 
tussen secco recitatief en ellenlange da-capo-aria, waar veel 
opera’s uit die tijd onder gebukt gaan, is hier afwezig. Verder 
exploreert Vivaldi alle mogelijke varianten van secco en bege-
leid recitatief en het arioso zingen. René Jacobs hierover: 
“Vivaldi is een fantastische componist van recitatieven, beter 
dan veel van zijn tijdgenoten, omdat hij vaak geraffineerde 
harmonische modulaties toepast, ritmisch zeer flexibel is, en 
verder componeerde met de nadruk op het affect, op de uit te 
drukken emotie.”
En dirigent Andrea Marcon: “In Napels was men een grotere 
nadruk op de aria’s gaan leggen, ten nadele van de dramatische 
geloofwaardigheid. Met de aandacht voor het recitatief zette 
Vivaldi de Venetiaanse operatraditie voort die met Monteverdi 
was begonnen. Zijn tijdgenoten richtten zich op uiterlijkheden, 
hadden succes, maar zijn nu onbekend. Vivaldi en Händel 
bleven geloven in opera als drama, en overleefden daarmee de 

De vervreemdende, exotische klank van het psalterium in de aria ‘Hò nel 
petto un cor si forte’ verleent de muziek een hemelse en bijbels-religieuze 
sfeer. Of is het een verwijzing naar de Griekse en archaïsch-Byzantijnse 
folklore en karakteriseert het daarmee de Byzantijn Giustino?



1110 Eerste bedrijf
De Byzantijnse keizerin Arianna trouwt 
in Constantinopel met haar vertrouwe-
linge Anastasio en benoemt hem tot 
medekeizer. Het koninkrijk wordt 
echter bedreigd door de tiran Vitaliano, 
die Arianna ook begeert en van haar 
hand een voorwaarde tot vrede maakt. 
Bij weigering dreigt er oorlog. Anastasio 
bereidt zich nu voor om te gaan vech-
ten.
Op het platteland buiten Constantino-
pel verlangt de boer Giustino naar een 
roemrijk leven. Vermoeid van het 
zware werk valt hij in slaap. De godin 
Fortuna wekt hem en belooft Giustino 
eer en macht. De eerste gelegenheid 
daarvoor biedt zich aan wanneer hij 
Anastasio’s zuster Leocasta redt van een 
agressieve beer. Via haar krijgt hij 
toegang tot het keizerlijk hof.
Arianna besluit Anastasio te volgen 
naar het slagveld. Vitaliano’s broer 
Andronico, die verliefd is op prinses 
Leocasta, vermomt zich als vrouw en 
krijgt een positie als hofdame. Wanneer 
Arianna gevangen wordt genomen door 
Vitaliano, spoort haar man Anastasio 
Giustino aan, haar samen te gaan 
bevrijden. De aan het hof achtergeble-
ven Leocasta en Andronico zijn jaloers 
op elkaar vanwege beider vermeende 
belangstelling voor Giustino.
Wanneer de gevangengenomen Arianna 
Vitaliano resoluut blijft afwijzen in zijn 
militaire kamp, beveelt die zijn kapi-
tein, Polidarte, haar voor een zeemon-
ster te gooien. Arianna neemt in ge-
dachten ontroerd afscheid van 
Anastasio.

Vivaldi - Giustino
Dramma per musica di Nicolò Beregan

rolverdeling
Anastasio 
keizer van Byzantium

Arianna 
keizerin, zijn vrouw

Giustino 
landbouwer, dan keizer, broer van 
Vitaliano  en Anastasio

Leocasta 
zuster van Anastasio

Vitaliano 
tiran van Klein-Azië

Andronico 
broer van Vitaliano

Amanzio 
generaal van de keizerlijke troepen

Polidarte 
kapitein van Vitaliano’s lijfwachten

La Fortuna

binnenplaats in Aix-en-Provence zong, is op Youtube al tien 
miljoen keer bekeken (stand januari 2023). Hoezeer ook Vivaldi 
zelf overtuigd was van de kwaliteiten van deze muziek, blijkt 
uit het hergebruik ervan voor zijn adagio in het Tweede klarinet
concert ‘La Fenice’, waarin de klarinet de zanglijn speelt. (Luister-
tip: Martin Fröst met Concerto Köln.)
Aan het einde van het tweede bedrijf is het Giustino gelukt zijn 
prille geliefde Leocasta van de opdringerige Andronico te 
bevrijden. Hij laat haar naar het paleis brengen, waarna hij in 
de aria ‘Hò nel petto un cor si forte’ (Ik heb een krachtig hart in 
mijn borst) over het goedgezinde lot en zijn eigen moed en 
heldhaftigheid nadenkt. Deze aria is beroemd geworden van-
wege de obligate begeleiding met een psalterium (verwant aan 
citer, cimbalom of hakkebord). De vervreemdende, exotische 
klank van dit instrument, dat een directe afstammeling is van 
het Arabische tokkelsnaarinstrument qanun, verleent de 
muziek een hemelse en bijbels-religieuze sfeer (dixit Jacobs), 
terwijl het volgens Reinhard Strohm een verwijzing naar de 
Griekse en archaïsch-Byzantijnse folklore is en daarmee de 
Byzantijn Giustino karakteriseert. De pizzicati in de strijkers 
versterken dat allemaal nog eens. De chromatisch dalende 
strijkerslijnen aan het einde van de passages met psalterium en 
pizzicati – vlak voordat de zang inzet – hebben eveneens een 
sterk oriëntaalse kleur.

‘Horizontale diepgang’
Van het vooroordeel dat Antonio Vivaldi een oppervlakkige, 
onderhoudende componist was, kan nu hopelijk afscheid 
worden genomen. Het is zoals dirigent Andrea Marcon regelma-
tig beklemtoont: “Het lijkt een paradox, maar de diepgang van 
Vivaldi ligt in zijn profondità orizontale, in de harmonische 
horizontaliteit en de lange lijnen van zijn melodieën, en niet 
zozeer in verticale harmonieën. Hij was violist, en geen klaveci-
nist zoals Händel en Bach. Zijn lange frases krijgen hun vorm 
door ritmische lijnen. Het worden als het ware muzikale 
golven, die ergens te vergelijken zijn met de minimal music uit 
de twintigste eeuw.”

Willem Bruls
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Andrea Marcon
Dirigent, organist en klavecinist Andrea 
Marcon studeerde oude muziek aan de 
Schola Cantorum Basiliensis (Basel). In 
1997 richtte hij het Venice Baroque 
Orchestra op, in 2009 werd hij daar-
naast chef-dirigent van La Cetra Barock-
orchester Basel. Sinds seizoen 2013-
2014 heeft hij de artistieke leiding over 
het Orquesta Ciudad de Granada. 
Marcon trad op als gastdirigent bij Oper 
Frankfurt en het festival van Aix-en-
Provence, de Berliner Philharmoniker, 
een groot aantal Duitse radio-orkesten, 
het Orchestre Philharmonique de 
Monte Carlo, het Deens Nationaal 
Orkest, het Mozarteum Orchester 
Salzburg, het Luzerner Sinfonieorches-
ter, de Bamberger Symphoniker, Came-
rata Salzburg, het Mahler Chamber 
Orchestra, het Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, de Münchner Philhar-

moniker en het Freiburger Barock-
orchester. Hij trad veelvuldig op in 
ZaterdagMatinees in het Concert-
gebouw, maar dirigeerde ook Vivaldi’s 
Juditha triumphans bij De Nationale 
Opera in Amsterdam. De productie van 
Alcina in het Bolsjoj Theater in Moskou 
werd bekroond met de Casta Diva 
Award als beste Russische barokopera-
productie van 2018-2019. Tijdens de 
Händel-Festspiele Halle 2021 werd hem 
de Händel-Preis verleend. Zijn reper-
toire reikt van de barok tot Haydn, 
Mozart, Beethoven en Schubert, vroege 
Rossini-opera’s en symfonieën van 
Brahms en and Mahler. Voor zijn meer 
dan vijftig cd-opnamen ontving hij vele 
prijzen, waaronder de Preis der Deut-
schen Schallplattenkritik, Diapason 
d’Or, Choc du Monde de la Musique, 
Echo Klassik, de Edisonprijs en twee 
Grammy-nominaties. Andrea Marcon 
doceert klavecimbel, orgel en interpre-
tatie aan de Schola Cantorum Basilien-
sis en woont in Basel en zijn geboorte-
stad Treviso.
Eerder in de Matinee: Vivaldi Orlando 
(2008), Vivaldi Juditha triumphans (2009), 
Steffani & Pergolesi Stabat Mater (2010), 
Biber Battalia & Monteverdi Combat-
timento di Tancredi e Clorinda (2010), 
Vivaldi La Senna festeggiante (2011), 
Monteverdi Kerstvespers (2013), Vivaldi 
La fida ninfa (2015), Vivaldi Catone in Utica 
(2016), Händel Parnasso in festa (2016), 
Telemann Der Tag des Gerichts (2017), 
Caldara La concordia de’ pianeti (2018), Vi-
valdi L’Olimpiade (2019), werk van Corelli, 
Scarlatti, Vivaldi en Pez (2020), Giacomelli 
Merope (2022)

Derde bedrijf
Vitaliano en Andronico weten te ont-
snappen door van een toren naar 
beneden te klimmen.
Arianna, afgeluisterd door Amanzio, 
geeft Giustino de juwelen als beloning. 
Giustino waarschuwt Arianna voor 
jaloezie, maar ze is overtuigd van haar 
oprechte liefde voor haar man. Aman-
zio beschuldigt Arianna nu bij Anasta-
sio van ontrouw. Die verbant zijn 
vrouw en veroordeelt Giustino ter dood. 
Op weg naar de gevangenis neemt hij 
afscheid van Leocasta, die besluit hem 
te redden.
Amanzio’s doel is nu de Byzantijnse 
troon. Hij organiseert een gewapende 
opstand van zijn volgelingen. Giustino 
kan met de hulp van Leocasta ontsnap-
pen naar het bos. Daar valt hij in slaap. 
Als Vitaliano en Andronico hem vinden 
en hem willen doden, kondigt de stem 
van hun overleden vader aan dat 
Giustino hun verloren gewaande broer 
is. Giustino haalt hen over zich bij 
Anastasio aan te sluiten om zo samen 
de opstandige Amanzio neer te slaan.
Amanzio heeft zichzelf al tot keizer 
gekroond en Arianna en Anastasio ter 
dood veroordeeld. Met de soldaten 
bestormen de drie broers echter het 
paleis waar ze Amanzio overmeesteren. 
Vitaliano en Andronico zweren trouw 
aan Anastasio en krijgen vergiffenis. 
Giustino wordt benoemd tot medekei-
zer en trouwt met Leocasta.

Willem Bruls

Tweede bedrijf
Anastasio en Giustino lijden schipbreuk 
in een storm en bereiken zwemmend 
de kust. Polidarte heeft Arianna vastge-
ketend aan een rots en laat haar over 
aan het zeemonster dat hier altijd op 
zoek gaat naar voedsel. Als het beest 
verschijnt, roept Arianna om hulp. 
Giustino snelt toe, doodt het beest en 
bevrijdt haar. De door gewetenswroe-
ging geplaagde Vitaliano gaat op zoek 
naar Arianna maar komt te laat. Ze zijn 
allemaal al vertrokken op een nieuw 
schip waarmee generaal Amanzio was 
gearriveerd.
Terwijl Arianna trots de overwinning 
van Giustino meldt, wordt Leocasta 
jaloers, maar Andronico verzekert haar 
dat hij/zij niet amoureus in hem geïnte-
resseerd is. Na de beslissende veldslag 
die in het voordeel van Anastasio was 
geëindigd, kan Giustino Vitaliano 
gevangennemen. Anastasio’s generaal 
Amanzio, jaloers op het succes van 
Giustino, smeedt plannen tegen hem. 
Hij zaait bij Anastasio het zaadje van de 
jaloezie en beweert dat Arianna bijzon-
der in Giustino geïnteresseerd is.
De gevangengenomen Vitaliano pro-
beert weer de liefde van Arianna te win-
nen, maar zij wijst hem resoluut af. 
Anastasio geeft zijn vrouw de buitge-
maakte juwelen van Vitaliano. Als ze 
hem om meer beloningen voor Gius-
tino vraagt, wordt die nog jaloerser,
Andronico lokt Leocasta het bos in om 
haar te verkrachten. Giustino komt 
tussenbeide en arresteert hem. Leocasta 
en Giustino bekennen hun wederzijdse 
liefde.
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Marie Lys | Leocasta
Sopraan Marie Lys studeerde aan de 
Haute Ecole de Musique et Conserva-
toire de Lausanne en het Royal College 
of Music Londen, en won diverse 
concoursen. Ze was in Stadttheater 
Bern en tijdens de Internationale 
Händel Festspiele Göttingen te zien als 
Adelaide (Lotario), trad als Dorinda 
(Händels Orlando) aan tijdens Festival 
Castell de Peralada, als Dalinda (Ario
dante) tijdens het London Handel 
Festival en stond als Galatea (Händels 
Acis and Galatea) in de Opéra de Massy. 
In de Opéra de Lausanne was ze te zien 
als Lisa (Bellini’s La sonnambula), Adele 
(Die Fledermaus), Morgana (Alcina) en 
L’Amour (Orphée et Eurydice) en in het 
Grand Théâtre de Genève als Servilia 
(Mozarts La clemenza di Tito), Yniold 
(Debussy’s Pelléas et Mélisande) en Clorin-
da (Rossini’s La Cenerentola). Onlangs 
viel ze in voor Cecilia Bartoli in de 
titelrol van Händels Alcina tijdens 
Maggio Musicale Fiorentino. Lys werkte 
met dirigenten als Emmanuelle Haïm, 
Fabio Biondi en Diego Fasolis en was in 
2011 een van de oprichters van het 
Abchordis Ensemble.

Aeneas) in Teatro Comunale Alighieri 
(Ravenna). Hij vertolkte de titelrol in 
Händels Tamerlano in Teatr Wielki 
Poznan, Tolomeo (Giulio Cesare in Egitto) 
tijdens het Shanghai Baroque Festival, 
Febo (Caldara’s Dafne) in La Fenice en 
Oresde (Cavalli’s L’Oristeo) in de Opéra 
de Marseille. Hij was als Ottone (Hän-
dels Agrippina) te zien in Brisbane, 
maakte met dirigent William Christie 
een tournee met Händels Messiah, en 
vertolkte de partijen van L’umana 
fragilità (Il ritorno d’Ulisse in patria) en 
Ottone (L’incoronazione di Poppea) als deel 
van John Eliot Gardiners Monteverdi 
450-project, dat o.a. werd uitgevoerd 
tijdens de Salzburger Festspiele. Hij 
zong Idraspe (Cavalli’s Erismena) tijdens 
het Festival d’Aix-en-Provence en in de 
Opéra Royal de Versailles, en Ulisse 
(Sacrati’s La finta pazza) in de Opéra de 
Dijon. Onlangs stond hij als Tolomeo 
(Giulio Cesare in Egitto) in o.a. de Oper 
Leipzig en Théâtre des Champs-Elysées, 
en als Nerone (L’incoronazione di Poppea) 
in de Berliner Staatsoper.
Eerder in de Matinee: werk van Giorgi en 
Colonna (2019), Jommeli Requiem & Mo-
zart Requiem (2019), Monteverdi L’Orfeo 
(Pastore 2, 2020), Giacomelli Merope 
(Lisisco, 2022)

Shira Patchornik | Arianna
De Israëlische sopraan Shira Patchornik 
studeerde zang in Tel Aviv en Leipzig. 
In 2021 won zij de eerste prijs en de 
publieksprijs bij het barokoperacon-
cours Pietro Antonio Cesti en de eerste 
prijs bij het Concours Corneille. Pat-
chornik heeft Mozartrollen als Pamina, 
Susanna en Zerlina op haar repertoire, 
maar ook Micaëla (Carmen), Morgana 
(Händels Alcina), Gretel (Humperdinck) 
en Oscar (Verdi’s Un ballo in machera). Ze 
trad op in operahuizen als de New 
Israeli Opera, de Deutsche Oper am 
Rhein, het Hessische Staatstheater in 
Wiesbaden (waaraan ze in de jaren 
2018-2020 verbonden was), het Theater 
an der Wien, het Teatro Regio di Torino 
(titelrol in Grigory Frids Anne Frank), het 
Theater Heidelberg, de Komische Oper 
Berlin, Oper Leipzig en de Bregenzer 
Festspiele (Tatjana in Tsjaikovski’s 
Jevgeni Onegin, Contessa Ceprano in 
Rigoletto). Met het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor zong 
zij in februari 2022 in Händels Solomon.

Carlo Vistoli | Giustino
Countertenor Carlo Vistoli studeerde 
o.a. aan de Universiteit van Bologna en 
debuteerde als Sorceress (Dido and 

Valer Sabadus | Anastasio
Countertenor Valer Sabadus studeerde 
aan de Hochschule für Musik und 
Theater München en debuteerde onder 
de baton van Riccardo Muti in Salzburg 
en Wenen in Jommelli’s Demofoonte. Hij 
zong de titelrol in Rinaldo tijdens de 
Händel-Festspiele Halle, stond in de 
Oper Frankfurt als Ruggiero (Vivaldi’s 
Orlando furioso) en Endimione (Cavalli’s 
La Calisto), en trad als Semira aan in 
Vinci’s Artaserse in o.a. de Opéra de 
Lausanne, Theater an der Wien en Oper 
Köln. In het Badisches Staatstheater 
was hij te zien als Händels Teseo en als 
Armindo in diens Parténope, in Theater 
Basel als Ruggiero (Alcina), in het Grand 
Théâtre de Genève in de titelrol van 
Cavalli’s Giasone en met Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch als Orfeo 
(Glucks Orfeo ed Euridice) tijdens de 
Gluck Festspiele in Nürnberg. Sabadus 
betreedt ook graag minder gebaande 
paden; zo werkte hij samen met de 
Duitse rapper Samy Deluxe, componist 
en zangeres Dima Orsho en het Turkse 
Pera Ensemble. Bij De Nationale Opera 
was hij te zien als Giuliano in Cavalli’s 
Eliogabalo.
Eerder in de Matinee: Vinci Artaserse 
(Semira, 2014)
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val Sinfonia en Périgord, XXXI Festival 
della Valle d’Itria, Festival Valloire 
baroque en de BarockTage in de Berli-
ner Staatsoper. Giangrande werkte met 
dirigenten als Leonardo García Alarcón 
en Christina Pluhar.
Eerder in de Matinee: Monteverdi L’Orfeo 
(Apollo, 2020)

Martina Licari | Fortuna
Sopraan Martina Licari begon haar 
carrière in het kinderkoor van Teatro 
Biondo Stabile in Palermo en studeerde 
zang aan het conservatorium aldaar. Ze 
nam succesvol deel aan diverse interna-
tionale zangcompetities, zoals de Voci 
Olimpiche en de International Singing 
Competition for Baroque Opera Pietro 
Antonio Cesti. Ze debuteerde in Teatro 
La Fenice in Venetië als Second Woman 
in Henry Purcells Dido and Aeneas en 
vertolkte in Teatro Olimpico di Vicenza 
de rollen van Morgana in Händels Alcina 
en Ismene in Mozarts Mitridate, Rè di 
Ponto; ook trad ze tijdens het Reate-
festival aan als Ersilia in Domenico 
Cimarosa’s Le astuzie femminili. Licari 
werkte met dirigenten als Tito Cecche-
rini, Luca Oberti en Alessandro De 
Marchi, en met regisseurs als Giovanni 
di Cicco en Cesare Scarton.

bourne Festival als Nireno (Giulio Cesare 
in Egitto).
Eerder in de Matinee: Händel Parnasso in 
Festa (Orfeo, 2016), Giacomelli Merope 
(Epitide, 2022)

Alessandro Giangrande 
Andronico / Polidarte
De Italiaanse countertenor Alessandro 
Giangrande studeerde aan het Conser-
vatorium van Monopoli en voltooide 
tevens een studie economie aan de 
Universiteit van Bari. Op zijn repertoire 
staan met name Monteverdi-werken; zo 
was hij te zien in de befaamde L’Orfeo-
productie van Trisha Brown en René 
Jacobs tijdens het Festival d’Aix en 
Provence, zong hij Ottone (L’incoro
nazione di Poppea) tijdens het Festival 
d’Ambronay, en stond hij in Robert 
Carsens productie van L’Orfeo in de 
Opéra de Lausanne. Hij zong Andro-
nico/Polidarte tijdens het Festival 
International d’Opéra Baroque de 
Beaune en in de Opéra de Lausanne, en 
was als Apollo te zien in Mozarts Apollo 
et Hyacinthus in Teatro Litta in Milaan. 
Giangrande is een graag geziene gast op 
veel gerenommeerde festivals, en was 
onder meer te beluisteren tijdens het 
Utrechtse Festival Oude Muziek, Festi-

neti (Mercurio, 2018), De Rossi Il sacrifizio 
di Abramo (Abramo, 2018), A. Scarlatti 
Telemaco (Mentore, 2022)

Kangmin Justin Kim | Amanzio
De Koreaans-Amerikaanse countertenor 
Kangmin Justin Kim studeerde o.a. aan 
de Royal Academy of Music Londen en 
debuteerde als Menelao (Cavalli’s Elena) 
tijdens het Festival d’Aix-en-Provence. 
Hij stond in de Opéra Comique als Prins 
Orlofsky (Die Fledermaus), zong Sesto (La 
clemenza di Tito) in de Opéra national de 
Montpellier, Oreste (Offenbachs La belle 
Hélène) in Théâtre du Châtelet, Enea 
(Vinci’s Didone abbandonata) tijdens het 
Barock-Fest Winter Schwetzingen, en 
Cherubino (Le nozze di Figaro) en de 
titelrol in Kalitzke’s Pym in Theater 
Heidelberg. Hij vertolkte de rol van 
Cesare (Vivaldi’s Catone in Utica) in de 
Oper Köln, Speranza (L’Orfeo) tijdens de 
Salzburger Festspiele, in de Opéra de 
Dijon en in La Fenice, waar hij terug-
keerde als Nerone (L’incoronazione di 
Poppea), Ottone (Vivaldi’s La Griselda) en 
Hyacinthus in Mozarts Apollo et Hyacin
thus. Hij trad in de Wiener Staatsoper 
aan als Nummer Zwei in Henze’s Das 
verratene Meer, in ROH Covent Garden 
als Cherubino en tijdens het Glynde-

Emiliano Gonzalez Toro | Vitaliano
De Zwitserse tenor Emiliano Gonzalez 
Toro studeerde zang en hobo in Ge-
nève, Lausanne en Londen. Aanvanke-
lijk was hij vooral als concertzanger 
actief, maar de laatste jaren is hij 
veelvuldig op de operapodia te vinden. 
Zo zong hij de titelrol in Rameaus Platée 
in de Opéra national du Rhin, Giuliano 
(Händels Rodrigo) in Theater an der 
Wien en Linfea (Cavalli’s La Calisto) in 
de Bayerische Staatsoper, waar hij 
onlangs ook aantrad als Don Curzio in 
Le nozze di Figaro. In de Opéra de Lau-
sanne was hij te zien als Vitaliano in 
Legrenzi’s Il Giustino en in de titelrol van 
Lully’s Phaëton, en hij stond als Iro 
(Cavalli’s Elena) op het Festival d’Aix-en-
Provence, waar hij terugkeerde als Don 
Basilio/Don Curzio (Le nozze di Figaro). 
Hij vertolkte de rol van Arnalta in 
Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea in 
Opernhaus Zürich en zong Eumene 
(Cavalli’s Il Xerse) in Lille, Caen en 
Wenen. Bij De Nationale Opera trad hij 
o.a. aan als Lenia in Cavalli’s Eliogabalo.
Eerder in de Matinee: Vivaldi Farnace 
(Aquilo, 2012), Leo Iudica me Deus & 
Traetta Stabat Mater (2013), Bach Hohe 
Messe (2013), Vivaldi Catone in Utica (Ca-
tone, 2016), Caldara La concordia de’ Pia-
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18 19zaterdag 11 februari, 14.15-ca 16.30 uur
Concertgebouw Amsterdam

GEESTVERWANTEN: 
SCHUMANN EN VERHULST
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Aapo Häkkinen dirigent
Zoltán Pad koordirigent

Nikki Treurniet sopraan
Marianne Beate Kielland alt
Patrick Grahl tenor
Konstantin Grimmel bariton

Schumann Nachtlied
Bach/Schumann Cantate Herr, gehe nicht 
ins Gericht, BWV 105
Verhulst Mis opus 20

Johannes Verhulst? Deze Nederlandse 
vriend van Robert Schumann schreef met 
zijn Mis een van de indrukwekkendste 
composities van negentiende-eeuws 
Neder land. Wist u dat Verhulst als een 
van de eersten Bachs Matthäus in ons 
land dirigeerde?

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

Verhulst aan de top
Schumann en de zes jaar jongere 
Verhulst (1816-1891) manifesteerden 
zich ook als dirigent. Verhulst was de 
belangrijkste componist die Nederland 
in de eerste helft van de negentiende 
eeuw heeft voortgebracht. In de tweede 
helft van de eeuw regeerde hij als 
dirigent bovendien over het muziek-
leven van zowel Amsterdam als Den 
Haag.

Schumann en zijn idool Bach
Verhulst was een groot bewonderaar 
van Händel en bewerkte diens oratoria 
voor zijn kooruitvoeringen. Schumann 
was muziekdirecteur in Düsseldorf, 
waar hij grote moeite had met recalci-
trante orkestleden. Maar met zijn 
koorleden kon hij, bijgestaan door zijn 
vrouw Clara aan de piano, goed over-
weg. Voor hen schreef hij ballades en 
bewerkte hij cantates van zijn idool 
Bach. Schumann schreef lovende 
woorden over Verhulst in het Neue 
Zeitschrift für Musik. Hier vinden de twee 
elkaar in de Mis die Verhulst als jonge 
kerel schreef, en de Nederlandse 
première van Schumanns orkestratie 
– inclusief klarinet – van Bachs Can
tate 105.

EERSTE VIOOL
Eva Saladin concertmeester
Johannes Frisch
German Echeverri Chamorro
Christoph Rudolf

TWEEDE VIOOL
Katharina Heutjer aanvoerder
Petra Melicharek
Cecilie Valter
Sonoko Asabuki

ALTVIOOL
Joanna Michalak aanvoerder
Giovanni Simeoni

CELLO
Alex Jellici aanvoerder
Johannes Kofler

CONTRABAS
Ján Krigovský

HOBO
Georg Fritz
Olga Marulanda

FAGOT
Carles Cristobal

HOORN
Alessandro Denabian
Elisa Bognetti

TROMPET
Martin Sillaber
Thomas Steinbrucker

PAUKEN
Philip Tarr

KLAVECIMBEL
Andrea Buccarella

THEORBE 
Daniele Caminiti

PSALTERIUM
Franziska Fleischanderl

BAS (SLOTKOOR)
Alexander de Jong

LEIDING & KLAVECIMBEL
Andrea Marcon
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historische instrumenten, de uitvoe-
ringspraktijk en de historische omge-
ving van de gespeelde werken. Daar-
voor werd La Cetra al in 2009 de 
Europese Prijs voor Oude Muziek 
verleend. La Cetra is ook als opera-
orkest werkzaam. Samen met Theater 
Basel realiseert het orkest ieder seizoen 
een barokoperaproductie. De Nationale 
Opera in Amsterdam engageerde La 
Cetra en Andrea Marcon voor Vivaldi’s 
Juditha triumphans in 2019.
Eerder in de Matinee: Monteverdi Kerst-
vespers (2013), Vivaldi La fida ninfa 
(2015), Vivaldi Catone in Utica (2016), 
Händel Parnasso in festa (2016), Caldara 
La concordia de’ pianeti (2018), Vivaldi 
L’Olimpiade (2019), Giacomelli Merope 
(2022)

zangersbiografieën: Marijne Thomas

La Cetra Barockorchester Basel
De naam van La Cetra Barockorchester 
Basel is ontleend aan Antonio Vivaldi’s 
Vioolconcert opus 9 ‘La Cetra’ (de lier). Het 
staat voor het kernrepertoire van het 
orkest: de Italiaanse instrumentale 
muziek van de achttiende eeuw. Be-
halve concertante opera’s en repertoire 
uit de Italiaanse renaissance en barok 
richt La Cetra zich op de uitvoering van 
grote werken voor koor en orkest vanaf 
de renaissance tot in de klassieke 
periode. La Cetra treedt op in geheel 
Europa, in Azië en Zuid-Amerika. 
Andrea Marcon leidt het orkest sinds 
2009. Op zijn initiatief ontstond het 
gelijknamige koor. Het credo van La 
Cetra luidt: zogeheten ‘oude muziek’ 
dichtbij de mensen van nu te brengen, 
na wetenschappelijk achtergrondonder-
zoek, intensieve bestudering van 
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20 zaterdag 25 februari, 14.15-ca 15.30 uur
Concertgebouw Amsterdam

THE SACRED VEIL VAN 
ERIC WHITACRE
Groot Omroepkoor
Eric Whitacre dirigent

Quirine Viersen cello
Nicolas van Poucke piano

Numan 3 Haiku
Whitacre The Sacred Veil 
(opdrachtwerk Los Angeles Master 
Chorale, Grant Gershon, Monash Univer-
sity/Academy of Performing Arts en NTR 
ZaterdagMatinee - Nederlandse première)

Na een geslaagd eerder optreden in de 
Matinee keert de ‘klassieke popster’ Eric 
Whitacre terug bij het Groot Omroepkoor. 
Nu met het omvangrijke The Sacred Veil.

‘Memento mori’ van Eric Whitacre
Voor koorliefhebbers heeft componist/
dirigent Eric Whitacre de status (en de 
looks) van een popster. De typische 
Whitacre-sound vormt het geheim van 
zijn succes: zijn werk is toegankelijk 
maar toch hedendaags, en spreekt 
daardoor een grote groep muzieklief-
hebbers aan. Voor The Sacred Veil werkte 
Whitacre samen met zijn jeugdvriend 
en vaste dichter Charles Anthony 
Silvestri. In zijn tekst verwerkt Silvestri 
de ziekte en voortijdige dood van zijn 
vrouw Julie; de persoonlijk getinte 
gedichten vertellen over de emoties, de 
strijd en de weg naar haar overlijden 
– als een memento mori.

Toek Numan: vrede met haiku’s
De tijdloze haiku’s van de Japanse 
dichter Basho vormden de basis voor 
het koorwerk 3 Haiku van Toek Numan. 
De Nederlandse componist koos gedich-
ten uit rondom het thema ‘vrede’ – 
rijke, pakkende beelden, bijna tekstu-
ele foto’s, zo noemt Numan de eeuwen-
oude teksten. Het is zijn wens dat de 
luisteraar zich met deze muziek een 
moment kan laten meevoeren op de 
stroom van zijn eigen associaties, 
gevoelens en gedachten.

 CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE
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