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Purcell Choir
Orfeo Orchestra
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Télaïre Judith van Wanroij sopraan
Phébé Véronique Gens sopraan
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Pollux Tassis Christoyannis bariton
Minerve/Une Constellation Olivia Doray sopraan
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1er Athlète/Grand-Prêtre Attila Varga-Tóth tenor

Jean Philippe Rameau 1683-1764

Castor et Pollux
tragédie lyrique in vijf aktes en een proloog
libretto Pierre-Joseph Bernard
première Parijs, Theâtre du Palais Royal, 24 oktober 1737
oorspronkelijke versie

pauze in akte 2, na nr.17 (ca. 14.15 uur)
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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!

Wat hebben de mythologische figuren Helena, Clytaemnestra, 
Castor en Pollux met elkaar gemeen? Allerlei verhalen doen 
hierover de ronde. In ieder geval zijn ze kinderen van dezelfde 
moeder: Leda, gemalin van de Spartaanse koning Tyndareus. 
Maar hoe zit het met de afstamming aan vaderskant? Jupiter 
begeerde Leda, die in de gedaante van een gans aan hem 
probeerde te ontsnappen. Maar daar laat een oppergod zich 
niet door weerhouden: veranderd in een zwaan bedreef hij met 
haar de liefde. Niet veel later legde zij twee eieren. Uit het ene, 
goddelijke, kwamen Pollux en Helena, uit het andere, mense-
lijke, Castor en Clytaemnestra. Mercurius zou de twee jongens 
van het onbewoonde rotseilandje Pafnos, dat alleen door de 
lucht te bereiken is, naar de bewoonde wereld hebben ge-
bracht.
Tyndareus geldt in veel versies van de mythe als biologische 
vader van Castor en Clytaemnestra. Als gevolg daarvan zijn 
deze twee sterfelijk, in tegenstelling tot Pollux en Helena, die 
Jupiter als vader hebben. Hoe dan ook, in alle varianten is 
Pollux onsterfelijk. De veelgebruikte naam Dioscuren – letter-
lijk ‘zonen van Jupiter’ – voor het (half )broederpaar Castor en 
Pollux verplaatst Tyndareus als verwekker naar de zijlijn. 
Eigenlijk hebben zij pas recht op deze titel nadat ze allebei 
door Jupiter vergoddelijkt zijn en hij dus ook Castor als zoon 
heeft aangenomen.
Het gegeven dat Castor en Pollux tweelingen zijn, zou verband 
kunnen houden met het historische feit dat in Sparta vaak 
twee koningen aan de macht waren: in geval van oorlog trok de 
ene eropuit als legeraanvoerder, terwijl de andere in het land 
op zijn post bleef. 
Elk van de stoere broers heeft zijn specialisme: Castor is be-
roemd als strijder te paard, de sterke Pollux als bokser en 
worstelaar. Samen nemen ze deel aan diverse avontuurlijke 
acties, zoals de jacht op het Calydonische zwijn en de tocht van 
de Argonauten.

CASTOR EN POLLUX,  
DE ONAFSCHEIDELIJKE TWEELINGBROERS

62e seizoen 4 maart 2023

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

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, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen 
hoboïst Bart Schneemann en het Nederlands Blazersen-
semble; zij duiken in de muziek van Erik Satie. De Ameri-
kaan Ben Kim en leden van het Concertgebouw Kamer-
orkest spelen een deel uit Mozarts 24ste pianoconcert, 
inclusief een door Kim zelf gecomponeerde cadens. 
zondag 5 maart, 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.
  NPOKLASSIEK.NL/PODCASTS/MARKANTE-MAESTROS

Verleng of bestel uw 
abonnement 23|24!
De Matineebrochure voor 
seizoen 2023-2024 is uit. 
Vanaf dinsdag 28 febru-
ari, 10.00 uur kunt u uw 
passe-partouts en series 
verlengen. De verleng-
termijn duurt tot en met 
vrijdag 31 maart 2023. 
Na die datum vervalt het 
verlengingsrecht op een 
vaste stoel in een serie. 
Karina Canellakis diri-
geert Wagners Siegfried, 
Kent Nagano keert terug 
met een ‘authentieke’ 
Walküre, Markus Stenz 
dirigeert Alice in Wonder
land van Unsuk Chin. En 
natuurlijk veel meer!
  CONCERTGEBOUW.NL/

NTR-ZATERDAGMATINEE

Geen bloemen
Dirigenten en solisten 
krijgen na afloop van een 
concert geen bloemen 
uitgereikt. Het Concert-
gebouw, het Concert-
gebouworkest, het 
Nederlands Philharmo-
nisch Orkest en de NTR 
ZaterdagMatinee hebben 
dit besluit begin 2023 
gezamenlijk genomen, 
als kleine bijdrage in het 
ontzien van het milieu.



4 5hiervoor beloond met hun apotheose staan zij, beiden vergod-
delijkt, als sterren aan de hemel in het dierenriemteken Twee-
lingen. Lichaam en geest, mens en godheid zijn nu in volmaakt 
evenwicht.
De twee sterren gaan onder, maar komen ook weer op. Wan-
neer mensen in nood hen aanroepen, zijn zij als snelle ruiters 
of als gevleugelde wezens weldra ter plaatse. Vaak redden zij 
schepen uit stormen. Als zeevarenden bovenop de mast het 
zogeheten Sint-Elmusvuur als vuurbollen zien, dan weten ze 
dat de reis vanaf dat moment voorspoedig zal verlopen, dankzij 
Castor en Pollux.
Over de symboliek rond de twee vrouwen waar het in de opera 
Castor et Pollux om draait, nog het volgende: Hilaeira/Télaïre (‘de 
stralende’) is de volle maan, Phoebe/Phébé (‘de reine’) de sikkel 
van de nieuwe maan.

Rameau – van Dijon naar Parijs
Jean-Philippe Rameau (Dijon 1683-Parijs 1764) zou pas op zijn 
50ste doorbreken als operacomponist. Zijn vader was organist 
en gaf zijn kinderen een grondige muzikale opvoeding. Jean-
Philippe ging zelfs zozeer op in de muziek dat hij van school 
werd gestuurd. In plaats van te worden opgeleid tot jurist, zoals 
zijn ouders hadden gewenst, mocht hij zich ontwikkelen als 
musicus. Hij speelde orgel, klavecimbel en viool, en verdiepte 
zich in het contrapunt.
Na een korte studiereis naar Milaan (1701) keerde hij als violist 
van een reizend theatergezelschap terug naar Frankrijk, waar 
hij vervolgens als organist werkte. Om zijn vader op te volgen 
dook hij in 1709 weer op in Dijon; na twee jaren in Lyon 
(1713-1715) werd hij organist van de kathedraal in Clermont-
Ferrand (1715-1722).
En toen vond hij dat het tijd werd voor Parijs. Sommige bron-
nen melden een rare anekdote, volgens welke Rameau op een 
ludieke manier zijn ontslag zou hebben geforceerd door tijdens 
een plechtige dienst als een wildeman allemaal foute noten te 
spelen met alle registers open. Aangezien dit sterke verhaal ook 
wordt verteld over zijn broer Claude, die eveneens organist was, 
moet het naar het rijk der fabelen worden verwezen: tweemaal 
zo’n incident binnen één familie is onwaarschijnlijk, bovendien 
past het totaal niet bij het serieuze karakter van Jean-Philippe.

Een cruciaal gewapend conflict wordt veroorzaakt doordat 
Castor en Pollux de vrouwen Hilaeira (Télaïre bij Rameau) en 
Phoebe (Phébé) hebben ontvoerd, die als bruiden waren be-
stemd voor de Messeense tweelingen Idas en Lynceus (Lincée). 
In de strijd sneuvelen Idas, Lynceus en Castor.

Symboliek
Aan (kosmische) symboliek is ook in deze verhalen geen ge-
brek. Om een wirwar aan interpretaties te vermijden volg ik 
hier in grote lijnen de boeiende visie van auteur Florence Fabrè-
gue. Jupiter vertegenwoordigt als een smetteloos witte zwaan 
het mannelijke en bevruchtende daglicht. Hij paart met een 
gans (Leda), die staat voor het vrouwelijke maanlicht. 
Castor en Pollux dragen op sommige afbeeldingen een halfron-
de, helmachtige kap (‘pilos’) op hun hoofd, die verwijst naar 
het ei waaruit elk van hen is geboren. Soms schittert er een ster 
op de punt van hun hoofddeksel. Hoewel de ene jongen godde-
lijk is en de andere niet, zien zij elkaar onvoorwaardelijk als 
tweelingbroers, verbonden door een grote liefde.
Van India – via Ierland, Sicilië en Afrika – tot Zuid-Amerika 
vertelt men over tweelinggoden, die jong, mooi, onversaagd en 
behulpzaam zijn. Volgens de Kelten kwamen wezens vanuit de 
andere wereld tot ons als zwanen die door een gouden kettink-
je met elkaar verbonden zijn.
Het idee van de tegenstellingen tussen het broederpaar geeft 
hun bestaan een extra verdieping. Het uiteindelijk samengaan 
van de twee in de laatste fase is het resultaat van het werken 
aan een innerlijke eenwording. Fabrègue slaat dan een brug 
naar de dualiteit in de mens: materie versus geest, donker 
versus licht, aards versus hemels. Vaak wordt het goddelijke, 
verlichte in ons overschaduwd door onze al te menselijke 
kanten.
Volgens een bepaalde versie van de mythe vertoeven beide 
broers na de dood van Castor vrijwillig een halfjaar op de 
Olympus en een halfjaar in de onderwereld, hoewel Jupiter zijn 
zoon Pollux wilde meenemen naar de Olympus. Zo nemen zij 
samen deel aan licht en duisternis, aan vreugde en lijden. De 
boodschap: materie en geest moet je niet scheiden. Ze horen bij 
elkaar, wat er ook gebeurt. Het ene is niet beter dan het andere; 
door trouw en medelijden zijn de twee verbonden. Door Jupiter 

Jean-Jacques Caffieri 
(1725-1792): Jean-
Philippe Rameau 
(1760) 
coll. Musée des 
beaux-arts, Dijon



6 7werd Rameau benoemd tot ‘Compositeur du cabinet du roy’ en 
kort voor zijn overlijden werd hij in de erfelijke adelstand 
verheven.

Castor et Pollux
‘De Académie Royale de Musique bracht 
op 24 oktober [1737, FV] de première van 
de tragedie van Castor en Pollux, onder 
overweldigende belangstelling – niet 
verwonderlijk gezien de roem van de 
componist; het succes dat Monsieur 
Rameau had geoogst bij zijn twee eerdere 
opera’s [Hippolyte et Aricie en Les Indes 
galantes, FV] schiep grote verwachtingen 
ten opzichte van zijn derde. Het is niet 
aan ons om te beoordelen of deze werden 
waargemaakt: het publiek is het er nog 
niet over eens en zij hebben hier het 
laatste woord...’ 
Aldus een recensie in Le Mercure naar 
aanleiding van Castor et Pollux, een mees-
terwerk dat kennelijk niet iedereen als zodanig erkende. Het 
was voornamelijk de strijd tussen de ‘Lullisten’ en de ‘Ramis-
ten’ die ook nu een onverdeeld succes in de weg stond. Som-
mige getuigen spraken van ‘extrèmement applaudi’, andere 
daarentegen over ‘succès médiocre’ of ‘tombé à plat’. Vandaar 
dat Castor et Pollux na de eerste voorstellingsreeks voor zeven-
tien jaar van de speellijst verdween. Wederom niet uit het veld 
geslagen kondigde Rameau aan dat hij een compositieschool 
ging oprichten: hij wist heel goed waar hij mee bezig was!
Pas na een grondige revisie in 1754 sloeg het stuk aan en het 
zou zelfs tot in de jaren tachtig van de achttiende eeuw reper-
toire houden. Het libretto van Pierre-Joseph Bernard werd 
overigens alom geprezen, zowel in de eerste als in de tweede 
editie. Voor de operageschiedenis in Frankrijk en ook daarbui-
ten werd Castor et Pollux uiteindelijk van groot belang; de 
invloed op Gluck, Berlioz en Wagner is onmiskenbaar. Debussy 
was dolenthousiast toen hij kennis had gemaakt met Hippolyte 
et Aricie en Castor et Pollux, die begin twintigste eeuw opnieuw 
werden uitgevoerd.

In Parijs verscheen in 1722 zijn eerste theoretische werk, Traité 
de l’harmonie, waarmee hij grote bekendheid verwierf. Hij gaf 
klavecimbellessen en componeerde veel repertoire voor dat 
instrument, maar zijn hart ging uit naar de opera. 

Rameaus operadebuut
De term ‘opera’ omvatte in Frankrijk ten tijde van Rameau 
onderling subtiel verschillende genres, zoals ‘tragédie en 
musique’, ‘tragédie lyrique’, ‘opéra-ballet’ en ‘comédie-ballet’. 
Met al deze vormen hield hij zich bezig, waarbij hij een sterke 
voorkeur had voor de ‘tragédie lyrique’, zoals Jean-Baptiste 
Lully (1632-1687) die definitief had vormgegeven. Kenmerkend 
zijn de majestueuze ouverture, de vloeiende recitatieven en de 
organische manier waarop dansen en ‘divertissements’ (thea-
trale stukjes met zang en/of dans) deel uitmaken van het 
geheel. Poëtische en dramatische elementen hebben een hoge 
prioriteit, waarbij ook het orkest een belangrijke rol speelt, 
bijvoorbeeld in gevechtsscènes of stormen. Tussen Lully en 
Rameau loopt een ontwikkelingslijn via bekende en minder 
bekende componisten als Pascal Colasse, André Campra, 
Jean-Joseph Mouret, Marc-Antoine Charpentier en Michel-Ri-
chard Delalande.
De Bijbelse opera Jephté van Michel Pignolet de Montéclair trof 
Rameau in 1732 zozeer dat hij overging tot het scheppen van 
zijn eigen eerste opera, Hippolyte et Aricie. Dit werk gaf de aanzet 
tot een polemiek tussen de aanhangers van Lully, die het te 
modern en niet ‘Frans’ genoeg vonden, en die van Rameau, die 
hun held als de Orpheus van hun tijd zagen. Rameau was een 
aanhanger van het met name door François Couperin (1668-
1733) ingevoerde principe van de ‘goûts réunis’: het harmoni-
eus vermengen van Italiaanse en Franse stijlelementen.
In verband met Hippolyte et Aricie werd het woord ‘baroque’ voor 
het eerst gebruikt om een muziekstuk te (dis)kwalificeren in de 
zin van ‘vergezocht, grillig, vormeloos’. De zangers vonden hun 
partijen veel te moeilijk en de teleurgestelde componist zag 
zich genoodzaakt allerlei concessies te doen om de productie te 
redden. Rameau liet zich echter niet ontmoedigen en bleef zich 
vanaf dat moment vooral toeleggen op de muziektheorie en op 
het muziektheater. Op beide terreinen was hij zeer productief; 
zijn leven stond geheel in dienst van de toonkunst. In 1745 

Giovanni Battista 
Cipriani (1727–1785): 
Castor en Pollux, de 
hemelse tweelingen 
coll. National Trust, 
Castle Coole (1783)



8 9apprêts’ uit Akte I; fluiten en strijkers ondersteunen de zanger 
in een rustig golvende gepunctueerde beweging.
Met Phébés wanhoopskreten ‘Castor revoit le jour... Soulevons 
tous les Dieux’ begint Akte V. Pollux is de enige die een mo-
ment stilstaat bij haar treurige lot (‘L’enfer n’aura qu’une 
victime’), voordat Jupiter in een plechtige scène de vergoddelij-
king van Castor en Pollux afkondigt (‘Palais de ma grandeur... 
Tant de vertus’). Een groots spektakel van sterren en planeten 
sluit de opera feestelijk af. Mooi detail: voor de Entrée des 
Astres grijpt Rameau terug naar het eerste deel van de Ouver-
ture.

Frits Vliegenthart

De eerste versie
Tegenwoordig geldt juist de eerste versie van Castor et Pollux, die 
vandaag op het programma staat, in brede kring als de beste 
van de twee: ze is compacter van opzet, bevat mooiere aria’s en 
de divertissements zijn beter uitgewerkt. Het moet destijds een 
levendige ‘show’ geweest zijn, met de meest vooraanstaande 
vertolkers van toen. Tot de vele medewerkenden van wie de 
namen in het originele libretto worden opgesomd, behoren 
‘acteurs chantants’, ‘acteurs chantants dans les choeurs’ en 
‘personnages dansants’. In het uitgebreide orkest voegen de 
blazers rijkgekleurde, melodieuze lijnen toe.
Het ene hoogtepunt volgt na het andere, laten we er een paar 
aanstippen. De Proloog is een verwijzing naar de Vrede van 
Wenen (1736), waarmee er een einde kwam aan de Poolse 
Successieoorlog. In de symfonie tijdens het neerdalen van Mars 
en Vénus contrasteert de militante trompet mooi en zinvol met 
de lieflijke fluit. Het divertissement bevat de beroemde ‘Tam-
bourin’, later door Rameau hergebruikt in zijn Pièces de clavecin 
en concerts. 
Een heel andere sfeer ademt het begin van Akte I, met de 
klaagzang van de Spartanen ‘Que tout gémisse’, die voor Ra-
meaus eigen uitvaart zou worden bewerkt tot een Kyrie. Vorste-
lijk beheerst uit Télaïre haar verdriet in wat misschien Ra-
meaus allermooiste aria is: ‘Tristes apprêts, pâles flambeaux’, 
met een opmerkelijke partij voor de fagot.
Pollux’ tweestrijd, die de toon zet voor Akte II (‘Nature, 
Amour...’), wordt gevoelvol ondersteund door het ‘zuchtende’ 
orkest, dat een voor die tijd uitvoerige inleiding laat horen. Zou 
Wagner veel later bij het schrijven van de muziek voor zijn 
Bloemenmeisjes in Parsifal gedacht hebben aan de verleidelijke 
klanken van de dienaressen van Hébé (‘Qu’Hébé de fleurs...’)?
Heftig gaat het eraan toe in Akte III, die zich afspeelt bij de 
poorten van de onderwereld, en waarin de temperamentvolle 
Phébé op de voorgrond treedt. In het terzet met koor ‘Sortez 
d’esclavage/ Tombez, rentrez dans l’esclavage...’ proberen 
Phébé, Télaïre en Pollux – elk met haar of zijn eigen doel voor 
ogen – de helse demonen naar hun hand te zetten. Dezen 
antwoorden met het dreigende ‘Brisons tous nos fers’.
Castors melancholieke ‘Séjour de l’éternelle paix’, waarmee 
Akte IV opent, is een waardige tegenhanger van Télaïres ‘Tristes 

Jean Lemaire (1598-1659): Ruïnelandschap met de Dioscuren en Colosseum 
coll. Kunsthistorisches Museum Wenen



11en zij valt flauw in de armen van 
Castor. Jupiter daalt neer op zijn ade-
laar; hij ontslaat Castor van zijn gelofte 
en Pollux zal terugkeren naar de aarde. 

De hemel gaat open, we zien de Dierenriem 
en de Zon op zijn wagen. In de verte ligt het 
paleis van de Olympus, met daarin de 
verzamelde goden. 
Jupiter looft de broederliefde van 
Castor en Pollux en beloont beiden met 
onsterfelijkheid: als het sterrenbeeld 
Tweelingen zullen zij stralend aan de 
nachtelijke hemel staan. Ook Télaïre 
krijgt een plaats tussen de goden.

Frits Vliegenthart

plaats te wisselen afwijst. Uiteindelijk 
gaat Castor toch akkoord, op voorwaar-
de dat zijn terugkeer op aarde slechts 
één dag zal duren. Mercure brengt hem 
naar de bovenwereld, onder protest van 
de geesten.

Akte V
Een mooi landschap in de omgeving van 
Sparta.
Phébé roept Jupiter aan: als hij de 
hereniging van Castor en Télaïre, die 
ten koste gaat van Pollux, niet onge-
daan maakt, zal zij zelf afdalen naar de 
hel. Télaïre begroet Castor vol vreugde, 
evenals de Spartanen. Maar dan lijkt 
het moment van het afscheid gekomen 

Akte II
Voorportaal van de tempel van Jupiter, waar 
alles in gereedheid is gebracht voor een offer.
Pollux wordt heen en weer geslingerd 
tussen zijn broederliefde voor Castor en 
zijn gevoelens voor Télaïre; uiteindelijk 
zwicht hij voor haar smeekbeden. Hij 
roept Jupiter aan. Deze besluit het 
volgende: Castor mag terugkeren naar 
de aarde, mits Pollux diens plaats in de 
onderwereld inneemt. 
Samen met haar gevolg probeert Hébé 
– de schenkster der goden – Pollux van 
zijn voornemen af te brengen door hem 
te wijzen op wat hij dan versmaadt: de 
hemelse vreugden. Hij blijft echter bij 
zijn besluit.

Akte III
Monsters, spoken en demonen bewaken de 
ingang van de onderwereld: een grot die 
vlammen uitstoot. 
Phébé is verliefd op Pollux en vraagt de 
Spartanen hem tegen te houden, maar 
hij zet zijn plan door, aangemoedigd 
door Télaïre. Ook monsters en demo-
nen, opgeroepen door Phébé, schrikken 
hem niet af. Mercure (Mercurius) 
verschijnt en leidt Pollux de grot in, tot 
ontzetting van Phébé.

Akte IV
De Elysische velden. In de verte zijn groepen 
gelukkige geesten te zien. 
Ondanks alle zaligheden die hem 
omringen, is Castor diep ongelukkig, 
want hij mist Télaïre. De geesten 
bezingen hun geluk. Pollux roept zijn 
broer, die uiterst verbaasd is hem aan 
te treffen en die het aanbod om van 

CASTOR ET POLLUX

Proloog
In Sparta. Aan de ene kant van het toneel 
verwoeste gebouwen en standbeelden – de 
Kunsten zijn aan hun lot overgelaten, aan 
hun voeten liggen gebroken symbolen en 
attributen; de Genoegens zijn uitgeblust – 
aan de andere kant tenten en resten van 
legerkampen.
Minerve (Minerva) en l’Amour (Amor) 
dringen er bij Vénus op aan dat zij de 
oorlogsgod Mars ertoe brengt de wa-
pens te laten rusten, omwille van de 
liefde. Vénus en Mars dalen neer uit de 
hemel. Aangezien de Spartanen net een 
grote overwinning hebben behaald, 
stemt Mars in met Vénus’ verzoek.

Akte I
De begraafplaats van de Spartaanse konin-
gen. 
Men bereidt de uitvaart van Castor 
voor: hij is in de strijd gevallen. De 
Spartanen treuren om hem. Prinses 
Phébé probeert Télaïre, dochter van de 
Zon, te troosten, maar Télaïre leeft 
alleen nog om te rouwen over haar 
geliefde Castor; zij wil het daglicht niet 
meer zien. Castors – onsterfelijke 
– broer Pollux, gevolgd door atleten en 
krijgers, komt plechtig op met het lijk 
van de verslagen vijand, Lincée. Atleten 
voeren een krijgshaftige dans uit. 
Pollux en Télaïre blijven samen achter. 
Hij verklaart haar zijn liefde, die niet 
wederzijds is maar waarvan zij handig 
profiteert: als zoon van Jupiter kan 
Pollux zijn vader vragen Castor weer 
onder de levenden te brengen.
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12 13György Vashegyi 
György Vashegyi studeerde 
in 1993 als dirigent af van 
de Lisztacademie in 
Boedapest en volgde 
masterclasses bij Helmuth 
Rilling en John Eliot 
Gardiner, waarna hij zich 
verder op oude muziek 
toelegde in Dresden. Sinds 
zijn debuut bij de Hon-
gaarse Staatsopera in 2000 leidde hij 
daar enkele honderden operaproduc-
ties, vooral werk van Haydn, Mozart, 
Gluck, Rossini, Bellini en Verdi. 
In respectievelijk 1990 en 1991 richtte 
Vashegyi het Purcell Choir en het Orfeo 
Orchestra op. Hun repertoire omspant 
zo’n 250 jaar, van Gesualdo tot Men-
delssohn, met onder andere de passies, 
oratoria en cantates van Bach en werk 
van Monteverdi, Rameau, Händel, 
Mozart en Haydn. Als eersten brachten 
koor en orkest in 1998-2009 de pre-
Londense symfonieën en vocale werken 
van Haydn terug in hun oorspronke-
lijke omgeving, het Eszterháza-paleis.
György Vashegyi doceert sinds 1992 zelf 
aan de Lisztacademie, waar hij momen-
teel de oudemuziekafdeling aanvoert 
die hij in 2010 oprichtte. Fortepianist 
Malcom Bilson en violist Simon Stan-
dage, die hij al vroeg in zijn carrière als 
voorbeelden zag, nodigde hij uit voor 
belangrijke gastlessen. Sinds 2013 is 
Vashegyi lid van de Hongaarse Acade-
mie der Kunsten, en werd er in 2017 als 
voorzitter gekozen.
Eerder in de Matinee: werk van Vivaldi en 
Conti (2019)

Judith van Wanroij
Sopraan Judith van Wanroij studeerde 
bij Margreet Honig aan het Conservato-
rium van Amsterdam en De Nederland-
se Opera Academie, en debuteerde in 
de Opéra de Lyon als Drusilla in Monte-
verdi’s L’Incoronazione di Poppea. Ze 
vertolkte de rol van Belinda (Dido and 
Aeneas) tijdens de Wiener Festwochen 
en het Festival d’Aix-en-Provence, was 
als Ilia (Idomeneo), Erste Dame (Die 
Zauberflöte) en Donna Elvira (Don Gio-
vanni) te zien bij De Nationale Opera, 
als Junon (Rameaus Platée) in de Opéra 
national du Rhin en als Despina (Così 
fan tutte) in Théâtres de la Ville Luxem-
bourg. Ze trad als Emilie aan in Ra-
meaus Les Indes galantes in o.a. de Opéra 
National de Bordeaux en het Staatsthea-
ter Nürnberg, vertolkte de rol van 
Swanhilde in Francks Hulda in de Opéra 
Royal de Wallonie, de titelrol in Lemoy-
ne’s Phèdre in de Opéra de Limoges en 
de rollen van La Nature/Spinette in 
Salieri’s Tarare in Theater an der Wien 
en de Opéra de Versailles. Van Wanroij 
werkte met dirigenten als Christophe 
Rousset, Raphaël Pichon en Marc 
Albrecht.

Eerder in de Matinee: Zemlinsky Der 
Zwerg (1. Mädchen, 2004), Rossini Le 
Comte Ory (Alice, 2005), Beethoven Mis 
in C (2007), Steffani Stabat Mater (2010)

Véronique Gens
Sopraan Véronique Gens vestigde haar 
naam met barokrollen, maar is inmid-
dels ook een veelgeprezen Mozartver-
tolker. Zo stond ze als Donna Elvira 
(Don Giovanni) in Gran Teatre del Liceu 
Barcelona, De Nationale Opera, Teatro 
Real Madrid, de Bayerische Staatsoper, 
het Glyndebourne Festival, de Wiener 
Staatsoper en ROH Covent Garden, en 
als Vitellia (La clemenza di Tito) in de 
Semperoper Dresden, de Brusselse 
Munt, Teatro Real en de Wiener Staats-
oper. Ze zong de titelrol in Glucks 
Armide in de Opéra Comique, Giulietta 
(Offenbachs Les contes d’Hoffmann) en 
Hécube (Berlioz’ Les Troyens) in de Opéra 
national de Paris, Giunone (Cavalli’s La 
Calisto) in de Milanese Scala, Madame 
Lidoine (Poulencs Dialogues de Carmélites) 
in de Brusselse Munt, de titelrol in 
Offenbachs La belle Hélène in Grand-
Théâtre de Genève en Agathe (Der 
Freischütz) in de Berliner Staatsoper en 

Théâtres des Champs-
Elysées. Gens verzorgde 
talloze recitals – zo stond 
ze onlangs nog met 
pianist James Baillieu in 
Arnhem met werk van 
Reynaldo Hahn. Ze werkte 
met dirigenten als Claudio 
Abbado, William Christie, 
Marc Minkowski en 
Thomas Hengelbrock.

Reinoud Van Mechelen
Tenor Reinoud Van Mechelen studeer-
de aan het Conservatorium van Brussel 
en maakte deel uit van William Chris-
ties en Paul Agnews Jardin des Voix; 
sindsdien is hij regelmatig te gast bij 
Les Arts Florissants. Zo stond hij in 
Théâtre de Caen en Opéra de Dijon als 
Daphnis (Rameaus Daphnis et Églé), in 
Opernhaus Zürich in Charpentiers 
Médée en in de Parijse Opéra Comique 
in de titelrol van de Mondonville’s 
Titon et l’Aurore. Hij was in Théâtres de 
la Ville de Luxembourg te zien als Lidio 
(Cavalli’s Egisto), stond in de Berliner 
Staatsoper in Purcells King Arthur en in 
de titelrol van Rameaus Hippolyte et 
Aricie, en vertolkte onder de baton van 
Marc Minkowski de rol van Mercure 
(Rameaus Plateé) in o.a. de Opera 
national de Paris en Opera Ballet 
Vlaanderen, waar hij tevens te zien 
was als Ferrando (Così van tutte) in de 
regie van Anne Teresa De Keersmae-
ker. Hij treedt ook regelmatig op met 
Collegium Vocale Gent en werkte met 
dirigenten als sir Simon Rattle en 
Emmanuelle Haïm.
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baroque de Versailles en barokensem-
ble Le Concert Spirituel, onder meer in 
de rollen van Cléone en 1e Fantôme, en 
was ze te zien als 2. Grecque in Glucks 
Iphigénie en Aulide. Met het ensemble Les 
Paladins trad ze o.a. in Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines en Théâtre de 
Corbeil-Essonnes aan in Monteverdi’s 
L’Orfeo, onder dirigent Jerôme Correas. 
Later dit jaar maakt ze o.a. haar debuut 
bij Radio France en de Opéra de Lille. 
Amzal werkte ook aan meerdere 
cd-opnamen mee. 

David Witczak
Bariton David Witczak studeerde aan 
het Conservatorium van Lille en het 
Conservatorium Amsterdam, en 
debuteerde onder de baton van Jean-
Claude Magloire. Als koorlid en later 
solist bij barokensemble Le Concert 
Spirituel werkte hij intensief met 
oprichter en dirigent Hervé Niquet. In 
de Opéra Royal de Versailles was hij 
onlangs te zien als Saül in Charpen-
tiers David et Jonathas. Hij werkte mee 
aan de productie van het Centre de 
musique baroque de Versailles van 
Rameaus Zoroastre in Théâtre des 

Neige en Le Printemps in 
La Chouette enrhumée van 
componist Gérard Condé 
in het Opéra-Théâtre de 
Metz, Waternimf in Lully’s 
Armide in de Opera natio-
nal de Lorraine, en Cléone 
en Ombre heureuse in 
Castor et Pollux met Le 
Concert Spirituel in 
Théâtre des Champs-Ely-
sées, en met Les Talens Lyriques in 
Théâtre du Capitole in Toulouse. Ze 
debuteerde tijdens de Händel-Festspiele 
Halle als Berenice in Händels Scipione, 
en keerde er terug als Jaël in Deborah. 
Ze zong Ismène in Marais’ Alcyone in de 
Opéra Comique in Parijs, Oberto in 
Händels Alcina in de Opéra de Monte-
Carlo, L’Opéra Royal de Versailles en de 
Halle aux Grains in Toulouse, en Belin-
da in Purcells Dido and Aeneas in o.a. het 
Théâtre des Champs-Élysées. 
Eerder in de Matinee: Bach Hohe Messe 
(2013), Rameau Zaïs (Amour, 2014), Por-
pora Carlo il Calvo (Gildippe, 2020)

Jehanne Amzal
De Franse sopraan Jehanne Amzal 
studeerde onder meer aan het Royal 
Northern College of Music, het Conser-
vatorium van Parijs en de fameuze 
Schola Cantorum Basiliensis, en heeft 
zich gespecialiseerd in oude muziek. In 
2018 was ze een van de prijswinnaars 
van het Concours International de 
Chant Léopold Bellan. In het Parijse 
Théâtre des Champs-Elysées werkte ze 
mee aan Charpentiers Médée in een 
productie van het Centre de musique 

Olivia Doray
De Franse sopraan Olivia 
Doray studeerde o.a. aan 
het Royal College of Music 
in Londen en het Atelier 
Lyrique van de Opéra 
national de Paris, waar ze 
te zien was als Poussette 
in Massenets Manon, als 
Kätchen in diens Werther 
en als Frasquita (Carmen), 

een rol die ze tevens vertolkte in Teatro 
Real Madrid en de Opéra de Lille. Ze 
zong Zénobie in Reynaldo Hahns 
Ciboulette in de Parijse Opéra Comique, 
Marchesa Violante/Sandrina (Mozarts La 
finta giardiniera) in de Opéra de Rouen, 
Clorinda (La Cenerentola) in de Opéra de 
Massy, Mademoiselle Silberklang 
(Mozarts Der Schauspieldirektor) in de 
Opéra de Toulon en Servilia in La 
clemenza di Tito in de Opéra de Rennes. 
Op haar repertoire staan ook rollen als 
Musetta (La bohème, o.a. Opéra Grand 
Avignon), Marzelline (Beethovens 
Fidelio, Opéra de Rennes), Walter (Cata-
lani’s La Wally, Opéra de Monte-Carlo) 
en Sidonie (Glucks Armide, Opéra 
National de Bordeaux). Doray werkte 
met dirigenten als Marc Minkowski en 
Erki Pehk.

Hasnaa Bennani
De Frans-Marokkaanse sopraan Hasnaa 
Bennani studeerde aan het Conservato-
rium van Parijs en heeft een breed 
repertoire opgebouwd met een voor-
liefde voor onbekendere werken. Zo 
zong ze Al Faïma in Dubois’ Aben-Hamet 
in L’Atelier lyrique de Tourcoing, La 

Tassis Christoyannis
De Griekse bariton Tassis Christoyannis 
studeerde aan het Conservatorium van 
Athene en maakte naam met zijn 
vertolkingen van het Italiaanse en 
Franse repertoire. Hij was jarenlang 
verbonden aan de Griekse Nationale 
Opera, waar hij te zien was in rollen als 
Belcore (L’elisir d’amore), Guglielmo (Così 
fan tutte), Scarpia (Tosca), Iago (Otello), de 
titelrol in Macbeth en Figaro (Il barbiere di 
Siviglia), een rol die hij ook zong in o.a. 
de Opéra national de Paris en de Wie-
ner en Berliner Staatsoper. In Berlijn 
was hij tevens te zien in de titelrol van 
Campra’s Idoménée en Mozarts Idomeneo 
in de enscenering van La Fura dels 
Baus. In de Deutsche Oper am Rhein 
trad hij o.a. aan als Posa (Don Carlos), 
Enrico (Lucia di Lammermoor), Don 
Giovanni, Dandini (La Cenerentola), 
Taddeo (L’italiana in Algeri), Silvio (Pagli-
acci) en Germont (La traviata), een rol 
die hij ook vertolkte in de Brussele 
Munt, ROH Covent Garden en tijdens 
het Glyndebourne Festival. Christoyan-
nis werkte met dirigenten als sir Mark 
Elder, Iván Fischer en Christophe 
Rousset.
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A EERSTE VIOOL
László Paulik concertmeester
Ágnes Kertész
Eszter Krulik
Ildikó Lang
Ottília Revóczky
Marianna Szűcs
Györgyi Rábainé Vörös
Balázs Bozzai

TWEEDE VIOOL
Eszter Ilona Draskóczy
Ildikó Hadházyn
Enikő Molnár
Csenge Orgován
Zsófia Zemplényi

ALTVIOOL
Szilvia Némethy
Anna Szabó
Réka Szabó
Bence Vitályos
Dániel Gusztos

CELLO
Csilla Megyeryné Vályi
Estilla Geiger
Anna Blanka Regenhart

CONTRABAS
Alajos H. Zováthi
Péter Tóth-Kiss

FLUIT
Ildikó Kertész
Előd Kapolcs Kovács
Nóra Pásztor
Ágnes Tóth

HOBO
Pier Luigi Fabretti
Gergely Hamar
Edit Ágnes Kőházi

FAGOT
David Douçot
Gergő Farkas
Strum Nelly

SLAGWERK
Zoltán Varga

BASSO CONTINUO
Bálint Maróth cello 
Réka Nagy fagot
Dániel Szomor viola da gamba
Violaine Cochard klavecimbel

deutschen Schallplattenkritik, Diamant 
de l’Opéra). Ook dirigenten als Helmuth 
Rilling, René Jacobs, Philippe Herre-
weghe en Masaaki Suzuki hebben het 
Purcell Choir en Orfeo Orchestra 
gedirigeerd.
Eerder in de Matinee: werk van Vivaldi en 
Conti (2019)

zangersbiografieën: Marijne Thomas

het Balthasar-Neumann 
Chor & Ensemble en het 
Hungarian National Choir. 
Momenteel studeert hij 
aan het Centre de mu-
sique baroque de Versail-
les, waar hij werkt met 
Benoît Dratwicki, Fabien 
Armengaud en docent 
Francois Guillaume.

Purcell Choir & Orfeo Orchestra
György Vashegi richtte in 1990 het 
Purcell Choir op voor een uitvoering 
van Purcells opera Dido and Aeneas in 
Boedapest. Dat de groep, bestaande uit 
professioneel opgeleide zangers en 
instrumentalisten, zou uitgroeien tot 
zo’n gerespecteerd koor, vermoedden 
toen nog weinigen. Het kernrepertoire 
van het Purcell Choir reikt inmiddels 
van Gesualdo tot Mozart, maar zij 
brengen ook latere werken.
Het Orfeo Orchestra, de vaste partner 
van het koor, werd in 1991 opgericht, 
ook door Vashegi, toen bedoeld voor de 
eerste complete uitvoering van Monte-
verdi’s opera L’Orfeo in Hongarije. Het 
orkest speelt sinds 1992 op historisch 
verantwoorde instrumenten. De inter-
nationaal vermaarde barokviolist 
Simon Standage neemt met regelmaat 
de plaats in van de eerste concertmees-
ter László Paulik.
Sinds 1998, en meer nog sinds ze in 
2014 nauw samenwerken met het 
Centre de Musique Baroque Versailles, 
verschenen beide oudemuziekspecialis-
ten op internationaal bekroonde 
cd-opnames (Diapason d’Or, Preis der 

Champs-Elysées en Glucks Iphigénie en 
Aulide, o.a. in de rollen van Patrocle en 
Arcas. Hij was er ook te horen als 
Adraste in Marin Marais’ Ariane et 
Bacchus. In Müpa Boedapest trad hij 
aan in Polydore van componist Jean-
Baptiste Stuck, en was hij te zien als 
Eurilas en Alcée in Rameaus Les fêtes 
d’Hébé. Witczak maakte meerdere 
cd-opnamen, o.a. van Rameaus Acante 
et Céphise, en werkte met dirigenten als 
Fabien Armengaud en Gaétan Jarry.

Attila Varga-Tóth
De Hongaarse tenor Attila Varga-Tóth 
studeerde aanvankelijk cello aan het 
Conservatorium van Debrecen, maar 
stapte in zijn derde jaar over op zang, 
waarna hij werd toegelaten tot de Franz 
Liszt-Muziekacademie in Boedapest. Hij 
debuteerde in de Hongaarse Nationale 
Opera als Liberto in Claudio Montever-
di’s L’Incoronazione di Poppea onder de 
baton van dirigent Gregory Vajda. De 
laatste jaren zong hij in het Purcell 
Choir onder leiding van György Vashe-
gyi, waar hij zijn solodebuut maakte als 
Septimius in Händels dramatische 
oratorium Theodora. Ook zong hij bij 
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Deze tournee is een productie van Orfeo Music 
Foundation en Centre de musique baroque de 
Versailles

SOPRAAN
Aliz Ballabás 
Eszter Teimer-Halmos 
Emőke Sára Dömötör 
Katinka Noémi Anducska-
Kemény 
Orsolya Szemkeő-Martin 
Andrea Fekete 
Zita Acsai 
Orsolya Miele-Jobbágy 
Ágnes Verdinné Pintér 
Anna Sütő 

ALT/COUNTERTENOR
Péter Bárány
Sára Dezső
Heavey Nigel
Péter Mészáros
Eszter Judit Puskás
József Gál

TENOR
Zoltán Czier
Lajos Sándor Fodré
Márton Komáromi
Gábor Pivarcsi

BAS
Mátyás Bánky
Ákos Borka
Domonkos László Dergez
Csaba Zoltán Gaál
Csaba Horváth
Zoltán Melkovics



1918 zaterdag 11 maart, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

ROMANTIEK VAN 
TSJAIKOVSKI TOT NU
Radio Filharmonisch Orkest
Markus Stenz dirigent

Nicola Benedetti viool

Simpson Vioolconcert  
Nederlandse première
Tsjaikovski Vierde symfonie

Nicola Benedetti soleert in het Viool
concert van Mark Simpson. Een nieu-
we, maar romantische evenknie van 
Tsjaikovski’s Vierde symfonie.

Vreugde en noodlot in Tsjaikovski’s 
Vierde
1877 was voor Tsjaikovski een jaar van 
euforie en doodsverlangen. Het begon 
stralend met de toezegging van een 
jaargeld van 6000 roebel (tien maal 
modaal) door de schatrijke weduwe 
Nadezjda von Meck, in de zomer 
gevolgd door een impulsief huwelijk 
dat na enige dagen bijna resulteerde in 
zelfmoord. Maar het was ook het jaar 
waarin hij ondanks alles de mooiste 
bladzijden uit zijn opera Jevgeni Onegin 
en de Vierde symfonie creëerde. Een 
symfonie die begint en eindigt met de 
dreigende fanfares van het noodlot, 
maar in het scherzo de onbezorgde 
vreugde van een balalaika-orkest 
imiteert.

Nicola Benedetti in modern-
romantisch  vioolconcert
Diezelfde onbezorgde vreugde vinden 
we terug in het Vioolconcert van Mark 
Simpson (*1988), dat eindigt in een 
wilde tarantella – Carmen door een 
deeltjesversneller. Simpson is de laatste 
aanwinst in het rijtje Britse componis-
ten die al in hun tienerjaren opmerke-
lijk creatief waren: Britten, Knussen, 
Benjamin en Adès. Zijn Vioolconcert is op 
maat geschreven voor de temperament-
volle Schotse violiste van Italiaanse 
komaf, Nicola Benedetti. Een volbloed 
eenentwintigste-eeuws romantisch 
werk dat hier zijn Nederlandse premiè-
re beleeft.
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S zaterdag 18 maart, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam

RUSSEN MET EEN 
GOED VERHAAL
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Timur Zangiev dirigent

Kristóf Baráti viool

Goebaidoelina Sprookjesgedicht
Prokofjev Eerste vioolconcert
Rachmaninov Tweede symfonie

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
brengt relatief vroege werken van Pro-
kofjev, Rachmaninov en een prachtig 
klankverhaal (in de traditie van de Rus-
sische sprookjesballetten) van Sofia 
Goebaidoelina.

Kristóf Baráti speelt Prokofjev
De Hongaarse sterviolist Kristóf Baráti 
speelt het Eerste vioolconcert van Sergej 
Prokofjev. Toen deze in 1918 de ver-
schrikkingen van de oorlog en de 
communistische staatsgreep ontvlucht-
te, had hij nauwelijks geld op zak; in 
zijn bagage wel deze muziek. In Ame-
rika had hij niet het succes waarop hij 
had gehoopt, en pas in 1923 vond de 
première plaats in Parijs. Zodra de 
Russische violist David Oistrach het 
uiteindelijk onder handen nam, ont-
dekte die de iriserende, haast boven-
menselijke schoonheid van de muziek, 
die hij beschreef als “een zonovergoten 
landschap, waardoor een frisse geur 
van de natuur waait.”

Timur Zangiev en Rachmaninovs 
natuur
Voor Sergej Rachmaninov was de 
natuur, met haar circulaire proces van 
groei en verval, een belangrijke inspira-
tiebron. “Ik maak een grote wandeling 
door de natuur. Mijn ogen vangen de 
lichtval op van jong loof na een regen-
bui, mijn oren de ritselende ondertoon 
van het bos. Of ik zie de bleke tinten 
boven de horizon na zonsondergang en 
ze duiken in één keer tevoorschijn – 
alle stemmen tegelijk. Niet een paar 
tonen hier en een paar tonen daar. 
Alles. Het hele complex groeit.” Het 
lange Adagio uit zijn Tweede symfonie 
(1908) is zo lyrisch en expressief, dat je 
je afvraagt waarom Rachmaninov geen 
grotere operacomponist is geworden... 
Dat moet bijzonder worden in de 
handen van de jonge Russische sterdiri-
gent Timur Zangiev, die inmiddels La 
Scala, het Bolsjoj en het Mariinsky 
Theater aan zijn voeten kreeg.
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