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Leoš Janáček 1854-1928

Příhody lišky Bystroušky (De avonturen van het Sluwe vosje)
opera in drie bedrijven
première Brno, Nationaal Theater, 6 november 1924
libretto Leoš Janáček, naar Rudolf Tĕsnohlídek
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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!

Janáčeks huishoudster Marie Stejskalová gaf zichzelf wel veel 
krediet voor het ontstaan van de opera De avonturen van het vosje 
Bystrouška. In haar herinneringen was zij het geweest die de 
meester op het vosje opmerkzaam had gemaakt. Vosje 
Bystrouška was een personage in een feuilleton met tekeningen 
in de krant Lidové noviny. “Toen gebeurde het dat er een afbeel-
ding in stond van Bystrouška met de vos Zlatohřbítek en een 
bloem in de hand.” 

  De meester stond plots achter haar: 
– Wat valt er te lachen, vrouw? 
– Gewoon Bystrouška, meneer. 
– Wat is die Bystrouška? 
–  Heb u het nog niet gelezen? Het is geschreven door redac-

teur Tĕsnohlídek van Lidové noviny.
  Ik gaf hem de krant, hij keek naar de tekening, las voor 

zichzelf, en begon te glimlachen, en ik zei hem: “Meneer, u 
weet zo goed wat dieren zeggen, u noteert altijd die vogelge-
luiden – zou dit geen prachtige opera opleveren?” 
En zo geschiedde…

In Stejskalová’s herinnering pikte Janáček het idee meteen op. 
Hij contacteerde de schrijver Rudolf Tĕsnohlídek voor overleg. 
In werkelijkheid nam het proces meer tijd in beslag. Als de 
anekdote klopt, slaat zij op juni 1920. Janáček was volop aan 
het werk aan Kát’a Kabanová en had geen ruimte voor een 
nieuw project. Pas toen die opera klaar was, vond hij de tijd om 
Tĕsnohlídek te contacteren. Dit gebeurde in 1922. Dat hij niet 
zelf op de hoogte zou zijn geweest van Tĕsnohlídeks feuilleton 
is onwaarschijnlijk. Hij kende iedereen bij de redactie van de 
krant. Liška Bystrouška was een groot succes bij de lezers. We 
moeten het feuilleton niet voorstellen als een stripverhaal of 
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De avonturen van het vosje Bystrouška
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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

Volgende Matinee: Duivelskunstenaar Widmann
zaterdag 15 april, 14.15 uur | Concertgebouw Amsterdam
Radio Filharmonisch Orkest
Jörg Widmann klarinet en dirigent
Gloria Rehm sopraan | Hans Wolters hobo

Weber Concertino voor klarinet opus 26
Widmann Versuch über die Fuge (Nederlandse première)
Widmann Fantasie voor klarinet solo
Mendelssohn Vijfde symfonie ‘Reformatie’

Dan moet je lef hebben: eerst een Concertino van Weber 
plus twee eigen werken spelen en/of dirigeren, en daar-
na nog even Mendelssohns monumentale Vijfde symfonie. 
De duivelskunstenaar Jörg Widmann kan en durft het.

Bestel nu uw abonne-
ment voor 23|24!
De Matineebrochure 
voor seizoen 2023-2024 
is uit. Karina Canellakis 
dirigeert Wagners Sieg
fried en Janáčeks De 
zaak Makropulos, Kent 
Nagano keert terug met 
een ‘authen tieke’ Walküre, 
Markus Stenz dirigeert 
Alice in Wonderland 
van Unsuk Chin. Bellini, 
Rameau, Scarlatti, Lalo, 
Graupner en Händel: de 
30 mooiste zaterdagmid-
dagen, met véél opera...
De brochure vindt u bij  
de kassa van het Concert
gebouw of op 
 ZATERDAGMATINEE.NL
Bestel via 020 6718345 of
  CONCERTGEBOUW.NL/

NTRZATERDAGMATINEE

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 5De samenzwering
Liška Bystrouška verscheen in twee afleveringen per week van 7 
april tot 23 juni 1920. Haar succes leidde tot een uitgave in 
boekvorm in 1921 en bleef een klassieker sindsdien. Dit succes is 
bijzonder, omdat het boek niet representatief is voor Tĕsno
hlídeks oeuvre. De fijne humor laat niet vermoeden dat de auteur 
een zwaarmoedige persoon was, met neigingen tot depressie. Hij 
zou zich in 1928 van het leven beroven. Tĕsnohlídek had het 
succes van Liška Bystrouška niet verwacht. Nog meer was hij 
verbaasd toen Janáček interesse toonde in het onderwerp.

  “Opeens hoorde ik dat Liška Bystrouška hem had betoverd, 
en dat hij haar vaak triviale woorden en nog trivialere acties 
wilde beschrijven in de taal van de noten, die onder alle 
menselijke zaken het minst laag bij de grond is. Ik geloofde 
het niet en nam het voor een grap.”

Janáček ontving hem in de tuin van het Conservatorium van 
Brno: 

 “ hij glimlachte, en ik wist onmiddellijk dat dit de glimlach 
was die het leven ons schenkt als een gouden medaille voor 
moed in het zicht van de vijand. Voor moed in verdriet, 
vernedering en woede. Op dat moment geloofde ik dat 
Liška Bystrouška erbij zat, tam en in de ban van de vriende-
lijkheid van de man in de kleine tuin, en dat ze ongemerkt 
nader kwam om aan onze voeten te zitten en te luisteren 
naar onze samenzwering.”

graphic novel. De serie was eerder een vertelling rond een 
reeks tekeningen. Die waren van de hand van de Tsjechische 
landschapsschilder Stanislav Lolek. De tekeningen waren 
enigszins ongewoon voor zijn stijl, omdat ze nog dateerden uit 
zijn studietijd.
Vosje Bystrouška dankte haar fictieve bestaan aan de verhalen 
die Lolek hoorde van een boswachter. Hij vertelde over leuke 
avonden met zijn vrienden in de herberg U Jelena. Een anekdote 
ging over zijn wedervaren met een onhandelbaar vosje. Lolek 
was in de ban. Hij had zelf ooit een opleiding tot boswachter 
gevolgd, voordat hij naar Praag trok om kunst te studeren. 
Lolek maakte een tweehonderdtal schetsen van het vosje en 
haar avonturen. Het materiaal groeide uit tot een ware vertel-
ling in tekeningen. Lolek hechtte er geen waarde aan. Het was 
studiemateriaal zonder meer.
Het lot van zijn schetsen veranderde in 1919. De redactie van 
de krant Lidové noviny besloot voortaan ook afbeeldingen op te 
nemen en te voorzien van een grappige tekst. Redacteur Ja-
romír John – pseudoniem voor Bohumil Markalous – contac-
teerde alle bekende kunstenaars. Zo kwam hij ook terecht in 
het atelier van Stanislav Lolek. Die beweerde niets in voorraad 
te hebben dat geschikt kon zijn, totdat John een stapel schet-
sen opmerkte, ze doorbladerde en de hele bundel meenam. 
Hoofdredacteur Arnošt Heinrich legde ze op het bureau van 
Rudolf Tĕsnohlídek. Hij verzon een verhaal rond de tekeningen, 
dat hij situeerde in de wouden van Moravský Kras, een natuur-
gebied tussen Brno en Olomouc. De vertelling verwijst naar 
reële dorpen en plaatsen. Tĕsnohlídek verzon een fijnzinnige 
komedie over de relatie tussen mensen en dieren, met hier en 
daar een dubbele bodem en satirische verwijzingen naar 
politieke toestanden. Hij noemde zijn vosje Bystronožka – (vosje) 
Snelvoet – maar de drukker zette de naam foutief als Bystrouška: 
(vosje) Spitsoortje. Janáček had uiteindelijk geen bezwaar en 
liet de nieuwe naam staan. De naam kan ook anders worden 
gelezen als een teder verkleinwoord van het adjectief bystrý 
– snel. Dan betekent hij “het snelle kleintje”, een interpretatie 
die Janáček bleek te delen in zijn ritmische zetting van de 
naam. Van die lezing komt de titel van de vertaling van Max 
Brod, Das schlaue Füchslein, waarvan de Nederlandse titel Het 
sluwe vosje stamt.

Leoš Janáčeks knipsel 
uit de Lidové noviny



6 7Janáček hem zijn voornemen bekend maakte. Uit een dodenhuis 
van Dostojevski is wel een tekst van een eerbiedwaardige 
auteur, maar is meer reportage dan roman. In alle gevallen was 
Janáček zeker van zijn stuk. Hij wist hoe hij prozaïsche dialoog, 
orkestrale fantasie en gedurfde dramaturgie in een opera kon 
verenigen. Bovendien zag hij in elk van de onderwerpen een 
filosofische essentie die om muziek vroeg.

Hoe het vosje werd gevangen
Tĕsnohlídek vertelt het verhaal van boswachter Bartoš. Hij stuit 
op een groep jonge vosjes die spelen met een kikker. Hij grijpt 
een vosje beet en neemt haar onder de arm mee haar huis. Ze 
kan dienen als speelkameraadje voor zijn kinderen. Vosje 
Bystrouška laat zich niet zomaar opvoeden. Ze sluit vriend-
schap met de hond, maar doodt één voor één de kippen. De 
boswachter legt haar aan de leiband. Ze weet het touw door te 
bijten en te ontsnappen naar het bos. Daar verdrijft ze een das 
uit zijn hol en neemt het in gebruik. Om haar honger te stillen, 
keert ze geregeld terug naar het huis om voedsel te stelen. De 
boswachter slaagt er niet meer in haar te vangen, tot groot 
plezier van zijn vrienden, een schoolmeester en een pastoor. 
Vosje Bystrouška maakt kennis met een vos. Hij maakt haar het 
hof en ze trouwen. Het boek eindigt met een droom van de 
boswachter over hun huwelijk:

  Wat een levendige droom zag hij voor zich! Hij zag het 
goudgroene gebladerte van het bos uit elkaar gaan, het 
gordijn van takken opengaan. Er verscheen een smalle, 
zonovergoten open plek, en daarin een oude es met een 
heiligenbeeld op de stam, een oude specht die vanuit een gat 
in de boom wuifde met zijn klauw. Beneden stonden de 
vossen haast in paren opgesteld; boven hen een wolk van 
piepkleine zangvogels; om hen heen groepen dieren, groot 
en klein.

  Een bruiloft, ademde de dromende boswachter. God zij gepre-
zen, ze gedragen zich zoals mensen! Kijk naar hen! Die herten 
dragen zelfs hoorns!

In zijn droom ziet hij een jong vosje dat sprekend op haar 
moeder lijkt. Hij wil haar grijpen, ontwaakt en ligt oog in oog 

De artistieke geest ontketend
Dat Janáček potentieel voor een opera zag in materiaal dat niet 
meteen voor een cultureel opgeleid publiek was bedoeld, blijft 
opmerkelijk. We kunnen aannemen dat zijn grote liefde voor 
de natuur de aanleiding was. Ook zijn observatie van natuurge-
luiden en zijn pogingen ze in muzieknoten om te zetten, 
leidden hem naar het onderwerp. We kunnen aannemen dat 
hij geen suggestie van zijn huishoudster nodig had om de idee 
te koesteren en te ontwikkelen. Wat hem ook mag hebben 
uitgedaagd, de keuze voor de tekst van Tĕsnohlídek openbaart 
vooral het overweldigende gevoel van vrijheid dat hij op dat 
moment voor zijn kunst had verworven. 
De oorsprong van dat gevoel kunnen we terugvoeren naar de 
Praagse première van Jenůfa in 1916. De productie volgde met 
een vertraging van twaalf jaar op de première in Brno en 
twintig jaar op het begin van het compositieproces. Het succes 
van de Praagse productie werkte bevrijdend. Zijn jaren van 
zoeken en tasten waren voorbij. In de ban van het succes ontke-
tende hij zijn artistieke demonen. Er brak een creatieve na
zomer aan, die weinig componisten hebben geëvenaard. 
Bij de Praagse première van Jenůfa was Janáček de zestig al 
voorbij. Voordien had hij vooral naam gemaakt als leraar en als 
etnografisch onderzoeker. Zijn composities hadden altijd iets 
experimenteels gehad. Na 1916 plukte hij de vruchten van zijn 
lange en schijnbaar onproductieve voorbereidingstijd. Alle 
grote werken die er vandaag op het podium toe doen schreef 
hij op pensioengerechtigde leeftijd. Bij de première van Liška 
Bystrouška in 1924 was hij al zeventig.
In zijn late fase had Janáček zich een ongeziene vrijheid ver-
worven in zijn omgang met het genre opera. Alle opera’s na 
Jenůfa hebben onverwachte kenmerken. Voor Kát’a Kabanová 
maakte hij eigenhandig een gedurfde adaptatie van het toneel-
stuk De storm van Alexander Ostrovski. Liška Bystrouška en Vĕc 
Makropulos zijn gebaseerd op literaire bronnen met nauwelijks 
aanknopingspunten voor opera. De roman van Tĕsnohlídek 
gebruikt enkel prozaïsche dialogen in eenvoudige situaties. Vĕc 
Makropulos van Karel Čapek is een prozaïsch conversatiestuk. 
Het gaat wel over een groot thema – de vraag naar de onsterfe-
lijkheid – maar doet dit in de vorm van realistische salon
gesprekken. Čapek was even verbaasd als Tĕsnohlídek toen 

Leoš Janáček voor zijn 
huis in Brno, met zijn 
hond Čipek (1926)



8 9had gezet. De boswachter wil koste wat kost Bystrouška op-
nieuw vangen en maakt een val met een dode haas. Het hele 
vossengezin daagt op, maar doorziet de list. Harašta heeft een 
korf met gevogelte bij zich. Bystrouška lokt hem weg van de 
korf. De vossenwelpen halen de korf leeg. Harašta schiet in de 
groep zonder te mikken. Bystrouška valt dood neer. Haar pels 
zal dienen voor een nieuwe mof voor zijn verloofde.
De pastoor is vertrokken naar een nieuwe parochie. De school-
meester treurt om het verlies van Terynka. De boswachter gaat 
terug naar het woud. Hij krijgt plots inzicht in de grote samen-
hang van de natuur. Hij ziet het vosje weer voor zich – dreigt 
haar te vangen, zoals hij deed met haar moeder. Een nieuwe 
kikker springt op zijn gezicht.

De dood van Bystrouška voegde Janáček eigenhandig toe aan de 
vertelling. In zijn voorstelling van de natuur heeft de dood haar 
rechtmatige plaats. Ook het proces van veroudering voegde hij 
toe. Het originele verhaal speelt zich af in de tijdspanne van 
een jaar. In Janáčeks versie beseffen de boswachter en de 
schoolmeester dat ze ouder zijn geworden. In de slotmonoloog 
van de boswachter projecteerde Janáček zijn ervaring van de 
eeuwige cyclus van de natuur. Aan zijn vriendin Kamila Stöss
lová verklaarde hij dat hij zichzelf had ingeschreven in het 
verhaal: “ik ben begonnen met de compositie van Liška 
Bystrouška. Een vrolijk ding met een droef einde: en ik reserveer 
voor mezelf een plaats bij dat droeve einde. En zo pas ik erin.”
De plaats die Janáček voor zichzelf opeist is een overweldigend 
moment van gevoel en inzicht. In een ware geest van pan
theïsme begrijpt de boswachter de samenhang in de natuur. Hij 
verstaat het leven als een omvattend proces van dood en 
wedergeboorte. Dieren en mensen zijn onderhevig aan de 
cyclus van de tijd, elk volgens hun eigen ritme. De boswachter 
heeft vrede met dat inzicht en geeft zich over aan de diepe 
grond van het bestaan.

met een kikker – de kleinzoon van de kikker die het verhaal 
had geopend.

Janáček neemt zijn plaats in
Sinds de compositie van Kát’a Kabanová had Janáček zijn per-
soonlijke methode ontwikkeld om met een literaire bron om te 
gaan. Hij zette het materiaal naar zijn hand, met het oog op de 
muziek die hij in gedachten had. Bij geen andere operacompo-
nist waren de samenstelling van het libretto en de vormgeving 
van de muziek zo met elkaar verstrengeld. 
Janáček was een meester in naturalistische dialogen. Hij kon in 
alle vertrouwen dieren en mensen door elkaar laten praten. Hij 
combineerde de korte dialogen met een continue stroom in het 
orkest. Met die techniek kon hij alle situaties en elke prozaï-
sche dialoog vormgeven. Opvallend bij zijn keuze van het 
onderwerp is zijn beslissing een deel van de actie toe te ver-
trouwen aan tekstloze pantomime. De opera begint met een 
ballet van kleine vliegjes. Iets later volgt een ballet van een 
krekel en een sprinkhaan “met een klein draaiorgeltje”. Het 
hoogtepunt in de balletscènes is het grootse huwelijksfeest op 
het einde van het tweede bedrijf, met het koor achter het 
toneel als stem van de dieren in het woud.
Voor Liška Bystrouška herschikte Janáček niet alleen het verhaal. 
Hij greep ook in op de inhoud van de vertelling. Voor het eerste 
en tweede bedrijf bleef hij dicht bij Tĕsnohlídeks tekst. De 
gevangenneming van het vosje, de relatie met de hond, de 
listige aanval op de haan en de kippen en de gesprekken in de 
herberg tussen de boswachter, de schoolmeester en de pastoor 
komen rechtstreeks uit het origineel. Het tweede bedrijf vertelt 
het wedervaren van Bystrouška in het bos: haar list om de das 
uit zijn hol te verdrijven en haar ontmoeting met de vos. De 
plundertochten van het vosje naar de boswachterswoning liet 
Janáček achterwege. Het tweede bedrijf eindigt met het huwe-
lijksfeest in het woud, waarmee Tĕsnohlídek zijn verhaal 
afsloot.
In het derde bedrijf neemt Janáčeks fantasie een eigen vlucht. 
De boswachter ontmoet Harašta, een personage dat Janáček 
construeerde uit de vereniging van een stroper en een koop-
man uit het boek. Hij deelt hem mee dat hij zou trouwen met 
Terynka – een meisje op wie de schoolmeester ook zijn zinnen 

“Ik ben begonnen met de compositie van Liška Bystrouška.  
Een vrolijk ding met een droef einde: en ik reserveer voor 
mezelf een plaats bij dat droeve einde. En zo pas ik erin.”



10 11voor wat ze waren: een niet aflatende bron van vreugde, zijn 
spirituele thuis. Dat hij zijn diepzinnige hulde aan de natuur in 
de mond legt van een boswachter, is geen toeval. Het Tsjechi-
sche nationalisme had in het bijzonder de nadruk gelegd op de 
middenklasse als belichaming van het Tsjechische nationale 
project. In literatuur en opera belichamen personages uit de 
cultureel opgeleide middenklasse – de schoolmeester, de 
cantor, de boswachter – de waarden van het Tsjechische burger-
schap. Als Moravische musicus, geleerde en leraar identificeer-
de Janáček zich met dit beeld. De boswachter uit De avonturen 
van het vosje Bystrouška vormt een hoogtepunt in die traditie. Niet 
alleen staat hij voor de waarden van de Tsjechische midden-
klasse, hij blijkt ook tot diep filosofisch inzicht in staat.
De Avonturen van het vosje Bystrouška ging in première in Brno op 
6 november 1924. De Praagse première vond plaats op 18 mei 
1925. Beide producties waren een succes. De internationale 
verspreiding kwam trager op gang. De opera flopte bij zijn 
Duitse première in Mainz in 1927. De echte doorbraak kwam in 
1956 met de beroemde enscenering van Walter Felsenstein 
voor de Komische Oper Berlin. Sindsdien baande Bystrouška haar 
weg op de internationale operascene.

Francis Maes

Als de vos de revolutie preekt
Het verhaal van Tĕsnohlídek nodigt uit, parallellen te zien 
tussen het gedrag van dieren en mensen. De politieke verwij-
zingen zijn niet te missen. Een mug scheldt een kikker uit voor 
bolsjewiek. Bystrouška predikt de revolutie aan de kippen om 
hen te misleiden van haar ware intenties. Haar onafhankelijke 
leven in het hol van de das prijst de mannelijke vos als een 
toonbeeld van de moderne geëmancipeerde vrouw. 
Janáček probeerde het verhaal enige tijd uit in zijn verbeelding, 
vooraleer hij een noot op papier zette. In de voorbereidende 
fase tastte had hij de mogelijkheden af, mensen en dieren 
symbolisch op elkaar te betrekken. Bij de definitieve composi-
tie liet hij ze grotendeels achterwege. Hij liet de parallellen 
voor zich spreken. In het eerste bedrijf komt wel een passage 
voor die de parallel zichtbaar maakt. Vastgebonden door de 
boswachter, begint Bystrouška te dromen van haar vrijheid. 
Tijdens de prachtige muziek die erop volgt, vraagt een regie-
aanwijzing dat we haar kort te zien krijgen in de gedaante van 
een meisje. Waarop ze weer verandert in een vosje. Max Brod, 
de Praagse intellectueel die de opera’s van Janáček in het Duits 
vertaalde voor de uitgever Universal Edition, zette in zijn versie 
de parallellen extra in de verf. Zo onderlijnde hij het parallel-
lisme tussen Bystrouška en het personage van Terynka. Max 
Brod paste de tekst aan door de drie vrienden verliefd te laten 
worden op Terynka. Het Tsjechische libretto zegt nauwelijks 
iets over haar, maar Brod gaf haar een identiteit. Hij stelde haar 
voor als een zigeunermeisje, een directe parallel met het 
onhandelbare vosje Bystrouška.

De nieuwe Tsjechische werkelijkheid
Naast het succes van de Praagse première van Jenůfa had 
Janáčeks ongebreidelde creativiteit nog een extra oorzaak. Met 
oprichting van de Republiek Tsjechoslowakije zag de componist 
zijn politieke droom vervuld. Vanaf dat moment verviel de 
noodzaak, zijn politieke ideaal van een Tsjechische nationale 
staat via zijn werk te verdedigen. De nieuwe staat gaf hem een 
nieuwe vrijheid in de omgang met zijn thematiek. De hulde 
aan de natuur van Moravië in De avonturen van het vosje Bystrouška 
is niet langer een pleidooi voor nationale zelfbeschikking. In de 
opera kon Janáček zijn geliefde Moravische landschappen zien 

Monument ter 
herinnering aan de 
première van Het 
sluwe vosje in Janáčeks 
geboorteplaats 
Hukvaldy
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In het woud, voor het hol van een das. 
Late namiddag
Bystrouška vindt het hol van een das. 
Ze lokt hem naar buiten. Ze doet alsof 
ze hem wil kussen, maar draait zich 
dan om en spuit hem nat. De das voelt 
zich zo vernederd, dat hij zijn hol 
achterlaat. Het vosje neemt er haar 
intrek.

De herberg van Pásek, het salon naast de 
gelagzaal
De schoolmeester en de boswachter 
spelen kaart. De pastoor voegt zich bij 
hen. De boswachter plaagt de school-
meester om zijn verliefdheid. De 
pastoor predikt dat je een vrouw nooit 
je lichaam  mag schenken. De school-
meester plaagt de boswachter om zijn 
verlies van het vosje. De haan kraait, en 
de schoolmeester moet vertrekken. 
Boeren en boerinnen komen om de 
pastoor. Pásek vraagt op zijn beurt naar 
het wedervaren van de boswachter met 
het vosje. Die heeft genoeg van die 
lastige vragen en vertrekt.

Het bos, een zonnebloem, maannacht
Bystrouška verschuilt zich achter een 
zonnebloem. Op weg naar huis komt de 
dronken schoolmeester voorbij de 
zonnebloem en ziet haar aan voor zijn 
geliefde Terynka. Het vosje komt van 
achter de zonnebloem tevoorschijn en 
verbergt zich in een struik. Daar ziet de 
pastoor haar ogen. Zij doen hem mij-
meren over een lang verloren liefde. De 
boswachter is het vosje op het spoor, 
maar zij ontsnapt.

ziet hij het vosje. Hij grijpt haar beet. 
Hij vertrekt naar huis, het vosje onder 
de arm.
De blauwe libel zoekt vergeefs naar het vosje.

Binnenplaats van het boswachtershuis 
aan een meer. Namiddagzon, herfst
Vosje Bystrouška ligt met de hond voor 
zijn hok. De vrouw van de boswachter 
beklaagt zich over het vosje vanwege de 
vlooien die zij in huis brengt. 
Bystrouška klaagt, maar de hond houdt 
haar voor dat zijn leven niet veel beter 
is. Bij gebrek aan liefde zingt hij zelfge-
maakte liederen. Het vosje weet niet 
veel van de liefde, maar weet wel hoe 
in het bos de spreeuwen elkaar het hof 
maakten. De hond wil het vosje benade-
ren, maar zij weert hem af.
De kinderen Pepík en Frantík plagen 
het vosje. Zij laat niet met zich sollen 
en bijt Pepík. De boswachter legt het 
vosje aan de lijn. Zij verschijnt even als 
een meisje en weent in haar slaap.

Ochtend
De haan tergt Bystrouška om haar 
gevangenschap. Hij beveelt de kippen te 
werken en eieren te leggen. Bystrouška 
houdt de kippen voor dat ze het gedrag 
van de haan niet moeten pikken. Ze 
moeten zich bevrijden van zijn juk. Het 
vosje graaf een put, legt zich erin en 
doet alsof ze dood is. De kippen komen 
naderbij. Plots grijpt het vosje de haan 
en de ene kip na de andere. De vrouw 
van de boswachter komt aangerend. Ze 
beveelt de boswachter haar neer te 
schieten. Het vosje bijt haar touw stuk 
en ontsnapt naar het bos.

Lapák (Lapák de hond)
Datel (de specht)
Esther Kuiper mezzosopraan

Kohout (de haan)
Sojka (de Vlaamse gaai)
Aylin Sezer sopraan

Pepík (Pepík, de kleinzoon van de bos-
wachter)
Syl Becht jongenssopraan

Frantík (Frantík, Pepíks vriend)
Arun Joosse jongenssopraan 

Skokánek (het kikkertje)
Mila Blindenbach jongenssopraan 

Malinká Bystrouška (het jonge vosje) 
Sifra de Jong meisjessopraan 

Kobylka (de sprinkhaan)
Jelle Wolfert jongenssopraan 

Lištička (het vossenjong)
Alphonsine Summerer meisjessopraan

Cvrček (de krekel) 
Philaine Baris meisjessopraan

Bystrouška (het sluwe vosje)
Sally Matthews sopraan

Lišák Zlatohřbítek (de vos Goudstreepje)
Jana Kurucová mezzosopraan

Paní revírníková (de boswachtersvrouw)
Sova (de uil)
Iris van Wijnen mezzosopraan

Rechtor (de schoolmeester)
Komár (de mug)
Pásek (Pásek, de waard)
James Kryshak tenor

Revírník (de boswachter)
Roland Wood bariton

Harašta (Harašta, de stroper)
Markus Eiche bariton

Farář (de pastoor)
Jezevec (de das)
James Platt bas

Paní Pásková (mevr. Pásková, de waardin)
Chocholka (de gekuifde hen)
Jeannette van Schaik sopraan
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Eerste bedrijf
Een donker woud. Zomer, namiddagzon
Een das piept uit zijn hol. Een ballet van 
vliegjes en een blauwe libel.
De boswachter, geweer over de schou-
der, komt aan, zet zich neer en slaapt 
in.
Ballet van een krekel en een sprinkhaan met 

een klein draaiorgeltje.
Een mug danst rond de slapende boswachter. 
Een kikker hapt naar de mug.
Het jonge vosje Bystrouška merkt de 
kikker op, kijkt hem aan en vraagt haar 
mama wat dit mag zijn. De kikker 
springt weg en landt op de neus van de 
boswachter. Hij schrikt wakker. Dan 
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Karina Canellakis
Sinds 2019 is de in New York City 
geboren Karina Canellakis chefdirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest. 
Daarnaast werkt zij als vaste gastdiri-
gent van het London Philharmonic 
Orchestra en het RundfunkSinfonie
orchester Berlin. In seizoen 20222023 
debuteert zij bij het New York Philhar-
monic, het National Symphony Orches-
tra en Pittsburgh Symphony. Na haar 
optreden bij de BBC Proms keert zij ook 
terug bij het Orchestre de Paris, de 
symfonieorkesten van Boston en Dallas, 
het Philadelphia Orchestra, San Fran-
cisco Symphony en het Symphonie
orchester des Bayerischen Rundfunks. 
Na Kat’a Kabanová en Het sluwe vosje 
vervolgt zij volgend seizoen, op 23 
maart 2024, haar Janáčekcyclus met De 
zaak Makropulos. Eerder dirigeerde zij 
opera’s als Jevgeni Onegin, Don Giovanni, 
Die Zauberflöte, Le nozze di Figaro, the loser 
van David Lang en The Hogboon van 
Peter Maxwell Davies. Na het winnen 
van de Sir Georg Solti Conducting 

Award in 2016 leidde Canellakis orkes-
ten als het Cleveland Orchestra, Chi-
cago Symphony, het Gewandhaus
orchester Leipzig, het NDR 
Elbphilharmonie Orchester, het Or-
chestre Symphonique de Montréal, de 
Münchner Philharmoniker en de 
symfonieorkesten van Melbourne, 
Sydney, Toronto, Cincinnati, Minnesota, 
Detroit en Wenen. In 2019 was zij de 
eerste vrouw ooit die de First Night of 
the BBC Proms dirigeerde, een jaar 
eerder de eerste die in Stockholm het 
Nobelprijsconcert dirigeerde. Het was 
Sir Simon Rattle, die haar kende van 
haar optredens als violist in de Berliner 
Philharmoniker (als lid van de Orches-
terAkademie aldaar), die Karina Canel-
lakis tot een dirigentencarrière aan-
zette. Vele jaren trad zij al op als 
vioolsolist, gastaanvoerder en kamer-
musicus. Zij bracht haar zomers musi-
cerend door bij het Marlboro Music 
Festival, totdat dirigeren de centrale 
plaats in haar carrière innam.

De herberg van Pásek. In de tuin bij de 
kegelbaan. Stilte
In de herberg praten de boswachter en 
de schoolmeester met de vrouw van de 
herbergier. De pastoor blijkt vertrok-
ken naar een nieuwe parochie. De 
herbergierster weet dat Terynka een 
nieuwe mof heeft gekregen.
De boswachter trekt het woud in. 

Het donkere woud van bij het begin. Het 
heeft geregend. De zon breekt door.
De boswachter zet zich neer. Hij herin-
nert zich zijn jeugdige liefde. Hij 
verwondert zich over de schoonheid 
van het leven en de jeugd van het 
woud. De natuur vernieuwt zich zonder 
ophouden. De mensen beseffen dat de 
hemel hen zegen schenkt.
De boswachter slaapt in. 
Achter hem een eik met een specht, een uil, 
een libel en alle dieren uit het voorgaande.
De boswachter droomt. Een vosje loopt 
op hem toe. Hoe sprekend zij lijkt op 
Bystrouška! Hij wil haar grijpen, maar 
vangt een kikker. De dieren ontwaken uit 
hun verstarring. “Ben je daar weer,” 
vraagt de boswachter. – “Neen dat ben 
ik niet. Dat was mijn grootvader.”
Glimlachend glijdt de boswachter terug 
in zijn droom. Zijn geweer valt naast 
hem op de grond.

Francis Maes

Voor het hol van het vosje, zomerse 
maannacht
Bystrouška ligt voor haar hol. Uit de 
struiken komt een vos tevoorschijn. Ze 
is onder de indruk. De vos begint een 
conversatie met haar. Zij vertelt haar 
leven. Hij is onder de indruk van haar 
zelfstandigheid en noemt haar een 
toonbeeld van een moderne vrouw. Hij 
maakt haar het hof. Zijn naam is 
Zlatohřbítek.
Een ballet van de libel. Een uil en een gaai 
geven hun commentaar.

Zonsopgang
De volgende ochtend blijkt het vosje 
zwanger te zijn. Ze besluiten te trou-
wen. Een specht verbindt hen in het 
huwelijk.
Huwelijksballet van de dieren uit het woud.

Derde bedrijf
Aan de rand van het bos. Herfstmiddag, 
stralende hemel
De stroper Harašta is op jacht. De 
boswachter houdt hem tegen. Harašta 
kondigt zijn huwelijk met Terynka aan. 
Met een dode haas maakt de boswach-
ter een val voor Bystrouška. De vossen-
familie komt voor de haas, maar door-
ziet de list. Harašta keert terug met een 
korf vol gevogelte. Het vosje confron-
teert hem en jaagt hem weg van de 
korf. De hele groep stort zich op de 
buit. Harašta schiet in de groep zonder 
te mikken. De vossen stuiven uit elkaar. 
Bystrouška blijft dood liggen.
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16 17dama Butterfly), Donna Elvira (Don 
Giovanni) en Kristina (Janáčeks Vĕc 
Makropulos). Sinds enige tijd is ze vast 
verbonden aan de Staatsoper Hamburg, 
waar ze rollen vertolkt als Mercédès 
(Carmen), Hänsel (Humperdincks Hänsel 
und Gretel), Prinz Orlofsky (Die Fleder-
maus), Brigitta (Korngolds Die tote Stadt), 
Giovanna (Rigoletto) en Dorabella (Così 
fan tutte). Ze was als Nicklausse/La Muse 
(Les contes d’Hoffmann) o.a. te zien in 
Hamburg en het Gran Teatre del Liceu, 
als Cherubino (Le nozze di Figaro) en 
Dorabella in de Semperoper Dresden, 
en als Siébel (Gounods Faust) en Prezio-
silla (La forza del destino) in de Deutsche 
Oper Berlin. De rol van Lišák zong ze 
eerder o.a. in Theater an der Wien.

Iris van Wijnen
De Nederlandse 
mezzo Iris van 
Wijnen studeerde 
aan het Conservato-
rium van Utrecht 
en maakte deel uit 
van de Opernstudio 
van de Bayerische 
Staatsoper, waar ze 
te zien was in Il 
barbiere di Siviglia, Hänsel und Gretel, Der 
Rosenkavalier en Prokofjevs De vurige 
engel. Ze zong Roßweiße (Die Walküre) bij 
De Nationale Opera en keerde er terug 
als Marcellina (Le nozze di Figaro), een rol 
die ze ook vertolkte in de Staatsoper 
Hannover; hier was ze tevens te zien in 
Turnage’s Greek en als Gertrud in 
Humperdincks Hänsel und Gretel. Onder 
dirigent Yannick NézetSéguin vertolkte 

Ponto), Sophie (Werther), Anne Trulove 
(The Rake’s Progress) en Fiordiligi (Così fan 
tutte). Ze vertolkte in de Bayerische 
Staatsoper de titelrollen in Cavalli’s La 
Calisto en Janáčeks Jenůfa, stond in de 
Wiener Staatsoper als Donna Anna (Don 
Giovanni) en was bij De Nationale Opera 
te zien als Sophie (Der Rosenkavalier), 
Fiordiligi, Deidamia in Händels gelijk-
namige opera en Donna Anna. In de 
New Yorkse Met en de Salzburger 
Festspiele trad ze aan als Silvia in Adès’ 
The Exterminating Angel. Ook in de 
Brusselse Munt is ze een graag geziene 
gast; ze zong er o.a. Die Gräfin (Strauss’ 
Capriccio), Die Feldmarschallin (Der 
Rosenkavalier), Tatjana (Jevgeni Onegin) en 
de titelrollen in Jenůfa, Strauss’ Daphne 
en Bellini’s Norma. Volgend seizoen (de 
Matinee van 23 maart 2024) zingt Sally 
Matthews de hoofdrol (Emilia Marty) in 
Janáčeks De zaak Makropulos.
Eerder in de Matinee: Bruckner Te Deum 
(2016)

Jana Kurucová
De Slovaakse mezzo 
Jana Kurucová 
begon haar carrière 
in de Opernstudio 
van de Bayerische 
Staatsoper, waarna 
ze toetrad tot het 
ensemble van het 
Theater der Stadt 
Heidelberg, waar ze 

te zien was als Rosina (Il barbiere di 
Siviglia) en Sesto (La clemenza di Tito). Als 
ensemblelid van de Deutsche Oper 
Berlin zong ze rollen als Suzuki (Ma-

grote passie toe op 
de begeleiding van 
jong talent. Veel van 
haar zangleerlingen 
vonden hun weg 
naar de conservato-
ria. Als vaste zang-
coach bij de Natio-
nale Koren heeft ze 
door de jaren 
talloze concerten 
vocaal voorbereid. Zij werkt met het 
koor en individuele zangers aan flexibi-
liteit en onderscheidende kwaliteit van 
de koorklank, passend bij het concert-
repertoire en bij de wens van de betref-
fende maestro’s onder wie Vladimir 
Jurowski, Yannick NézetSéguin en Sir 
John Eliot Gardiner. Irene Verburg is 
dirigent van het Nationaal Jongenskoor 
en leidt de solistenklassen; daarnaast 
treedt zij op als soliste in oratoria, 
liedconcerten en opera.

Sally Matthews
Sopraan Sally 
Matthews studeerde 
aan de Guildhall 
School of Music and 
Drama en maakte 
deel uit van het 
Young Artistspro-
gramma van ROH 
Covent Garden. Ze 
debuteerde in 
Covent Garden als Nanetta (Falstaff) 
onder de baton van Bernard Haitink en 
keerde er vele malen terug, o.a. als 
Pamina (Die Zauberflöte), Blanche (Dialo-
gues des Carmélites), Sifare (Mitridate, Rè di 

Martina Batič
Koordirigent Mar-
tina Batič, winnaar 
van de Eric Ericson 
Competition 2006, 
was in de jaren 
20182022 eerste 
dirigent van het 
Chœur de Radio 
France. Daarvoor 
had zij de artistieke 

leiding over het Filharmonisch Koor van 
Slovenië en het koor van de Sloveense 
Nationale Opera in Ljubljana. Vanaf 
volgend seizoen is zij chefdirigent van 
het DR Vokalensemblet in Kopenhagen. 
De Sloveense dirigeerde het RIAS Kam-
merchor, het Rundfunkchor Berlin, het 
Chor des Bayerischen Rundfunks, het 
MDR Rundfunkchor, het SWR Vokal
ensemble, Chorwerk Ruhr, het Eric 
Ericson Chamber Choir, het Zweeds 
Radiokoor, het DR Vokalensemblet, het 
Finnish Baroque Orchestra, het Neder-
lands Kamerkoor, het Vlaams Radiokoor, 
het Groot Omroepkoor en het Gulben
kiankoor. Batič studeerde in Ljubljana 
en München (bij Michael Gläser) en 
werkte samen met onder anderen Eric 
Ericson. In 2019 werd haar de Sloveen-
se nationale onderscheiding Prešeren 
Fund Awards toegekend voor haar 
artistieke verdiensten op het terrein 
van koordirectie.

Irene Verburg
Als specialist voor jonge zangstemmen 
heeft Irene Verburg haar naam geves-
tigd. Na haar eigen zangstudie in Den 
Haag en New York legde zij zich met 
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18 19in de New Yorkse Met en de Semper
oper Dresden als Faninal (Der Rosenkava-
lier), stond in het Bolshoi in Moskou in 
de titelrol van Bergs Wozzeck, en in 
Royal Opera House Covent Garden als 
Donner (Rheingold). Eiche werkte met 
dirigenten als Kent Nagano, Ingo 
Metzmacher, Riccardo Muti, Marek 
Janowski, Christian Thielemann en Seiji 
Ozawa.
Eerder in de Matinee: Schreker Die Ge-
zeichneten (Graf Andrea Vitelozzo Tamare, 
2019), Diepenbrock Im großen Schweigen 
(2021)

James Platt
De Britse bas James 
Platt studeerde o.a. 
aan de Royal 
Academy of Music 
en nam deel aan 
het Jette Parker 
Young Artist Pro-
gramme van Royal 
Opera House 
Covent Garden, 
waar hij rollen vertolkte als Blansac 
(Rossini’s La scala di seta) en Samuel (Un 
ballo in maschera). Hij debuteerde in de 
Milanese Scala als Hermann Ortel in Die 
Meistersinger von Nürnberg, stond als 
1. Soldat bij De Nationale Opera in 
Strauss’ Salome en als Il commendatore 
(Don Giovanni) bij Opera North. In de 
Deutsche Oper Berlin was hij te zien als 
Don Basilio (Il barbiere di Siviglia), Crespel 
(Les contes d’Hoffmann), Bottom (Brittens 
A midsummer night’s dream) en Farář. Hij 
trad bij Welsh National Opera aan als 
Sarastro (Die Zauberflöte), Sparafucile 

Mélisande), Dulcamara (L’elisir d’amore), 
Marcello (La bohème), Kyoto (Mascagni’s 
Iris), Papageno (Die Zauberflöte) en Albert 
(Massenets Werther). Bij de Nederlandse 
Reisopera was hij te zien als Renato (Un 
ballo in maschera), Enrico (Lucia di Lam-
mermoor) en Don Fernando (Fidelio), en 
bij de Staatsoper Stuttgart als Scarpia 
en Rigoletto. De rol van Revírník zong 
hij onlangs in de Hamburgse Elbphil-
harmonie. Wood werkte met dirigenten 
als sir Mark Elder en Antonio Pappano.

Markus Eiche
Bariton Markus 
Eiche studeerde in 
Karlsruhe en Stutt
gart en begon zijn 
carrière bij het 
Nationaltheater 
Mannheim, waar hij 
rollen vertolkte als 
Wolfram (Tannhäu-
ser) en Guglielmo 

(Così fan tutte). Hij was jarenlang verbon-
den aan de ensembles van de Wiener 
én de Bayerische Staatsoper, waar hij 
o.a. te zien was Kurwenal (Tristan und 
Isolde), Jeletski (Schoppenvrouw), Valentin 
(Gounods Faust), Lescaut (Manon), Dr. 
Falke (Die Fledermaus), Ping (Turandot), 
Olivier (Strauss’ Capriccio), Peter (Hänsel 
und Gretel), Albert (Werther), Albiani 
(Simon Boccanegra) en Beckmesser (Die 
Meistersinger von Nürnberg). Hij is vaste 
gast bij de Bayreuther Festspiele, waar 
hij rollen vertolkte als Kothner (Die 
Meistersinger von Nürnberg), Donner (Das 
Rheingold), Gunther (Götterdämmerung), 
Kurwenal en Wolfram. Hij debuteerde 

(Ariadne auf Naxos) en als Pedrillo (Die 
Entführung aus dem Serail). Hij stond o.a. 
in de Semperoper Dresden als Geheim
agent in Sjostakovitsj’ De neus, in De 
Nationale Opera als Squealer in de 
wereldpremière van Raskatovs Animal 
Farm, bij Opera Ballet Vlaanderen als 
Fatty der Prokurist in Weills Aufstieg und 
Fall der Stadt Mahagonny en als Guillot de 
Morfontaine (Massenets Manon) in de 
Staatsoper Hamburg. Op 1 juni 2024 
zingt James Kryshak in Alice in Wonder-
land van Unsuk Chin)
Eerder in de Matinee: Rihm Dies 'Luigi 
Nono gewidmet' (2003), Strauss Elektra 
(Ein junger Diener, 2018), Moesorgski 
Boris Godoenov (joerodivy, 2018)

Roland Wood
Bariton Roland 
Wood studeerde aan 
het Royal Northern 
College of Music en 
maakte zijn debuut 
tijdens het Glynde-
bourne Festival als 
Nick Shadow (The 
Rake’s Progress). Hij 
debuteerde bij 
English National Opera in La traviata en 
zou er talloze malen terugkeren, o.a. als 
Alfio (Cavalleria rusticana), Scarpia (Tosca) 
en Albiani (Simon Boccanegra). In Royal 
Opera House Covent Garden was hij te 
zien als Roucher (Giordano’s Andrea 
Chénier) en als Ford in Verdi’s Falstaff, 
een rol die hij ook zong bij Santa Fe 
Opera en Scottish Opera. Bij dit laatste 
gezelschap trad hij tevens aan als Don 
Giovanni, Scarpia, Golaud (Pelléas et 

ze de partij van Wellgunde (Das Rhein-
gold) in o.a. Konzerthaus Dortmund, 
Théâtre des ChampsÉlysées en tijdens 
de Herbstfestspiele BadenBaden. In 
Stadttheater Klagenfurt was ze te zien 
als Clitemestra in Sciarrino’s Il canto 
s’attrista, perché?, als Kuchtík in Dvořáks 
Rusalka en als Flora in Verdi’s La traviata. 
Van Wijnen is ook zeer actief als Lied 
en oratoriumzangeres, en werkte met 
dirigenten als Jaap van Zweden en Marc 
Albrecht.
Eerder in de Matinee: Adams Nixon in 
China (Second Secretary of Mao, 2017), 
Strauss Elektra (2. Magd, 2018), Verdi 
Nabucco (Fenena, 2019)

James Kryshak
De Amerikaanse 
tenor James Kry-
shak studeerde o.a. 
aan de University of 
WisconsinMadison 
en was vast verbon-
den aan de Deut-
sche Oper Berlin, 
waar hij rollen 
zong als Pedrillo 

(Die Entführung aus dem Serail), Rodriguez 
(Massenets Don Quichotte), Borsa (Rigo-
letto), Spoletta (Tosca), Monostatos (Die 
Zauberflöte) en Le Remendado in Carmen. 
Hij was vast verbonden aan de Wiener 
Staatsoper, waar hij o.a. te zien was als 
Don Curzio (Le nozze di Figaro), Nick/Joe 
(Puccini’s La fanciulla del West) en Goro in 
Madama Butterfly. Hij zong Little Bat in 
Floyds Susannah in de San Francisco 
Opera en debuteerde tijdens het Glyn-
debourne Festival als Scaramuccio 
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20 21Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziekle-
ven. Behalve het grote symfonische 
repertoire speelt het orkest, meer dan 
welk ander Nederlands symfonieorkest, 
muziek van dit moment. Het betreft 
vaak premières van werk dat in op-
dracht van de omroepseries NTR Zater-
dagMatinee en AVROTROS Vrijdagcon-
cert wordt geschreven. Vernieuwende 
concertformats als Pieces of Tomorrow 
en In the Living Room bereiken een 
opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitge-
zonden op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
Orkest optreedt voor een livepubliek 
dat vele tientallen malen groter is dan 
een concertzaal ooit zou kunnen 
herbergen. Het orkest wordt sinds 1 
september 2019 geleid door de Ameri-
kaanse chefdirigent Karina Canellakis. 
Zij heeft illustere voorgangers als 
Bernard Haitink, Jean Fournet, Hans 
Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap 
van Zweden (honorary chief conductor) 
en Markus Stenz. Het Radio Filharmo-
nisch Orkest werkte samen met gastdi-
rigenten als Pablo HerasCasado, Vladi-
mir Jurowski, Vasily Petrenko, 
Christoph Eschenbach, John Adams, 
Peter Eötvös, Charles Dutoit, Gennady 
Rozhdestvensky, Michael Tilson Tho-
mas, Mariss Jansons, Valery Gergiev, 
Antal Doráti, Kirill Kondrashin en 
Leopold Stokowski. De Amerikaan 
James Gaffigan is vaste gastdirigent 
sinds 2011. In seizoen 20232024 wordt 

Aylin Sezer
De TurksNederland-
se sopraan Aylin 
Sezer studeerde aan 
het Koninklijk 
Conservatorium 
Den Haag en de 
Dutch National 
Opera Academy, 
waar ze rollen 
vertolkte als Des-

pina (Così fan tutte), Annio (La clemenza di 
Tito), de titelrollen in Monteverdi’s 
L’incoronazione di Poppea en Händels 
Agrippina, en Pamina (Die Zauberflöte). In 
die laatste rol was ze ook te zien bij 
Opera Zuid en in een productie van 
Peter Brook, die onder meer in Zuid
Amerika, Athene, Rome, Genève en 
Bremen werd uitgevoerd. Ze maakte 
deel uit van het Jong Ensemble van 
Opera Ballet Vlaanderen, waar ze rollen 
zong als Barbarina (Le nozze di Figaro), 
Emma (Chovansjtsjina), Despina (Così fan 
tutte) en Zerlina (Don Giovanni). Bij de 
Nederlandse Reisopera was ze te zien 
als Violetta in Verdi’s La traviata. Sezer 
vormt een liedduo met dirigent en 
pianist Ed Spanjaard en werkte met 
dirigenten als Jan Willem de Vriend, sir 
Mark Elder, Dmitri Jurowski en Alexan-
der Joel.
Eerder in de Matinee: Verdi I due Foscari 
(Pisana, 2016), Delius A village Romeo and 
Juliet (Gingerbread woman / 1st woman / 
Slim girl, 2018)

zangersbiografieën: Marijne Thomas

Esther Kuiper
De Nederlandse 
mezzo Esther 
Kuiper studeerde 
aan het Conservato-
rium van Amster-
dam en was finaliste 
van de 50ste Inter-
national Vocal 
Competition in 
’sHertogenbosch. 
Ze was te zien als La contessa di Cepra-
no (Rigoletto) bij De Nationale Opera, als 
Dritte Dame (Die Zauberflöte) in de 
Brusselse Munt, als Mrs. Segstrom in 
Sondheims A Little Night Music bij de 
Nederlandse Reisopera en als Sofia in 
Monique Krüs’ The Tsar, his wife, her lover 
and his head tijdens het Peter de Grote 
Festival Groningen en het Grachtenfes-
tival Amsterdam. Bij Muziektheater 
Transparant werkte ze mee aan Solitude, 
een operaproductie met muziek van 
Purcell. Kuiper is ook actief als concert 
en oratoriumzangeres en heeft werken 
op haar repertoire staan als de Mat-
thäus- en Johannes-Passion, het Weihnachts-
oratorium, de Messiah, Pergolesi’s Stabat 
Mater en Mozarts en Verdi’s Requiem. Ze 
was ook te zien in Michel van der Aa’s 
1-minute-Opera bij De Wereld Draait 
Door en werkte bij VocaalLAB mee aan 
Les Aveugles.
Eerder in de Matinee: Wagner Die Walkü-
re (Waltraute, 2019), Janáček Jenůfa 
(Pastuchiňa/Barena, 2021), Giordano 
Fedora (Dimitri, 2021), Rossini L’italiana in 
Algeri (Zulma, 2022), Janáček Kát'a Kaba-
nová (Glaša, 2022)

(Rigoletto) en Commendatore, was 
tijdens het Holland Festival 2022 te zien 
als Kuno in Webers Freischütz, stond in 
ROH Covent Garden en de Lyric Opera 
of Chicago als Il re d’Egitto (Aida), en 
debuteerde onlangs als Father Trulove 
in Stravinsky’s The Rake’s Progress tijdens 
Maggio Musicale Fiorentino.

Jeannette van 
Schaik
Sopraan Jeannette 
van Schaik studeer-
de aan het Conser-
vatorium van 
Amsterdam en aan 
de Dutch National 
Opera Academy, 
waar ze te zien was 
als Donna Anna 

(Don Giovanni), Contessa (Le nozze di 
Figaro), 1e Dame (Die Zauberflöte) en Click 
in de Nederlandse première van Kulen-
ty’s opera The Mother of Black Winged 
Dreams. Ze debuteerde bij De Nationale 
Opera als Madrigalist in Puccini’s Manon 
Lescaut, gevolgd door haar internatio-
nale roldebuut als Mimì in Puccini’s La 
bohème in Grand Théâtre de Luxem-
bourg, in een productie van Opera Zuid. 
Ze maakte haar roldebuut als Violetta 
(La traviata) tijdens het Mélodies sur 
Arzonfestival, en was als Ellen Orford 
te zien in de Wadopera Peter Grimes. Ook 
op de concertpodia is ze actief; zo zong 
ze Strauss’ Vier letzte Lieder met het 
Camerata RCO in het Muziekgebouw 
aan ’t IJ. Van Schaik werkte met dirigen-
ten als Paul Nadler, Antony Hermus, 
Karel Deseure en Clark Rundell.
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CHEF-DIRIGENT
Bemjamin Goodson

SOPRAAN
Aliya Akhmadeeva
Annelie Brinkhof
Anitra Jellema
Julie Jensen
Cheuk Yan Ng
Judith Petra
Elizabeth Poz
Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen

ALT
Carolina Alves Luis
Nicoline Bovens
Aleksan Chobanov
Elsbeth Gerritsen
Julia Mech
Suzanne Meessen
MarieSande Papenmeyer
Alexandra Rapas
Adélaïde Rouyer
Anna Traub
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen

TENOR
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Laurin Oppermann
Benedict Quirke
Matthew Smith
Georgi Sztojanov

BAS
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Geert van Hecke
Andrew Hopper
Peter van der Leeuw
Michiel Nonhebel
Hans Pootjes
Lars Terray
Hans de Vries
Nanco de Vries

staat van dienst. In de loop der jaren is 
met veel succes meegewerkt aan zo’n 
honderd verschillende producties met 
orkesten als het Koninklijk Concertge-
bouworkest, het Radio Filharmonisch 
Orkest en de Berliner Philharmoniker. 
Het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor 
ontvangt op 18 april aanstaande de 
‘Young Talent Award’ van het Concert-
gebouw. De artistieke directie van 
Vocaal Talent Nederland wordt ge-
vormd door Irene Verburg en Wilma 
ten Wolde.
Nationale koren eerder in de Matinee 
o.a.: Strauss Die Frau ohne Schatten 
(2013), MacMillan St Luke Passion (2014), 
Henze Das Floß der Medusa (2014), Berg 
Wozzeck  (2016), Adams El Niño (2016), 
Chin Le chant des enfants des étoiles 
(2019), Widmann ARCHE (2022)

jongeren worden door het hele land 
gescout en opgeleid. Onderdeel van de 
stichting zijn de Nationale Koren, die 
een belangrijke ervaringsplek en 
kansen voor verdere muzikale ontwik-
keling bieden. Voor jeugd en jong 
volwassenen zijn er het Nationaal 
Vrouwen Jeugdkoor en het Nationaal 
Gemengd Jeugdkoor, en voor kinderen 
vanaf 6 jaar speciale zangklassen. 
Momenteel zingen ruim 200 kinderen 
en jongeren in de verschillende koren. 
Dat doen ze vol overgave in hun vrije 
tijd. Naast de ervaring die de zangers in 
koorverband opdoen, bieden de Natio-
nale Koren ook training voor solisten. 
De zangers van dit project zijn muzi-
kaal voorbereid door Koen van der 
Meer en Irene Verburg. De Nationale 
Koren hebben een indrukwekkende 

twintigsteeeuwse componisten als 
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel, 
Henze, Ligeti en Messiaen. Op de 
palmares staan vele opera’s en koorwer
ken uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw. Uiteraard wordt 
daarbij samengewerkt met de beste 
orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Con
certgebouworkest bestaat een lange en 
zeer gewaardeerde samenwerking. 
De eerste officiële chefdirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont 
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chefdirigent. Op 1 maart 2015 trad 
Klaas Stok aan als koorleider. De 
Engels man Benjamin Goodson leidt het 
Groot Omroepkoor sinds september 
2020 als chefdirigent. In september 
2017 ontving het Groot Omroepkoor 
– samen met het Radio Filharmonisch 
Orkest – de Concertge bouw Prijs 
vanwege de belangrijke bijdrage van 
het koor aan het artistieke profiel van 
de Amsterdamse concertzaal.
 GROOTOMROEPKOOR.NL

Nationaal Kinderkoor &  
Nationaal Jongenskoor
Het Nationaal Kinderkoor en het 
Nationaal Jongenskoor worden georga-
niseerd door Vocaal Talent Nederland. 
Deze stichting legt zich al ruim 30 jaar 
met veel plezier en toewijding toe op 
de muzikale en vocale training van 
jonge zangtalenten in de leeftijd van 6 
tot en met 29 jaar. De kinderen en 

hij opgevolgd door Stéphane Denève. 
Chloe Rooke is voor het seizoen 2022
2023 aangesteld als assistentdirigent. 
Daarmee is het eerste Edo de Waart 
Assistant Conductorship aan haar 
toegekend. In 2014 kreeg het Radio 
Filharmonisch Orkest een Edison 
Klassiek Oeuvreprijs toegekend voor 
zijn verdiensten voor het Nederlandse 
muziekleven, in 2017 de Concertge-
bouw Prijs (samen met het Groot 
Omroepkoor).
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koorsymfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het brengt ook a cappellaconcerten in 
het Amsterdamse Concertgebouw en in 
TivoliVredenburg en de Jacobikerk in 
Utrecht. In de omroepseries zingt het 
Groot Omroepkoor dikwijls hedendaags 
werk. Niet zelden betreft het opdracht
werken van Nederlandse componisten 
zoals Wagemans, Wagenaar, Visman, 
Manneke, MomotenkoLevitsky, Korte
kaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina 
en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ 
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EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
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Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
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Saskia Peters

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Joao Filipe Farinha Fernandes
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Nina de Waal
Inger van Vliet

ALTVIOOL
Sabine Duch
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Francisca Galante
Jose Moura Nunes
Ruben Sanderse

CELLO
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Ella Stenstedt
Stephan Wienjus
Len Bielars
Dobril Popdimitrov

FLUIT
Ingrid Geerlings
Maike Grobbenhaar
Ines Pires Pinto
Linda Speulman

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Birgit Strahl
Marlene Schwärzler

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Gert Jan Loot
Raymond Rook
Johan Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Tim Ouwejan
Pelle van Esch

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney

CELESTA
Stephan Kiefer
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