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In deze brochure vindt u alle concerten van seizoen 2022-
2023, achtergrondartikelen en bestelinformatie. Ook later 
dit seizoen kunt u nog kaarten bestellen. Bewaar daarom 
dit magazine, of geef het door!

SERIES, EEN PASSE-PARTOUT OF LOSSE CONCERTEN
Kies een van de 6 series, een voordelig passe-partout voor alle 
33 concerten of selecteer uw eigen concert(en):

 SERIES met een eigen karakter en sfeer
Muzikale Meesterwerken (pagina 6) 
AVROTROS Klassiek I (pagina 12) 
AVROTROS Klassiek II (pagina 18)
AVROTROS Vocaal (pagina 22)
Radio Filharmonisch Orkest (pagina 26)
Groot Omroepkoor (pagina 27)

 PASSE-PARTOUT voor wie niets wil missen
Gemak dient de mens. En waarom zou u kiezen als u ook naar 
alle concerten kunt gaan? Met het voordelige passe-partout 
begint u ieder weekend met een inspirerend concert. Kunt u 
een keer niet? Leen dan uw passe-partout uit aan andere lief-
hebbers van klassieke muziek. 

 LOSSE KAARTEN kies zelf uw pareltjes
Wilt u flexibel zijn? Selecteer dan zelf de concerten met uw 
favoriete werken of uitvoerenden. U kunt uw keuzeabonnement 
of losse kaarten online bestellen. Bij bestelling van vier of meer 
concerten krijgt u 15% korting op de totaalprijs. 

AVROTROS VRIJDAGCONCERT
Aanvang concert: 20.15 uur 
Inleiding: 19.30 uur
Grote Zaal, TivoliVredenburg 

CONCERTLOCATIE 
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht 
(op loopafstand van NS station Utrecht CS) 

INBEGREPEN
Inleiding, programmaboekje, pauzedrankje, garderobe 
en gezellige nazit met dirigenten, solisten en musici. 

CONCERTKALENDER
Kijk in het hart van de brochure voor een compact overzicht van 
alle concerten.

AVROTROS
VRIJDAGCONCERT
DÉ KLASSIEKE START 

VAN UW WEEKEND!

BESTELINFORMATIE 
Series en passe-partouts koopt u 
online via tivolivredenburg.nl/klassiek, 
door middel van het bestelformulier 
achterin deze brochure of bij de kassa van
TivoliVredenburg Utrecht: 030 232 45 44

C O L O F O N
TEKST Clemens Romijn
TEKSTBIJDRAGEN Philip Leussink, Marjolein Lever
REDACTIE Marco van Es
EINDREDACTIE Philip Leussink
FOTOGRAFIE OMSLAG Simon van Boxtel
FOTOGRAFIE Esther de Bruijn, Marco van Borggreve, Mathias Bothor, 
Simon van Boxtel, Wouter le Duc, Benjamin Ealovega, Julien Faugère, 
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Hoppé, Friso Keuris, Anna van Kooij, Antje Kroeger, Eduardus Lee, 
Nikolai Lund, Arash Nikkhah, Simon Pauly, Ivar Pel, Jasper del Prado, 
Daniil Rabovsky, Foppe Schut, Allan Richard Tobis, Jesse Willems, 
Sarah Wijzenbeek, Hans van der Woerd
VORMGEVING Norbert Croonenberg 
DRUK Ten Herkel B.V., Loosdrecht

Fotografen en andere rechthebbenden die menen rechten te kunnen 
ontlenen aan deze uitgave, wordt verzocht contact op te nemen met 
de uitgeefster.

© 2022 AVROTROS Vrijdagconcert, Hilversum

AVROTROS Vrijdagconcert is 
een productie van AVROTROS in 
samenwerking met NPO Radio 4, 
Stichting Omroep Muziek en 
TivoliVredenburg. 

AVROTROS Vrijdagconcert 
wordt elke vrijdag vanaf  20.00 
uur rechtstreeks vanuit Tivoli-
Vredenburg uitgezonden op 
NPO Radio 4. 
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VoorwoordV ELLA VAN POUCKE - 
ARTIST IN RESIDENCE
Enkele jaren geleden heeft celliste Ella van 
Poucke met veel succes deelgenomen aan 
het talenttraject AVROTROS Klassiek 
presenteert! Dit seizoen zal zij als artist in 
residence van het AVROTROS Vrijdag-
concert te horen zijn in vier concerten. Het 
Radio Filharmonisch Orkest begeleidt haar 
in Tsjaikovski’s virtuoze Rococo-variaties en 
het zo geliefde Celloconcert van Dvořák.  
In de twee kamermuziekconcerten die Ella 
heeft samengesteld vertolkt ze onder meer 
Bachs Tweede cellosuite, Schuberts Strijk-
kwintet met een droombezetting, Ravels 
Cubaans getinte Habanera, de laat-roman-
tische Cellosonate van Rachmaninov en 
een nieuw werk van Maxim Shalygin (zie 
pagina 10).

NIEUWE NOTEN
Het AVROTROS Vrijdagconcert heeft 
oog voor de rijke muziektraditie én draagt 
bij aan uitbreiding en vernieuwing van het 
repertoire. Naast de al genoemde opdracht-
werken van JacobTV, Georgi Sztojanov 
en Kate Moore, speelt het Radio Filhar-
monisch Orkest Nederlandse premières 

van werken van de Russische componiste 
Sofia Goebaidoelina en van de Fransman 
Guillaume Connesson. Hij laat zich in zijn 
werk beïnvloeden door muziek van Cou perin 
tot minimal music. Bram Kortekaas com-
poneert een Ode aan Stravinsky die door 
het Nationaal Jeugd orkest ten doop wordt 
gehouden. Joey Roukens heeft musici 
en publiek van deze serie al vaker verrast 
met uiterst energieke orkestwerken. De 
wereldpremière van zijn Eerste symfonie zal 
ongetwijfeld een bijzondere ervaring zijn. 
Zeker in combinatie met de Nederlandse 
première van het Pianoconcert van de 
Amerikaan Mason Bates. Bates won een 
Grammy Award in 2019 (opera) en slaat 
als componist én dj een brug tussen symfo-
nische en elektronische muziek. 

GASTENSEMBLES
Roukens en Bates staan op het programma 
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
een graag geziene gast in de serie AVRO-
TROS Klassiek. Andere gastensembles 
zijn onder meer het Residentie Orkest 
met de nieuwe chef Anja Bihlmaier. Het 
Concertgebouw Kamerorkest komt met 
violiste Noa Wildschut, twee seizoenen ge-
leden artist in residence van deze serie. Het 
Antwerp Symphony Orchestra, vier koren 
en zeven solisten geven een uitvoering van 
het grootse oratorium De Oorlog van de 
19de-eeuwse Vlaamse componist Peter  
Benoit. Amsterdam Sinfonietta en de 
Nederlandse Bachvereniging brengen 
concerten in kerstsfeer. Andere vertrouwde 
gastensembles zijn het Nationaal Jeugdor-
kest, het Noord Nederlands Orkest, phil-
harmonie zuidnederland en LUDWIG, 
met als solist accordeonist Vincent van 
Amsterdam.

DE NIEUWE GENERATIE
Jonge musici krijgen speciale aandacht bij 
AVROTROS. De nieuwe generatie wordt 
actief ondersteund door middel van het 
talenttraject AVROTROS Klassiek presen-

teert! Tot de deelnemers van 
dit seizoen behoren de pianiste 
Yang Yang Cai (1998), harpist 
Joost Willemze (1996) en een 
duo bestaande uit klarinettist 
Jelmer de Moed (1995) en  
pianist Rik Kuppen (1994). 
Zij brengen samen een con-
certprogramma op 27 januari. 

Het Nationaal Jeugdorkest draagt elk jaar 
weer bij aan de overtuiging dat klassieke 
muziek ook bij de jongere generatie een 
toekomst heeft. Dat geldt ook voor de 
Nationale Koren die dit seizoen een Moeder-
dagconcert zullen verzorgen. 
Seizoen 2022-2023 van het AVROTROS 
Vrijdagconcert is hiermee nog maar deels 
belicht. Neemt u rustig de tijd om deze 
brochure door te bladeren en u zult zien 
hoe rijk en gevarieerd het aanbod is. Samen 
met u kijken we uit naar dit prachtige 
nieuwe seizoen.  
We verheugen ons op uw komst. 

Van harte welkom namens het team van 
het AVROTROS Vrijdagconcert,

Astrid in ’t Veld, programmeur

H et AVROTROS Vrijdagconcert is de mooiste muzikale 
start van uw weekend. Onze huisensembles, het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, en 

vele gastensembles presenteren in meer dan dertig concerten een 
rijke variatie aan muzikale meesterwerken. Muzikale Meesterwerken is 
dan ook de titel van de vertrouwde serie, die met de evenzo geliefde 
series AVROTROS Klassiek I & II het concertseizoen 2022-2023 om-
spant. Een rijk gevuld seizoen waarin we vijf componisten herdenken, 
de stad Utrecht eren, een nieuwe Artist in residence verwelkomen en 
veel ruimte bieden aan jong talent. 

ODES & HOMMAGES
Als rode draad door het hele seizoen loopt 
het thema ‘Odes & Hommages’. Daarmee 
brengt de serie AVROTROS Vrijdag-
concert eer aan de vrijheid, de vreugde,  
de stad Utrecht en vooral aan de muziek. 
En met de muziek worden in het bijzonder 
de ensembles geëerd die al jaren het fun-
dament van deze serie vormen: het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot  
Omroepkoor. Al sinds 1945 behoren 
zij tot de pijlers van het Nederlandse 
muziekleven. Speciaal in opdracht van het 
AVRO TROS Vrijdagconcert componeren 
JacobTV, Georgi Sztojanov en Kate Moore 
elk een nieuw werk als 
ode aan deze onmisbare 
ensembles én aan u, het 
publiek (zie pagina 30). 
Hoe onmisbaar u bent, 
hebben we ook in het afge-
lopen seizoen vaak moeten 
ervaren. Gelukkig konden 
veel concerten doorgaan 
en bereikten we dankzij de 
live uitzendingen op NPO 
Radio 4 en de webcast veel 
luisteraars. Maar wij allen, 
musici op het podium en 
medewerkers achter de 

schermen, zien er enorm naar uit om u, ons 
publiek in de zaal, als vanouds te ontmoeten 
en samen te genieten!

UTRECHT 900 JAAR!
Al bijna 45 jaar, sinds de opening van 
Muziekcentrum Vredenburg in 1979, 
voelen de omroepensembles zich thuis 
in dit gebouw. De serie AVROTROS 
Vrijdagconcert is dan ook het resultaat van 
een hechte samenwerking tussen ‘de meest 
klassieke omroep’, TivoliVredenburg en 
NPO Radio 4. In de middeleeuwen stond 
op deze plek de Catharijnepoort, een van 
de toegangspoorten tot Utrecht en ooit 

bewaarplaats van de stedelijke oorkonden. 
Met die oorkonden verleende keizer  
Hendrik V op 2 juni 1122 stadsrechten  
aan Utrecht. Nu, 900 jaar later, is dat een 
goede reden voor vele festiviteiten. Op 
11 november wordt de viering van ‘Utrecht 
900 jaar’ feestelijk afgesloten met het 
AVROTROS Vrijdagconcert met onder 
meer de in Utrecht gevestigde topensembles 
Holland Baroque, de Nederlandse Bach-
vereniging en het Nederlands Kamerkoor 
(zie pagina 31).

COMPONISTEN 
HERDACHT
Behalve deze historische gebeurtenis rond 
Utrecht, worden ook twee componisten 
herdacht voor wie de Domstad een belang-
rijke rol speelde. Willem Pijper, in 2022 
vijfenzeventig jaar geleden overleden, was 
begin twintigste eeuw een vooraanstaand 
componist. Als muziekcriticus bij het 
Utrechts Nieuwsblad raakte hij in conflict 
met Jan van Gilse, componist en tevens 
dirigent van het Utrechts Stedelijk Orkest 
(USO), gevestigd in concertzaal Tivoli aan 
de Kruisstraat. Pijpers Vioolconcert wordt 
uitgevoerd door Liza Ferschtman. Bijzon-

der is de uitvoering van een 
zelden gehoorde cantate van 
Van Gilse op tekst van Rilke 
(zie pagina 32).
Daarnaast is er speciale 
aandacht voor muziek van 
Ralph Vaughan Williams, 
in 2022 honderdvijftig jaar 
geleden geboren. Ook de 
laat-romantische Rus Sergej 
Rachmaninov en Max 
Reger, ‘kleinzoon van Bach’, 
beiden geboren in 1873, 
krijgen dit seizoen speciale 
aandacht (zie pagina’s 33-35). 

DE MOOISTE START
VAN UW

 WEEKEND

‘Samen met u kijken we  
uit naar dit prachtige  
nieuwe seizoen.’

Een nieuw 
seizoen met 
prachtige 
concerten, 
waarbij u als 
luisteraar kunt 

schitteren in aanwezigheid. Laten 
we samen genieten van al het moois 
wat er in deze concertzaal tijdens het 
AVROTROS Vrijdagconcert te bele-
ven is. Ik kijk er naar uit u te zien en 
samen met u volop te applaudisseren 
voor musici die dat verdienen, meer 
dan ooit tevoren.

Simone Meijer 
zendermanager NPO Radio 4

Astrid in ’t Veld
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De meest 
klassieke 

 omroepKlassiek bij AVROTROS

Met acht programma’s op NPO Radio 4, goed bezochte 
concertseries op vrijdagavond en zondagochtend, tv-
programma’s als Maestro en het Prinsengrachtconcert 
en boeiende podcasts, is AVROTROS de meest klassieke 
omroep van Nederland.

RADIO
Geen dag zonder AVROTROS op NPO Radio 4. Dagelijks  
kunt u luisteren naar De Muziekfabriek en elke werkdag 
naar De Klassieken en het kunst- en cultuurprogramma 

Opium. De klassieke start van uw weekend 
is het AVROTROS Vrijdagconcert, elke 

vrijdagavond rechtstreeks vanuit 
TivoliVredenburg in Utrecht. 

Iedere zaterdag om 10.00 uur hoort 
u een muzikaal portret  
van een Bekende Nederlander  
in Een goedemorgen met… 
De hele zondag is het  

genieten met Spiegelzaal,  
Het Zondagochtend Concert en 

 Het Zondagmiddagconcert vanuit  
Het Concertgebouw in Amsterdam.

TELEVISIE
AVROTROS is bekend van tv-series als Maestro en 
programma’s met André Rieu en Tijl Beckand. Ieder 
jaar opnieuw genieten vele kijkers van de tv-uitzending 
van het Prinsengrachtconcert en van de Kerstmatinee 
met het Koninklijk Concertgebouworkest. Bijzondere en 
vernieuwende AVROTROS Vrijdagconcerten worden niet 
alleen gestreamd, maar ook op televisie uitgezonden. 

ONLINE 
Webcast, streams en YouTube
Veel uitvoeringen in het AVROTROS Vrijdagconcert en  
Het Zondagochtend Concert zijn ook te volgen via 
webcast en als ‘visual radio’ en later via het YouTube-

kanaal AVROTROS Klassiek. Bij vocale werken worden de 
concerten bovendien vaak ondertiteld. 
Voor de webcast gaat u naar nporadio4.nl/live. 
Wilt u een bijzonder concert op een later moment bekijken 
of zoekt u een mooie uitvoering van een bepaald werk? Dan 
biedt het YouTube kanaal van AVROTROS Klassiek een schat 
aan registraties. youtube.com/avrotrosklassiek 

Podcasts
De collectie klassieke podcasts is rijk en gevarieerd. Een 
podcast beluisteren kan altijd en overal. U heeft alleen een 
telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon.
En wat is nou fijner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek?
Bijvoorbeeld naar de reeks Ken je componisten waarin 
AVROTROS presentator Hans van den Boom vertelt over 
de levens en werken van bekende klassieke componisten. 
Of naar de podcast Kalm met Klassiek waarin Ab 
Nieuwdorp elke werkdag een compositie uitkiest die u 
tot rust laat komen. En vergeet ook niet te luisteren naar 
Klassieke Mysteries, waarin Rebecca van der Weijde 
en Ab Nieuwdorp op zoek gaan naar de intrigerende en 
spannende verhalen rondom het leven en vooral de dood 
van klassieke componisten.

De uitzendingen van het AVROTROS Vrijdagconcert en  
Het Zondagochtend Concert worden ook als podcasts 
aangeboden. Deze en alle andere klassieke podcasts van 
AVROTROS zijn te beluisteren via NPO 
Radio 4, Apple Podcast, Spotify of de 
RSS-feed. nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie  
over uitzendingen, 

concerten en 
ledenaanbiedingen? 
avrotros.nl/klassiek

De serie AVROTROS Vrijdagconcert 
onderscheidt zich door de ruime 
aandacht voor nieuwe muziek en 
muziek van Nederlandse componisten. 
Elk seizoen is dit een belangrijk element 
in de programmering. Het past bij 
de taak van het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor, zoals 
in 1945 geformuleerd bij de oprichting 
van deze omroepensembles. Zo krijgen 
waardevolle Nederlandse composities 
die niet tot het ijzeren repertoire beho-
ren de aandacht die ze verdienen.
Op deze pagina ook een overzicht van 
de werken die dit seizoen hun première 
beleven. Naast Nederlandse premières 
van werken van de Amerikaanse 
componist Mason Bates, de Fransman 
Guillaume Connesson, de Russische 
Sofia Goebaidoelina en de Noor Rolf 
Wallin, vinden ook meerdere wereld-
premières plaats. Daaronder  
zijn nieuwe werken van JacobTV,  
Bram Kortekaas, Kate Moore, Maxim 
Shalygin en Georgi Sztojanov, allen 
afkomstig uit of werkzaam in Neder-
land. De werken die zij componeren 
komen tot stand in opdracht van het 
AVROTROS Vrijdagconcert. 

Premières

MASON BATES Pianoconcert (NP)
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022  13

GUILLAUME CONNESSON 
Heiterkeit voor koor en orkest (NP)
VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022  13

SOFIA GOEBAIDOELINA 
Derde vioolconcert ‘Ich und Du’ (NP)
VRIJDAG 19 MEI 2023  9

ERIK VAN DER HORST Finale Ode (WP)
VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022  19 | 22

JACOBTV Paradiddle (WP)*
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022  6 | 12 | 22

BRAM KORTEKAAS 
Ode aan Stravinsky (WP)*
VRIJDAG 13 JANUARI 2023  8

KATE MOORE Spintered Rivers:  
portrait of a beloved orchestra (WP)*
VRIJDAG 2 DECEMBER 2022  19

TARIK O’REGAN Mass Observation (EP)
VRIJDAG 22 APRIL 2023     38

JOEY ROUKENS Eerste symfonie (WP)
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022  13

MAXIM SHALYGIN Nieuw werk 
voor cello en piano (WP)*
VRIJDAG 3 MAART 2023  9

GEORGI SZTOJANOV Ode to  
Music Making: Studies on Spheres, 
(Divine) Bodies and Music (WP)* 
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022  18 

ØYVIND TORVUND  
A Walk into the Future (NP)
VRIJDAG 17 MAART 2023 20 

ROLF WALLIN Concert voor  
sheng en orkest (NP)
VRIJDAG 24 MAART 2023  9

Nederlandse muziek

ROB DIRKSEN Resilience 
VRIJDAG 21 OKTOBER 2022  6

JAN VAN GILSE Concertouverture
VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022  18

Cantate ‘Der Kreis des Lebens’
VRIJDAG 20 JANUARI 2023  14  

JACOBTV Paradiddle (WP)*
VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022  6 | 12 | 22

ERIK VAN DER HORST Finale Ode (WP)
VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022  19 | 22

TRISTAN KEURIS Chamber Concerto 
voor accordeon en ensemble
VRIJDAG 14 APRIL 2023  15

BRAM KORTEKAAS 
Ode aan Stravinsky (WP)*
VRIJDAG 13 JANUARI 2023  8

FRANK MARTIN Ode à la Musique
VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023   8 | 23

KATE MOORE Spintered Rivers:  
portrait of a beloved orchestra (WP)*
VRIJDAG 2 DECEMBER 2022  19

JOEY ROUKENS Eerste symfonie (WP)
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022  13

MAXIM SHALYGIN Nieuw werk 
voor cello en piano (WP)*
VRIJDAG 3 MAART 2023  9

GEORGI SZTOJANOV Ode to Music 
Making: Studies on Spheres, (Divine) 
Bodies and Music (WP)*
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022   18

WILLEM PIJPER 
Zes symfonische epigrammen
VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022  7 

Vioolconcert
VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023  20 

Zes Adagio’s
VRIJDAG 21 APRIL 2023  21

WP: wereldpremière  |  EP: Europese première  |  NP: Nederlandse première
* opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert

Premières en
Nederlandse muziek

Goebaidoelina Moore

ConnessonBates

JacobTV Kortekaas

PAGINA
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VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022

Openingsconcert
met nieuw werk 
van JacobTV
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Julie Boulianne mezzosopraan
Julien Behr tenor
Jean-Sébastien Bou bariton

JACOBTV Paradiddle (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
L. BOULANGER Faust et Hélène
VERDI Quattro pezzi sacri

K an een openingsconcert mooier 
beginnen dan met muziek van nu? 

Het nieuwe werk van Jacob ter Veldhuis 
( JacobTV) wordt ‘een jubelzang op de 
tijd en de tijdelijkheid der dingen’. Daarna 
de cantate Faust et Hélène van de jong 
overleden Lili Boulanger, die in 1913 met 
dit werk als eerste vrouw de Prix de Rome 
ontving. De Vier gewijde stukken van 
Giuseppe Verdi sluiten het programma 
stemmig af.  

VRIJDAG 21 OKTOBER 2022

Noa Wildschut speelt 
Vioolconcerten van Bach
Concertgebouw Kamerorkest
Noa Wildschut viool

BACH Vioolconcert in a BWV 1041
BACH Die Kunst der Fuge, 
Contrapunctus 1-4 
BACH Vioolconcert in E BWV 1042
DIRKSEN Resilience 
SJOSTAKOVITSJ Kammersinfonie  
op. 110a (naar Strijkkwartet nr. 8)

I n oktober komt een van de vaste gasten-
sembles uit Amsterdam naar Utrecht, 

het Concertgebouw Kamerorkest. 
Als soliste treedt de jonge violiste Noa 
Wildschut aan, twee seizoenen geleden 
nog ‘artist in residence’ in het AVRO-
TROS Vrijdagconcert. Nu komt ze twee 
wereldvermaarde vioolconcerten van Bach 
ten beste geven, een wondermooie mix 
van zangerigheid en virtuositeit. Behalve 
een hedendaags werk van contrabassist 
en componist Rob Dirksen staat een 
schrijnend autobiografisch werk van 
Sjostakovitsj op de lessenaars.  

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022 

Ella van Poucke
speelt Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Ella van Poucke cello

PIJPER Zes symfonische epigrammen
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties
BRUCKNER Negende symfonie 

‘W eet je dat wanneer ik Mozart 
speel, ik me opgewekter en 

jonger voel?’, schreef Tsjaikovski. Daarom 
bracht hij een verre groet aan Mozart met 
zijn Variaties op een rococo-thema, een werk 
voor cello en orkest, elegant, gracieus en 
dansant. Franz Liszt was bij de première 
en zei: ‘Dit is nou echt muziek!’ Vooraf 
gaat muziek van Willem Pijper voor het 
40-jarig jubileum van het Concertgebouw 
in 1928. En na de pauze Anton Bruckners 
smartelijke afscheid van de wereld en het 
leven.  

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022

De Oorlog van Benoit
Antwerp Symphony Orchestra
Jac van Steen dirigent
Groot Omroepkoor o.l.v. Klaas Stok 
Laurens Collegium  
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Octopus o.l.v. Bart Van Reyn 
Kinderkoor Waelrant
o.l.v. Marleen De Boo 
Deirdre Angenent sopraan
Cécile van de Sant mezzo - Moeder
Frank van Aken tenor - Eerste gewonde
Bastiaan Everink bariton - De mensch, 
Geweld
Charles Dekeyser bas - Geest der 
duisternis
Lars Terray bariton - Tweede gewonde
Ivan Thirion bariton - Spotgeest 

BENOIT De Oorlog

D e Vlaamse componist Peter Benoit 
(1834-1901) componeerde groot-

schalige werken over vaderlandse thema’s, 
gezongen in het Nederlands, in een tijd dat 
België werd gedomineerd door het Frans. 
Met het oratorium De Oorlog leverde hij 
kort na de Frans-Duitse Oorlog van 1870 
een pacifistisch pamflet af. Zo vroeg Benoit 
aandacht voor ‘de waanzin die mensen 
steeds weer bekruipt om de wapens op te 
nemen. Want Oorlog is het product van 
de “Geesten der Duisternis”.’  

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022

Weihnachts-Oratorium
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Viola Blache sopraan
Ulrike Malotta alt
Daniel Johannsen tenor
Matthias Helm bas

BACH uit Weihnachts-Oratorium
Cantate I: Jauchzet, frohlocket!
Cantate II: Und es waren Hirten
Cantate III: Herrscher des Himmels
STÖLZEL Ach daß die Hülfe aus Zion 
über Israel käme
BUXTEHUDE In dulci jubilo

O p eerste kerstdag van het jaar 1734 
zit een grote menigte kerkgangers 

samengepakt in de Thomaskirche in 
Leipzig. Indrukwekkende paukenslagen 
galmen door de ruimte. Fluiten en hobo’s 
vallen in, gevolgd door schetterende 
trompetten en wervelende strijkers. Zo 
begint Bachs Weihnachts-Oratorium. De 
Nederlandse Bachvereniging brengt deze 
jubelstemming over de geboorte van Jezus 
naar de luisteraars van het AVROTROS 
Vrijdagconcert.  

M et een rijke variatie 
aan concerten stelt de 
serie Muzikale Meester-

werken bijzonder mooie avonden in het 
vooruitzicht. Zowel voor het publiek in de 
Grote Zaal van TivoliVredenburg als voor 
de talrijke luisteraars via NPO Radio 4. 
Samen bevatten de programma’s werken 
van zo’n dertig componisten, uit te 
voeren door vier verschillende orkesten, 
waaronder vijfmaal het huisorkest van de 
Nederlandse Publieke Omroep, het Radio 
Filharmonisch Orkest. Daarnaast reizen 
gastorkesten naar Utrecht, zoals het Con-
certgebouw Kamerorkest, philharmonie 
zuidnederland en niet te vergeten het 
Nationaal Jeugd Orkest onder leiding  
van Antony Hermus. Driemaal geeft chef- 
dirigent Karina Canellakis leiding aan 
‘haar’ Radio Filharmonisch Orkest, waar-
onder eenmaal in de machtige avondvul-
lende Zesde symfonie van Gustav Mahler. 
In maart kunnen luisteraars de oren spitsen 
voor kamermuziek van themacomponist 
Sergej Rachmaninov, gespeeld door celliste 
en ‘artist in residence’ Ella van Poucke. 
Eerder in het seizoen, in november, is  
zij soliste in de Rococo-variaties van 
Tsjaikovski bij het Radio Filharmonisch  
en Karina Canellakis.  

Natuurlijk is ook het Groot Omroepkoor 
van de partij. Met het Antwerp Symphony 
Orchestra en diverse andere koren 
verzorgt het de uitvoering van het grootse 
oratorium De Oorlog van de Vlaming 
Peter Benoit, onder leiding van Jac van 
Steen. En tweemaal samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest. Uit Utrecht zelf is de 
Nederlandse Bachvereniging te gast met 
Bachs stralende Weihnachts-Oratorium.

•  11 concerten + 1 extra concert
• Aanvang 20.15 uur
• Abonnement alle rangen € 287
• Prijs per concert € 38,50
• Inclusief garderobe en  

pauzedrankje

Muzikale Meesterwerken

Hoogtepunten 
uit vier eeuwen

klassieke muziek
Shunske SatoKarina Canellakis

Ella van Poucke

Jac van Steen
Julie Boulianne Noa Wildschut
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Muzikale MeesterwerkenM

Ella va Poucke

Op vrijdagavond 
glijdt de werkweek 
van mij af bij het 
horen van die 
prachtige muziek.
Citaat bezoeker

Antony Hermus

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 

Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Rowan Pierce sopraan
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 

BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones
MARTIN Ode à la Musique
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day

D it concert met het Groot Omroep-
koor, het Radio Filharmonisch 

Orkest en drie solisten onder leiding van 
Marcus Creed is één groot loflied op de 
muziek zelf. De Zwitsers-Nederlandse 
componist Frank Martin gebruikte 
daarvoor een tekst van zijn middeleeuwse 
collega Guillaume de Machaut. Ralph 
Vaughan Williams schreef een muzikaal 
saluut voor dirigent Sir Henry Wood. En 
Georg Friedrich Händel eerde kleurrijk 
en uitbundig de beschermheilige van de 
muziek, Sinte Caecilia.  

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023

Mahler 6 met  
Karina Canellakis 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent

MAHLER Zesde symfonie

G ustav Mahler zelf vond zijn Zesde 
symfonie moeilijk te dirigeren. 

Het werk moest rijpen in de oren van 
dirigenten, orkesten en luisteraars, vooral 
vanwege de omvang en tragiek. Tachtig 
minuten lang doemen angst en twijfel op. 
Maar de meester van het contrast laat ook 
koeienbellen luiden in een Alpendal en 
er klinkt een xylofoon in een spookachtig 
scherzo. Het Andante is mild en landelijk 
en citeert uit Mahlers Kindertotenlieder. 
En het lange laatste deel bevat enorme 
slagen van het noodlot.
De symfonie beleefde haar première op 
27 mei 1906 in Essen met de gecombi-
neerde Stedelijke Orkesten van Essen en 
Utrecht onder leiding van Mahler zelf. 
Zo werd het USO het enige Nederlandse 
orkest dat een symfonie van Mahler ten 
doop hield.  

VRIJDAG 13 JANUARI 2023

NJO: de Sacre en 
een wereldpremière
Nationaal Jeugd Orkest
Antony Hermus dirigent

MESSIAEN Les offrandes oubliées
RAVEL Daphnis et Chloé, suite nr. 2
KORTEKAAS Ode aan Stravinsky 
(wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
STRAVINSKY Le sacre du printemps

I n dit concert slaan het Nationaal 
Jeugdorkest en artistiek adviseur en 

gastdirigent Antony Hermus de handen 
ineen voor een heel bijzonder programma. 
Zo klinkt er na Messiaen en Ravel de 
wereldpremière van Ode aan Stravinsky 
van de jonge componist Bram Kortekaas, 
die studeerde bij Willem Jeths en Wim 
Henderickx in Amsterdam. Igor Stravinsky’s 
revolutionaire ‘lentebeelden uit het heiden-
se Rusland’ vormen de afsluiting van het 
concert.  

VRIJDAG 24 MAART 2023

Via Scandinavië  
naar China
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward dirigent
Wu Wei sheng

STENHAMMAR Interlude uit Sången  
WALLIN Concert voor sheng en orkest 
(Nederlandse première)
SIBELIUS Tweede symfonie 

P hilharmonie zuidnederland komt 
naar Utrecht met de Britse dirigent 

Duncan Ward, sinds september 2021 de 
nieuwe chef-dirigent van het orkest. Voor 
het geheel Scandinavisch programma wor-
den ze vergezeld door een internationaal 
gerenommeerde solist op een bijzonder 
instrument, de Chinees Wu Wei, die een 
groot mondorgel bespeelt, de sheng. Daar-
op verzorgt hij de Nederlandse première 
van het Concert voor sheng en orkest van de 
Noor Rolf Wallin.  

VRIJDAG 3 MAART 2023

Kamermuziek met 
Ella van Poucke  
& Caspar Vos
Ella van Poucke cello
Caspar Vos piano

NIN Suite Espagnole
SHALYGIN Nieuw werk voor cello en 
piano (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
RAVEL Pièce en forme de Habanera
RACHMANINOV Twee stukken opus 2
RACHMANINOV Sonate in g opus 19

‘A rtist in residence’ Ella van Poucke 
opent het programma met een werk 

dat verbonden is met Cuba, het geboorte-
land van haar moeder. Na de sfeervolle 
suite van de Cubaanse componist Joaquín 
Nin en een opdrachtwerk van Maxim 
Shalygin, steekt Ravel met de habanera, 
een dans ontstaan in de Cubaanse hoofd-
stad Havana, de Atlantische Oceaan over. 
Vervolgens zet Ella van Poucke de schijn-
werpers op de 150 jaar geleden geboren 
Sergej Rachmaninov, met onder meer zijn 
Cellosonate, een brok laatromantiek die 
doet denken aan Rachmaninovs wereld-
beroemde Tweede pianoconcert.  

VRIJDAG 19 MEI 2023

Première van  
Goebaidoelina  
door Baiba Skride 
Radio Filharmonisch Orkest 
Dima Slobodeniouk dirigent 
Baiba Skride viool 

WAGNER Prelude en Liebestod  
uit Tristan und Isolde 
GOEBAIDOELINA Derde vioolconcert 
‘Ich und Du’ (Nederlandse première) 
RACHMANINOV Derde symfonie 

D it concert opent met de meest 
aangrijpende passages uit de hele 

operaliteratuur: de inleiding tot de eerste 
akte en Isoldes ‘Liebestod’ uit Wagners 
verzengende liefdesdrama Tristan und 
Isolde. Daarna klinkt de Nederlandse 
première van het Derde vioolconcert ‘Ich 
und Du’ van Sofia Goebaidoelina, sinds 
de val van de muur vooral in het Westen 
een gelauwerde componiste en in het 
AVROTROS Vrijdagconcert een graag 
geziene gast. Ten slotte de Derde symfonie 
van Rachmaninov die geldt als zijn ‘meest 
Russische’.  

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022

Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
met o.a. 
Maria Warenberg mezzosopraan
Gerben van der Werf countertenor

Antony Hermus

Marcus Creed

Karina Canellakis Ella van Poucke

philharmonie zuidnederland

Baiba Skride
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Artist in residenceA

Academy, een wereldvermaard instituut 
voor jonge strijkers in de buurt van Frank-
furt am Main. Daar behaalt ze in 2016 haar 
bachelor en master. Als ‘artiest in residen-
tie’ studeert Ella vervolgens tot 2019 aan 
de Muziekkapel Koningin Elisabeth nabij 
Brussel. Het is voor haar een bijzondere 
periode waarin ze haar opleiding afrondt 
bij Gary Hoffman, de vermaarde Canadese 
cellist die zij al sinds haar tiende bewon-
dert. Wanneer Ella vervolgens wordt gese-
lecteerd voor het talenttraject ‘AVROTROS 
Klassiek presenteert!’, maakt AVROTROS 
een documentaire (zie NPOStart.nl) 
waarin Gary Hoffman beschrijft wat haar 
spel typeert: ‘Van begin af aan wist ik dat 
ze een bijzonder talent was. Wat Ella zo bij-
zonder maakt is dat zij speelt als Ella. Dat 
is een groot verschil met veel andere jonge 
cellisten, die vaak proberen te spelen op 
een bepaalde manier omdat ze het gevoel 
hebben dat dat tot succes zal leiden.’

INTERNATIONALE PRIJZEN
Al tijdens haar studie worden de kwaliteiten 
van Ella van Poucke internationaal erkend. 
Ze wint belangrijke prijzen, waaronder de 
International Isang Yun Competition in 
Korea in 2015 en twee jaar later de Premio 
Chigiana in de Italiaanse stad Siena. Deze 
en andere prijzen dragen bij aan haar  
bekendheid en er volgen uitnodigingen  
van vooraanstaande orkesten in binnen-  
en buitenland. 

VIRTUOZE VARIATIES
En nu is Ella van Poucke dan ‘artist in 
residence’ in de serie AVROTROS Vrij-
dagconcert met vier concerten, waarvan 
twee met het Radio Filharmonisch Orkest. 
Ze speelt in november de Rococo-variaties 
van Tsjaikovski, waarbij het orkest wordt 
geleid door chef-dirigent Karina Canella-
kis. Ella en Karina hebben al eens eerder 
het podium gedeeld, dat was in Brussel 
met op de lessenaars het Eerste cello concert 
van Haydn. Samen buigen zij zich nu 
over een uniek variatiewerk voor cello en 
orkest. Daarover zegt Ella: ‘Denk 
aan de beroemde Notenkraker 
van Tsjaikovski, aan een 
sprookjessfeer, maar in 
een klassieke traditie à la 
Mozart. Ik moet daarbij 
snel schakelen tussen 
verschillende sferen in een 
solopartij met veel gezichten. 
Het is een heel uitdagend werk 
en als solist heb je vrijwel geen 
moment rust, wat dat betreft is het ook een 
notenkraker…’

ELLA VAN POUCKE  
& FRIENDS
In februari vormt Ella de spil in een kamer-
muziekprogramma met werken van Bach, 
Reger en Schubert. ‘Bach is voor mij de 
grootvader van alle componisten na hem’, 
aldus Ella, ‘en als cellist heb je het getroffen 
met de zes wonderschone solosuites van 
Bach.’ Ze opent het concert met de melan-
cholieke Tweede suite. Met haar trio met 
violist Stephen Waarts en altviolist Georgy 
Kovalev speelt ze vervolgens muziek van 
Reger. Zijn vindingrijke meerstemmigheid 
leunt inderdaad op Bachs erfenis. Het trio 
wordt uitgebreid met violiste Mairead  

Hickey, een vriendin uit haar studietijd aan 
de Kronberg Academy, en meestercellist 
Gary Hoffman. Samen vormen zij de ge-
droomde bezetting voor het Strijkkwintet 
van Schubert, volgens Ella ‘een van de 
mooiste kamermuziekwerken’.

ELLA VAN POUCKE  
& CASPAR VOS
Het al genoemde talenttraject ‘AVRO TROS 
Klassiek presenteert!’ biedt jonge musici 
de kans een debuut-cd op te nemen. Bij 
die gelegenheid maakte Ella van Poucke 

met pianist Caspar Vos opnamen 
van werken van onder anderen 

Rachmaninov. ‘Caspar ken ik 
al een aantal jaren en we zijn 

erg goed bevriend geraakt.’ 
Rachmaninovs laat-roman-
tische Cello sonate voeren ze 

uit op 3 maart. Ze openen 
het programma met muziek 

die verbonden is met Cuba. 
‘Cuba is het geboorteland van mijn 

moeder. Ik ben er een paar keer geweest en 
heb veel bewondering voor de Cubaanse 
muziek cultuur. Muziek én ritme zijn er 
heel aanwezig, maar met veel vrijheid, 
anders dan in de klassieke muziekcultuur. 
In onze oren misschien niet altijd ‘perfect’, 
maar het lééft! En ze hebben nog veel te 
ontdekken. Op het conservatorium in 
Havana speelde ik het Celloconcert van 
Schumann. Een werk dat vrijwel niemand 
daar ooit had gehoord. Je zou willen dat 
je zelf zo fris en onbevangen naar deze 
muziek kon luisteren.’

HOOGSTE BERG
Ella sluit haar residency op 17 maart af met 
een optreden met het Radio Filharmonisch 
Orkest onder Bas Wiegers. Ook met hem 
heeft ze al eens samengewerkt, toevallig 
ook met Haydns Eerste celloconcert. Nu 
brengen zij het Celloconcert van Dvořák. 
‘Dit is hét concert voor cellisten en 
technisch gezien de hoogste berg om te 
beklimmen. Het is een geweldig werk om 
te spelen en ik verheug me er enorm op!’ 

VIRTUOZE 
VARIATIES

Celliste 
Ella van Poucke

Artist in residence 

AAN ELKAAR WENNEN

S inds midden 2019 heeft Ella van 
Poucke een bijzondere cello in 

bruikleen van de Italiaanse bouwer  
Giovanni Paolo Maggini. ‘Dit instru-
ment stamt uit 1620 en vermoedelijk 
heeft Maggini slechts zeven cello’s 
gebouwd. Het instrument heeft een 
mooie bas met veel warmte, maar je 
moet elkaar goed leren kennen. Het eer-
ste jaar is het echt zoeken naar comfort, 
misschien wel voor allebei’, aldus Ella.

Vindingrijke meerstemmigheid en 

De jonge Nederlandse celliste 
Ella van Poucke (1994) brengt 
als artist in residence extra 
kleur in dit seizoen van het 
AVROTROS Vrijdagconcert. 
Haar bijzondere kwaliteiten 
als solist en als kamermusicus 
komen in vier concerten 
volledig tot hun recht.

Als kind van beroepsmusici ligt het voor 
de hand dat Ella op jonge leeftijd een 
muziekinstrument leert bespelen. Ze 
beschrijft deze eerste stappen als volgt: 
‘Ik was vier jaar toen ik begon met viool, 
maar dat vond ik niet leuk en een wat 
ongemakkelijk instrument. Toen ik in 
aanraking kwam met de cello voelde dat 
veel beter.’ Ella is dan zes jaar en maakt 
op de cello zo snel vorderingen dat ze als 
tienjarige debuteert in het Concertge-
bouw in Amsterdam. Bovendien wordt ze 
toegelaten tot het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Kort daarna zet ze 
haar studie voort aan het Conservatorium 
van Amsterdam bij Godfried Hoogeveen. 
Vanaf 2009 studeert Ella aan de Kronberg 

Caspar Vos

‘Dvořáks Celloconcert is technisch gezien 
de hoogste berg om te beklimmen.’

‘Van begin af aan wist ik dat ze een  
bijzonder talent was.’
Gary Hoffman, meestercellist en pedagoog
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VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022

Openingsconcert
met nieuw werk 
van JacobTV
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Julie Boulianne mezzosopraan
Julien Behr tenor
Jean-Sébastien Bou bariton

JACOBTV Paradiddle (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
L. BOULANGER Faust et Hélène
VERDI Quattro pezzi sacri

K an een openingsconcert mooier 
beginnen dan met muziek van nu? 

Het nieuwe werk van Jacob ter Veldhuis 
( JacobTV) wordt ‘een jubelzang op de 
tijd en de tijdelijkheid der dingen’. Daarna 
de cantate Faust et Hélène van de jong 
overleden Lili Boulanger, die in 1913 met 
dit werk als eerste vrouw de Prix de Rome 
ontving. De Vier gewijde stukken van 
Giuseppe Verdi sluiten het programma 
stemmig af.  

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022

Gavrylyuk speelt 
Rachmaninov 2
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent 
Alexander Gavrylyuk piano 

WAGNER Ouverture Tannhäuser 
RACHMANINOV Tweede pianoconcert 
REGER Vier Tondichtungen nach 
Böcklin

D it concert brengt indrukwekken-
de bladzijden uit de Russische 

muziek historie. Het Tweede pianoconcert 
van Rachmaninov behoort tot de bekend-
ste klavierconcerten aller tijden. Het ver-
enigt technische bravoure van de bovenste 
plank met prachtige lyriek en Russische 
melancholie. De componist bestreed met 
het componeren zijn depressiviteit en 
genas zichzelf. Een kolfje naar de hand van 
de Oekraïense pianist Alexander Gavryl-
yuk. Na de pauze vier ‘toongedichten’ naar 
schilderijen van de Zwitser Arnold Böcklin 
van themacomponist Max Reger, in het-
zelfde jaar geboren als Rachmaninov.  

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022

Wereldpremière van de 
Eerste van Roukens
Rotterdams Philharmonisch Orkest
André de Ridder dirigent
Daniil Trifonov piano

BARBER Adagio voor strijkers
BATES Pianoconcert (Nederlandse 
première)
ROUKENS Eerste symfonie 
(wereldpremière)

D it Amerikaans-Nederlandse pro-
gramma opent met het beroemde 

Adagio van Samuel Barber, het meest 
gespeelde orkeststuk van Amerikaanse 
bodem. Dan treedt een bejubelde piano-
virtuoos aan, de Rus Daniil Trifonov, 
voor de Nederlandse première van het 
Pianoconcert van de Amerikaanse compo-
nist Mason Bates. Die won onlangs een 
Grammy voor zijn opera The (R)evolution 
of Steve Jobs. Ten slotte de wereldpremière 
van de Eerste symfonie van Joey Roukens, 
in het AVROTROS Vrijdagconcert in-
middels een vertrouwde componist.   

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022

Connesson & 
Beethoven 9
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Krzysztof Urbański dirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent
Simona Saturova sopraan
Esther Kuiper mezzosopraan 
Maximilian Schmitt tenor
Markus Marquardt bas

CONNESSON Heiterkeit voor koor en 
orkest (Nederlandse première)
BEETHOVEN Negende symfonie 

I n dit programma presenteren het Radio 
Filharmonisch Orkest en dirigent 

Krzysztof Urbański de Nederlandse pre-
mière van Heiterkeit van de internationaal 
succesvolle Franse componist Guillaume 
Connesson, van wie eerder muziek klonk 
in het AVROTROS Vrijdagconcert. Hij 
ziet zich als een kind van zijn tijd en vindt 
inspiratie bij minimal music en James 
Brown, maar net zo goed bij Couperin en 
Debussy. Na de pauze Beethovens Negende 
symfonie, de Moeder aller verbroederende 
muziekwerken.   

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022

Magnificat!
Amsterdam Sinfonietta 
Håkan Hardenberger trompet
Johanna Wallroth sopraan 

TELEMANN Concert in D voor trompet 
TWV 51
BEETHOVEN Heiliger Dankgesang  
(uit Strijkkwartet nr. 15 opus 132)
BACH Cantate ‘Jauchzet Gott in allen 
Landen’ BWV 51
KROL Magnificat-Variaties
FINZI ‘The Salutation’ uit Dies Natalis 
HÄNDEL Eternal source of light divine 
BILL EVANS A child is born
REGER Maria Wiegenlied
TRADITIONAL 2 Zweedse kerstliederen

A msterdam Sinfonietta heeft twee 
gerenommeerde Zweedse musici 

uitgenodigd die al eerder in ons land met 
gejubel werden ontvangen. Trompettist 
Håkan Hardenberger is hier te horen in 
een van de vroegste concerten voor trom-
pet, dat van Telemann. In een virtuoos 
duet met sopraan Johanna Wallroth 
verleent hij glans aan Bachs opgewekte 
cantate Jauchzet Gott in allen Landen. 
Gewijde muziek van Engelse bodem en 
Zweedse kerstliederen maken dit mooi 
samengestelde programma compleet 
en vormen zo de ideale aanloop naar de 
kersttijd.  

H et Radio Filharmonisch 
Orkest, het Groot 
Omroepkoor, het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
Amsterdam Sinfonietta, het Noord 
Nederlands Orkest, collectief LUDWIG, 
en natuurlijk celliste en ‘artist in 
residence’ Ella van Poucke. Dat zijn de 
grote gangmakers van deze veelzijdige 
serie, die niet alleen de eeuwen door-
kruist maar ook half Europa. Daarvoor 
reizen zeven dirigenten naar Utrecht, 
onder wie de chef-dirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest, Karina 
Canellakis. En een keur aan vocale 
solisten en instrumentale solisten, 
onder wie pianist Alexander Gavrylyuk, 
trompettist Håkan Hardenberger en 
hoboïst Albrecht Mayer. Te horen 
zijn drie symfonieën die zich laten 
beluisteren als vuistdikke romans in 
tonen, zoals Beethovens Negende met 
de beroemde ‘Ode aan de vreugde’, 
Schuberts prachtige ‘Onvoltooide’, 
die eigenlijk wel gaaf en af is, en de 
zinderende maar ook melancholieke 
Tweede symfonie van themacomponist 
Sergej Rachmaninov. 
Daarnaast herbergt de serie een keur 
aan soloconcerten, zoals het wereld-
beroemde en alom geliefde Tweede 
piano concert van Rachmaninov, een 
van de eerste concerten geschreven 
voor trompet door Georg Philipp 
Telemann, en een concert voor hobo 
van Vaughan Williams, geschreven in 
Londen terwijl daar de Tweede Wereld-
oorlog in volle gang was. Voor de 
uitvoering van geestelijke koorwerken 
met orkest treden de onmisbare vocale 
‘makers’ van het Groot Omroepkoor 
aan. Zoals voor de Vier gewijde stukken 
van Giuseppe Verdi, de blijmoedige en 
stralende Theresienmesse van Joseph 
Haydn, de Cantate ‘Der Kreis des 
Lebens’ van Jan van Gilse en in het slot-
concert de avondvullende muziek van 
Robert Schumann naar een exotisch 
sprookje over het verloren paradijs:  
Das Paradies und die Peri.

•  11 concerten + 1 extra concert
• Aanvang 20.15 uur
• Abonnement alle rangen € 287
• Prijs per concert € 38,50
• Inclusief garderobe en  

pauzedrankje

AVROTROS Klassiek I

Een 
veelzijdige

serie
Johanna WallrothEsther Kuiper

Alexander Gavrylyuk Håkan HardenbergerKarina Canellakis

Daniil Trifonov
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Jan Willem de Vriend

Elena Tsallagova

Vincent van Amsterdam Siobhan Stagg

Noord Nederlands Orkest

Stephen Waarts

AVROTROS Klassiek IA

VRIJDAG 20 JANUARI 2023 

Van Gilse & Schuberts 
‘Onvoltooide’
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Elena Tsallagova sopraan
Benjamin Bruns tenor

MOZART Kyrie KV 341
SCHUBERT Achtste symfonie 
‘Unvollendete’
VAN GILSE Cantate ‘Der Kreis des 
Lebens’

I n dit concert staat muziek van Jan van 
Gilse centraal, een van de belangrijkste 

Nederlandse componisten en dirigenten 
van na 1900. Musicoloog Eduard Reeser 
roemde zijn zo gewaardeerde ‘bezielde 
muzikaliteit en technisch meesterschap’ 
en noemde hem een ‘geboren componist’. 
Hier is zijn cantate Der Kreis des Lebens 
(1929) op tekst van Rainer Maria Rilke 
te horen, gecomponeerd in Berlijn. Daar-
naast de voltooide schoonheid van Franz 
Schuberts ‘Onvoltooide’ symfonie.  

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023

Ella van Poucke 
& friends
Stephen Waarts en Mairead Hickey 
viool Georgy Kovalev altviool 
Gary Hoffman en Ella van Poucke cello

BACH Tweede cellosuite in d BWV 1008
REGER Eerste strijktrio 
SCHUBERT Strijkkwintet in C

‘A rtist in residence’ Ella van Poucke 
omringt zich in februari met 

musicerende vrienden voor een heerlijk 
kamermuziekprogramma. Ze is solo te 
horen in de onsterfelijke Tweede cellosuite 
van Bach, al eeuwenlang behorend tot de 
hogeschool van het cellorepertoire. Na 
een Strijktrio van themacomponist Max 
Reger het magistrale Strijkkwintet in C, 
naast Die Winterreise een van de beroem-
de werken uit de laatste levensjaren van 
Franz Schubert.  

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022

Gewijde muziek  
voor kerst
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jan Willem de Vriend dirigent
Paul Krämer koordirigent
Sarah Brady sopraan
Nina van Essen mezzosopraan
Joel Williams tenor
Gabriel Rollinson bas

BACH/STRAVINSKY Koraalvariaties 
‘Vom Himmel hoch da komm’ ich her’
MENDELSSOHN Koraalcantate ‘Vom 
Himmel hoch da komm’ ich her’
HAYDN Theresienmesse

V lak voor kerst komt de bevlogen 
dirigent Jan Willem de Vriend het 

Radio Filharmonisch Orkest en Groot 
Omroepkoor leiden door een avond met 
gewijde koormuziek. Te horen is een 
eerbetoon van Igor Stravinsky aan zijn 
favoriete componist Bach. Vervolgens de 
stralende koraalcantate Vom Himmel hoch 
da komm ich her van Mendelssohn, en als 
afsluiting een van de fraaiste missen van 
Joseph Haydn, waarin de Oostenrijkse  
keizerin Maria Theresia zelfs de sopraan-
soli zong!   

VRIJDAG 14 APRIL 2023

Bach, Keuris & Mahler 
LUDWIG 
Esther Kuiper mezzosopraan
Vincent van Amsterdam accordeon 

BACH Chaconne BWV 1004 
KEURIS Chamber Concerto voor 
accordeon en ensemble 
MAHLER Lieder eines fahrenden 
Gesellen

L UDWIG zet de lente luister bij 
met een mooi programma uit drie 

eeuwen. Eerst de duizelingwekkende 
Chaconne uit Bachs Tweede vioolpartita. 
Aansluitend muziek van ‘een Nederlandse 
romanticus’ die in 1996 overleed, Tristan 
Keuris, voor een solo-instrument dat 
zelden in de klassieke concertzaal klinkt: 
de accordeon. De bespeler is Vincent van 
Amsterdam, een Nederlandse grootmees-
ter op het instrument. Als afsluiting de 
ongelukkig verliefde zwerver die Gustav 
Mahler door de natuur laat struinen.  

VRIJDAG 10 MAART 2023

Tussen romantiek en 
futurisme: Rachmaninov 
en Mosolov
Noord Nederlands Orkest
Kerem Hasan dirigent
Albrecht Mayer hobo

VAUGHAN WILLIAMS Hoboconcert
MOSOLOV IJzergieterij
BERIO Sequenza voor hobo solo
RACHMANINOV Tweede symfonie

H et Noord Nederlands Orkest 
brengt, samen met de in Londen 

geboren dirigent Kerem Hasan en de solo-
hoboïst van de Beriner Philharmoniker, 
Albrecht Mayer, een programma met 
uitersten. Van de ene kant zinderende 
romantiek in Rachmaninovs Tweede 
symfonie. Van de andere kant futuristische 
geluiden uit de Russische industrie in 
1926 door Alexander Mosolov ‘vertaald’ 
naar het symfonieorkest. Daartussenin het 
Hoboconcert van Ralph Vaughan Williams. 
De première in Londen in 1944 werd 
afgelast vanwege overvliegende bommen-
werpers.  

VRIJDAG 9 JUNI 2023

Schumanns  
Das Paradies  
und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Siobhan Stagg sopraan - Peri
Lauren Urquhart sopraan - Jungfrau
Sophie Rennert mezzo - Der Engel
Sebastian Kohlhepp tenor - verteller
Linard Vrielink tenor - Jüngling

SCHUMANN Das Paradies und die Peri

H et slotconcert van dit seizoen van 
het AVROTROS Vrijdagconcert 

staat in het teken van ‘verlangen naar 
het paradijs’. Want het was een exotisch 
sprookje van Thomas Moore dat Robert 
Schumann inspireerde tot het sfeervolle en 
kleurrijke Das Paradies und die Peri. Het 
behoort tot dat handjevol koorwerken dat 
door de magnifieke muziek en de sterke 
geestelijke boodschap luisteraars tot tranen 
toe roert. En toch is dit bijzondere stuk zo 
goed als onbekend bij het publiek. Vandaar 
hier een vurig pleidooi!  

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022

Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
met o.a. 
Maria Warenberg mezzosopraan
Gerben van der Werf countertenor
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JONG

PROFESSIONELE 
OPNAMEN
Aan het conservatorium leren musici hun 
instrument tot in de puntjes beheersen en 
raken ze bedreven in het optreden voor 
publiek. Maar het maken van een profes-
sionele opname vergt andere technieken: 
urenlange concentratie en herhaling om de 
muziek te finetunen, terwijl de adrenaline 
van een zaal vol publiek ontbreekt. In het 
talenttraject ‘AVROTROS Klassiek pre-
senteert!’ biedt AVROTROS de nieuwste 
generatie klassieke musici datgene waar 
deze omroep goed in is: mooie registraties 
maken en een podium bieden op radio 
en tv. In de opnamestudio nemen de 
talenten hun eerste professionele cd op en 
in concertseries en programma’s op radio 
en tv doen ze media-ervaring op. Zo geeft 
AVROTROS jonge klassieke musici een 
flinke boost bij de start van hun professio-
nele carrière.

Op vrijdag 27 januari 2023 treden vier 
deelnemers van dit talenttraject op. Het 
zijn pianiste Yang Yang Cai, harpist Joost 
Willemze en een duo dat bestaat uit klari-
nettist Jelmer de Moed en pianist Rik Kup-
pen. Samen met regisseur Jan Pieter Koch 
stellen de jonge musici een afwisselend en 
‘anders-dan-anders’-concertprogramma 
samen.

PIANISTE YANG YANG CAI
23 jaar is ze, en een van de grootste piano-
talenten van Nederland. Op haar vijfde 
begon Yang Yang met pianospelen. Vanaf 
haar tiende kreeg ze al les van de vooraan-
staande pianopedagoog Jan Wijn aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Bij hem 
studeerde ze vervolgens bijna tien jaar.  
In oktober 2021 vertrok Yang Yang naar 
Imola, waar ze nu les krijgt van meester-
pianist Enrico Pace. Yang Yang was eerste 

prijswinnares van het Steinway Concours 
en het concours van de Young Pianist 
Foundation en won de Classic Young 
Masters Award.

HARPIST JOOST WILLEMZE
De 25-jarige harpist Joost Willemze is 
een echt multitalent. Behalve dat hij met 
harp spelen flink aan de weg timmert als 
uitvoerend musicus, behaalde hij ook twee 
bachelors aan de Universiteit Leiden. Hij 
studeerde er Russisch en Klassieke Talen. 
Op zijn zevende begon Joost met harp 
spelen. Sindsdien won hij in Nederland het 
Prinses Christina Concours en internati-
onaal was hij prijswinnaar op concoursen 
van Portugal tot Wales en van New York 
tot Zuid-Korea. 

KLARINETTIST  
JELMER DE MOED
De 27-jarige Jelmer de Moed combineert 
een passie voor samenspel in kamermuziek 
en orkest met zijn eigen projecten, waarin 
hij interdisciplinaire samenwerkingen aan-
gaat en regelmatig compositieopdrachten 
geeft. Hij treedt op als solist en vormt een 
vast duo met pianist Rik Kuppen. Met een 
eerste prijs op het Prinses Christina Con-

cours, de Classic Young Masters Award en 
de Cultuurfonds Young Talent Award op 
zak studeerde hij aan het Conservatorium 
van Amsterdam en de Hochschule für 
Musik Hanns Eisler in Berlijn.

PIANIST RIK KUPPEN
Rik staat regelmatig samen met Jelmer op 
het podium. Hij is een veelbelovende, jonge 
solist en kamermusicus. Zo won hij de 
eerste prijs bij het Prinses Christina Con-
cours, was hij finalist van het concours van 
de Young Pianist Foundation en laureaat 
van Dutch Classical Talent, waar hij werd 
omschreven als een ‘kleurenvirtuoos’.

ELLA VAN POUCKE, 
ARTIST IN RESIDENCE
Ook celliste Ella van Poucke, dit seizoen 
artist in residence van het AVROTROS 
Vrijdagconcert, was deelnemer van het 
AVROTROS-talenttraject. In 2019 nam 
zij met pianist Caspar Vos haar debuut-cd 
op, met korte encores voor cello en piano. 
Voortbouwend op deze succesvolle samen-
werking is Ella in seizoen 2022/2023 te 
horen in maar liefst vier concerten: twee 
keer als soliste met orkest en twee keer met 
een door haar samengesteld kamermuziek-
programma! 

Voor € 10 per jaar steun je talenttraject 
‘AVROTROS Klassiek presenteert!’ en 
krijg je drie keer per jaar een debuut-cd van 
de jonge deelnemers thuisgestuurd.

avrotros.nl/avrotrosklassiekpresenteert

JONG

Bijna vijf jaar geleden startte 
AVROTROS met talenttraject 
‘AVROTROS Klassiek presenteert!’ 
In dit traject geeft AVROTROS 
jonge klassieke muziektalenten 
een flinke boost bij de start van 
hun carrière. De deelnemers doen 
media-ervaring op radio en tv op, bou-
wen aan hun portfolio met de opname 
en uitgave van hun debuut-cd én 
treden op in het AVROTROS 
Vrijdagconcert!

Tekst: Marjolein Lever   
Fotografie: Martin Sweers

‘Ik was zo intens gelukkig tijdens de 
opnames! Ik kon intensief aan de mu-
ziek schaven. Zo kon ik heel diep op de 
muziek ingaan. Ik speelde gewoon als 
mezelf, zoals ik het liefst wil spelen.’  
Pianiste Yang Yang Cai

JONG
TALENT 

AVROTROS Klassiek

Naast de musici die deelnemen aan het talenttraject AVROTROS Klassiek 
presenteert! en Ella van Poucke als artist in residence zijn er nog veel meer 
jonge musici te horen in het AVROTROS Vrijdagconcert, zoals violiste 
Noa Wildschut, mezzosopraan Maria Warenberg, countertenor Gerben 
van der Werf, de leden van het Nationaal Jeugdorkest en de vele zangers 
van de Kathedrale Koorschool Utrecht, de School voor Talent (Kathedrale 
Koorschool Suriname), Kinderkoor Waelrant en van de Nationale Koren: het 
Nationaal Kinderkoor, Nationaal Jongenskoor, Nationaal Vrouwen Jeugdkoor 
en Nationaal Gemengd Jeugdkoor.
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Sarah BradyKian Soltani

Nederlandse Bachvereniging

Anja Bihlmaier

Remy van Kesteren

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022

Van Gilse, Mozart  
& Moesorgski
Residentie Orkest 
Anja Bihlmaier dirigent
Tobias Feldmann viool

VAN GILSE Concertouverture
MOZART Vierde vioolconcert in D KV 218
MOESORGSKI Schilderijen van een 
tentoonstelling

I n het openingsconcert van de serie 
klinkt eerst muziek van de bevlogen 

dirigent en begaafde componist Jan van 
Gilse, die omstreeks 1920 de scepter 
zwaaide over het Utrechts Stedelijk 
Orkest (USO) en destijds door musici en 
publiek op handen werd gedragen. Na het 
elegante, sierlijke en zangerige Vierde  
vioolconcert van Mozart met de jonge 
Duitse solist Tobias Feldmann klinkt  
Modest Moesorgski’s machtige Schilderij-
en van een tentoonstelling. De oorspron-
kelijke pianoversie bereikte wereldfaam, 
vooral door de hier gespeelde orkestversie 
van Maurice Ravel.  

 VRIJDAG 7 OKTOBER 2022

Ode aan de vrijheid
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Ensemble Radio Filharmonisch Orkest
Remy van Kesteren harp

BRAHMS 4 Quartette opus 92 
SZTOJANOV Ode to Music Making: 
Studies on Spheres, (Divine) Bodies and 
Music (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
SCHUMANN Vier doppelchörige 
Gesänge
POULENC Figure humaine

B ijzonder aan dit programma is 
het opdrachtwerk gecomponeerd 

door een van de zangers van het Groot 
Omroep koor: Georgi Sztojanov. Hij is 
niet alleen tenor, maar ook componist én 
kent als vocal coach van het koor de vocale 
kwaliteiten van binnenuit. Vandaar dat 
hij op voordracht van Benjamin Goodson 
deze Ode to Music Making componeerde, 
op het lijf van het GOK geschreven. 
Twaalf minuten van de allernieuwste 
muziek voor vierstemmig koor, fluit, cello, 
hoorn, piano/celesta en slagwerk.  

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022

Utrecht 900 jaar
Holland Baroque
Nederlandse Bachvereniging
Nederlands Kamerkoor
Kathedrale Koorschool Utrecht
School voor Talent (Kathedrale 
Koorschool Suriname)
Philipp Ahmann dirigent

HÄNDEL Jubilate HWV 279 
Sint Maarten-liedjes door Kathedrale 
Koorschool Utrecht en Suriname 
HÄNDEL Utrecht Te Deum HWV 278 
Orkestwerk met Lichtsculpturen Parade 
VAN DER HORST Finale Ode 
(wereldpremière)

O p 2 juni 1122 gaf keizer  
Hendrik V stadsrechten aan de 

inwoners van Utrecht en werd Utrecht 
officieel een stad, bijna als eerste stad van 
het land. Utrecht was in de middeleeuwen 
zelfs de belangrijkste en grootste stad 
van de Noordelijke Nederlanden. Ter 
afsluiting van de festiviteiten rond deze 
900ste verjaardag van de Domstad klinkt 
hier een mooi programma voor, door en 
met zoveel mogelijk Utrechters. Behalve 
feestelijke muziek is er een fraaie parade 
van lichtsculpturen te bewonderen.  

VRIJDAG 2 DECEMBER 2022

Canellakis & Soltani 
spelen Schumann
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Kian Soltani cello

MOORE Splintered Rivers: portrait of 
a beloved orchestra (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
SCHUMANN Celloconcert
BARTÓK Concert voor orkest

D it concert opent met verrassende 
klankwerelden van Kate Moore, 

de Australische componiste die verder 
studeerde in Den Haag en in 2017 de 
Matthijs Vermeulenprijs ontving. Daarna 
het Celloconcert van Robert Schumann dat 
is doortrokken van koortsachtige onrust 
en donkere voorgevoelens, een kolfje naar 
de hand van de Oostenrijks-Iraanse cellist 
Kian Soltani. Tot slot het beladen Concert 
voor orkest, in 1943 gecomponeerd door 
de naar de VS uitgeweken Béla Bartók.  

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022

Gewijde muziek  
voor kerst
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jan Willem de Vriend dirigent
Paul Krämer koordirigent 
Sarah Brady sopraan
Nina van Essen mezzosopraan
Joel Williams tenor
Gabriel Rollinson bas

BACH/STRAVINSKY Koraalvariaties 
‘Vom Himmel hoch da komm’ ich her’
MENDELSSOHN Koraalcantate ‘Vom 
Himmel hoch da komm’ ich her’
HAYDN Theresienmesse 

V lak voor kerst komt de bevlogen 
dirigent Jan Willem de Vriend het 

Radio Filharmonisch Orkest en Groot 
Omroepkoor leiden door een avond met 
gewijde koormuziek. Te horen is een 
eerbetoon van Igor Stravinsky aan zijn 
favoriete componist Bach. Vervolgens de 
stralende koraalcantate Vom Himmel hoch 
da komm’ ich her van Mendelssohn en als 
afsluiting een van de fraaiste missen van 
Joseph Haydn, waarin de Oostenrijkse  
keizerin Maria Theresia zelfs de sopraan-
soli zong!  

B ent u op zoek naar een 
bijzondere invulling van 
de vrijdagavond? Naar 

iets dat de geest voedt en bijdraagt 
aan verbroedering? Kom u dan te goed 
doen aan de elf cadeaus voor de oren 
van de serie AVROTROS Klassiek II. De 
vaste ensembles van de Nederlandse 
Omroep, het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor, 
treden voor u op, afzonderlijk maar ook 
samen, naast een keur aan gastorkesten. 
Tweemaal geeft Karina Canellakis, de 
in New York geboren chef-dirigent van 
het Radio Filharmonisch Orkest, leiding 
aan het geheel. Ook de vroegere chef 
en nu eredirigent Edo de Waart, al 
decennia een vertrouwd gezicht in het 
Nederlands muziekleven, inmiddels 
over de tachtig, komt uit de VS over 
naar de Domstad. De nieuwe vrouwe-
lijke chef-dirigent van het Residentie 
Orkest, Anja Bihlmaier, leidt dit orkest in 
het openingsconcert van deze serie in 
september.      
De Grote Zaal van TivoliVredenburg zal 
zich vullen met kleurrijke orkestmuziek 
van vroeger en nu, met soloconcerten 
voor viool en voor cello, met in de 
hoofdrol de violistes Liza Ferschtman 
en Noa Wildschut en de cellisten Ella 
van Poucke en Kian Soltani. Er komen 
machtige koorwerken tot klinken, waar-
onder een mis van Joseph Haydn, zoals 
traditie is in het Vrijdagconcert, en 
werken van Bach, Felix Mendelssohn, 
Anton Bruckner en Arvo Pärt. Maar ook 
avondvullende sprookjesmuziek van 
Robert Schumann in het slotconcert 
van het seizoen. De schijnwerpers 
worden gericht op jonge talenten. En 
er wordt een muzikaal feest aangericht 
vanwege de 900ste verjaardag van de 
stad Utrecht met stralende muziek van 
Händel en sfeervolle liederen rond Sint 
Maarten, de beschermheilige van de 
Domstad, gezongen door de koren van 
de Kathedrale Koorscholen uit Utrecht 
en Suriname.  

•  11 concerten + 1 extra concert
• Aanvang 20.15 uur
• Abonnement alle rangen € 287
• Prijs per concert € 38,50
• Inclusief garderobe en  

pauzedrankje
Voedsel voor 
geest

en oren

AVROTROS Klassiek II
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Joost Willemze

Stanislav Kochanovsky

Vasily Petrenko

Edo de Waart

Karina CanellakisElla van Poucke

AVROTROS Klassiek IIA

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022

Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
met o.a. 
Maria Warenberg mezzosopraan
Gerben van der Werf countertenor

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 

Liza Ferschtman  
speelt Willem Pijper
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Liza Ferschtman viool

RAVEL Le tombeau de Couperin
PIJPER Vioolconcert
VAUGHAN WILLIAMS The Lark 
Ascending
ELGAR Enigma Variaties

I n dit concert kijkt Maurice Ravel 
om naar de verfijnde wereld van de 

Franse barok van de Zonnekoning, maar 
herdenkt hij ook in de oorlog gevallen 
kameraden. Liza Ferschtman treedt op 
als advocaat van het Vioolconcert van 
Willem Pijper, Nederlands belangrijkste 
componist tussen de twee wereldoorlogen. 
Bij Ralph Vaughan Williams horen we 
de zomerse leeuwerik magisch opstijgen 
en Edward Elgar houdt de luisteraars een 
prachtig romantisch raadsel voor.  

VRIJDAG 17 MAART 2023

Ella van Poucke 
speelt Dvořák
Radio Filharmonisch Orkest
Bas Wiegers dirigent
Ella van Poucke cello

TORVUND A Walk into the Future 
(Nederlandse première)
DVOŘÁK Celloconcert
RACHMANINOV Symfonische dansen

C entraal in dit concert staat artist 
in residence Ella van Poucke. 

 Zij is solist in het meeslepende, virtuoze 
en ook zingende Celloconcert dat Antonín 
Dvořák schreef toen hij in de VS verbleef 
als directeur van het National Conserva-
tory of Music in New York. Het concert 
sluit af met het laatste omvangrijke 
orkestwerk dat de Russische emigrant 
Sergej Rachmaninov aan het papier 
toevertrouwde in de VS, een muzikale 
schildering van de seizoenen van het 
leven.  

VRIJDAG 27 JANUARI 2023

AVROTROS Klassiek  
presenteert jong talent
Yang Yang Cai piano
Joost Willemze harp
Jelmer de Moed & Rik Kuppen  
klarinet & piano

o.m.
FALLA Danza Española nr. 1  
uit ‘La vida breve’ (arr. M. Grandjany) 
DEBUSSY Première Rhapsodie  
ALBÉNIZ El Albaicín uit ‘Iberia’

H et talenttraject AVROTROS 
Klassiek presenteert! geeft jonge 

klassieke muziektalenten een flinke impuls 
bij de start van hun professionele carrière. 
Ze doen media-ervaring op en werken aan 
de opname en uitgave van een cd. In dit 
concert presenteren zich de pianiste Yang 
Yang Cai, harpist Joost Willemze en het 
klarinet/pianoduo Jelmer de Moed & Rik 
Kuppen. Zij brengen muziek van onder 
anderen Manuel de Falla, Claude Debussy 
en Isaac Albéniz.  

VRIJDAG 21 APRIL 2023

Eine Alpensinfonie 
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Rafael Fingerlos bariton

PIJPER Zes Adagio’s
SCHUBERT/REGER Liederen, 
waaronder Ode an die Musik
STRAUSS Eine Alpensinfonie

I n het vorige seizoen door lockdown 
verhinderd, komt eredirigent Edo 

de Waart alsnog Eine Alpensinfonie van 
Richard Strauss dirigeren. De componist 
schildert daarin een bergbeklimming van 
elf uur, van zonsopgang tot zonsonder-
gang, inclusief dwaalwegen, de euforie van 
het bereiken van de top, het magnifieke 
uitzicht en de onvermijdelijke storm bij de 
afdaling. Watervallen, gletsjers, zingende 
bossen, alles vult de zaal! Daarnaast liede-
ren van Franz Schubert in een orkestratie 
van Max Reger en vrijmetselaarsmuziek 
van ‘onze’ Willem Pijper.  

VRIJDAG 7 APRIL 2023 (GOEDE VRIJDAG)

Wagner, Bruckner  
& Pärt
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Vasily Petrenko dirigent 
Gijs Leenaars koordirigent
Mané Galoyan sopraan
Paula Murrihy mezzosopraan
Saimir Pirgu tenor
Johannes Weisser bas-bariton

WAGNER Ouverture Charfreitagszauber 
uit Parsifal
BRUCKNER Te Deum
PÄRT Te Deum

O p Goede Vrijdag zijn het Radio 
Filharmonisch Orkest en het 

Groot Omroepkoor traditioneel verenigd 
op het podium van TivoliVredenburg, hier 
onder leiding van de Russische dirigent 
Vasily Petrenko, al jaren een vertrouwd 
gezicht in het AVROTROS Vrijdagconcert. 
In zijn laatste werk Parsifal wilde Wagner dat 
kunst en religie één zouden worden, van-
daar dat hij het werk bestemde voor Goede 
Vrijdag. Hier horen we de Ouverture. Daar-
naast twee devote maar heel verschillende 
lofzangen op God, van Arvo Pärt en Anton 
Bruckner.  

VRIJDAG 9 JUNI 2023

Schumanns Das  
Paradies und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Siobhan Stagg sopraan - Peri
Lauren Urquhart sopraan - Jungfrau
Sophie Rennert mezzo - Der Engel
Sebastian Kohlhepp tenor - verteller
Linard Vrielink tenor - Jüngling

SCHUMANN Das Paradies und die Peri

H et slotconcert van dit seizoen van 
het AVROTROS Vrijdagconcert 

staat in het teken van ‘verlangen naar 
het paradijs’. Want het was een exotisch 
sprookje van Thomas Moore dat Robert 
Schumann inspireerde tot het sfeervolle en 
kleurrijke Das Paradies und die Peri. Het 
behoort tot dat handjevol koorwerken dat 
door de magnifieke muziek en de sterke 
geestelijke boodschap luisteraars tot tranen 
toe roert. En toch is dit bijzondere stuk zo 
goed als onbekend bij het publiek. Vandaar 
hier een vurig pleidooi!  
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VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022

Openingsconcert
met nieuw werk  
van JacobTV
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Julie Boulianne mezzosopraan
Julien Behr tenor
Jean-Sébastien Bou bariton

JACOBTV Paradiddle  
(wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
L. BOULANGER Faust et Hélène
VERDI Quattro pezzi sacri

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022

Utrecht 900 jaar
Holland Baroque
Nederlandse Bachvereniging
Nederlands Kamerkoor
Kathedrale Koorschool Utrecht
School voor Talent (Kathedrale 
Koorschool Suriname)
Philipp Ahmann dirigent

HÄNDEL Jubilate HWV 279 
Sint Maarten-liedjes door Kathedrale 
Koorschool Utrecht en Suriname 
HÄNDEL Utrecht Te Deum HWV 278 
Orkestwerk met Lichtsculpturen Parade 
VAN DER HORST Finale Ode 
(wereldpremière) 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022

De Oorlog van Benoit
Antwerp Symphony Orchestra
Jac van Steen dirigent
Groot Omroepkoor o.l.v. Klaas Stok 
Laurens Collegium  
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Octopus o.l.v. Bart Van Reyn 
Kinderkoor Waelrant
o.l.v. Marleen De Boo 
Deirdre Angenent sopraan
Cécile van de Sant mezzo - Moeder
Frank van Aken tenor - Eerste gewonde
Bastiaan Everink bariton - De mensch, 
Geweld
Charles Dekeyser bas - Geest der 
duisternis
Lars Terray bariton - Tweede gewonde
Ivan Thirion bariton - Spotgeest 

BENOIT De Oorlog

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022

Weihnachts-Oratorium
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Viola Blache sopraan
Ulrike Malotta alt
Daniel Johannsen tenor
Matthias Helm bas

BACH uit Weihnachts-Oratorium
Cantate I: Jauchzet, frohlocket!
Cantate II: Und es waren Hirten
Cantate III: Herrscher des Himmels
STÖLZEL Ach daß die Hülfe aus Zion 
über Israel käme
BUXTEHUDE In dulci jubilo

VRIJDAG 7 APRIL 2023 (GOEDE VRIJDAG)

Wagner, Bruckner  
& Pärt
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Vasily Petrenko dirigent 
Gijs Leenaars koordirigent
Mané Galoyan sopraan
Paula Murrihy mezzosopraan
Saimir Pirgu tenor
Johannes Weisser bas-bariton

WAGNER Ouverture Charfreitagszauber 
uit Parsifal
BRUCKNER Te Deum
PÄRT Te Deum

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 

Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Rowan Pierce sopraan
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 

BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones
MARTIN Ode à la Musique
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022

Ode aan de vrijheid 
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Ensemble Radio Filharmonisch Orkest
Remy van Kesteren harp

BRAHMS 4 Quartette opus 92 
SZTOJANOV Ode to Music Making: 
Studies on Spheres, (Divine) Bodies and 
Music (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
SCHUMANN Vier doppelchörige Gesänge
POULENC Figure humaine

I s het denkbaar: klassieke muziek 
zonder de menselijke stem? 
Welnee! Waarom afzien van 

alle vocale weelde die componisten 
op papier zetten voor het mooiste 
instrument ter wereld? Daarom kunt 
u zich in de serie AVROTROS Vocaal 
laven aan een heerlijke bloemlezing van 
gezongen muziek. Te horen zijn solo’s, 
ensembles en machtige koren. Het 
anker van de serie is het onvolprezen 
Groot Omroepkoor, het veelzijdige 
Nederlandse gezelschap van vocale 
professionals dat uniek is in de wereld. 
In zes concerten en een extra concert 
leiden het Groot Omroepkoor en vele 
gastkoren de luisteraars door cantates, 
psalmen, een mis, twee oratoria en 
twee lofzangen. Uit alle windstreken 
worden vocale solisten ingevlogen om 
het koor bij te staan. 
Er staat een wereldpremière van Neder-
landse bodem op het programma, een 
opdrachtwerk voor het AVROTROS 
Vrijdagconcert door JacobTV, een 
cantate naar Goethes Faust van de jong 
overleden Lili Boulanger, een muzikaal 
feest vanwege de 900ste verjaardag 
van de stad Utrecht, een pamflet tegen 
de oorlog van de Vlaming Peter Benoit, 
stralende kerstmuziek van Bach met 
de Nederlandse Bachvereniging en 
jubelende lofliederen op de muziek 
van Frank Martin, Vaughan Williams 
en Händel. En de luisteraars worden 
uitgenodigd voor een concert van het 
Groot Omroepkoor waaraan harpist 
Remy van Kesteren meewerkt. Naast 
Brahms, Schumann en Poulenc een 
nieuw werk van componist en dirigent 
Georgi Sztojanov, tevens tenor in het 
Groot Omroepkoor.

• 6 concerten + 1 extra concert
• Aanvang 20.15 uur 
• Abonnement alle rangen € 179
• Prijs per concert € 38,50
• Inclusief garderobe en  

pauzedrankje

AVROTROS Vocaal

Ware 
vocale

weelde
Viola Blache

Shunske Sato

Groot Omroepkoor

Marcus Creed

Remy van Kesteren

Cécile van de Sant
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VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022 6 | 12 | 22  
Openingsconcert
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Julie Boulianne mezzosopraan
Julien Behr tenor
Jean-Sébastien Bou bariton
JACOBTV Paradiddle (WP)* 
L. BOULANGER Faust et Hélène
VERDI Quattro pezzi sacri

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022 18
Van Gilse, Mozart & Moesorgski
Residentie Orkest 
Anja Bihlmaier dirigent
Tobias Feldmann viool
VAN GILSE Concertouverture
MOZART Vierde vioolconcert in D KV 218
MOESORGSKI Schilderijententoonstelling

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 12
Gavrylyuk speelt Rachmaninov 2
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent 
Alexander Gavrylyuk piano 
WAGNER Ouverture Tannhäuser 
RACHMANINOV Tweede pianoconcert 
REGER Vier Tondichtungen nach Böcklin

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 18
Ode aan de vrijheid
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Ensemble Radio Filharmonisch Orkest
Remy van Kesteren harp
BRAHMS 4 Quartette opus 92 
SZTOJANOV Ode to Music Making (WP)*
SCHUMANN Vier doppelchörige Gesänge
POULENC Figure humaine

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022**  39
Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest
Enrico Delamboye dirigent
o.a. Maria Warenberg mezzosopraan
Gerben van der Werf countertenor

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 13
Wereldpremière van Roukens
Rotterdams Philharmonisch Orkest
André de Ridder dirigent
Daniil Trifonov piano
BARBER Adagio voor strijkers
BATES Pianoconcert (NP)
ROUKENS Eerste symfonie (WP)

VRIJDAG 21 OKTOBER 2022 6
Noa Wildschut speelt 
Vioolconcerten van Bach
Concertgebouw Kamerorkest
Noa Wildschut viool
BACH Vioolconcert in a BWV 1041
BACH Die Kunst der Fuge (1-4) 
BACH Vioolconcert in E BWV 1042
DIRKSEN Resilience 
SJOSTAKOVITSJ Kammersinfonie 110a

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022  7 
Ella van Poucke speelt Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Ella van Poucke cello
PIJPER Zes symfonische epigrammen
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties
BRUCKNER Negende symfonie 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022 19 | 22 
Utrecht 900 jaar
Holland Baroque
Nederlandse Bachvereniging
Nederlands Kamerkoor
Kathedrale Koorschool Utrecht
School voor Talent (Kathedrale 
Koorschool Suriname)
Philipp Ahmann dirigent
HÄNDEL Jubilate HWV 279 
Sint Maarten-liedjes door Kathedrale 
Koorschool Utrecht en Suriname 
HÄNDEL Utrecht Te Deum HWV 278 
Orkestwerk met Lichtsculpturen Parade 
VAN DER HORST Finale Ode (WP)

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022 13
Connesson & Beethoven 9
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Krzysztof Urbański dirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent
Simona Saturova sopraan
Esther Kuiper mezzosopraan 
Maximilian Schmitt tenor
Markus Marquardt bas
CONNESSON Heiterkeit (NP)
BEETHOVEN Negende symfonie 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022 7 | 22 
De Oorlog van Benoit
Antwerp Symphony Orchestra
Jac van Steen dirigent
Groot Omroepkoor o.l.v. Klaas Stok 
Laurens Collegium  
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Octopus o.l.v. Bart Van Reyn 

Kinderkoor Waelrant  
o.l.v. Marleen De Boo 
Deirdre Angenent sopraan  
Cécile van de Sant mezzosopraan 
Frank van Aken tenor
Bastiaan Everink bariton
Charles Dekeyser bas
Lars Terray bariton 
Ivan Thirion bariton
BENOIT De Oorlog

VRIJDAG 2 DECEMBER 2022 19
Canellakis & Soltani 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Kian Soltani cello
MOORE Splintered Rivers (WP)*
SCHUMANN Celloconcert
BARTÓK Concert voor orkest

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 13
Magnificat!
Amsterdam Sinfonietta 
Håkan Hardenberger trompet
Johanna Wallroth sopraan 
TELEMANN Concert in D voor trompet 
BEETHOVEN Heiliger Dankgesang 
BACH Cantate ‘Jauchzet Gott’ BWV 51
KROL Magnificat-Variaties
FINZI ‘The Salutation’ uit Dies Natalis 
HÄNDEL Eternal source of light divine 
BILL EVANS A child is born
REGER Maria Wiegenlied
TRADITIONAL 2 Zweedse kerstliederen

VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 7 | 23 
Weihnachts-Oratorium
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Viola Blache sopraan
Ulrike Malotta alt
Daniel Johannsen tenor
Matthias Helm bas
BACH Weihnachts-Oratorium (I, II, III)
STÖLZEL Ach daß die Hülfe aus Zion 
über Israel käme
BUXTEHUDE In dulci jubilo

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022 14 | 19 
Gewijde muziek voor kerst
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jan Willem de Vriend dirigent
Paul Krämer koordirigent 
Sarah Brady sopraan
Nina van Essen mezzosopraan
Joel Williams tenor

Gabriel Rollinson bas
BACH/STRAVINSKY Koraalvariaties 
‘Vom Himmel hoch da komm’ ich her’
MENDELSSOHN Koraalcantate ‘Vom 
Himmel hoch da komm’ ich her’
HAYDN Theresienmesse 

VRIJDAG 13 JANUARI 2023 8
NJO: de Sacre en een wereld première
Nationaal Jeugd Orkest
Antony Hermus dirigent
MESSIAEN Les offrandes oubliées
RAVEL Daphnis et Chloé, suite nr. 2
KORTEKAAS Ode aan Stravinsky (WP)*
STRAVINSKY Le sacre du printemps

VRIJDAG 20 JANUARI 2023 14 
Van Gilse & Schuberts ‘Onvoltooide’
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Elena Tsallagova sopraan
Benjamin Bruns tenor
MOZART Kyrie KV 341
SCHUBERT Symfonie nr. 8 ‘Unvollendete’
VAN GILSE Cantate ‘Der Kreis des Lebens’ 

VRIJDAG 27 JANUARI 2023 20
Jong Talent
Yang Yang Cai piano
Joost Willemze harp
Jelmer de Moed & Rik Kuppen  
klarinet & piano
o.m. FALLA Danza Española nr. 1 
DEBUSSY Première Rhapsodie  
ALBÉNIZ El Albaicín uit ‘Iberia’

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 8 | 23  
Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Rowan Pierce sopraan
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 
BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones
MARTIN Ode à la Musique
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023 14
Ella van Poucke & friends
Stephen Waarts en Mairead Hickey 
viool Georgy Kovalev altviool 
Gary Hoffman en Ella van Poucke cello
BACH Tweede cellosuite in d BWV 1008
REGER Eerste strijktrio 
SCHUBERT Strijkkwintet in C

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023 8
Mahler 6 met Karina Canellakis 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
MAHLER Zesde symfonie

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023  20
Liza Ferschtman speelt Pijper
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Liza Ferschtman viool
RAVEL Le tombeau de Couperin
PIJPER Vioolconcert
VAUGHAN WILLIAMS The Lark 
Ascending
ELGAR Enigma Variaties

VRIJDAG 3 MAART 2023 9
Ella van Poucke & Caspar Vos
Ella van Poucke cello
Caspar Vos piano
NIN Suite Espagnole
SHALYGIN Nieuw werk (WP)*
RAVEL Pièce en forme de Habanera
RACHMANINOV Twee stukken opus 2
RACHMANINOV Sonate in g opus 19

VRIJDAG 10 MAART 2023 15
Rachmaninov en Mosolov
Noord Nederlands Orkest
Kerem Hasan dirigent
Albrecht Mayer hobo
VAUGHAN WILLIAMS Hoboconcert
MOSOLOV IJzergieterij
BERIO Sequenza voor hobo solo
RACHMANINOV Tweede symfonie

VRIJDAG 17 MAART 2023 20
Ella van Poucke speelt Dvořák
Radio Filharmonisch Orkest
Bas Wiegers dirigent
Ella van Poucke cello
TORVUND A Walk into the Future (NP) 
DVOŘÁK Celloconcert
RACHMANINOV Symfonische dansen

VRIJDAG 24 MAART 2023 9
Via Scandinavië naar China
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward dirigent
Wu Wei sheng
STENHAMMAR Interlude uit Sången  
WALLIN Concert voor sheng & orkest (NP) 
SIBELIUS Tweede symfonie 

VRIJDAG 7 APRIL (GOEDE VRIJDAG) 21 | 23
Wagner, Bruckner & Pärt
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Vasily Petrenko dirigent 
Gijs Leenaars koordirigent
Mané Galoyan sopraan
Paula Murrihy mezzosopraan
Saimir Pirgu tenor
Johannes Weisser bas-bariton
WAGNER Ouverture Charfreitagszauber 
BRUCKNER Te Deum
PÄRT Te Deum

VRIJDAG 14 APRIL 2023 15 
Bach, Keuris & Mahler 
LUDWIG 
Esther Kuiper mezzosopraan 
Vincent van Amsterdam accordeon 
BACH Chaconne BWV 1004 
KEURIS Chamber Concerto voor 
accordeon en ensemble 
MAHLER Lieder eines fahrenden Gesellen 

VRIJDAG 21 APRIL 2023 21
Eine Alpensinfonie met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Rafael Fingerlos bariton
PIJPER Zes Adagio’s
SCHUBERT/REGER Liederen
STRAUSS Eine Alpensinfonie

ZATERDAG 22 APRIL 2023** 37

The Living Room 
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson  dirigent
O’REGAN Mass Observation (EP)

VRIJDAG 12 MEI 2023**       38
Moederdagconcert
LUDWIG
Nationale Koren
‘Songs my mother taught me’,
muziek van BACH tot BERIO

VRIJDAG 19 MEI 2023 9

Première van Goebaidoelina
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk dirigent
Baiba Skride viool
WAGNER Prelude en Liebestod  
uit Tristan und Isolde
GOEBAIDOELINA Derde vioolconcert 
‘Ich und Du’ (NP)
RACHMANINOV Derde symfonie

VRIJDAG 9 JUNI 2023 15 | 21 
Das Paradies und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Siobhan Stagg sopraan
Lauren Urquhart sopraan 
Sophie Rennert mezzosopraan
Sebastian Kohlhepp tenor 
Linard Vrielink tenor
SCHUMANN Das Paradies und die Peri

WP: wereldpremière 
EP: Europese première
NP: Nederlandse première 

*  opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert 
**  bijzonder concert behorend bij 

AVROTROS Vrijdagconcert (niet in  
abonnementseries)

Concertkalender
seizoen 2022-2023

PAGINA
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S amen met het Groot 
Omroepkoor vormt het 
Radio Filharmonisch 

Orkest het kloppend muziekhart van de 
Nederlandse Omroep. Meer dan welk 
ander Nederlands orkest speelt het 
Radio Filharmonisch Orkest naast het 
klassiek-romantische repertoire muziek 
van de voorbije eeuw en van vandaag. 
Zo verzorgt het orkest geregeld wereld-
premières van muziek die in opdracht 
van de omroepseries is geschreven. En 
het orkest speelt een aanzienlijke rol in 
de series met levende muziek die van-
uit Utrecht en Amsterdam live op NPO 
Radio 4 worden uitgezonden. Daarom 
is in het AVROTROS Vrijdagconcert een 

aparte serie samengesteld met een 
hoofdrol voor het Radio Filharmonisch 
Orkest. Te horen zijn een eerbetoon 
van Tsjaikovski aan zijn favoriete 
componist Mozart, gespeeld door 
‘artist in residence’, celliste Ella van 
Poucke, en Bruckners afscheid van de 
wereld. Chef-dirigent Karina Canellakis 
leidt haar orkest in Mahlers noodlottige 
maar ook rustieke Zesde symfonie. 
Eredirigent Edo de Waart komt alsnog 
Eine Alpensinfonie van Richard Strauss 
dirigeren, het muzikale verslag van 
een bergbeklimming van elf uur, met 
daarnaast vrijmetselaarsmuziek van de 
in Zeist geboren Willem Pijper. 

E en van de hoogtepunten 
van het AVROTROS Vrijdag-
concert vormt het jaarlijkse 

a cappella-concert van het Groot 
Omroepkoor. Daarmee opent deze serie 
gewijd aan dit veelzijdige Nederlandse 
gezelschap van vocale professionals 
dat uniek is in de wereld. Behalve a cap-
pella, puur en zonder begeleiding van 
instrumenten, klinkt het Groot Omroep-
koor met piano, met harp, met een klein 
ensemble uit het Radio Filharmonisch 
Orkest of met het volledige orkest. Te 
horen zijn juwelen van koormuziek van 
de hand van Schumann en Brahms, een 
opdrachtwerk voor het AVROTROS Vrij-
dagconcert dat zijn première beleeft, 

en Poulencs indringende verzetscantate 
uit de Tweede Wereldoorlog. Muziek 
van Bach en Mendelssohn staat op het 
programma, naast een van de fraaiste 
missen van Joseph Haydn, waarin de 
Oostenrijkse keizerin Maria Theresia 
zelfs de sopraansoli zong! En er is een 
concert dat klinkt als één groot loflied 
op de muziek zelf, onder leiding van 
de geliefde dirigent Marcus Creed. Ten 
slotte zijn de luisteraars welkom in de 
huiskamer van het Groot Omroepkoor, 
‘The Living Room’, een nieuwe formule 
van het AVROTROS Vrijdagconcert met 
sfeervolle theatrale aankleding. 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022

Ode aan de vrijheid
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Ensemble Radio Filharmonisch Orkest
Remy van Kesteren harp

BRAHMS 4 Quartette opus 92 
SZTOJANOV Ode to Music Making: 
Studies on Spheres, (Divine) Bodies and 
Music (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
SCHUMANN Vier doppelchörige 
Gesänge
POULENC Figure humaine

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022 

Canellakis  
& Van Poucke
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Ella van Poucke cello

PIJPER Zes symfonische epigrammen
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties
BRUCKNER Negende symfonie

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022

 
Connesson & 
Beethoven 9
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Krzysztof Urbańskidirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent
Simona Saturova sopraan
Esther Kuiper mezzosopraan 
Maximilian Schmitt tenor
Markus Marquardt bas

CONNESSON Heiterkeit voor koor en 
orkest (Nederlandse première)
BEETHOVEN Negende symfonie

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022

Gewijde muziek  
voor kerst
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jan Willem de Vriend dirigent
Paul Krämer koordirigent 
Sarah Brady sopraan
Nina van Essen mezzosopraan
Joel Williams tenor
Gabriel Rollinson bas

BACH/STRAVINSKY Koraalvariaties 
‘Vom Himmel hoch da komm’ ich her’
MENDELSSOHN Koraalcantate ‘Vom 
Himmel hoch da komm’ ich her’
HAYDN Theresienmesse

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023

Mahler 6 
met Karina Canellakis 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent

MAHLER Zesde symfonie

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 21 APRIL 2023

Eine Alpensinfonie  
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Rafael Fingerlos bariton

PIJPER Zes Adagio’s
SCHUBERT/REGER Liederen
STRAUSS Eine Alpensinfonie

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 

Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Rowan Pierce sopraan
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 
BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones
MARTIN Ode à la Musique
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day

EXTRA CONCERT

ZATERDAG 22 APRIL 2023

The Living Room 
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson  dirigent

O’REGAN Mass Observation  
(Europese première)

Serie Groot Omroepkoor

Juwelen
     van 

   koormuziek

Serie Radio Filharmonisch Orkest

Het kloppend

muziekhart 
van de Omroep

• 3 concerten + 1 extra concert
• Aanvang 20.15 uur 
• Abonnement alle rangen € 103
• Prijs per concert € 38,50
• Inclusief garderobe en  

pauzedrankje

• 3 concerten + 1 extra concert
• Aanvang 20.15 uur 
• Abonnement alle rangen € 103
• Prijs per concert € 38,50
• Inclusief garderobe en  

pauzedrankje

26 27AVROTROS Vrijdagconcert Seizoen 2022-2023



VAN STAGE…
Astrid in ’t Veld studeert schoolmuziek en 
accordeon in Rotterdam en Kopenhagen, 
een studie die ze afsluit met de Prix  
d’Excellence. Tijdens haar studie muziek-
wetenschap treedt ze geregeld als soliste 
op met diverse (radio-) orkesten. Op zoek 
naar stagemogelijkheden komt ze in 1983 
terecht bij de TROS. Al na drie maanden 
krijgt ze een eigen programma op zondag-
ochtend en haar werkzaamheden breiden 
zich steeds verder uit. Als Astrid enkele 
jaren later verantwoordelijk wordt voor 
de programmering van de concertserie 
TROS Klassiek, voelt ze zich daar meteen 
thuis. ‘Toen werd mijn rol bij de omroep 
een geweldige baan. Je staat midden in het 

internationale muziekleven en hebt fan-
tastische omroepensembles tot je beschik-
king. Met een keur aan radio-orkesten, 
naast het Radio Filharmonisch Orkest 
destijds ook het Radio Symfonie Orkest, 
het Radio Kamerorkest en het Metropole 
Orkest, en daarbij het Groot Omroep-
koor, kun je vele genres bestrijken.’

…TOT 60 CONCERTEN  
PER SEIZOEN
De opening van Muziekcentrum 
Vredenburg in 1979 heeft een grote 
aantrekkingskracht op de omroepen. In 
die tijd heeft elke omroep nog zijn eigen 
signatuur en uit Hilversum komen AVRO, 
TROS, NOS, Veronica, KRO, NCRV, 

EO en VPRO elk met een eigen serie 
met een eigen karakter. ‘Maar zo rond 
de eeuwwisseling verandert er veel in die 
programmering’, vertelt Astrid. ‘Mede als 
gevolg van alle fusies en bezuinigingen 
trekken veel omroepen zich terug als 
programmeur van klassieke concertseries 
in Utrecht. De TROS was echter bereid 
de vrijvallende concertactiviteiten over te 
nemen, en daarmee groeide mijn pakket 
concerten enorm.’ In seizoen 2005-2006 
gaat De Vrijdag van Vredenburg van start, 
een samenwerking van Radio 4, TROS, 
AVRO, NPS, Muziekcentrum van de Om-
roep en Vredenburg. In 2015 omgedoopt 
tot AVROTROS Vrijdagconcert krijgt 
deze serie een duidelijker karakter. Astrid 
in ’t Veld is vanaf dan verantwoordelijk 
voor veertig tot zestig concerten per seizoen, 
want naast de Vrijdagavondconcerten in 
TivoliVredenburg programmeert zij in 
Het Concertgebouw in Amsterdam een 
deel van de Zondagochtendconcerten en 
de zomerconcerten met omroepensembles.
Wat haar zeer aan het hart gaat is het weg-
vallen van familieconcerten en educatieve 
kinderprogramma’s sinds de grote bezuini-
gingen op cultuur door kabinet-Rutte I in 
2010. ‘Van 2002 tot 2014 organiseerden 
we in Utrecht de serie De Magische 
Muziekfabriek. Al snel werden deze sym-
fonische familieconcerten uitgebreid met 
schoolconcerten en lespakketten. Hier 
was veel belangstelling voor. Wat betreft 
de muziekeducatie in dit land maak ik mij 
echt zorgen.’

PROGRAMMEREN
‘Programmeren is geen vak, het is een leef-
wijze. Ik geniet er elke dag van, ondanks 
stevige uitdagingen zoals solisten die 
uitvallen of een dirigent die ziek is. On-
dertussen moet je je ook bezighouden met 
marketing, financiën en omroep- en cul-
tuurpolitiek. Ik beschouw het als een eer 

dit werk te mogen 
doen. Het Radio 
Filharmonisch 
Orkest en Groot 
Omroepkoor wor-
den internationaal 
gerespecteerd. Je 
komt dagelijks in 
aanraking met bij-
zondere mensen: 
buitengewone 
musici en collega’s 

die gezamenlijk gaan voor concertpro-
ducties op zeer hoog niveau. Dat is inspire-
rend. De uitdaging blijft om de luisteraar 
mee te nemen naar de paden voorbij het 
ijzeren repertoire, dat is en blijft een taak 
die bij de omroep en de omroepensem-
bles hoort. Jong talent, nieuwe muziek, 
Nederlandse muziek, onbekende muziek, 
aandacht voor het bereiken van nieuwe 
publieksgroepen én educatie verdienen 
een plek. En ondertussen moeten we zor-
gen dat de ensembles kunnen schitteren.’

MEDIAPRODUCENT 
‘Het vak van programmeur is continu in 
ontwikkeling’, ervaart Astrid in ’t Veld. 
‘Via webcast wordt steeds meer ‘visual 
radio’ aangeboden, een techniek die een 
waardevolle aanvulling vormt en als gevolg 
van de covidpandemie in een stroomver-
snelling is geraakt. Alleen al via de radio 
bereiken we gemiddeld 25.000 luisteraars 
per uitzending. Behalve programmeur ben 
je ook mediaproducent.’
Daarnaast worden veel omroepconcer-
ten via de European Broadcasting Union 
wereld wijd uitgezonden, tot in Canada en 
Australië. Dat maakt de omroepensembles 
tot ambassadeurs van het Nederlandse 
muziekleven, met 
veel aandacht voor 
Nederlandse muziek 
en bijzonder reper-
toire.
‘Nieuw en jong 
publiek hebben we 
de laatste jaren ook 
weten te bereiken 
met concertformules 
als Pieces of Tomor-
row, In the Living 
Room, Out of the 
Blue en Pronkstuk-
ken, ontwikkeld met 
TivoliVredenburg, 

waarmee we al tientallen jaren buitenge-
woon plezierig samenwerken.’

TROUW PUBLIEK
Van oorsprong functioneerden omroep-
ensembles vrijwel uitsluitend vanuit de 
studio’s in Hilversum, in een opstelling 
en een akoestiek die optimaal zijn voor 
radio-opnamen. Er klonk geen kuch, maar 
ook geen applaus. Met de omroepseries 
in Amsterdam en Utrecht hebben het 
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor een trouw publiek aan zich 
gebonden. Hoe trouw dat publiek is, bleek 
tijdens de verbouwing van Vredenburg. 
‘We hadden net een jaar Vrijdag van 
Vredenburg achter de rug, toen de zaal 
vier jaar dicht moest. In september 2007 
werden we opgevangen in de Central 
Studios. Drie maanden later konden we 
terecht in Vredenburg Leidsche Rijn, beter 
bekend als ‘De Rode Doos’. Het was koud, 
donker, modderig, er was soms geen water 
dus geen koffie. Producer-collega Manon 
Tuynman en ik, beiden met een bouw-
helm op, ‘beklommen’ De Rode Doos 
om te zorgen dat zaken zoals een veilige 
zaaltoegang op orde waren. Geen vier 
maar zeven jaar hebben we daar met het 
publiek ‘gekampeerd’. Het is een wonder 
dat het publiek in zo groten getale ook 
die jaren is blijven komen. In deze periode 
hebben we met Vredenburg de nazit met 
drankjes en bitterballen voor publiek en 
musici ingevoerd. Een traditie die we in 
TivoliVredenburg hebben voortgezet. 
Wat ben ik blij met zo’n trouw publiek, 
ook in de afgelopen onzekere coronajaren. 
Want voor een echte concertbeleving heb 
je publiek nodig. Het samen beleven van 
muziek brengt de magie.’

                 ‘PROGRAMMEREN IS 
BALANCEREN TUSSEN 

SCHOONHEID
EN REALITEIT’

Aan het einde van concertseizoen 2022-2023 neemt 
Astrid in ’t Veld afscheid als programmeur van het 
AVROTROS Vrijdagconcert, na een loopbaan van 40 jaar 
bij de publieke omroep. Ze maakte vele Radio 4-program-
ma’s bij TROS en AVROTROS, maar was vooral betrokken 
bij de ‘Levende Muziek’ in Hilversum. In 1989 begon ze 
met het programmeren van de radio-ensembles en dit 
bleef haar grote liefde.

Astrid in ’t Veld draagt dit seizoen op aan het Radio 
Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor én aan 
het publiek. Als ode aan beide ensembles en publiek 
presenteert het AVROTROS Vrijdagconcert dit seizoen 
drie nieuwe werken:
17 SEPTEMBER 2022  JACOBTV Paradiddle voor koor  

en orkest

7 OKTOBER 2022   GEORGI SZTOJANOV Ode to Music 
Making voor het Groot Omroepkoor

2 DECEMBER 2022   KATE MOORE Splintered Rivers: 
portrait of a beloved orchestra voor 
het Radio Filharmonisch Orkest

A ls bezoeker van de 
serie AVROTROS  

Vrijdagconcert kun je program-
meur Astrid in ’t Veld bij elk 
concert tegenkomen. Vrijwel 
ongemerkt schiet ze net voor 
aanvang van het concert de 
zaal in. Backstage heeft ze 
dan nog even contact gehad 
met orkestmusici, dirigent en 
solisten en de collega’s die het 
geheel logistiek ondersteunen. 
Achter de schermen is ze in 
haar element, net als in de zaal, 
met het publiek genietend van 
wat de avond te bieden heeft. 
Maar ook na afloop van de 
concerten treft u haar tussen 
musici en publiek in de foyer, 
waar TivoliVredenburg de in-
middels beroemde bitterballen 
serveert. Gastvrijheid is een 
belangrijk element.
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Ode aan  
de muziek

D at zijn prachtige poëtische woor-
den over de magie van muziek 

uit De koopman van Venetië van William 
Shakespeare. De Engelse componist Ralph 
Vaughan Williams gebruikte die in 1938 
voor zijn Serenade to Music, een van zijn 
meest betoverende werken. Ze was bedoeld 
als een eerbetoon aan Henry Wood van-
wege zijn gouden jubileum als dirigent. 
De uitvoering met zestien solozangers met 
wie Wood vaak had samengewerkt en een 
groot orkest van musici uit het London 
Symphony, London Philharmonic, BBC 
Symphony en het Queen’s Hall Orchestra 
in de Royal Albert Hall in Londen was een 
demonstratie van grote verbroedering. Deze 
was zo ontroerend dat Sergej Rachmaninov, 
die het concert bijwoonde, tot tranen toe 
bewogen was. De Serenade is dit seizoen in 
het AVROTROS Vrijdagconcert te horen 
in een concert getiteld ‘Ode aan de muziek’, 
waarin nog twee verwante werken op het 
programma staan. 

Dit concert met het Groot Omroepkoor, 
het Radio Filharmonisch Orkest en drie 
solisten onder leiding van de in het Vrijdag-
concert geliefde dirigent Marcus Creed 
is één groot loflied op de muziek zelf. De 
Zwitsers-Nederlandse componist Frank 
Martin gebruikte daarvoor een tekst van 
zijn middeleeuwse collega Guillaume de 
Machaut. En Georg Friedrich Händel eerde 
kleurrijk en uitbundig de beschermheilige 
van de muziek, Sinte Caecilia. 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022  18

Groot Omroepkoor 
SZTOJANOV Ode to Music Making: 
Studies on Spheres, (Divine) Bodies  
and Music*

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023   8 | 23

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
MARTIN Ode à la Musique
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day

Ode aan 
de vrijheid

D e Franse componist Francis Pou-
lenc bleef tijdens de Duitse bezet-

ting in zijn woonplaats Parijs. Hij pleegde 
op subtiele wijze verzet met zijn indrin-
gende cantate Figure humaine (1943) op 
gedichten van Paul Éluard. Die gedichten 
werden een soort geheime hymnes voor het 
Franse verzet. Één daarvan, ‘Liberté’, werd 
naar Algerije gesmokkeld, daar gedrukt 
en in duizenden exemplaren door de RAF 
boven Frankrijk uitgestrooid. Poulenc liet 
alle andere compositieprojecten vallen om 
in de zomer van 1943 in zes weken tijd zijn 
Figure humaine te componeren. De in het 
geheim gedrukte uitgave zette hij voor zijn 
raam zodra de geallieerde bevrijdingstroepen 
door de Parijse straten marcheerden. De 
eerste uitvoering was echter in Londen in 
januari 1945, gezongen in het Engels door 
het koor van de BBC. Pas in 1947 kreeg 
Frankrijk zijn première onder leiding van 
musicoloog Paul Collaer. Poulenc had 
zich bij het componeren laten gaan in een 
mengsel van woede en geloof als van ‘een 
plattelandspastoor’, zoals hij zichzelf noem-
de. Het is begrijpelijk dat Poulenc, die 
dit ingenieuze en indrukwekkende werk 
opdroeg aan Pablo Picasso, kort voor zijn 
dood zei: ‘Ik denk dat ik het beste en meest 
eigene van mijzelf in mijn koormuziek  
heb gestopt. Als iemand over een jaar  
of vijftig nog steeds geïnteresseerd is in 
mijn muziek, dan zal het eerder mijn  
koormuziek zijn dan mijn pianomuziek.’

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022  18

Groot Omroepkoor 
o.a. POULENC Figure humaine

Ode aan 
de vreugde

D e bekendste ode uit de klassieke  
muziek is ongetwijfeld de Ode 

an die Freude uit de Negende symfonie van 
Ludwig van Beethoven. Het magistrale 
koorgedeelte in het laatste deel van de 
symfonie had al het karakter van een 
gemeenschapslied, van verbroedering en 
samenzijn. Daarom was het geen slechte 
keus dat de Ode in 1972 werd gearrangeerd 
tot Europees Volkslied door Herbert von 
Karajan. Nota bene op verzoek van de Raad 
van Europa. Zo raakten de tekst en muziek 
verspreid onder miljoenen burgers in 
Europa, vooral via radio, tv en concertzaal. 
Heet het in de tekst van Friedrich Schiller 
niet vrij vertaald ‘jullie worden omhelst, 
miljoenen mensen! Met vreugde! Alle men-
sen worden broers en zussen!’ Beethoven 
voelde zich thuis in de idealistische tekst 
van Schiller, waar de krachten van vrijheid 
en revolutie leiden tot een rechtvaardige 
en klasseloze samenleving. Vandaar dat zijn 
Negende symfonie geldt als Moeder aller 
verbroederende muziekwerken. Het is een 
optimistisch, hartstochtelijk en hoopvol 
stuk, en de meest universele boodschap 
over saam horigheid tussen mensen. 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022  13

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
CONNESSON Heiterkeit voor koor en 
orkest (Nederlandse première) 
BEETHOVEN Negende symfonie

Aan het Radio Filharmonisch Orkest,  

het Groot Omroepkoor, het publiek, de muziek,  

de vrijheid, de vreugde en aan Utrecht 

Odes & 
 Hommages

Ode aan het Radio  
Filharmonisch 
Orkest, het Groot 
Omroepkoor  
en het publiek

D it seizoen is er alle reden om de 
twee ensembles van de Neder-

landse Omroep te eren. Al sinds 1945 
vormen het Radio Filharmonisch Orkest 
en het Groot Omroepkoor de belangrijkste 
pijlers van het Nederlandse muziekleven. 
En in het verlengde daarvan natuurlijk het 
publiek. Want voor de talloze trouwe luiste-
raars is al het muzikale schoons dat zangers 
en musici presteren bedoeld. En tegelijker-
tijd is er zonder het publiek geen muziek-
leven. Vanwege die innige verbinding 
tussen koor, orkest en publiek komen drie 
odes tot klinken, composities geschreven 
in opdracht van het AVROTROS Vrijdag-
concert speciaal voor het RFO en GOK. 

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022  6 | 12 | 22

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
JACOBTV Paradiddle*

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022  18

Groot Omroepkoor 
SZTOJANOV Ode to Music Making: 
Studies on Spheres, (Divine) Bodies  
and Music*

VRIJDAG 2 DECEMBER 2022  19

Radio Filharmonisch Orkest
MOORE Splintered Rivers: portrait  
of a beloved orchestra*

‘Hoe zoet slaapt het maanlicht op deze oever.
Hier gaan we zitten, om de klanken van muziek in onze 
oren te laten kruipen: zachte stilte en de nacht  
worden als de aanrakingen van zoete harmonie.’

Ode aan 
Utrecht

D it seizoen wordt er in het 
AVROTROS Vrijdagconcert 

een muzikaal feest aangericht vanwege 
de 900ste verjaardag van de stad Utrecht. 
Stralende muziek van Händel en 
sfeervolle liederen rond Sint Maarten, 
de beschermheilige van de Domstad, 
worden gezongen door de koren van de 
Kathedrale Koorscholen uit Utrecht en 
Suriname. Want het was op 2 juni 1122 
dat keizer Hendrik V stadsrechten gaf 
aan de inwoners van Utrecht en Utrecht 
officieel een stad werd, bijna als eerste van 
het land. Utrecht was in de middeleeuwen 
zelfs de belangrijkste en grootste stad van 
de Noordelijke Nederlanden. Ter afslui-
ting van de festiviteiten rond de 900ste 
verjaardag van de Domstad klinkt op de 
naamdag van Sint Maarten een mooi pro-
gramma voor, door en met zoveel mogelijk 
Utrechters. Behalve feestelijke muziek is 
er een fraaie parade van lichtsculpturen te 
bewonderen. Het concert sluit af met een 
Finale Ode aan de Domstad van de hand 
van Erik van der Horst en uitgevoerd door 
alle musicerende deelnemers. 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022  19 | 22

Holland Baroque
Nederlandse Bachvereniging
Nederlands Kamerkoor
Kathedrale Koorschool Utrecht
School voor Talent (Kathedrale 
Koorschool Suriname)
Philipp Ahmann dirigent
HÄNDEL Jubilate HWV 279 
Sint Maarten-liedjes door Kathedrale 
Koorschool Utrecht en Suriname 
HÄNDEL Utrecht Te Deum HWV 278 
Orkestwerk met Lichtsculpturen Parade 
VAN DER HORST Finale Ode 
(wereldpremière)

* wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert

30 31AVROTROS Vrijdagconcert Seizoen 2022-2023



Willem Pijper en Jan van Gilse: 

markante persoonlijkheden in Utrecht

W ie wel eens in Zeist komt, 
kent misschien de Tweede 

Hogeweg. Op nummer 12 stond daar ooit 
het huis waar in 1894 Willem Pijper werd 
geboren. In 1996 is achter de oorspronke-
lijke gevel een modern appartementencom-
plex verrezen met de naam Halewijn, een 
verwijzing naar Pijpers opera. Verder kent 
Zeist nog een Willem Pijperlaan en een 
Willem Pijperplein. Aan de Toonkunst-mu-
ziekschool in Utrecht (het latere Utrechts 
Conservatorium) studeerde hij compositie 
bij de Domorganist Johan Wagenaar. En al 
in 1918 werd zijn werk uitgevoerd door het 
Concertgebouworkest. Om de kost te ver-
dienen schreef Pijper muziekkritieken en es-

says in onder meer het Utrechts Dagblad en 
doceerde hij tegelijkertijd compositie aan 
het Amsterdams Muzieklyceum. Omstreeks 
1920 raakte Pijper verwikkeld in een heftig 
conflict met de dirigent van het Utrechts 
Stedelijk Orkest (USO), de componist Jan 
van Gilse. Terwijl Van Gilse, toegejuicht 
door een enthousiast publiek, dirigeerde 
in concertzaal Tivoli aan de Kruisstraat 
in Utrecht, maakte Pijper aantekeningen 
voor bijzonder kritische recensies over Van 
Gilses dirigeerstijl en repertoirekeuzes. Jan 
van Gilse weigerde zijn taak nog langer uit te 
oefenen in Pijpers aanwezigheid en vertrok 
in 1922 uit Utrecht.

Willem Pijper ont-
wikkelde zich tot de be-
langrijkste Nederlandse 
componist uit de eerste 
helft van de twintigste 
eeuw, met leerlingen 
als Henk Badings, Bertus 
van Lier, Henriëtte Bosmans, 
Oscar van Hemel, Guillaume Landré, Hans 
Henkemans, Kees van Baaren, Rudolf 
Escher en Jan van Dijk.   
En Jan van Gilse geldt als de meest vooraan-
staande Nederlandse componist van de laat-
romantiek en als de man die de belangrijkste 
Nederlandse opera uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw componeerde: Thijl. In het 
AVROTROS Vrijdagconcert is dit seizoen 
van beide componisten een mooie selectie 
muziek te horen. 

Willem Pijper 1894-1947

VRIJDAG 4 NOVEMBER 2022 

Ella van Poucke
speelt Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Ella van Poucke cello
PIJPER Zes symfonische epigrammen
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties
BRUCKNER Negende symfonie

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 

Liza Ferschtman  
speelt Willem Pijper
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent

Liza Ferschtman viool
RAVEL Le tombeau de Couperin
PIJPER Vioolconcert
VAUGHAN WILLIAMS The Lark 
Ascending
ELGAR Enigma Variaties

VRIJDAG 21 APRIL 2023

Eine Alpensinfonie  
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Rafael Fingerlos bariton
PIJPER Zes Adagio’s
SCHUBERT/REGER Liederen
STRAUSS Eine Alpensinfonie

VIJF 
COMPONISTEN 

HERDACHT

Jan van Gilse 1881-1944

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022

Van Gilse, Mozart  
& Moesorgski
Residentie Orkest 
Anja Bihlmaier dirigent
Tobias Feldmann viool
VAN GILSE Concertouverture
MOZART Vierde vioolconcert in D KV 218
MOESORGSKI Schilderijen van een 
tentoonstelling

VRIJDAG 20 JANUARI 2023 

Van Gilse & Schuberts 
‘Onvoltooide’
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Elena Tsallagova sopraan
Benjamin Bruns tenor
MOZART Kyrie KV 341
SCHUBERT Achtste symfonie 
‘Unvollendete’
VAN GILSE Cantate ‘Der Kreis des 
Lebens’

Speciale aandacht is er dit seizoen in het Vrijdagconcert voor vier compo-
nisten van wie de geboorte of het overlijden wordt herdacht. Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958) werd in 2022 honderdvijftig jaar geleden geboren. Voor 
Sergej Rachmaninov (1873-1943) en Max Reger (1873-1916) is dat in 2023 
eveneens honderdvijftig jaar geleden. En Willem Pijper (1894-1947) is in 2022 
vijfenzeventig jaar geleden overleden. Hij wordt vaak in één adem genoemd 
met Jan van Gilse (1881-1944), de componist en dirigent die omstreeks 1920 
leiding gaf aan het Utrechts Stedelijk Orkest (USO) in de concertzaal Tivoli aan 
de Kruisstraat in Utrecht. 

Sergej Rachmaninov
Ruslands laatste romanticus

In 1943 overleed de Russische compo-
nist Sergej Rachmaninov op Beverly 

Hills in Californië, enkele dagen voor 
hij zeventig zou worden. Hij had in het 
Westen een miljoenenpubliek, terwijl zijn 
muziek in de Sovjet-Unie sinds 1931 was 
uitgebannen. De machthebbers vonden 
dat hij ‘de decadente houding van de lagere 
middenklasse’ vertegenwoordigde. In die 
tijd woonde de componist, die Rusland 
tijdens de revolutie net op tijd had verla-
ten, allang in Californië. De muziek van 
emigrant Rachmaninov is sterk emotioneel 
geladen, melancholiek en meeslepend: 
‘typisch Russisch’. Alleen woonde de Rus in 
de filmkolonie op Long Island en verwierf 
hij vandaar wereldfaam met werken die 
hij voor een groot deel nog in Rusland 
had geschreven. Zo ook zijn bekendste 
werk, het Tweede pianoconcert uit 1900, 
een prachtig voorbeeld van Rachmaninovs 
laatromantiek. Het concert biedt een 
onuitputtelijke rijkdom aan meeslepende 
melodieën en briljant pianospel, en roept 
bitter zoete herinneringen op aan een 

Rusland dat enkele jaren later verloren  
zou gaan. 
Naast het Tweede pianoconcert door het  
Radio Filharmonisch Orkest en de  
Oekraïense pianist Alexander Gavrylyuk, 
zijn Cellosonate door ‘artist in residence’ 
Ella van Poucke, zijn Tweede symfonie door 
het Noord Nederlands Orkest en zijn zeer 
Russische Derde symfonie, klinkt ook het 
laatste werk dat hij componeerde, een soort 
seizoenen van het leven, de Symfonische 
dansen. 

Sergej Rachmaninov 1873-1943

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022

Gavrylyuk speelt 
Rachmaninov 2
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent 
Alexander Gavrylyuk piano 
WAGNER Ouverture Tannhäuser 
RACHMANINOV Tweede pianoconcert 
REGER Vier Tondichtungen nach 
Böcklin

VRIJDAG 3 MAART 2023

Ella van Poucke  
& Caspar Vos
Ella van Poucke cello
Caspar Vos piano
NIN Suite Espagnole
SHALYGIN Nieuw werk voor cello en 
piano (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
RAVEL Pièce en forme de Habanera
RACHMANINOV Twee stukken opus 2
RACHMANINOV Sonate in g opus 19

VRIJDAG 17 MAART 2023

Ella van Poucke 
speelt Dvořák
Radio Filharmonisch Orkest
Bas Wiegers dirigent
Ella van Poucke cello
TORVUND A Walk into the Future 
(Nederlandse première)
DVOŘÁK Celloconcert
RACHMANINOV Symfonische dansen

VRIJDAG 19 MEI 2023

Première van  
Goebaidoelina door  
Baiba Skride
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk dirigent
Baiba Skride viool
WAGNER Prelude en Liebestod  
uit Tristan und Isolde
GOEBAIDOELINA Derde vioolconcert 
‘Ich und Du’ (Nederlandse première)
RACHMANINOV Derde symfonie

Dima Slobodeniouk

Ella van Poucke

Alexander Gavrylyuk

Pijper

Van Gilse
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Vijf componisten herdachtV
Max Reger 

kleinzoon van Bach
De nostalgie van

 Ralph Vaughan Williams

Wie het 
reus-

achtige oeuvre 
van de Duitse 

componist Max Reger 
enigszins kent, weet wel 

wie zijn grote muzikale voorbeelden zijn 
geweest. Niet voor niets werd hij ‘de zoon 
van Brahms’ en ‘de kleinzoon van Bach’ 
genoemd. Reger stelde zich ten doel de stijl 
van Bach en Brahms verder te ontwikkelen 
en nam dus het barokke contrapunt en het 
romantisch classicisme als uitgangspunt. 
Onvermoeibaar heeft hij de muziek van 
Bach bestudeerd en uitgeplozen en er zijn 

eigen stijl mee gevoed. Tegelijkertijd werd 
hij door zijn tijdgenoten als ‘Neu-Töner’ 
gezien, als ‘nieuwlichter’. Reger was dan wel 
geen volgeling van Wagner, maar had zich 
wel diens eindeloze chromatiek eigen ge-
maakt, dat vrije wandelen door de toonsoor-
ten, en daarmee zijn composities doorspekt. 
Eigenlijk richtte Reger zijn blik op verleden 
en toekomst tegelijk en componeerde, levend 
in de romantiek, in wezen a-romantisch, 
eerder barok. Maar dan niet de barok van 
de strenge soort, maar die van de overdaad. 
Hij publiceerde verzamelbundels van een 
aanzienlijke omvang en met werken met 
een vaak extreme moeilijkheidsgraad, reden 

waarom er eigenlijk zelden complete uitvoe-
ringen van klinken.
In het AVROTROS Vrijdagconcert zijn 
dit seizoen van Max Reger liederen, kamer-
muziek en zijn bekendste orkestwerk te 
horen, de Vier Tondichtungen nach Böcklin. 
Na het zien van vier doeken van de negen-
tiende-eeuwse Zwitserse symbolistische 
schilder Arnold Böcklin, gaf Reger zijn 
indrukken weer in vier muzikale tableaus. 
Het bekendste daarvan is Die Toteninsel, 
naar het gelijknamige schilderij waarmee 
Böcklin beroemd is geworden en dat ook 
Sergej Rachmaninov inspireerde tot zijn 
Dodeneiland. 

N a de 
dood van 

Edward Elgar in 
1934 was Ralph 

Vaughan Williams de 
belangrijkste locomotief van het Engelse 
muziekleven. Met zijn vaak milde partitu-
ren vol oud volksliedgoed gaf hij Engeland 
een herkenbaar eigen geluid. Hij was be-
scheiden over zijn originaliteit en noemde 
zichzelf vol Engelse zelfspot ‘een muzikale 
kleptomaan die het werk van voorgangers 

en tijdgenoten naar believen plundert’. Die 
voorgangers waren Thomas Tallis, William 
Byrd en andere oude Engelse componisten, 
maar ook vaak anonieme Engelse volks-
liederen en -dansen. Die gebruikte hij als 
inspiratiebron en uitgangspunt voor zijn 
eigen muziek. ‘Een componist moet zich 
niet afsluiten, maar samenleven met zijn 
fellows’, vond hij. 
Dat ‘samenleven’ deed Vaughan Williams 
in Serenade to Music, een van zijn meest 
betoverende werken, bestemd voor het 

gouden jubileum van de dirigent Henry 
Wood in 1938.  
Terwijl buiten de Eerste Wereldoorlog 
woedde en in Europa de ‘moderne’ muziek 
in opkomst was, doopte Vaughan Williams 
zijn pen in poëtische neo-romantische inkt 
voor een portret van de leeuwerik die in de 
zomer langzaam opstijgt: The Lark Ascen-
ding. En in het nostalgische Hoboconcert 
heerst een sfeer van rustieke herdersmelo-
dieën en herinnert niets aan de vallende 
bommen op Londen in 1944. 

Max Reger 1873-1916

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022

Gavrylyuk speelt 
Rachmaninov 2
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent 
Alexander Gavrylyuk piano 
WAGNER Ouverture Tannhäuser 
RACHMANINOV Tweede pianoconcert 
REGER 4 Tondichtungen nach Böcklin

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022

Magnificat!
Amsterdam Sinfonietta 
Håkan Hardenberger trompet
Johanna Wallroth sopraan 
TELEMANN Concert in D voor trompet 
BEETHOVEN Heiliger Dankgesang
BACH Cantate ‘Jauchzet Gott’ BWV 51
KROL Magnificat-Variaties
FINZI ‘The Salutation’ uit Dies Natalis 
HÄNDEL Eternal source of light divine 
BILL EVANS A child is born
REGER Maria Wiegenlied
TRADITIONAL 2 Zweedse kerstliederen

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023

Ella van Poucke 
& friends
Stephen Waarts viool
Mairead Hickey viool
Georgy Kovalev altviool 
Gary Hoffman cello
Ella van Poucke cello
BACH Tweede cellosuite in d BWV 1008
REGER Eerste strijktrio
SCHUBERT Strijkkwintet in C
 
VRIJDAG 21 APRIL 2023

Eine Alpensinfonie 
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Rafael Fingerlos bariton
PIJPER Zes Adagio’s
SCHUBERT/REGER Liederen, 
waaronder Ode an die Musik
STRAUSS Eine Alpensinfonie

Ralph Vaughan Williams 1872-1958

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 

Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Rowan Pierce sopraan
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 
BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones
MARTIN Ode à la Musique
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 

Liza Ferschtman  
speelt Willem Pijper
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Liza Ferschtman viool
RAVEL Le tombeau de Couperin
PIJPER Vioolconcert
VAUGHAN WILLIAMS The Lark 
Ascending
ELGAR Enigma Variaties

VRIJDAG 10 MAART 2023

Tussen romantiek en 
futurisme: Rachmaninov 
en Mosolov
Noord Nederlands Orkest
Kerem Hasan dirigent
Albrecht Mayer hobo
VAUGHAN WILLIAMS Hoboconcert
MOSOLOV IJzergieterij
BERIO Sequenza voor hobo solo
RACHMANINOV Tweede symfonie

Liza FerschtmanEdo de Waart

Johanna Wallroth

Albrecht Mayer
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ADVERTENTIE

Of u nu zin heeft in een lunch of uitgebreid diner voor of na 
een concert, of in een ongedwongen en informele sfeer
wilt napraten met een goed glas wijn en lekkere hapjes: 
bij Danel bent u op de juiste plek. De kaart met vier 
verschillende keukens bestaat uit diverse voor-, hoofd- 
en nagerechten en een uitgebreide lunch- en borrelkaart. 
Lekker uit eten en op tijd bij uw concert: het recept voor 
een heerlijke avond uit. 

Reserveren kan via Danel-utrecht.nl of 030 7606829

Maak uw concertbezoek compleet in 
Kitchen Bar Danel

Meer informatie en reserveren:  
hetgegevenpaard.nl of 030 7606828

Ontmoet elkaar in café
Het Gegeven Paard

Het Gegeven Paard is het bruisende hart 
van de centrale hal en de ideale ontmoe-
tingsplaats voor of na een concert. U kunt 
hier terecht voor lunch, borrel of diner. 
Iets drinken voordat u zich overgeeft aan 
Beethoven, Mahler of Bach? Dan bent u 
van harte welkom in Het Gegeven Paard. 

Het is een gouden formule, Pieces of Tomor-
row, een klassiek concert in een pop-jasje. 

De ingrediënten: we beginnen iets later, 
biertjes mogen mee naar binnen, de 
dirigent geeft pakkende uitleg, dj St. Paul 
is onze host, visuals ondersteunen het 
verhaal en verder laten we de muziek 

spreken, live en akoestisch, die heeft 
geen aanpassing nodig. 

Pieces of
Tomorrow

DE VRIJDAG 
BIJZONDER

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2022, 21.00 UUR

Radio Filharmonisch Orkest 
Karina Canellakis dirigent 
BRUCKNER Negende symfonie

DONDERDAG 19 JANUARI 2023, 21.00 UUR

Radio Filharmonisch Orkest 
James Gaffigan dirigent
SCHUBERT Achtste symfonie 
‘Unvollendete’

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023, 21.00 UUR

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
MAHLER Zesde symfonie

DONDERDAG 6 APRIL 2023, 21.00 UUR

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Vasily Petrenko dirigent 
WAGNER Ouverture 
Charfreitagszauber uit Parsifal
PÄRT Te Deum

ZATERDAG 20 MEI 2023, 21.00 UUR

Radio Filharmonisch Orkest 
Dima Slobodeniouk dirigent 
WAGNER Prelude en Liebestod  
uit Tristan und Isolde 
RACHMANINOV Derde symfonie
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DE VRIJDAG 
BIJZONDER

Moederdag-
concert

‘Songs my mother taught me’
In dit Moederdagconcert brengen 
de jonge zangtalententen van de 
Nationale Koren een hommage aan 
alle moeders met een programma 
over moederliefde in al zijn 
facetten. Ook wordt de ontluikende 
natuur in de maand mei bezongen 
met muziek uit verre landen. De 
Nationale Koren bundelen opnieuw 
de krachten met ensemble LUDWIG 
in een veelzijdig programma met 
muziek van Bach tot Berio.
VRIJDAG 12 MEI 2023

LUDWIG
Nationale Koren
Irene Verburg en Wilma ten Wolde 
dirigent

The Living 
Room

Beleef koormuziek op een andere 
manier. De Grote Zaal van Tivoli-
Vredenburg wordt omgetoverd 
tot de woonkamer van het Groot 
Omroepkoor, waar het publiek te 
gast is en deelgenoot wordt van 
de rijkdom van koormuziek. Voel je 
omringd door de klanken en ervaar 
de kracht van de menselijke stem 
in combinatie met een verrassende 
scenische aanpak. Welkom in onze 
huiskamer!

ZATERDAG 22 APRIL 2023

Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent

O’REGAN Mass Observation 
(Europese première)

De Klassieke 
Top 400

Jaarlijks krijgen luisteraars van NPO 
Radio 4 de kans om hun mooiste 
klassieke composities te kiezen. Zo 
ontstaat De Klassieke Top 400, die 
gedurende een week in oktober 
wordt gedraaid op NPO Radio 4. 
Het AVROTROS Vrijdagconcert 
laat zich door deze lijst inspireren 
tot een afwisselend concert in 
TivoliVredenburg. 

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022

Radio Filharmonisch Orkest 
Enrico Delamboye dirigent 
met o.a. 
Maria Warenberg mezzosopraan 
Gerben van der Werf countertenor

Utrecht 
900 jaar

Het is het jaar 1122 als Utrecht 
stadsrechten krijgt. Dat is dit jaar 
900 jaar geleden! Ter ere van deze 
verjaardag van de Domstad presen-
teert het AVROTROS Vrijdagconcert 
een programma voor, door en  
met zoveel mogelijk Utrechters. Een 
concert met feestelijke muziek en 
een fraaie parade van lichtsculpturen. 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2022

Holland Baroque
Nederlandse Bachvereniging
Nederlands Kamerkoor
Kathedrale Koorschool Utrecht
School voor Talent (Kathedrale 
Koorschool Suriname)
Philipp Ahmann dirigent

HÄNDEL Jubilate HWV 279 
Sint Maarten-liedjes door Kathedrale 
Koorschool Utrecht en Suriname 
HÄNDEL Utrecht Te Deum HWV 278 
Orkestwerk met Lichtsculpturen 
Parade 
VAN DER HORST Finale Ode

De Oorlog 
van Benoit

Grootschalige werken over vader-
landse thema’s, daarmee heeft de 
Vlaamse componist Peter Benoit 

naam gemaakt. De Oorlog 
is een van zijn beste 

werken, maar wordt 
door de indrukwek-
kende bezetting 
zelden uitgevoerd. 
In dit pacifistische 
pamflet vraagt 
Benoit aandacht 

voor ‘de waanzin die 
mensen steeds weer 

bekruipt om de wapens 
op te nemen’. 

De wereldpremière vond plaats in 
1873 in Antwerpen. Bijna 150 jaar 
later is dit een bijzondere kans om 
dit imposante en altijd actuele werk 
live te ervaren!

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022

Antwerp Symphony Orchestra 
Jac van Steen dirigent 
Groot Omroepkoor  
o.l.v. Klaas Stok 
Laurens Collegium  
o.l.v. Wiecher Mandemaker 
Octopus o.l.v. Bart Van Reyn 
Kinderkoor Waelrant 
o.l.v. Marleen De Boo 
Deirdre Angenent sopraan 
Cécile van de Sant mezzosopraan 
Frank van Aken tenor
Bastiaan Everink bariton   
Charles Dekeyser bas
Lars Terray bariton
Ivan Thirion bariton

BENOIT De Oorlog

Deirdre Angenent

The Living Room
Nederlandse Bachvereniging

Maria Warenberg

Cécile van de Sant

Frank van Aken
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       RADIO
FILHARMONISCH

ORKEST EN 
GROOT OMROEPKOOR

BIJZONDERE FUNCTIE
Het was in juni 1945 dat de Commissie 
voor de Radio-Omroep de opdracht kreeg 
om voor Radio Herrijzend Nederland een 
nieuw en voor alle omroepen beschikbaar 
orkestapparaat samen te stellen. Er kwamen 
orkesten voor verschillende genres, waarvan 
het merendeel door fusies en bezuinigingen 
inmiddels weer verdwenen is. Alleen het 
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor hielden al die jaren stand 
en ontwikkelden zich tot ensembles van 
topkwaliteit. Al snel was er overeenstem-
ming over de bijzondere functie van de 
radiogezelschappen: de luisteraar ook 
laten kennismaken met werken die zelden 
in concertzalen worden uitgevoerd. Zo 
werden onbekende werken uit de klassieke 

literatuur en zelden uitgevoerde muziek van 
moderne componisten in opnamestudio’s 
geregistreerd.

BELANG
Inmiddels heeft men de studio verruild 
voor de concertzaal en is er gelukkig wél  
publiek bij de concerten aanwezig. Nog 
altijd brengen het Radio Filharmonisch  
Orkest en het Groot Omroepkoor bij-
zondere concertprogramma’s met naast 
beroemde werken onbekend repertoire, 
muziek van Nederlandse componisten en 
bijzondere (wereld)premières. Beide gezel-
schappen verzorgen met het AVRO TROS 
Vrijdagconcert en het jaarlijkse NPO 
Radio 4 Kerstconcert vanuit Utrecht en met 
de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag-

Radio Filharmonisch  
Orkest

Het Radio Filharmonisch Orkest wordt 
sinds seizoen 2019-2020 geleid door 
de Amerikaanse chef-dirigent Karina 
Canellakis. Haar voorgangers waren, 
na grondlegger Albert van Raalte 
(1945-1949), Paul van Kempen (1949-
1955), Bernard Haitink (1957-1961), Jean 
Fournet (1961-1978), Willem van Otter-
loo (1962-1972), Hans Vonk (1978-1979), 
Sergiu Comissiona (1983-1989), Edo de 
Waart (1989-2004), Jaap van Zweden 
(2005-2012) en Markus Stenz (2012-
2019). Het orkest werkte bovendien 
samen met illustere gastdirigenten als 
Leopold Stokowski, Kirill Kondrashin, 
Antal Doráti, Charles Dutoit, Mariss 
Jansons, Michael Tilson Thomas,  
Gennady Rozhdestvensky, Peter  
Eötvös, John Adams, Christoph  
Eschenbach, Vasily Petrenko, Vladimir 
Jurowski en Valery Gergiev. De Ameri-
kaan James Gaffigan is sinds 2011 vaste 
gastdirigent. In september 2023 wordt 
hij opgevolgd door Stéphane Denève.
Het orkest verleende eretitels aan  
Jaap van Zweden (honorary chief 
conductor), Edo de Waart (eredirigent) 
en Bernard Haitink, die in december 
2012 het beschermheerschap heeft 
aanvaard.
Meer dan welk ander Nederlands sym-
fonieorkest speelt het Radio Filharmo-
nisch Orkest muziek van dit moment: 
niet zelden betreft het premières 
van muziek die in opdracht van de 
omroepseries wordt geschreven. Op 
verschillende labels verschenen vanaf 
de jaren zeventig legendarische gram-
mofoonplaten en cd’s. Vanwege de bij-
zondere programmakeuze en het grote 
publieksbereik is het Radio Filharmo-
nisch Orkest een essentiële schakel in 
het Nederlandse muziek leven. In 2014 
kreeg het orkest hiervoor een Edison 
Klassiek Oeuvreprijs toegekend.

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 Groot Omroepkoor een on-
misbare factor in het grote koor-sym-
fonische repertoire in ons land. Het 
koor vertolkt opera’s en koorwerken 
uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw. Daarbij werkt 
het samen met de beste orkesten, 
in de omroepseries veelal het Radio 
Filharmonisch Orkest. Daarnaast 
zingt het koor dikwijls hedendaagse 
muziek, waaronder opdrachtwerken 
van Nederlandse componisten en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten. Tijdens 
het jaarlijkse Groot Meezing-concert 
(gepland voor juni 2022) zingen het 
koor én zo’n twaalfhonderd liefhebbers 
grote meesterwerken.
De eerste officiële chef-dirigent van 
het Groot Omroepkoor was Kenneth 
Montgomery. Na hem waren respec-
tievelijk Robin Gritton, Martin Wright, 
Simon Halsey, Celso Antunes en Gijs 
Leenaars chef-dirigent. Ieder van 
hen koestert warme herinneringen 
aan zijn tijd bij het koor. Van 2015 tot 
2020 was Klaas Stok koorleider van 
het Groot Omroepkoor. Peter Dijkstra 
trad in september 2018 aan als eerste 
gastdirigent. Michael Gläser is vaste 
gastdirigent sinds 2010. Sinds sep-
tember 2020 is Benjamin Goodson 
chef-dirigent.
Ook op cd is het Groot Omroepkoor te 
horen in een veelzijdig repertoire, met 
opnamen van werken van onder ande-
ren Kurtág, Mahler, Wagner, Brahms, 
Bach, Benoit, Martin, Elgar, Rihm,  
Poulenc, MacMillan, Jeths,  
Rachmaninov en Van Gilse.

grootomroepkoor.nl 

I n de afgelopen twee seizoenen zijn vrijwel alle 
concertactiviteiten anders verlopen dan gepland. 
Maar dankzij ieders inzet, van dirigenten, koor

leden, orkestmusici en medewerkers achter de  
schermen, konden veel concerten tóch plaatsvinden. 
Helaas niet altijd met publiek in de zaal, maar via radio 
en webcast nog altijd voor vele tienduizenden luiste
raars en kijkers van het AVROTROS Vrijdagconcert.

ochtend Concert vanuit Amsterdam, een 
aanzienlijk deel van de levende muziek  
op NPO Radio 4. Met concertreeksen als 
Pieces of Tomorrow en Living Room in 
TivoliVredenburg en lunchconcerten in 
Hilversum weten koor en orkest een nieuw 
publiek te bereiken. Daarnaast verzorgde 
het orkest in 2018 de muziek in de film  
De dirigent en speelden koor en orkest de 
Nations League Anthem in, de herkennings-
tune voor de wedstrijden van de UEFA. In 
2020 organiseerden zij digitale projecten, 
zoals miniconcerten in de ‘Social Distancing 
Sessions’ en het zingen-in-gebarentaal in 
‘Mijn hart zingt door’. Koor en orkest 
ontvingen in 2017 de prestigieuze Concert-
gebouw Prijs en in 2020 de Gemeentespeld 
van de gemeente Hilversum.
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VOORAF
Bij het ter perse gaan van deze brochure gaan wij ervan uit 
dat beperkende maatregelen als gevolg van de covid19- 
pandemie achter ons liggen. Mocht u een concert door 
onverhoopte wijzigingen in de situatie niet kunnen bezoeken, 
dan garanderen wij dat u uw geld terugkrijgt. 

ONLINE BESTELLEN 
De eenvoudigste manier om uw abonnement te bestellen 
is via tivolivredenburg.nl/klassiek. U krijgt het grootste 
voordeel en kunt via deze methode zelf uw stoelen  
kiezen. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen  
met een kassamedewerker via 030 231 45 44 (maandag  
t/m vrijdag van 12.00 – 17.00 uur). U kunt ook mailen naar  
kaartverkoop@tivolivredenburg.nl. 

Online samen bestellen 
Wilt u in de zaal naast een bekende zitten? U kunt dan het 
beste de totale bestelling in een keer (dus op één naam) 
uitvoeren. Naam en adres van de medebesteller(s) kunt u op 
een later moment via e-mail of per telefoon doorgeven aan 
de kassa, zodat deze bezoeker(s) ook alle concertinformatie 
ontvangen. 

Online meerdere series bestellen 
Bestelt u meerdere series waardoor een of meer concerten 
dubbel in uw bestelling zitten, dan wordt het bedrag dat u 
te veel betaalt teruggestort op uw rekening. U kunt hiervoor 
mailen naar restitutie@tivolivredenburg.nl. 

Losse kaarten of keuzeserie bestellen 
Wilt u uw serie aanvullen met losse kaarten om bijvoorbeeld 
een thema compleet te maken, dan kunt u vanaf 29 maart 
ook losse kaarten bestellen via tivolivredenburg.nl/klassiek 
of via de kassa (maandag t/m vrijdag, tussen 12.00 en 17.00 
uur). Vanaf dat moment gelden minimaal vier concerten als 
keuzeserie en krijgt u 15% korting.
 
PER POST BESTELLEN 
Stuur uw bestelformulier in een gesloten enveloppe zonder 
postzegel naar: 
Abonnementenservice TivoliVredenburg 
t.a.v. AVROTROS Vrijdagconcert 
Antwoordnummer 836 
3500 VB UTRECHT 

De bestellingen worden op volgorde van binnenkomst 
verwerkt volgens het best-beschikbare-plaats-systeem. Waar 
mogelijk wordt met uw plaatsvoorkeur rekening gehouden. 
Houd er wel rekening mee dat door de anderhalve meter 
afstand niet alle stoelen beschikbaar zijn. U ontvangt uw 
abonnement(en) tijdig per post. 

Samen bestellen 
Wilt u naast een bekende zitten? Hecht dan de bestelfor-
mulieren aan elkaar en stuur ze samen in een envelop. Het 
is belangrijk dat op elk formulier een rekeningnummer en 
handtekening staat. 

UW BEZOEK 
Pauzedrankje en garderobe 
Bij vrijwel alle concerten in deze brochure zijn een (pauze)
drankje en bewaakte garderobe inbegrepen. 

Programmaboekje
Voor vrijwel alle concerten wordt een programmaboekje 
met toelichting gemaakt. Drie dagen voor het concert kunt u 
deze downloaden op de websites avrotrosvrijdagconcert.nl 
en tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert. 

Inleiding 
Concerten worden voorafgegaan door inleidingen in de 
Grote Zaal, aanvang 19.30 uur. 

Slechthorenden 
In TivoliVredenburg kunt u een ontvanger voor het FM- 
systeem lenen. Wij hebben een beperkt aantal ontvangers; 
de beschikbaarheid kunt u navragen door te bellen naar de 
kassa van TivoliVredenburg. 

Rolstoelgebruikers 
In de Grote Zaal is een aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers 
beschikbaar. De beschikbaarheid kunt u navragen door te 
bellen naar de kassa van TivoliVredenburg. Het gebouw is 
voorzien van een rolstoellift en aangepaste toiletten. 

Parkeren 
Op loopafstand van TivoliVredenburg bevinden zich diverse 
parkeergarages. De dichtstbijzijnde is P5 Vredenburg, Rijn-
kade 16. Volg bij het verlaten van de parkeergarage de  
bordjes ‘Uitgang binnenstad’ en ‘Uitgang Hoog Catharijne’.

 Houd bij de uitgang links aan, dan vindt u TivoliVredenburg 
aan uw linkerhand. U kunt ook kijken op parkerencentrum-
utrecht.nl voor parkeertips in de buurt. 

Fiets
U kunt uw fiets gratis stallen in fietsenstalling Vredenburg, 
Hollandse Toren 9, pal naast TivoliVredenburg. Voor meer 
informatie en actuele openingstijden: www.u-stal.nl. 

Bus 
De dichtstbijzijnde bushalte is pal voor onze hoofd ingang, 
aan het Vredenburg. Verder zijn er in de buurt bushaltes aan 
de Rozenstraat, het Vredenburgviaduct en CS Jaarbeurszijde. 
Voor actuele vertrektijden: u-ov.nl. 

Trein 
TivoliVredenburg is vanaf Utrecht CS ca. 10 minuten lopen. 
Voor de actuele vertrektijden van treinen: ns.nl. 

Kassa 
De kassa is bereikbaar: 
•  telefonisch via 030 231 45 44, maandag t/m vrijdag van 

12.00 tot 17.00 u
•  per mail via kaartverkoop@tivolivredenburg.nl

TivoliVredenburg 
Vredenburgkade 11 
3511 WC UTRECHT 
tivolivredenburg.nl 
telefoon: 030 231 45 44 (kassa) 
 030 760 67 77 (receptie) 

LEVENDE MUZIEK IS MENSENWERK, DUS WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Informatie over het 
 bestellen

van uw abonnement 2022-2023

I Informatie
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Bestelformulier
Naam  M      V

Straatnaam

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoon

Email

Ik bestel

aantal

  Muzikale Meesterwerken à € 287 €   

  AVROTROS Klassiek I à € 287 €   

  AVROTROS Klassiek II à € 287 €   

  AVROTROS Vocaal à € 179  €   

  Serie Radio Filharmonisch Orkest à € 103 €   

  Serie Groot Omroepkoor à € 103 €   
 

  Passe-partout à € 599 €    

Voor het per post verzenden van toegangskaarten  
wordt een toeslag van € 4 in rekening gebracht. 

 Totaal €   

Gemakkelijk betalen per machtiging

Ik verleen eenmalig een machtiging aan TivoliVredenburg om het totaalbedrag van 
 
af te  

schrijven van mijn rekening, IBAN:

Een eventueel vouchertegoed dat ik nog heb wordt op dit bedrag in mindering gebracht. 

Datum:  Handtekening:
 

Stuur dit bestelformulier in een gesloten envelop zonder postzegel naar: 
Abonnementenservice TivoliVredenburg
Antwoordnummer 836
3500 VB  UTRECHT

U ontvangt de abonnementen na een geslaagde incasso tijdig per post (informatie 030 231 45 44 of  
kaartverkoop@tivolivredenburg.nl). U kunt ook online bestellen. Alle informatie hierover vindt u op  
www.tivolivredenburg.nl/voorinschrijving WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN vrijdag

In deze brochure vindt u alle concerten van seizoen 2022-
2023, achtergrondartikelen en bestelinformatie. Ook later 
dit seizoen kunt u nog kaarten bestellen. Bewaar daarom 
dit magazine, of geef het door!

SERIES, EEN PASSE-PARTOUT OF LOSSE CONCERTEN
Kies een van de 6 series, een voordelig passe-partout voor alle 
33 concerten of selecteer uw eigen concert(en):

 SERIES met een eigen karakter en sfeer
Muzikale Meesterwerken (pagina 6) 
AVROTROS Klassiek I (pagina 12) 
AVROTROS Klassiek II (pagina 18)
AVROTROS Vocaal (pagina 22)
Radio Filharmonisch Orkest (pagina 26)
Groot Omroepkoor (pagina 27)

 PASSE-PARTOUT voor wie niets wil missen
Gemak dient de mens. En waarom zou u kiezen als u ook naar 
alle concerten kunt gaan? Met het voordelige passe-partout 
begint u ieder weekend met een inspirerend concert. Kunt u 
een keer niet? Leen dan uw passe-partout uit aan andere lief-
hebbers van klassieke muziek. 

 LOSSE KAARTEN kies zelf uw pareltjes
Wilt u flexibel zijn? Selecteer dan zelf de concerten met uw 
favoriete werken of uitvoerenden. U kunt uw keuzeabonnement 
of losse kaarten online bestellen. Bij bestelling van vier of meer 
concerten krijgt u 15% korting op de totaalprijs. 

AVROTROS VRIJDAGCONCERT
Aanvang concert: 20.15 uur 
Inleiding: 19.30 uur
Grote Zaal, TivoliVredenburg 

CONCERTLOCATIE 
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht 
(op loopafstand van NS station Utrecht CS) 

INBEGREPEN
Inleiding, programmaboekje, pauzedrankje, garderobe 
en gezellige nazit met dirigenten, solisten en musici. 

CONCERTKALENDER
Kijk in het hart van de brochure voor een compact overzicht van 
alle concerten.

AVROTROS
VRIJDAGCONCERT
DÉ KLASSIEKE START 

VAN UW WEEKEND!

BESTELINFORMATIE 
Series en passe-partouts koopt u 
online via tivolivredenburg.nl/klassiek, 
door middel van het bestelformulier 
achterin deze brochure of bij de kassa van
TivoliVredenburg Utrecht: 030 232 45 44

C O L O F O N
TEKST Clemens Romijn
TEKSTBIJDRAGEN Philip Leussink, Marjolein Lever
REDACTIE Marco van Es
EINDREDACTIE Philip Leussink
FOTOGRAFIE OMSLAG Simon van Boxtel
FOTOGRAFIE Esther de Bruijn, Marco van Borggreve, Mathias Bothor, 
Simon van Boxtel, Wouter le Duc, Benjamin Ealovega, Julien Faugère, 
Paul Foster Williams, Jelmer de Haas, Nick Helderman, Juri Hiensch, 
Hoppé, Friso Keuris, Anna van Kooij, Antje Kroeger, Eduardus Lee, 
Nikolai Lund, Arash Nikkhah, Simon Pauly, Ivar Pel, Jasper del Prado, 
Daniil Rabovsky, Foppe Schut, Allan Richard Tobis, Jesse Willems, 
Sarah Wijzenbeek, Hans van der Woerd
VORMGEVING Norbert Croonenberg 
DRUK Ten Herkel B.V., Loosdrecht

Fotografen en andere rechthebbenden die menen rechten te kunnen 
ontlenen aan deze uitgave, wordt verzocht contact op te nemen met 
de uitgeefster.

© 2022 AVROTROS Vrijdagconcert, Hilversum

AVROTROS Vrijdagconcert is 
een productie van AVROTROS in 
samenwerking met NPO Radio 4, 
Stichting Omroep Muziek en 
TivoliVredenburg. 

AVROTROS Vrijdagconcert 
wordt elke vrijdag vanaf  20.00 
uur rechtstreeks vanuit Tivoli-
Vredenburg uitgezonden op 
NPO Radio 4. 
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AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met NPO Radio 4, TivoliVredenburg en Stichting Omroep Muziek.

22|23

33 concerten in 
TivoliVredenburg

Groots en symfonisch

Ella van Poucke
Artist in residence

Premières en
Nederlandse muziek

Jong Talent
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