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De NTR ZaterdagMatinee is een productie van de NTR, 
Stichting Omroep Muziek en NPO Radio 4, en wordt 
live uitgezonden op Radio 4. De radiouitzendingen 
zijn maximaal drie maanden terug te luisteren via de 
website van Radio 4. Ga voor meer informatie naar 
zaterdagmatinee.nl en radio4.nl/concerten.
Een deel van de Matinees wordt tevens geregistreerd 
voor beelduitzendingen op radio4.nl/live en het 
digitale themakanaal NPO 2 EXTRA.
Op NPO Radio 4 kunt u 24 uur per dag genieten 
van klassieke muziek. Met de juiste afwisseling 
van licht klassiek, actualiteiten, de nieuwste cd’s 
en de beste concerten uit ’s werelds concertzalen. 
Radio 4 neemt jaarlijks ruim driehonderd concerten 
live op, maar organiseert zelf ook drie concertseries: 
AVTROTROS Vrijdagconcert, NTR ZaterdagMatinee 
en Het Zondagochtend Concert.



De lat ligt 
historisch 
hoog.

“

”

In tijden van crisis wordt alles duidelijker. Dat geldt zeker voor de cultuur
sector, die de afgelopen twee jaar door de Nederlandse regering telkens is 
aangemerkt als ‘nietessentieel’ en dienovereenkomstig stiefmoederlijk is 
behandeld. Verbijsterend eigenlijk. Want wat spreekt de gehele mens – ratio, 
ziel én gevoel – sterker aan dan een groot kunstwerk? Misschien nemen 
wij moderne mensen de woorden van de jonge Nietzsche, die de muziek 
omschreef als “diese herrlichste Gabe Gottes” niet meer zo letterlijk in de 
mond; maar bedoelen wij niet eigenlijk hetzelfde, wanneer we spreken van 
een onvergetelijk of ‘life changing’ concert? Niet voor niets kwamen vrijwel 
alle trouwe Matineebezoekers ook de afgelopen twee jaar – zodra het 
weer even mocht – onmiddellijk terug. Een duidelijk teken dat voor hen de 
NTR ZaterdagMatinee essentiëler is dan veel zaken die door onze regering 
als zodanig worden aangemerkt. Onze opdrachtgever NPO Radio 4 en zijn 
zendermanager Simone Meijer moedigden ons dan ook voortdurend aan 
op volle sterkte dóór te gaan. Dat hebben wij vol overtuiging gedaan, ons 
gesteund wetend door de steeds grotere aantallen mensen die de Matinee 
live vanuit Het Concertgebouw online volgden via de webcasts en de radio
uitzendingen. Na ieder Matineeconcert deelden wij – optredende musici 
en leden van het Matineeteam – het gevoel dat muziek juist in coronatijd 
schoonheid, hoop en licht kan brengen in al die huiskamers waar stilte en 
eenzaamheid het leven in toenemende mate dreigen te bepalen. En wat is 
het dan een opsteker, dat Mischa Spel van de NRC de Matineeproductie van 
Das Rheingold onlangs verkoos tot het muzikale hoogtepunt van 2021 en 
dat het team van de website Place de l’Opera ons de Shaunard Award 2021 
toekende vanwege onze “volharding en doortastendheid onder extreme 
coronaomstandigheden”!   
U verwacht van ons dat wij op het hoogste niveau doorgaan, en dat is precies 
wat wij ook het volgende seizoen weer willen gaan doen. De schijnwerpers 
staan gericht op de duizelingwekkende muziek van alleskunner Jörg Widmann, 
de jonge Duitse componist, klarinettist en dirigent die in dit nieuwe Matinee
seizoen de toon zet. Maar ook op John Adams, die zijn 75ste verjaardag – 
enigszins verlaat – met ons viert door zelf zijn zeker in de Verenigde Staten 
veronachtzaamde opera The Death of Klinghoffer te komen dirigeren. Een andere 
grootheid, James MacMillan, zal de Nederlandse première van zijn Vijfde symfonie 
persoonlijk leiden. En ook Eric Whitacre komt naar de Matinee om het Groot 
Omroepkoor te dirigeren in The Sacred Veil, dat hij mede in opdracht van de 
Matinee componeerde.  

De Nederlandse muziek is als vanouds glansrijk vertegenwoordigd met wereld 
premières van werk van onder anderen Mathilde Wantenaar, Robin de Raaff, 
Wilbert Bulsink en PeterJan Wagemans. Vaak betreft het composities die 
op verzoek van de Matinee zijn geschreven en financieel mede mogelijk zijn 
gemaakt door de onvolprezen Stichting Vrienden van de Matinee. Maar ook 
bestaande composities van Otto Ketting en de miskende romanticus Johannes 
Verhulst komen aan bod. 
Karina Canellakis, sinds 2019 chefdirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, 
vervolgt haar Janáčekcyclus met Het sluwe vosje. Over opera gesproken: er staan 
dit seizoen verder meesterwerken van Bellini, Alessandro Scarlatti, Mascagni, 
Vivaldi, Rameau, Porpora en (dus) Adams op de lessenaars. Wereldberoemde 
interpreten als Lise Davidsen, Venera Gimadieva, Julia Lezhneva en Franco Fagioli 
staan garant voor uitvoeringen op het allerhoogste niveau.   
Ten onrechte vergeten componisten, nieuwe muziek, toonaangevende 
uitvoerenden: alles waar de Matinee voor staat komt samen in het spannende 
project dat de Amerikaanse componist Bryce Dessner – ook bekend als gitarist 
en toetsenist van de Amerikaanse rockband The National – samen met Barbara 
Hannigan wijdt aan de muziek van de middeleeuwse mystica en componiste 
Hildegard von Bingen. 
Schouder aan schouder met het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroep    
koor, de beide chefdirigenten Karina Canellakis en Benjamin Goodson en vele 
internationale gasten/gastensembles gaan wij er weer iets uitzonderlijks van 
proberen te maken. De lat ligt historisch hoog. Toen de ZaterdagMatinee in 
2007 de Zilveren Reissmicrofoon won, omschreef de jury de Matinee als “een 
programmaserie van uitzonderlijke kwaliteit,” die bovendien vanaf het begin in 
1961 “een eigen positie innam” en die “een belangrijke uitbreiding [vormt] op 
het Nederlandse concertrepertoire”. De Raad voor Cultuur formuleerde het 
enkele jaren geleden kort en bondig: “een unieke serie, toonaangevend in 
Europa”. 

Meer dan ooit zien mijn collega’s en ik u graag weer terug in het 62ste 
Matineeseizoen! 

Kees Vlaardingerbroek 
artistiek leider NTR ZaterdagMatinee 

Een nieuw Matineeseizoen van, voor en met u! 

VOORWOORD
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Simone Meijer

Roland Kieft

Uitzending op  
NPO Radio 4

De NTR ZaterdagMatinee is een 
concertserie van de Nederlandse 
Publieke Omroep. Ieder concert 
wordt rechtstreeks uitgezonden 
op NPO Radio 4 en online op 
www.nporadio4.nl. Vanuit de 
loge, rechts achter het podium, 
is Hans Haffmans de vaste 
presentator van de uitzendingen. 
Vooraf, in de pauze en na afloop 
van het concert biedt het 
radioprogramma achtergron d
informatie, interviews met 
solisten, dirigenten en/of 
kenners van het repertoire. Zit u 
zelf in de zaal? Dan kunt u elke 
uitzending terugluisteren via  
www.zaterdagmatinee.nl.

Programmaboekjes en 
terugluisteren

Bij ieder concert biedt een 
programmaboekje veel 
informatie over de muziek en de 
uitvoerenden. Wie zich vooraf op 
het programma wil voorbereiden, 
kan enkele dagen vóór het 
concert het boekje alvast inzien 
op www.zaterdagmatinee.nl. 
Enkele dagen na het concert 
kunt u elke ZaterdagMatinee
uitvoering gedurende drie 
maanden terugluisteren via 
www.nporadio4.nl/concerten. 
Op de zaterdagmiddagen 

zonder liveconcert maakt de 
NTR een keuze uit opvallende 
ZaterdagMatineeconcerten 
uit het verleden. De complete 
uitzendingen (dus inclusief 
gesprekken) vindt u via 
‘uitzending gemist’ terug op 
www.zaterdagmatinee.nl. 
Enkele concerten per jaar 
worden tevens uitgezonden via 
het digitale tvkanaal NPO 2 
Extra (zie www.npo2extra.nl).

Groot bereik
Door samenwerking met  

de European Broadcasting Union 
is een aanzienlijk deel van de  
concerten, al dan niet recht
streeks, te beluisteren in veel lan
den in de Europese Unie en daar
buiten. Wist u dat via Radio 4 en 
de zenders buiten Nederland 
ieder Matineeconcert vele tien
duizenden luisteraars bereikt?

Podcast
In de podcast Sterren 

van de ZaterdagMatinee – een 
vervolg op de serie Markante 
Maestro’s – kunt u iedere maand 
luisteren naar een interview 
met een grote dirigent of 
uitvoerende uit een recente NTR 
ZaterdagMatinee. Luister op 
www.nporadio4.nl/podcasts/
markantemaestros of in uw 
favoriete podcastapp.

Extra: interviews en 
boventiteling

Voor u, ons publiek in de zaal, 
organiseert de omroep NTR met 
grote regelmaat iets extra’s. 
Zo kunt u bij wereldpremières 
ongeveer drie kwartier vóór 
aanvang van het concert vaak 
een gesprek met de componist 
bijwonen in de Spiegelzaal 
van het Concertgebouw; 
dit interview wordt niet via 
de radio uitgezonden. Een 
aankondiging vindt u in deze 
abonnementenbrochure, in de 
programmaboekjes en op de 
site van het Concertgebouw. 
Opera’s en andere grote vocale 
producties worden in de zaal 
boventiteld.

Laatste nieuws
Via Facebook, Twitter 

en Instagram houdt de NTR 
ZaterdagMatinee u op de hoogte 
van het laatste nieuws rond de 
concerten en uitzendingen. Volg 
ons, blijf op de hoogte, en praat 
mee met andere liefhebbers!

  facebook.com/
ntrzaterdagmatinee

 @zaterdagmatinee
 @ntrzaterdagmatinee

We kunnen gerust stellen: de NTR ZaterdagMatinee is een van de opzienbarendste 
concertseries in Nederland (en de wereld). Dat blijft zo in seizoen 62, dat in 
september 2022 begint. De programmering is veelbelovend...
Door hedendaagse composities met weldoordacht gekozen muziek uit voor
gaande eeuwen te combineren, krijgen componisten van nu de aandacht die 
hun toekomt. De nieuwe werken blijven niet geïsoleerd op een rotseilandje 
dat alleen enkele kenners weten te vinden. Nee: het zijn hoogtepunten in een 
prachtig berglandschap waarin iedereen vrijelijk kan rondstruinen. Rameau, 
zonder wie Gluck en Berlioz andere componisten waren geweest, de oude 
Telemann die al een voorschot neemt op de taal van Haydn en Mozart, John 
Adams’ superactuele opera The Death of Klinghoffer naast Mahler en Jörg 
Widmanns Trauermarsch. Het geheel van 31 concerten vertelt een verhaal, en 
zulke verhalen vertellen we ook graag in de rechtstreekse uitzendingen en in 
de podcasts van NPO Radio 4. En wat prijzen we ons gelukkig met de zangers 
en instrumentalisten van het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest! Zij zijn als geen ander meesters in het idioom van Rihm en Wagemans, 
thuis in Bellini, Mascagni en Janáček, nieuwsgierig naar Otto Ketting, James 
MacMillan en Johannes Verhulst.
De eerdergenoemde Jörg Widmann staat in vijf concerten centraal. Hij is een 
van de opmerkelijkste componisten van dit moment, die ook nog een wereld
beroemd klarinettist is én steeds vaker als dirigent optreedt. Het oeuvre 
van deze alleskunner sluit perfect aan op het eigene van deze concertserie; 
Widmann schrijft eigentijds, eigenzinnig repertoire en weet tegelijkertijd zijn 
gehoor te begeesteren.
Achter de schermen waren de voorbije twee jaren hectisch. Door de reeks aan 
uiteenlopende coronamaatregelen moesten we velen van u helaas teleur
stellen, met eerst afgelaste programma’s en daarna concerten waarbij de zaal 
slechts voor een (klein) deel gevuld mocht zijn. Wat is het fantastisch dat u ons 
in Het Concertgebouw, en ook via de zender en online, bleef bezoeken. Maar 
met z’n allen hopen we natuurlijk dat het artistieke leven in seizoen 20222023 
weer ‘gewoon’ van start gaat, dat het 62ste Matineeseizoen weer net zo’n 
buitengewoon seizoen wordt als het altijd is.

Simone Meijer Roland Kieft
zendermanager NPO Radio 4 directeur Stichting Omroep Muziek

NTR ZaterdagMatinee op Radio 4 en internet

VOORWOORD

Buitengewoon als altijd
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B oven het jongensbed van Jörg Widmann 
(München, 1973) hingen portretten 
van twee helden; componist Pierre 
Boulez en jazztrompettist Miles Davis. 
De verering moet al haast projectie 

zijn geweest, want hij werd allebei, de briljante 
klankingenieur en dito speler. Met dien verstande 
dat die polen elkaar permanent en zeer opzettelijk 
ontwrichten.
Het Eerste strijkkwartet (1998), de teller staat bij 
de hyperproductieve componist intussen op tien, 
begint Weberniaans leeg in het bijnaniets. Je 
weet: die verstilling houdt niet lang. Er zal iets  
uit de rails lopen, een expressionistische explosie 
of een lyrische implosie plaatsvinden. Kan niet 
missen: de muziek gaat aan de zwerf en schiet 
tenslotte met een opstijgende zestiendentornado 
van ketende glissandi naar de hoogst bereikbare 
toon op de Esnaar. Vervolgens zigzagt de muziek 
naar de slotmaat met de woeste onreinheid 
die Boulez tenminste theoretisch moeilijk had 
verdragen. 
Het Tweede kwartet is een traag schurende, als 
eennachtsijs krakende evocatie van de dood, 
sub rosa verwijzend naar de voor Widmann 
‘choquerende kracht’ van Haydns Zeven laatste 
woorden. Het Derde, ‘Jachtkwartet’ geheten, opent 
zijn scherzoachtige verhaal met een citaat uit 
de pianocyclus Papillons van Schumann, nog een 
held, met begeleidende kreten van de spelers. Zo 
verandert Widmann letterlijk van werk tot werk 
van koers en invalshoek, en wordt elk strijkkwartet 
tot en met de laatste vijf – zijn ‘Beethovenstudies’ 
– een compleet nieuwe wereld waarvan de uiter
sten toch nauw met elkaar zijn verbonden. Samen 
vormen de kwartetten tot en met het Vijfde, met 
sopraansolo – later omgevormd tot Versuch über 
die Fuge – één groot stuk met één rode draad, het 
hyperexpressieve op de absolute spanningsgrens 
van buigen of barsten. In die grenssituatie theatra
liseren ze zuchtend en plukkend, krassend en 
bijtend elke noot tussen enclaves van innigheid. 
Overigens, Beethovenstudies? Had Widmann 
Beethoven niet ooit met postironische distantie 

De wereld is, wat je je kunt voorstellen

De ‘Mozart van nu’: 
Jörg Widmann
6 | ntr zaterdagmatinee seizoen 2022 - 2023 | 7



 

DE ‘MOZART VAN NU’: JÖRG WIDMANN

neergezet in zijn concertouverture Con brio (2008), 
een van zijn meest gespeelde werken? Exact, de 
componist over wie hij lang ambivalent was tot 
hij zich menselijkerwijs steeds meer herkende in 
de onuitputtelijke energie die, in een vaak zeer 
virtuoze vorm, de zijne is.

  Speelstukken
Hoor Widmanns eerste trompetconcert met 
klein orkest, jaargang 2002. Ad absurdum heet 
het stuk, dat doet wat het belooft; virtuositeit, 
in de beweeglijke onrust van zijn oeuvre altijd 
daar, tot de grens van het voorstelbare opjagen 
in een onspeelbaar sempre prestissimo. Een 
concert, vermomd als etude in krankzinnig snel 
gespeelde zestienden, een nieuwe Flight of the 
bumblebee. Pas in de slotmaten lijkt de batterij 
van de speler leeg en strompelt een gevloerde 
weemoed in de noten naar het einde; over en uit. 
Dit was het dan en dit is de moraal: Jörg Widmann 
schrijft nog spéélstukken, maar dan anders, in de 
romantische virtuozentraditie. Want een van de 

grootste levende Duitse componisten ís een speler, 
letterlijk; de vertolker van zichzelf en anderen. De 
stapel kwartetten komt niet uit de lucht vallen. De 
kamermuziek is zijn natuurlijke habitat. Naast de 
componist Widmann is hij de fameuze klarinettist 
Widmann, die de bühne deelt met meesters als 
András Schiff, Hélène Grimaud, Daniel Barenboim 
en het Hagen Quartett. Intussen is de dirigent 
Widmann opgestaan, die naast zichzelf Eroica’s 
en Mendelssohnsymfonieën dirigeert met de 
dwarse, geconcentreerde intensiteit van zijn eigen 
werk. Les geeft hij ook nog. 

 De ‘Mozart van nu’
Waar komen de drang, de energie vandaan? Vom 
Bauch, zegt hij dan, uit de buikstreek. Daar begint 
en eindigt het, weet hij, spontaan en vrij, en 
tastbaarder dan alle intellectuele exercities die hij 
trouwens even stralend uit de losse pols schudt 
met zijn innerlijke database van Hegel tot Adorno. 
Als de klarinetvirtuoos Widmann letterlijk dansend 
van verrukking voor de honderdduizendste 
keer het Klarinetconcert van Mozart speelt, is 
het nog steeds alsof hij de muziek zelf heeft 
uitgevonden. Je hoort hem in dialoog met een held 
en geestverwant uit gemeenschappelijke bronnen 
putten. Ze lijken op elkaar, Mozart en hij. In hun 
stilistische diversiteit, die bij Mozart reikt van Ein 
musikalischer Spaß tot het Requiem, bij Widmann 
van de schots en scheve Dubairische Tänze (2009) 
tot de monsteropera Babylon (2012) en het 
innige, monumentale oratorium ARCHE (2016), 
in een monsterbezetting van driehonderd musici 
geschreven voor de opening van de Hamburgse 
Elbphilharmonie. ARCHE is, zoals vaak bij hem, 
een stuk vol tegenstrijdigheden. Het pathos 
van de zondvloed en de ark van Noach wordt 
beleden én geridiculiseerd met dat machtige 
kwajongensachtige vermogen om in eigen vlees 
te snijden, divina commedia. In het openingsdeel 
Fiat Lux steekt als een duvel uit de doos de luim 
de kop op. Das Fräulein stand am Meere is een 
komisch krakkemikkige snelle wals voor bariton 
en koperblazers op tekst van Heine, ‘im Charakter 
eines mediterranen Liedes geträllert’; het koper 
wordt geacht ‘vulgair’ te spelen. Acapellakoralen, 
vertekend als het perspectief bij Picasso, klinken 
als antropologisch onderzoek van een Beierse 

componist naar de NoordDuitse levenssfeer, 
met gefronste wenkbrauwen opgetekend. Even 
spontaan wordt de muziek dan weer subliem in de 
betekenis van mysterieus lichtgevend. In de scène 
Taubenflug in het tweede deel, Widmanns tweede 
zondvloed na Babylon, omhult de componist de 
sopraanstem met een sferische glasharmonica 
die, heel kenmerkend voor Widmann, op haar zang 
moet reageren. Het instrument, dat misschien 
niet helemaal toevallig ook tot Mozart teruggaat, 
zou je bij hem kunnen kennen van het orkestwerk 
Armonica (2006), waar het de ruggengraat wordt 
van de als vloeistofdia’s in elkaar overlopende, rijk 
vibrerende klankgedaanten, die zich als magische 
verschijningen langzaam in fictieve tijd bewegen.  
Op die schaal zie je in de concerten en orkestwerken 
van Widmann nog wel een soort eenheid van tijd, 
plaats en handeling. Dijen de dimensies uit, dan 
diversificeert haast onvermijdelijk de taal. Je ziet 
het in Babylon, waar die veelheid aansluit op de 
diversiteit van de voorchristelijke Babylonische 
cultuur en de thematiek van de Babylonische 
spraakverwarring, en je ziet het in ARCHE. 
Monumentaal is het tachtig minuten durende 
werk in zijn afwisselend gigantomane en intieme 
verscheidenheid. Wat is het? Half muziekdrama, 
half operette, half liederencyclus, half revue en 
half satire – tot in het derde deel, Die Liebe, weer 
die esoterische sopraan opduikt in dat glazige 
aura. Wat hoor je niet in ARCHE? Bach, de Mozart 
van het Requiem, Beethoven, Brahms, de Strauss 
van de Rosenkavalier, Orff, Stravinsky. Waarom, en 
waarom zo? Omdat het zo geschiedde. Boven de 
draaikolkachtige potpourri schatert de speeldrift 
van de maker, die de vrijages met zijn achterland 
nooit lang kan onderdrukken. Zijn Klarinetkwintet 
(2017) jongleert met Mozart en met Brahms 
zoals het machtige Octet met Schubert. Weinig 
levende componisten bewegen zich zo vrij en 
gemakkelijk tussen traditie en modernisme, 
tonaliteit en anarchistische experimenteerdrift. 
En nooit heb je het gevoel dat ze elkaar in de weg 
zitten. Het Octet van 2002, met de bezetting van 
Schuberts gelijknamige meesterwerk, omhelst 
de functionele harmoniek even uitbundig als het 
die geboden loslaat. Misschien is ook dat een 
Mozartiaanse eigenschap, die dialectische gave 
om tegenstellingen te versmelten tot een hogere 

eenheid. Zoals de onvoorspelbare, tegenstrijdige, 
magische, alles liefhebbende, alles bespottende 
Mozart van Don Giovanni tot Zauberflöte eeuwig 
pendelt tussen het komische en het afgrondelijke. 
Met het unieke gevoel voor harmonie, dat Widmann 
grenzeloos bewondert in de dissonanten van Così 
fan tutte. Al is zijn ware held misschien de rusteloze, 
wilde, intieme, manische toondichter Robert 
Schumann – over ongrijpbaarheid gesproken, of 
harmonische rijkdom. En natuurlijk weer Miles 
Davis, nog een speler.

 Sprongen in het duister
Het nieuwe trompetconcert Towards Paradise (2021) 
is – herhaling is voor de dommen – uiteraard 
volstrekt anders dan dat gekke Ad absurdum; 
een lyrisch monument van veertig minuten voor 
de Zweedse virtuoos Håkan Hardenberger. De 
componist spreekt van een ‘labyrintische reis 
van de trompet door een reeks van psychische 
en klinkende zones’ naar de openheid van ‘een 
utopische zweeftoestand’, het Widmanniaanse 
equivalent bijna van Stockhausens Michaels Reise 
um die Erde. De ondertitel Labyrinth VI brengt 
het werk onder in de gelijknamige cyclus van 
zoekstukken voor zeer uiteenlopende bezettingen 
in de geest van Wolfgang Rihm, een van zijn 
leermeesters; een reis zonder bestemmingen, vol 
speculatieve sprongen in het duister. De dwaalweg 
past Widmann. Nooit twee keer dezelfde steen 
aanstoten, liever de ondergang riskeren dan op 
veilig spelen. Maar in dat proces van permanente 
zelfvernieuwing stuurt hij alleen wanneer er iets 
te sturen valt. Waar nodig kan hij zich met huid en 
haar uitleveren aan de vrije wil van de muziek. Hij 
zegt het zelf: soms neemt een werk in wording 
onderweg een ongeplande afslag en kunnen alle 
schetsen in de prullenbak. In Towards Paradise is 
de marsroute van de solist als spiegel van die 
onberekenbare wegen concertant geënsceneerd. 
Daarmee wordt het een symbolisch coronastuk. 
De trompettist ‘beweegt’ zich kriskras door het 
orkest met de bewegingsvrijheid die musici tijdens 
de pandemie massaal verloren. Naast de noten 
zijn de handelingen van en wandelroute voor de 
solist voorgeschreven, zoals Widmann bij zijn 
zangers klank, uitdrukking, bewegingscurve en 
fysieke expressie tot in detail regisseert – vaak, 
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net als in dit concert, in theatrale dialoog met 
instrumentalisten en groepen. Het is en blijft 
ingenieurswerk in de diamantslijperstraditie 
van Boulez, al weet je dat de instructie voor de 
trompettist om met de beker naar de vloer te 
spelen is afgekeken bij Miles Davis. Wat je hoort 
krijgt iets van beiden mee; enorme melodische 
vrijheid in de postseriële gebondenheid van een 
strikt persoonlijke, choreografischruimtelijke orde.
Om die ruimte te bewonen, moet je om te 
beginnen veel kunnen. En moet je vooral geen 
hinder hebben van doctrines. De openheid moet 
Widmann hebben herkend in zijn leermeesters 
Hans Werner Henze en Wolfgang Rihm. Voor 
Widmann telt maar één principe: de wereld is, 
wat ik mij kan voorstellen. En wat ik kan nazingen 
of kan spelen, virtuoos verwonderd of verward 
in alle talen die ik ken, en in een sfeer waarin 
met raadselachtige bekoring alle tegenstellingen 
met elkaar vergroeien; humor en pathos, ernst 
en parodie, burlesk en horror. Het draait om de 
vitale dialoog met de muziektraditie en het in zijn 
labyrintische gelaagdheid even schitterende als 
verschrikkelijke heden.

  Humor als hommage
Al die lijnen komen samen in zijn opera Babylon, 
voor Widmann nog steeds een van de beslissende 
muzikale ervaringen in zijn leven, en in 2017 door 
de Matinee naar Nederland gehaald. Het libretto 
van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk gaat zoals 
het opera’s betaamt over alles, maar in de kern 
over de multiculturele, multireligieuze samenleving 
van het voorchristelijke Babylon, waar de ooit uit 
Jeruzalem weggevoerde joden een veilig thuis 
hebben gevonden, maar waar de tolerantie na de 
zondvloed wordt bedreigd door primitieve angst 
voor de goden. Tegen die achtergrond beschrijft 
het de liefdesgeschiedenis tussen de joodse 
Tammu en de Babylonische priesteres Inanna. 
Tammu wordt na de zondvloed geofferd om de 
goden te verzoenen met de mensheid, Inanna 
haalt hem terug uit de onderwereld. Orfeo maar 
dan andersom: de vrouw redt de man. De rest is 
Zauberflöte; twee tortelduiven op de proef gesteld 
door een geloofssysteem. Tammu ondergaat, voor 
hij ten offer wordt gebracht, een louteringsritueel 
zoals in Mozarts opera Tamino en Pamina. Maar 

Babylon begint als een mis, een Babylonische mis 
zonder de roomse god. Dus ook niet met een Kyrie, 
maar met een opsomming van trefwoorden uit de 
Babylonische mythologie; Enki, Gilgamesj, Tiamat, 
Marduk en Inanna, de godin van de oorlog en de 
liefde, in het Gilgamesjepos afgewezen door de 
titelheld.
Het is opmerkelijk tonale muziek uit machtige, 
slepende harmonieën, vertrouwd maar onwerkelijk, 
alsof de muziek net is opgegraven en na een pauze 
van millennia probeert zich op te richten met 
vergaan elan. Sacrale muziek? Correct. Widmann 
heeft na een defilé van grote voorgangers zichzelf 
geplunderd. Want hij schrijft veel, en op wat naar 
zijn maatstaven voor altijd goed gezegd is durft hij 
terug te vallen, net als Bach. Dit is, maar nu met  
koor, het eerste deel van zijn orkest annex 
meesterwerk Messe voor groot orkest (2005). Met 
Lied (2003) en Chor (2004) vormt het de orkest
trilogie waarin Widmann vocale schrijfwijzen op 
instrumentale zettingen projecteert; de instru
menten ‘zingen’ stemmen. Messe is een mis zonder 
koor, solisten en orgel, maar ze zijn meegedacht en 
de ‘gespeelde’ misteksten zijn opgenomen in  
en door de partituur.
Vanaf dat moment is in Babylon geen zee te hoog 
meer. De zondvloed van ARCHE wordt hier een grand 
opéra met meteorietinslagen, donder en bliksem. 
Van het koor splitst zich een reeks spectaculaire 
septetten af, waarvan een Affenseptett en de Genital-
Septette voor zeven zingende vagina’s en penissen 
in de carnavalsscène van het derde tafereel alle 
aandacht opeisen. Veertien genitaliën bezingen 
Inanna als de godin van de lust, de vulva’s volgens 
de partituur met ‘übertrieben hauchig-kitschig relaxed 
soft Karabik-Feeling’. ‘Eindeloze lust van vroeg tot 
laat, dat ben jij’. Het volk stroomt met vaandels en 
godenbeelden toe voor een massascène rond 
de Ziggurat, de tempel, met Inanna als ceremonie
meesteres: ‘Hereinspaziert’, zingt een Babylonisch 
koor, hier gibt’s die ganze Welt. Dan springen zeven 
mensenapen op de bühne. Revue! Magisch is 
het gefluisterde septet ‘Wie heeft de kokosnoot 
gejat?’, maar het echte hoogtepunt is het moment 
waarop Tammu en Inanna na haar geslaagde 
reddingsoperatie per ruimteschip de aarde 
verlaten. Dan blikt de luisteraar met een gevoel 
van verstandsverbijstering ademloos terug op  

drie uur geweldige overkill. Want wat een para
doxale ervaring is Babylon. De leut krijgt geen vat 
op wat toch een bloedernstige, monumentale, je 
zou bijna zeggen Duitse opera blijft, iets waarvan 
de komedie opgaat in iets hogers. Ook daarin, 
inderdaad, is het een postmoderne Zauberflöte.
En dan dat ruimteschip – zou het een Stockhausen
parodie kunnen zijn? Widmann bezwoer van niet. 
Nee, hij had juist groot respect voor Stockhausen. 
Misschien is dat zo. Maar dat sluit een pesterij niet 

uit, en wat satire lijkt zou best hommage kunnen 
zijn. Ook dat stemmingsgewijs ongrijpbare is 
Mozartiaans aan Widmann. Alle panelen schuiven, 
tot je niet meer weet waar je bent en wat je 
hoort, en alle zintuigen worden gedwongen tot 
een great reset. Misschien zijn ernst en ironie bij 
deze componist om die reden altijd raadselachtig 
complementair. De grote greep moet in Babylon 
totaal uit de rails lopen, zoals bij Mozart blijspel 
omslaat in tragedie. Ernst wordt komedie en vice 
versa – dramma giocoso. Terecht schrijft Hermann  
Hesse: “(…) alleen de humor – misschien de eigen 
zinnigste en geniaalste uitvinding van de mensheid 
– volbrengt dit onmogelijke, overschrijdt en 
verbindt alle domeinen van het menszijn met  
zijn prismatische stralen.” Zulke humor, die de lach 
transcendeert tot de hoogste bewustzijnsvorm, 
is als aanjager van zijn onuitputtelijke muzikale 
verbeeldingskracht misschien de kern van 
Widmanns kunst. 

BAS VAN PUTTEN

 
WIDMANN IN 2022-2023
1 okt Con brio | RFO & FRIENDS II1 | p 38
12 nov Arche | HEDENDAAGS1 | p 58
10 dec  Liebeslied, Quintett, Air, Freie Stücke & 

nieuw werk | HEDENDAAGS2 | p 59
28 jan Trauermarsch | RFO & FRIENDS II3 | p 40
15 apr  Versuch über die Fuge & Phantasie für 

Klarinette solo | RFO & FRIENDS I5 | p 36

DE ‘MOZART VAN NU’: JÖRG WIDMANN
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O pera is muziektheater, het vertellen 
van verhalen in muziek. Dat gebeurt 
al meer dan vier eeuwen. Als je die 
geschiedenis overziet, besef je dat 
iedereen daarin op de schouders van 

de voorgangers staat. Vooral in muzikaal opzicht 
natuurlijk. Maar steeds weer ontstaat er een zekere 
spanning: tussen het domein van traditie en regels 
enerzijds, en dat van de artistieke vrijheid en het 
ongebreidelde voorstellingsvermogen anderzijds.

  Scarlatti, Porpora, Vivaldi en Rameau
Na de speelse geboorte in de Italiaanse 
zeventiende eeuw begon het genre opera zich 
rond 1700 te ontwikkelen in een nieuwe richting. 
Alessandro Scarlatti belichaamt die overgang 
als geen ander. Zijn Telemaco uit 1718 is een laat 
werk in zijn oeuvre, maar een vroeg werk voor 
de nieuwe eeuw. Hij werd in 1660 geboren en 
stond nog volop in de traditie van de zeventiende 
eeuw, met zijn vrije muzikale aria’s, de combinatie 
van serieuze en komische personages en een 
associatieve vertelling van het verhaal. Maar in 
zijn werk kondigt zich ook de opera seria aan, met 
zijn vaste patronen, personages, aktes, aria’s et 
cetera. De interessantste muzikale overgangsvorm 
is het recitatief, dat bij hem nog wortelt in het vrije 
reciteren van Monteverdi en Cavalli, maar dat door 
de wijze waarop hij het behandelt tegelijkertijd het 
strikt formele onderscheid tussen recitatief en aria 
van de verdere achttiende eeuw in gang zet.

Dat merken we meteen bij Polifemo van Nicola 
Porpora, een opera die amper twintig jaar na 
Telemaco, in 1735, het levenslicht zag. De aria’s zijn 
vormelijke dacapoaria’s geworden, en het recitatief 
is secco, ‘droog’: met een klein bezet basso continuo. 
Niets ten nadele daarvan, maar tijdgenoten van 
Porpora, zoals Georg Philipp Telemann in Duitsland 
en JeanPhilippe Rameau in Frankrijk, wijken 
muzikaal toch weer van die operaseriaregels af 
en permitteren zich veel artistieke vrijheden. Rameau 
in zijn tragédielyrique Castor et Pollux uit 1737, en 
Telemann in het oratorium Die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu uit 1761. Zo gebruikt Rameau 

volop balletmuziek, die hij combineert met koor, 
aria’s en recitatief; soms vermengt het koor zich 
zelfs met dans. Hoewel Telemanns werk geen 
opera is, gebruikt hij óók de vormentaal die hij 
samen met Bach in de Passies en de oratoria 
ontwikkelde. Antonio Vivaldi, die Alessandro 
Scarlatti waarschijnlijk in Venetië heeft ontmoet, 
baseert zijn operastijl meer op kleurrijke vrijheden 
dan op de strikte classicistische wetten van veel  
tijdgenoten. Zijn Giustino uit 1724 bevat tweedelige 
aria’s, canzonettaachtige liederen en een aria die 
op de madrigaalvorm teruggaat.

Allen blikten achterom. Zo bestudeerde bijvoor
beeld Georg Friedrich Händel de muziek en de 
tekst van Vivaldi’s Giustino voor zijn gelijknamige 
opera. Niemand keek daarvan op; ook Vivaldi  
zelf plundert en kopieert voor zijn opera zo’n  
22 nummers uit zijn eigen oeuvre. Zonder Scarlatti 
geen Vivaldi, zonder Vivaldi geen Händel. Zonder 
Rameau geen Gluck, een andere Mozart en een 
nóg ongelukkigere Berlioz.
Ook het hergebruiken van teksten was normaal. 
Originaliteit en copyright hadden in de zeventiende 
eeuw een geheel andere dimensie dan nu. Niet  
alleen werd veel hergebruikt, er was ook een grote 
mate van vrijheid om het materiaal aan te passen 
als de nieuwe compositie dat vereiste. Dat daarmee 
de historische bronnen soms geweld werd aan
gedaan, deert niet. Kijk naar het personage van 
Kalypso uit de Odyssee van Homeros, de mooie nimf 
met de vlecht die Odysseus veel te lang op haar 
eiland vasthoudt in een erotische wurggreep. Het 
begon met een hevige fysieke aantrekkingskracht, 
maar eindigde in een amoureuze sleur waar de 
Griekse held zich niet aan kon onttrekken. Kalypso 
figureert vervolgens in een aangepaste gedaante 
zowel in Telemaco als in Polifemo. Het maakte in 
wezen niet zo veel uit waar ze eigenlijk vandaan 
kwam.

	 	Bellini,	Verdi,	Mascagni	en	Janáček
Dat veranderde wel – én niet – in de negentiende 
eeuw. Dat wil zeggen: muzikale beïnvloeding 
en het kopiëren, citeren of parafraseren van 
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Vrijheid & traditie
Karina Canellakis vervolgt haar Janáčekcyclus met Het sluwe  
vosje. Lise Davidsen keert na haar fenomenale debuut als 
Jenůfa (januari 2021) terug in de Matinee – nu wél voor 
publiek. Na meer dan twintig jaar klinken Bellini’s Norma en 
The Death of Klinghoffer van John Adams gelukkig weer in 
onze serie. Eindelijk kunt u één van Scarlatti’s beste opera’s 
compleet meebeleven, en Andrea Marcon, vaste Matinee
gast als het Vivaldi betreft, dirigeert Giustino. U hoort 
countertenor Franco Fagioli in volle glorie in Porpora’s 
Polifemo. En na Il piccolo Marat staat nu Mascagni’s L’amico 
Fritz op het programma.
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VRIJHEID & TRADITIE

voorgangers bleef bestaan, maar de nadruk 
kwam veel meer te liggen op de romantische, 
autonome kunstenaar die unieke meesterwerken 
schiep. Zo’n chef d’oeuvre is Norma van Vincenzo 
Bellini uit 1831. Als voorganger kunnen we 
misschien Rossini noemen, maar belangrijker is 
wat deze bekendste romantische belcantotitel 
na verschijning in gang zette. Giuseppe Verdi, van 
wie stersopraan Lise Davidsen enkele aria’s zal 
vertolken, analyseerde het symfonische karakter 
van Bellini’s orkest, en de aard en opbouw van de 
aria’s, bijvoorbeeld diens cabaletta – het versnelde 
en emotioneel verhevigde slotdeel van een aria – 
vaak in afwisseling met koorscènes. Er zijn ook  
musicologen die de ‘unendliche Melodie’ van 
Richard Wagner in Bellini’s oeuvre zien ontstaan. 
Wagner dirigeerde Norma trouwens veelvuldig, 
onder andere al in 1837 in Riga. “Als we tijdens 
het luisteren huilen van ontroering hoeven wij 
ons daar niet voor te schamen,” aldus de Duitse 
componist. In het programma van Davidsen zijn 
ook delen uit Wagneropera’s opgenomen.
De Italiaanse lijn wordt na Verdi voortgezet door 
Giacomo Puccini en Pietro Mascagni. Van deze 
laatste klinkt L’amico Fritz uit 1891, een relatief 
onbekend werk, zeker vergeleken met zijn populaire 
Cavalleria rusticana van een jaar eerder. Met deze 
laatste titel introduceert hij een nieuw genre – het 
Italiaanse verisme, waarvan ook Puccini invloeden 
ondergaat. L’amico Fritz lijkt vooral terug te grijpen 
op het ‘mooie zingen’ van het oudere belcanto. Zo 
werkt de geschiedenis altijd weer op onverwachte 
momenten door.  
Ook in de twintigste eeuw. 
Stravinsky sprak al van ‘mollen’ 
en ‘vossen’. Componisten die hard 
ploeteren om dingen uit te vinden, 
en zij die er vervolgens mee aan 
de haal gaan. Het sluwe vosje van 
Leoš Janáček uit 1924 is, ondanks 
alle gebruik van de negentiende
eeuwse laatromantische muziek, 
een origineel meesterwerk met 
een eigen klankwereld. Dat de 
componist zich afzijdig hield 
van zowel de in zwang rakende 
atonaliteit als het neoclassicisme 
bevestigt zijn oorspronkelijkheid.

  Widmann en Adams
In de late twintigste en de vroege eenentwintigste 
eeuw is, onder invloed van het postmodernisme, 
het citeren en het teruggrijpen als stilistisch middel 
weer dominanter geworden. Vrijheid van middelen 
is het parool, ook de vrijheid in het gebruik van 
romantische – en toegankelijke – middelen. De 
Duitse componist Jörg Widmann schuwde in zijn 
opera Babylon (in 2017 door de Matinee naar 
Nederland gehaald) de grootse vormentaal niet. 
Dat doet hij ook niet in zijn oratorium ARCHE, dat 
qua dimensies herinnert aan Mahlers Achtste 
symfonie en Schönbergs Gurre-Lieder.
Vrijheid of onvrijheid in het gebruik van muziek  
en tekst is waarschijnlijk ook voor John Adams  
een thema. Het Amerikaanse minimalisme werd 
lange tijd als een postromantische aberratie 
afgedaan. Nu weten we wel beter. Einstein on the 
Beach van Philip Glass en Adams’ eigen The Death 
of Klinghoffer zijn meesterwerken van de late 
twintigste eeuw. Muzikale vrijheid is één ding, 
tekstuele vrijheid een ander. In Klinghoffer wordt 
het standpunt van zowel Israeli’s als Palestijnen 
op een humanistische wijze naast elkaar gezet.  
In Amerika levert dat nogal eens protesten op.  
In The Land of the Free...

WILLEM BRULS 

OPERA EN ORATORIUM IN 2022-2023
10 sep BELLINI | Norma | OPERA 1 | p 23
8 okt  Lise Davidsen zingt VERDI, WEBER EN WAGNER | OPERA 2 | p 24 
15 okt SCARLATTI Telemaco | OUDE MUZIEK 2 | p 52
12 nov WIDMANN ARCHE | HEDENDAAGS 1 | p 58
19 nov  TELEMANN Die Auferstehung und  

Himmelfahrt Jesu | GOK & FRIENDS 1 | p 44
17 dec MASCAGNI L’amico Fritz | OPERA 3 | p 25
4 feb VIVALDI Giustino | OUDE MUZIEK 4 | p 54
4 mrt RAMEAU Castor et Pollux | OPERA 4 | p 26
1 apr JANÁČEK Het sluwe vosje | OPERA 5 | p 27
6 mei PORPORA Polifemo | OUDE MUZIEK 6 | p 56
3 jun ADAMS The Death of Klinghoffer | OPERA 6 | p 28

De NTR ZaterdagMatinee heeft een reputatie hoog te houden als hoeder 
van nieuwe orkest en koormuziek. In het seizoen 20222023 vervult de 
concertserie van de omroep die rol wederom met verve. Maar liefst zestien 
premières staan op het programma: van internationaal gelauwerde meesters 
als Jörg Widmann, Wolfgang Rihm en James MacMillan tot de jongste generatie 
Nederlanders. Een overzicht van noten in wording.

D e Duitse componist Jörg Widmann 
(1973) geldt als een van de 
briljantste van zijn tijd. Dat hij 
zijn hand niet omdraait voor 
meesterlijk georkestreerde 

monsterpartituren, bleek in juni 2017. Toen klonk 
in de ZaterdagMatinee de concertante versie van 
zijn monumentale opera Babylon, voor groot orkest, 
viervoudige percussiesectie, koren en solisten. Al 
even episch bezet is Widmanns oratorium ARCHE, 
waarmee de Matinee in november 2022 een 
Widmannportret aftrapt. In het vijfluik behandelt 
Widmann achtereenvolgens het scheppingsverhaal, 
de zondvloed, de liefde en de dood, om te eindigen 
met een Dies irae en Dona nobis pacem. Dat alles 
in een bonte mengelmoes van pastiche, parodie en 
stijlverwijzingen.

 Kameleontische alleskunner
Widmann staat niet voor niets te boek als een 
muzikale polyglot, een componist die even 
gemakkelijk van stijl verandert als een kameleon 
van kleur. Daarbij grijpt hij terug op een uitzonderlijk 
breed muzikaal denkraam, dat reikt van Bach tot 
Boulez en van Mozart tot Miles Davis. Exemplarisch 
is Widmanns Trauermarsch, een orkeststuk annex 
pianoconcert dat in de Matinee voor het eerst op 
Nederlandse bodem klinkt. In een klein half uur keert 

Widmann het muzikale archetype van de dodenmars 
trefzeker binnenstebuiten. Onder meer Brahms en 
Beethoven lopen mee in de rouwstoet. En natuurlijk 
Mahler, wiens Eerste symfonie (over treurmarsen 
gesproken) op hetzelfde programma staat.
Voor Versuch über die Fuge (2005) grijpt Widmann 
dan weer terug naar drie ruim eeuwen fugaliteratuur 
en contrapunt. Wat begon als zijn Vijfde strijkkwartet 
werkte hij om tot een partituur voor sopraan, hobo 
en kamerorkest waarin de componist een sardonisch 
spel speelt met prototypische fugaaanzetten, 
motiefimitaties en canontechnieken. Wie een 
schools gecomponeerde fuga verwacht, komt 
bedrogen uit. Liever neemt Widmann de term 
letterlijk: in een levendige muzikale ‘vlucht’ (fuga) 
benadert hij zijn materiaal steeds vanuit nieuwe 
perspectieven en zapt hij moedwillig van de hak op 
de tak. Ondertussen diept de sopraan Bijbelteksten 
op uit het boek Prediker: ‘IJdelheid der ijdelheden, 
het is al ijdelheid.’

 Gloednieuw ensemblewerk
Widmann is niet alleen een succesvol componist. 
Als klarinetvirtuoos en dirigent is hij een muzikale 
alleskunner zoals je ze tegenwoordig nog maar 
zelden aantreft. Op 10 december 2022 komt de 
Duitser zijn veelzijdigheid laten horen in een concert  
met Ensemble Modern. In opdracht van de Matinee 

wordingNoten in
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schrijft hij een nieuw werk voor de nieuwemuziek
specialisten uit Frankfurt. De wereldpremière komt 
hij eigenhandig dirigeren in Amsterdam.
Over specialisten gesproken: Nederland kent 
zijn eigen keurtroepen waar het gaat om nieuwe 
muziek. In januari 2023 treedt Asko|Schönberg 
aan met een nieuwe opdrachtcompositie van 
Wilbert Bulsink. Op het moment van schrijven 
moet Bulsink nog beginnen aan zijn nieuwe werk. 
Zie er dan maar eens iets zinnigs over te zeggen: 
“Het voelt een beetje als verslag doen van een 
nog te maken reis,” laat hij weten per mail. “Elke 
beschrijving dreigt onmiddellijk een belofte te 
worden, een eerste afgebakende etappe, terwijl ik 
voorlopig meerdere routes open wil houden.” Toch 
een klein tipje van de sluier: “Ik wil iets maken dat 
verschillende luisterhoudingen vergt. Ik houd van 
composities die onverwachte wegen inslaan, die 
me dwingen mijn oren opnieuw af te stellen en te 
ontsnappen aan mijn eigen schaduw.”
Avontuurlijk afgestelde oren (en ogen) zijn tevens 
een vereiste voor Electric Fields, een geënsceneerd 
concert met lichtontwerp en beeldprojecties 
van de Amerikaanse componist en gitarist Bryce 
Dessner (tevens bekend van indierockband The 
National). Voor Barbara Hannigan geeft Dessner 
zijn eigen draai aan het werk van de twaalfde
eeuwse abdis en mystica Hildegard von Bingen. 

 Eén middag, drie premières
In september 2020 opende de NTR ZaterdagMatinee 
haar zestigste seizoen, en vierden het Radio 
Fil  harmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor 
hun 75jarig bestaan. Dat jubileum zou worden 
gemarkeerd met een groot opdrachtwerk van 
componist PeterJan Wagemans. Helaas gooide 
het coronavirus twee keer roet in het eten: Carnival 
of Shades, voor sopraan, koor en symfonieorkest 
bleek te groot bezet om in anderhalvemeter

opstelling in première te kunnen gaan. In allerijl 
schreef Wagemans een nieuwe partituur voor een 
coronaproof ensemble, maar ook die première 
moest op het laatste moment worden afgelast. 
Op 13 mei 2023 wordt Wagemans’ Ombre/Marbre 
na tweeënhalf jaar alsnog ten doop gehouden 
tijdens een concert met louter premières. Voor dit 
werk putte Wagemans inspiratie uit Victor Hugo’s 
gedicht Je suis fait d’ombre et de marbre, waarin het 
beeld van een wenteltrap centraal staat. De trap 
is als het leven zelf, waarover mensen naar boven 
lopen wanneer ze vol in het leven staan en naar 
beneden afdalen, wanneer ze moeten sterven.
De dood figureert eveneens in het tweede werk van 
dit premièreconcert: Terzinen an den Tod, een nieuwe 
liedcyclus van Wolfgang Rihm voor de Oostenrijkse 
sterbariton Georg Nigl, aan wie hij eerder zijn cycli 
Dort wie hier en Vermischter Traum opdroeg. Speciaal 
voor de Matinee voorziet Rihm zijn partituur in 
wording (oorspronkelijk geschreven voor piano en 
stem) van een kleurrijke orkestratie.
Première nummer drie (een Nederlandse primeur 
in dit geval) betreft een werk van James MacMillan, 
een vertrouwde naam in de Matinee. Na onder meer 
zijn Christmas Oratorio (het was te horen in januari 
2021), Woman of the Apocalypse en St Luke Passion 
klinkt komend seizoen MacMillans Vijfde symfonie, ‘Le 
grand inconnu’. De ondertitel verwijst naar het derde 
element van de Heilige Drieeenheid, de Heilige 
Geest, waaraan de katholieke Schot in dit werk 
een ode brengt. Poëzie van de zestiendeeeuwse 
mysticus Johannes van het Kruis, Bijbelteksten en 
de gregoriaanse hymne Veni creator spiritus dienden 
MacMillan als kompas in zijn driedelige symfonie met 
een hoofdrol voor zowel kamerkoor als groot koor.

 Tussen leven en dood
Over koor gesproken: het was bij het schoolkoor 
van de Universiteit van Nevada waar de Amerikaan 

Eric Whitacre zijn muzikale roeping ontdekte. 
Sindsdien schreef hij vrijwel uitsluitend voor 
stemmen en groeide hij uit tot de popster van 
de hedendaagse koormuziek. In 2017 klonk 
Whitacres werk voor het eerst in de Matinee. 
Op het programma stonden toen I Fall en Child of 
Wonder, stukken die Whitacre op teksten van zijn 
jeugdvriend Charles Anthony Silvestri schreef. De 
thematiek was een tragische: Silvestri verloor zijn 
echtgenote Julie aan kanker. Inmiddels groeide het 
tweeluik uit tot The Sacred Veil, een twaalfdelige 
cyclus voor koor, cello en piano over liefde, verlies, 
troost en de dunne sluier die het leven scheidt van 
de dood. In februari 2023 klinkt de Nederlandse 
première van het werk in de Matinee.
 

 Op het lijf geschreven
Felix Mendelssohn en Ferdinand David. Johannes 
Brahms en Joseph Joachim. Vioolconcerten markeren 
van oudsher een nauwe samenwerking tussen 
componist en solist. Dat is vandaag de dag vaak niet 
anders. Neem de Schotse componiste Helen Grime, 
die haar Vioolconcert voor de Zweedse violiste Malin 
Broman schreef. Niet toevallig sijpelde Bromans 
karakter door in de noten. “Ik werd meteen getroffen 
door de kracht en de passie in haar spel,” licht Grime 
toe. “Ze kan spelen met een wilde overgave, maar 
ook met grote tederheid en gevoeligheid.” In Grimes 
Vioolconcert komen beide kanten tot uiting: gewel
ddadige, virtuoze muziek die het hele bereik van de 
viool bestrijkt, wordt gecontrasteerd met delicaat 
filigraanmateriaal. Hoe zal dit muzikale portret klinken 
in de handen van soliste Leila Josefowicz?
Voor de jonge Britse componist Mark Simpson was 
violiste Nicola Benedetti al jaren een inspiratiebron. 
Toen het London Symphony Orchestra hem vroeg 
een nieuw orkestwerk te schrijven, hoefde hij dus 
niet lang na te denken wat het zou worden. Simpson 
begon in maart 2020 aan zijn vioolconcert voor 

‘Nicky’, vlak voor de eerste coronalockdown. Hoewel 
zijn eerste ideeën lyrisch en vol levenslust waren, 
begon hij een duisterder palet te verkennen toen 
de pandemie in alle hevigheid om zich heen greep. 
En dus wordt een levendige volksdans (deel twee) 
voorafgegaan door een schrijnend Lamento, kent 
het Andante amoroso donkere slagschaduwen en 
eindigt het werk met een duivelse tarantella.
In maart 2021 leverde violiste Simone Lamsma 
een wereldprestatie door op het allerlaatste 
moment Alina Ibragimova te vervangen in het 
Eerste vioolconcert van Nikolaj Roslavets. In 
amper anderhalve week tijd wist Lamsma het 
uiterst complexe werk in te studeren voor een 
indrukwekkende uitvoering. Na een al even 
imposante interpretatie van Sibelius’ Vioolconcert, 
later dat jaar, deed de ZaterdagMatinee haar een 
voorstel: van welke levende componist zou Lamsma 
een nieuw soloconcert willen spelen? Haar keuze 
viel op Mathilde Wantenaar, die in 2019 hoge 
ogen gooide in de Matinee met haar koorwerk 
Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken op tekst van 
Herman Gorter. Wat Wantenaar voor Lamsma 
gaat schrijven, weet ze nog niet precies. Eerste 
gedachten: “Ik wil graag iets maken dat de intieme, 
zangerige kwaliteiten van de viool opzoekt. Maar 
in een soloconcert is ruimte voor verschillende 
karakters, dus ik sluit ook virtuositeit niet uit.”

 Symfonisch drieluik
Met onder meer de premières van The Snow Queen 
en zijn Hoornconcert wijdde de ZaterdagMatinee 
afgelopen concertseizoen een vierdelig componisten
portret aan de Deen Hans Abrahamsen. In oktober 
2022 wordt daar nog een vijfde luik aan toegevoegd: 
dan klinkt zijn Vers le silence voor het eerst op 
Nederlandse bodem. Hoewel Abrahamsens werken
lijst veel soloconcerten en orkestraties van eigen 
kamermuziek bevat, is het veertig jaar geleden 

Jörg Widmann Peter-Jan Wagemans Wolfgang Rihm Eric Whitacre Helen Grime Mathilde Wantenaar
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“I k kom al sinds de jaren tachtig bijna 
ieder jaar in Nederland,” aldus Adams. 
“Nederlandse musici hebben een 
speciale affiniteit met Amerikaanse 
muziek en ik heb altijd het gevoel dat 

we op een enorm bevredigende manier ‘klikken’. 
Ook het publiek is ontwikkeld en enthousiast.” 

 Pleitbezorgers
In de Nederlander Edo de Waart vond Adams’ 
muziek een pleitbezorger vanaf het eerste uur  
– niet alleen in de VS, maar ook in de Zaterdag
Matinee. De componist was in de jaren tachtig 
assistent bij De Waart, toen chef van het San 
Francisco Symphony Orchestra. Adams: “De Waart 
voerde mijn muziek voor het eerst in Amsterdam 
uit. Kort daarna ontmoette ik Reinbert de Leeuw, 

In 2022 viert John Adams zijn 
vijfenzeventigste verjaardag. De 
Amerikaanse componist/dirigent is 
al jaren een graag geziene gast in de 
ZaterdagMatinee. In juni 2023 dirigeert 
hij zijn door politieke controverses 
geplaagde opera The Death of Klinghoffer. 

dat hij een puur symfonisch werk schreef. Net 
als Nacht und Trompeten (1981), opgedragen aan 
Hans Werner Henze, is Vers le silence (2021) een 
saluut aan een gewaardeerde collega: de Brit 
George Benjamin. Waar Abrahamsen eerder zijn 
oor te luisteren legde bij Mahler en Stravinsky, 
putte hij deze keer inspiratie uit wiskunde en 
alchemie. Priemgetallen en verwijzingen naar 
de vier elementen vormen het fundament voor 
fonkelende orkestraties, waaronder een stilte 
smeult die steeds oorverdovender wordt.
Ook de wereldpremière van Sfera, een nieuw 
orkestwerk van Robin de Raaff, wortelt in een 
eerder Matineeseizoen. In 2020 was het veertig 
jaar geleden dat de Duitse avantgardist Bernd 
Alois Zimmermann een einde aan zijn leven 
maakte. De Matinee wijdde daarom drie concerten 
aan diens muziek en vroeg De 
Raaff Zimmermanns oeuvre als 
uitgangspunt te nemen voor een 
nieuw opdrachtwerk. De première 
moest worden uitgesteld wegens 
coronaperikelen, maar in januari 
verschijnt het werk alsnog op 
de lessenaars van het Radio 
Filharmonisch Orkest. Voor Sfera 
liet De Raaff zich inspireren door 
Zimmermanns ideeën (vrij naar 
Augustinus) over een bolvormige 
tijd, waarin verleden, heden 
en toekomst zich gelijktijdig 
ontvouwen. Ook Titiaans 
beroemde schilderij Allegorie van de 
door Prudentia geregeerde Tijd liet 
De Raaffs verbeelding stromen. 
De thematiek is dan ook verwant: 
een jongen, een man en een grijs
aard staan op het doek afgebeeld 
als één driekoppig wezen.

De jonge Fin Sebastian Hilli baarde opzien in het 
Nederlandse muziekleven toen hij in 2018 de 
prestigieuze Gaudeamus Award in de wacht sleepte. 
Komend seizoen klinkt zijn werk voor het eerst 
in de ZaterdagMatinee. Zijn orkestwerk Peach 
omschrijft Hilli als luchtige muzikale zweefvlucht: 
“In mijn gedachten verklankt het stuk een warme 
zomerdag met lichte briesjes, of tintelingen die het 
lichaam vullen met plezier.” Meer specifiek liet Hilli 
zich inspireren door de verschillende associaties 
die zijn favoriete vrucht bij hem opriep. Denk: 
ronde melodische contouren, rijke harmonieën en 
orkestraties als een donzige perzikhuid.

JOEP CHRISTENHUSZ

NIEUWE NOTEN IN DE MATINEE
24 sep  WANTENAAR Vioolconcert (WP) | RFO & FRIENDS I 1 | p 30
29 okt  ABRAHAMSEN Vers le silence (NP) | RFO & FRIENDS I 2 | p 31
12 nov  WIDMANN ARCHE (NP) | HEDENDAAGS 1 | P 58
10 dec  WIDMANN nieuw werk (WP) | HEDENDAAGS 2 | p 59
14 jan  GRIME Vioolconcert (NP) | RFO & FRIENDS I3 | P 33 
14 jan  DE RAAFF Sfera (WP) | RFO & FRIENDS I 3 | p 33
21 jan  BULSINK nieuw werk (WP) | HEDENDAAGS 3 | p 60
21 jan  HILLI Peach (NP) | HEDENDAAGS 3 | p 60
28 jan  WIDMANN Trauermarsch (NP) | RFO & FRIENDS II 3 | p 40
25 feb  WHITACRE The Sacred Veil (NP) | GOK & FRIENDS 3 | p 46
11 mrt  SIMPSON Vioolconcert (NP) | RFO & FRIENDS II 4 | p 41
25 mrt  ‘Electric Fields’ (NP) | HEDENDAAGS 4 | p 61
15 apr   WIDMANN Versuch über die Fuge (NP) | RFO & FRIENDS I 5 | p 36
13 mei  WAGEMANS Ombre/Marbre (WP) | HEDENDAAGS 5 | p 62
13 mei   MACMILLAN Vijfde symfonie ‘Le grand inconnu’ (NP) |  

HEDENDAAGS 5 | p 62
13 mei   RIHM Terzinen an den Tod (orkestratie – WP) |  

HEDENDAAGS 5 | p 62

Hans Abrahamsen Robin de Raaff Sebastian Hilli

NOTEN IN WORDING
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JOHN ADAMS: MATINEECOMPONIST

die een toegewijd voorvechter van mijn werk werd. 
In Nederland hebben mijn opera’s belangrijke 
exposure gekregen: Nixon in China, Doctor Atomic 
en The Girls of the Golden West bij De Nederlandse 
Opera en The Death of Klinghoffer in Rotterdam 
en in de Matinee. Ik denk dat hier maar weinig 
Amerikaanse componisten zo hartelijk zijn 
ontvangen als ik.” 
Adams vertelt dat veel van zijn beste herin
neringen in Nederland verbonden zijn aan de 
ZaterdagMatinee. Als hoogtepunten noemt 
hij het dirigeren van zijn oratorium El Niño; het 
bijwonen van De Waarts “ontroerende uitvoering” 
van zijn 9/11herdenking On the Transmigration 
of Souls; zijn invalsbeurt op het laatste nippertje 
bij de wereldpremière van Guide to Strange Places, 
toen De Waart zijn schouder blesseerde tijdens 
de generale repetitie (“We survived!”), en niet te 
vergeten de uitvoeringen van zijn soloconcerten 
met grote jonge solisten zoals Leila Josefowicz, 
Tim McAllistair en Vikingur Ólafsson. 

 Gevaarlijk vaarwater
Hoe geliefd de Amerikaan bij het grote publiek ook 
is, kritiek op zijn eclectische, publieksvriendelijke 
manier van componeren kreeg hij genoeg. De 
minimalisten zagen hem als een verrader van de 
pure stijl, de modernisten vonden zijn muziek te 
veel als Hollywood klinken en voor de neotonalen 
klonk hij juist te modern en te chromatisch. 
De zwaarste kritiek kreeg Adams op zijn omstre
den opera’s, weer zo’n genre waarin hij voor en 
achteruit kijkt. Als chroniqueur van deze tijd gaat 
Adams de gevoelige onderwerpen bepaald niet 
uit de weg. Maar zijn personages ontstijgen altijd 
hun actuele context en worden zo archetypen, 
verwikkeld in maar al te menselijke universele 
vraagstukken.
In 1991, het jaar dat The Death of Klinghoffer van 
John Adams in première ging, lag de Palestijnse 
kaping van het cruiseschip Achille Lauro in 1985 
nog vers in het geheugen – met de dramatische 
moord op de gehandicapte JoodsAmerikaanse 
Leon Klinghoffer als dieptepunt. Bovendien was 
de Golfoorlog in volle gang en kreeg een aantal 
operahuizen na de wereldpremière in Brussel 
koudwatervrees. Onder andere medefinancier  
Los Angeles Opera besloot daarop de voorstelling 

af te gelasten. 
Tot op heden wordt de 
opera door sommige 
Amerikanen gezien als een 
regelrechte stellingname 
vóór het terrorisme. Zo werd 
The Death of Klinghoffer in 
2001 onderwerp van een 
verhitte controverse tussen 
Adams en de musicoloog 
Richard Taruskin. De laatste 
suggereerde dat de opera 
de terroristen verheerlijkte 
en met ze sympathiseerde. 
Heeft hem dat als persoon 
en componist beïnvloed? 
“Librettist Alice Goodman, 
regisseur Peter Sellars 
en ik wisten dat we ons 
in gevaarlijk vaarwater 
begaven, door te kiezen voor 
een recente gebeurtenis 
die sterke emoties zou 
oproepen. Maar dat is wat 
opera doet. Taruskin was 
een van de vele critici die 
de opera veroordeelden 
– omdat het werk niet de 
geaccepteerde versie van het IsraëlischPalestijnse 
conflict volgde, de enige versie die je in de 
Verenigde Staten hoort. Hij riep op tot zelfcensuur, 
omdat mijn muziek ‘gevaarlijk’ zou zijn.” 
“Iedereen in Europa heeft wel gelezen over de 
extreme moslimantipathie in de VS, die flink is 
aangewakkerd door Donald Trump. Dan begrijp je 
waarom een opera die begint met het ‘Koor van  
verbannen Palestijnen’ voor sommige Amerikaanse 
luisteraars nog steeds een affront is. Maar ik ben 
erg trots op de opera. Ik geloof in de menselijkheid 
van de opera en de manier waarop het werk 
intolerantie aanspreekt en geweld veroordeelt.”

ANTHONY FIUMARA

3 jun  OPERA 6 | ADAMS The Death 
of Klinghoffer | p. 28

B E L L I N I

V E R D I

W E B E R

W A G N E R

R A M E A U

M A S C A G N I

J A N Á Č E K

A D A M S

PRIJS PER CONCERT € 49  (Kortingsprijs € 43)

OPERA1 3 5 € 69  (Kortingsprijs € 62)

ABONNEMENT € 312

6 concerten

Andrea von Melms Säulenansicht

OPERA
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Bellini’s Norma:  
terug in Nederland

De ZaterdagMatinee heeft een enorme  
belcantotraditie. Bellini’s meesterwerk 
Norma is alleen al vermaard om het ‘Casta 
diva’ – maar hoe vaak klinkt de opera écht 
in Nederland?

OPERA 1

ZAT 10 SEP 2022 | 13.00 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Michele Mariotti dirigent
  Klaas-Jan de Groot koordirigent
 Norma  Venera Gimadieva sopraan
 Adalgisa  Salome Jicia sopraan
 Pollione  Piero Pretti tenor
 Oroveso  Riccardo Fassi bas
 Flavio  Fabián Lara tenor
 Clotilde  Maria Novella Malfatti sopraan 

 BELLINI Norma

Venera Gimadieva als Norma
De centrale aria uit Bellini’s Norma is ‘Casta diva’ 
(kuise godin). Die aria werd een metafoor voor 
operazang in het algemeen en voor Maria Callas 
in het bijzonder. Maar Callas, Giuditta Pasta, Lilli 
Lehmann en Rosa Ponselle zijn verleden tijd. En al is 
de titelrol vocaaltechnisch en psychologisch enorm 
veeleisend – Lehmann vergeleek haar met die van 
Wagners Brünnhilde – het is fantastisch, nieuwe 
zangeressen te horen die zich aan dit waagstuk 
overgeven! Bij de Matinee zal dat Venera Gimadieva 
zijn, die hier eerder in RimskiKorsakovs Gouden 
haan te horen was. Gimadieva is thuis in het lyrische 
belcantorepertoire, en vooral ook in Bellini’s oeuvre. 

Verdi en Wagner vonden hun stem bij Bellini
Bellini schreef niet alleen prachtige muziek voor de 
diva, maar ook voor de seconda donna Adalgisa en 
de tenorrol van Pollione. Het orkest kenmerkt zich 
onder andere door lange ‘unendliche’ melodieën, 
die de partituur voortgang en vaart verlenen. Norma 
ging op 26 december 1831, tweede kerstdag, in 
première in de Milanese Scala. Er volgden triomfen, 
en het werk zou de romantische muziek van de 
negentiende eeuw – inclusief Verdi en Wagner – 
doorslaggevend beïnvloeden.  wb 

Venera Gimadieva

      Michele Mariotti

Koningin van de ZaterdagMatinee
Lise Davidsen 

€ 69 / KOR TING € 62

De ‘gedroomde Jenůfa’ (Trouw), de ‘drijvende kracht’ 
achter de concertante uitvoering van Janáčeks 
opera (Bachtrack.com) en ‘een geweldige debutant’ 
(de Volkskrant). De Noorse sopraan Lise Davidsen 
maakte tijdens de ZaterdagMatinee van 31 januari 
2021 haar in korte tijd opgebouwde faam meer dan 
waar met een betoverende vertolking van Jenůfa, de 
titelrol van Leoš Janáčeks opera. Hoewel de concer
tante vertolking vanwege de lockdown zaalpubliek 
moest ontberen, waren de reacties na afloop zonder 
uitzondering euforisch. Hier stond een sopraan ‘in a 
league of her own’ zoals Peter Gelb, de general 
manager van de Metropolitan Opera in New York, 
haar al eens omschreef. 
Sinds zij in 2015 bij Plácido Domingo’s operaconcours 
Operalia in Londen zowel de eerste als de publieks
prijs won, is Davidsen een ware zegetocht begonnen 
langs de grote internationale operahuizen en concert
zalen. En toen ze in datzelfde jaar alle belangrijke 
prijzen wegsleepte bij de Hans Gabor Belvedere 
Singing Competition in Amsterdam was het hek 
helemaal van de dam. Davidsen maakte het adagium 
helemaal waar dat deze competitie, jaarlijks in een 
andere stad gehouden, dé springplank is voor jong 
operatalent. In elke zaal, in elke rol maakte ze grote 
indruk, al werd ze vooral bejubeld als Verdi en 

Wagnerzangeres, twee componisten die ook  
centraal staan op haar tweede soloalbum.
Ze vormen ook de ankers bij haar terugkeer in de  
ZaterdagMatinee op 8 oktober 2022. Onder leiding 
van James Gaffigan, een dirigent met wie ze kan 
lezen en schrijven, zingt ze aria’s uit het oeuvre 
van Wagner en Verdi, terwijl ook het Leise, leise uit 
Webers Der Freischütz ongetwijfeld voor een nieuw 
hoogtepunt gaat zorgen. 
Belangrijk is vooral dat Lise Davidsen terugkeert 
bij de ZaterdagMatinee en dat het niet de laatste 
keer zal zijn. Er is van beide kanten ingezet op een 
langjarige samenwerking. Zo heeft deze jonge 
Noorse sopraan niet alleen ‘alles in zich om uit 
te groeien tot een legendarische zangeres,’ zoals 
Trouw schreef bij een recensie van haar tweede 
solocd, maar ook tot de nieuwe ‘koningin van de 
ZaterdagMatinee’. 

PAUL JANSSEN

LISE DAVIDSEN IN DE ZATERDAGMATINEE
8 okt OPERA 2 | VERDI, WEBER EN WAGNER | p 24
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Mascagni revisited: 
L’amico Fritz

Vorig seizoen klonk in de Matinee  
Mascagni’s opera Il piccolo Marat, een  
ware herontdekking. Nu verschijnt  
de componist van La cavalleria rusticana  
met een ander onbekend werk in de  
operaserie: L’amico Fritz, uit 1891.

OPERA 3

ZAT 17 DEC 2022 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  James Gaffigan dirigent
  Lise Davidsen sopraan

 VERDI uit I vespri siciliani: Sinfonia
 VERDI  uit Un ballo in maschera:  

Ma dall’arido stelo divulsa
 VERDI uit Macbeth: Ballabili
 VERDI uit Don Carlo: Tu che le vanità
 WEBER uit Der Freischütz: Ouverture
 WEBER uit Der Freischütz: Leise, leise
 WAGNER uit Parsifal: Karfreitagszauber
 WAGNER  uit Tannhäuser: Dich, teure Halle
 WAGNER  ouverture Die Meistersinger 

von Nürnberg

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Andrea Battistoni dirigent
  James Henshaw koordirigent
 Fritz Kobus  Saimir Pirgu tenor
 Suzel  Anita Hartig sopraan
 David  Franco Vassallo bariton
 Beppe  Svetlina Stoyanova 
  mezzosopraan
 Federico  Linard Vrielink tenor

 MASCAGNI L’amico Fritz

Koningin van de ZaterdagMatinee
Sinds ze in 2015 bij Plácido Domingo’s 
competitie Operalia zowel de eerste prijs als 
de publieksprijs won, is de Noorse sopraan 
Lise Davidsen aan een ware zegetocht bezig 
langs de grote internationale operahuizen 
en concertzalen. Ook bij de ZaterdagMatinee 
maakte ze vorig seizoen haar faam waar met 
een ‘gedroomde Jenůfa’ (Trouw). Dit seizoen 
schittert zij samen met dirigent James Gaffigan 
in meeslepende fragmenten uit opera’s van haar 
favoriete operacomponisten Verdi en Wagner 
en geeft ze alles om een ware ‘koningin van de 
ZaterdagMatinee’ te worden.  

Verdi en Wagner
Verdi en Wagner. Beiden werden geboren in 
1813. Beiden ontketenden een revolutie in de 
opera. Maar waar Verdi het Italiaanse bel canto 
een nieuw cachet gaf en met zijn menselijke 
maat de opmaat vormde voor het verisme in 
de opera, zocht Wagner het – op de schouders 
van Carl Maria von Weber – in sprookjesachtige 
godensaga’s, doorgecomponeerde opera’s en 
een Gesamtkunstwerk. Met de topzangeres 
Lise Davidsen blijft de richtingenstrijd definitief 
onbeslist.  pj 

Mascagni’s zachtaardige liefdesvertelling
Pietro Mascagni was een tijdgenoot van Puccini. 
Zijn Cavalleria rusticana is heftig dramatisch en 
was van grote invloed op Puccini. L’amico Fritz is 
daarentegen een zachtaardige liefdesvertelling 
met tedere melodieën. In een brief aan zijn uitgever 
schreef Mascagni: “Fritz geeft me hoop... Wat een 
frisse en eenvoudige muziek stroomt er nu uit 
mijn hart! Soms vrees ik dat deze muziek van mij 
te simpel, te naïef is!” Het verhaal is inderdaad 
eenvoudig: Fritz en zijn vrijgezellenvrienden zweren 
het huwelijk af, maar de joodse rabbi David, een 
huwelijksmakelaar, koppelt hem onvermoed aan de 
mooie, jonge Suzel. Uiteindelijk vallen ze in elkaars 
armen. Vocaal hoogtepunt is het ‘Kersenduet’ uit 
de middenakte, waarin de twee geliefden elkaar al 
voorzichtig benaderen.

Dirigent: Andrea Battistoni
Voor de opening van de slotakte componeerde 
Mascagni een prachtig muzikaal intermezzo, dat de 
vergelijking met dat van de Cavalleria gemakkelijk 
kan doorstaan. De première van de opera vond in 
1891 in Rome plaats, met aanzienlijk succes, en 
Gustav Mahler dirigeerde het werk een jaar later 
al in Hamburg. Andrea Battistoni, die eerder in de 
Matinee glorieerde met Mascagni’s Messa di gloria, 
sleept iedereen ongetwijfeld weer mee...  wb 

Lise Davidsen Andrea Battistoni

Lise Davidsen verenigt 
Duitsland en Italië

Italië versus Duitsland, Verdi versus  
Wagner. Met een sopraan als Lise  
Davidsen is de grote muzikale richtingen-
strijd van de negentiende eeuw niet meer 
van belang.

OPERA 2

ZAT 8 OKT 2022 | 14.15 UUR

     James Gaffigan

€ 69 / KOR TING € 62€ 49 / KOR TING € 43
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György Vashegyi

Canellakis & Janáček: 
Het sluwe vosje

Karina Canellakis, chef-dirigent van  
het Radio Filharmonisch Orkest, duikt  
opnieuw in het opera-oeuvre van Leoš 
Janáček. Dit jaar is Het sluwe vosje aan de 
beurt. Hartveroverend.

OPERA 5

ZAT 1 APR 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Karina Canellakis dirigent
  Martina	Batič koordirigent
 Bystrouška  Elena Tsallagova sopraan
 Zlatohřbítek (Lišák)  Jana Kurucová mezzosopraan
 Revírníková / Sova  Iris van Wijnen mezzosopraan
 Rechtor / Komár  James Kryshak tenor
 Revírník  Roland Wood bariton
 Harašta  Markus Eiche bariton
 Farář / Jezevec  James Platt bas
 Pani Pásková / 
 Chocholka  Jeannette van Schaik sopraan
 Lapák / Datel  Esther Kuiper mezzosopraan
 Kohout / Sojka  Aylin Sezer sopraan

 JANÁČEK Het sluwe vosje

Sprookje?
We kunnen ons afvragen of de ‘jeugdopera’ Het 
sluwe vosje eigenlijk wel een sprookje is, en ook 
of het wel een jeugdopera is. Er figureren allerlei 
zingende dieren in het werk, maar centraal staat de 
relatie tussen de natuur en de mens. Een vosje valt 
niet te temmen, en daarom daagt het de mensen
wereld voortdurend uit. Maar de boodschap van de 
componist is dat de natuur, net als de mens zelf, 
onderhevig is aan een eeuwige cyclus van sterven 
en geboren worden.

De	oude	Janáček	als	modernist
Janáček schreef Het sluwe vosje in 1924, toen hij 
67 jaar oud was. Zijn vocale taal is deels gebaseerd 
op het Tsjechische en Moravische spraakritme, een 
techniek die de componist in beginsel bij zowel 
Wagner en Moesorgski als bij Debussy had geleerd. 
Maar ondanks de dialoogvorm domineert eigen
lijk het lyrischdramatische cantabile het vocale 
klankbeeld, met grootse symfonische delen. Dit, 
in combinatie met sterk ritmische passages en 
verrassende maatwisselingen, maakt hem een 
van de grote modernisten van de jaren tussen de 
twee wereldoorlogen. Chefdirigent Karina Canel
lakis vervolgt met dit hartveroverende Vosje haar 
Janáčekcyclus.  wb 

Karina Canellakis

     Elena Tsallagova     Orfeo Orchestra & Purcell Choir

€ 69 / KOR TING € 62€ 49 / KOR TING € 43

  Orfeo Orchestra
  Purcell Choir
  György Vashegyi dirigent
 Télaïre / Vénus Judith Van Wanroij sopraan
 Phébé  Véronique Gens sopraan
 Castor  Reinoud Van Mechelen tenor
 Pollux  Tassis Christoyannis bariton
 Minerve/ 
 Constellation  Olivia Doray sopraan
 L’Amour/Suivante 
 d’Hébé/Ombre 
 heureuse  Hasnaa Bennani sopraan
Mars/2me Athlète/
 Jupiter David Witczak bariton
 1er Athlète/
 GrandPrêtre Antonin Rondepierre tenor

 RAMEAU Castor et Pollux

Loyaliteitsconflict
De tragédie lyrique Castor et Pollux werd door 
Rameau in 1754 uitvoerig herzien, maar in deze 
Matinee klinkt de versie van de eerste (Parijse) 
uitvoering van 1737. Het klassieke verhaal handelt 
over de in de titel vermelde tweelingbroers, die in 
een wederzijds loyaliteitsconflict raken over liefde 
en dood. Het werk is een voortdurende afwisseling 
van spannende recitatieven, wervelende balletten 
en prachtige aria’s. 

Rameaus mooiste aria
Rameaus mooiste aria ooit klinkt al in de eerste 
akte: ‘Tristes apprêts’, gezongen door de belangrijk
ste sopraanrol: die van Télaïre. Begeleid door een 
steeds weer dalende melodielijn in het orkest rouwt 
zij om de plotse dood van haar geliefde Castor. 
Ook is er een adembenemende onderwereldscène, 
waarin Phébé, de tegenspeelster van Télaïre, bijna 
als een tovenares de duistere machten mobiliseert. 
Rameau legt met zijn opera’s de grondslag voor 
belangrijke ontwikkelingen in de tweede helft van 
de achttiende eeuw en zijn grote invloed reikt van 
Gluck tot Berlioz.  wb 

Liefde en dood: Castor 
et Pollux van Rameau

De Hongaarse klavecinist en dirigent 
György Vashegyi richt zich al geruime tijd 
op de achttiende eeuw. Hij is een auto-
riteit op het terrein van Jean-Philippe 
Rameau. In de Matinee voert hij diens 
succesvolle Castor et Pollux uit. 

OPERA 4

ZAT 4 MRT 2023 | 13.00 UUR
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The Death of  
Klinghoffer –  
nog altijd actueel
In 1991 ging The Death of Klinghoffer van John 
Adams in première in de Brusselse Munt. 
De Nederlandse première: Edo de Waart 
in de Matinee, tien jaar later. De componist 
is dolgelukkig dat zijn controversiële opera 
weer eens uitgevoerd kan worden.

OPERA 6

ZAT 3 JUN 2023 | 13.00 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  John Adams dirigent
  Benjamin Goodson koordirigent
Marilyn Klinghoffer   Elizabeth DeShong 

mezzosopraan
 The Captain  Christopher Maltman bariton
 Swiss  
 Grandmother   Sarah Castle mezzosopraan
 Rambo  Joshua Bloom bas
 Molqi  Rodrick Dixon tenor
 Mamoud  Ross Ramgobin bariton
 Omar  Olivia Vermeulen alt
 Leon Klinghoffer  Etienne Dupuis bariton
 Austrian Woman  Anne Marie Stanley 
  mezzosopraan
 British Dancing Girl  Laetitia Gerards sopraan
 The First Officer  Frederik Bergman bariton

 ADAMS The Death of Klinghoffer

  SPIEGELZAAL 12.25-12.50 UUR

   Inleiding over The Death  
of Klinghoffer

Humanisme en controverse
The Death of Klinghoffer is gebaseerd op het waar
gebeurde verhaal van de kaping van het passagiers
schip Achille Lauro door de PLO in 1985, waarbij de 
gehandicapte JoodsAmerikaanse passagier Leon 
Klinghoffer werd doodgeschoten en met rolstoel 
en al in zee gegooid. Aangezien in de opera zowel 
het Israëlische als het Palestijnse standpunt op 
een humanistische wijze wordt belicht, ontstond er 
meteen een flinke controverse bij de uitvoeringen in 
de VS. Dat is ook de reden waarom het stuk zelden 
wordt uitgevoerd. Het was John Adams’ diepe wens 
dat juist dit werk nu weer gespeeld wordt. 

John Adams’ lyriek
John Adams, al decennia een terugkerende gast in 
de Matinee, is ruim 75 nu. Samen met Philip Glass  
en Steve Reich behoort hij tot de top van de  
‘Amerikaanse school’, maar permitteert zich wel 
grote muzikale vrijheden. De combinatie van puur 
minimalisme en meeslepende lyriek geeft zijn 
muziek een geheel eigen intieme kleur. In Klinghoffer 
komt die eigenheid tot uiting in de reflectieve mono
logen van de solisten, in regelmatige afwisseling 
met grote koordelen. Door die afwisseling benadert 
het werk de Passies van Bach, waarin eenzelfde 
humanistische adem zweeft.  wb 

John Adams

PRIJS PER CONCERT € 43 (Kortingsprijs € 38)

RFO & FRIENDS I4 € 49 (Kortingsprijs € 43)

ABONNEMENT € 193

Andrea von Melms Untergrundbahn

RFO & FRIENDS I
W A N T E N A A R

B RU C K N E R

A B R A H A M S E N

R A V E L

S C H M I T T

R A C H M A N I N O V

W E B E R

W I D M A N N

M E N D E L S S O H N

D E  R A A F F

G R I M E

B R A H M S

G O E B A I D O E L I N A

P R O K O F J E V

5 concerten
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Een nieuwe Wantenaar 
voor Simone Lamsma

Mathilde Wantenaar schrijft een viool-
concert voor Simone Lamsma. Deze 
middag dirigeert chef-dirigent Karina 
Canellakis ook Bruckners kolossale 
Achtste symfonie.

Pierre-Laurent  
Aimard en Ravel

Dat wordt genieten - van die ene hand van 
Pierre-Laurent Aimard in Ravels beroemde 
pianoconcert, en van een nieuw werk van 
Hans Abrahamsen. Kent u de meesterlijke 
orkestklanken van Ravels tijdgenoot Florent 
Schmitt al?

RFO & FRIENDS I 1

ZAT 24 SEP 2022 | 14.15 UUR

RFO & FRIENDS I 2

ZAT 29 OKT 2022 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Karina Canellakis dirigent
  Simone Lamsma viool

 WANTENAAR  Vioolconcert (opdrachtwerk  
NTR ZaterdagMatinee   
wereldpremière, mede moge
lijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee)

 BRUCKNER Achtste symfonie

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Mathilde Wantenaar

  Radio Filharmonisch Orkest
  Stéphane Denève dirigent
  Pierre-Laurent Aimard piano

 ABRAHAMSEN  Vers le silence (Nederlandse 
première, mede mogelijk 
gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee)

 RAVEL  Pianoconcert voor de linkerhand
 SCHMITT La tragédie de Salomé

“Mathildes muzikale stem is authentiek”
Lang hoefde violiste Simone Lamsma niet na te 
denken, toen de ZaterdagMatinee haar vroeg 
van wie ze een nieuw vioolconcert zou willen 
spelen. Haar antwoord: “Mathilde Wantenaar”, 
de jonge Nederlandse componiste die in 2019 
haar Matineedebuut maakte met het koorwerk 
Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken, op tekst van 
Herman Gorter. Gevraagd naar haar keuze, laat 
Lamsma weten: “Wantenaars muziek is kleurrijk 
en spreekt direct tot mijn verbeelding. Wat mij 
meteen trof bij het horen van haar werk is de 
directheid in expressie. Mathildes muzikale stem 
is authentiek. Zij schrijft in een taal waar ik mij me 
zeer verbonden mee voel.” 

Bruckners Achtste symfonie
Na Wantenaars nieuwe Vioolconcert klinkt de 
Achtste symfonie van Anton Bruckner – met 
haar enorme Adagio. ‘Hallelujah’, krabbelde 
de Oostenrijkse componist anno 1885 op zijn 
notenpapier toen hij de dubbele maatstreep van 
het kolossale werk in zicht had. Dacht hij... Een 
reeks ingrijpende revisies zou volgen, voordat hij 
de partituur in 1890 voltooide.  jc 

De schoonheid van priemgetallen
Neem de eerste negen priemgetallen en tel ze op. 
De uitkomst is exact honderd. Uit dit gegeven, plus 
een aantal andere wiskundige wonderlijkheden, 
destilleerde de Deense componist Hans Abrahamsen 
de blauwdruk voor Vers le silence, zijn nieuwste 
orkestwerk – het beleeft dit seizoen zijn Nederland
se première. Vers le silence vormt het sluitstuk van 
een orkestrale triptiek, die tevens Abrahamsens 
Hoornconcert (vorig seizoen geprogrammeerd 
in de Matinee) omvat. Voor het eerste luik, een 
pianoconcert voor de linkerhand (Left, alone), greep 
Abrahamsen in 2015 hoorbaar terug op Ravels 
Pianoconcert voor de linkerhand, dat eveneens op 
het programma staat. De Franse meesterpianist 
PierreLaurent Aimard soleert, de toekomstige 
vaste gastdirigent Stéphane Denève dirigeert. 

Briljante balletmuziek van Florent Schmitt
Ravel op zijn beurt was een goede bekende van 
Florent Schmitt: beiden waren lid van dezelfde 
Parijse kunstenaarsclub Les Apaches. Met het 
ballet La tragédie de Salomé componeerde Schmitt 
een van zijn succesvolste werken. De suite is zo 
mogelijk nog briljanter georkestreerd.  jc 

Simone Lamsma Pierre-Laurent Aimard

     Stéphane Denève

€ 43 / KOR TING € 38€ 43 / KOR TING € 38
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€ 43 / KOR TING € 38

Een nieuw vioolconcert 
met Leila Josefowicz

Helen Grimes nieuwe Vioolconcert wordt 
voor het eerst op Nederlandse bodem 
gespeeld door Leila Josefowicz.  
Karina Canellakis dirigeert bovendien 
Brahms’ Tweede symfonie en een Robin  
de Raaff-première.

RFO & FRIENDS I 3

ZAT 14 JAN 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Karina Canellakis dirigent
  Leila Josefowicz viool

 DE RAAFF  Sfera (opdrachtwerk NTR  
ZaterdagMatinee  wereld
première)

 GRIME  Vioolconcert (Nederlandse 
première)

 BRAHMS Tweede symfonie

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Robin de Raaff

De Raaff en Zimmermanns tijdgevoel
In zijn orkestwerk Sfera brengt Robin de Raaff 
een eerbetoon aan zijn collegacomponist Bernd 
Alois Zimmermann. Meer specifiek knoopt hij aan 
bij diens ideeën over een ‘bolvormige tijd’, waarin 
verleden, heden en toekomst zich gelijktijdig 
ontvouwen. Oorspronkelijk stond de première van 
Sfera gepland voor 2020, het vijftigste sterfjaar 
van Zimmermann. Liet het groot bezette werk zich 
toen niet uitvoeren in anderhalvemeteropstelling, 
tijdens dit concert klinkt alsnog de wereldpremière.

Grime en Brahms
De Schotse Helen Grime schreef met haar 
Vioolconcert een werk van uitersten. Gewelddadige, 
virtuoze muziek die het hele bereik van de viool 
bestrijkt, wordt gecontrasteerd met delicaat 
filigraanmateriaal. Dat ook vóór corona premières 
weleens werden uitgesteld, leert de Tweede 
symfonie van Johannes Brahms. Volgens de 
Amerikaanse musicoloog Walter Frisch werd het 
werk in 1877 op de lange baan geschoven, omdat 
de Wiener Philharmoniker te druk waren met 
repetities voor Wagners Das Rheingold.   jc 

Leila Josefowicz
‘Chemie,’ zo vatte Karina Canellakis de klik met 
het Radio Filharmonisch Orkest samen. Die 
chemie is de afgelopen twee seizoenen, ondanks 
lastige coronaomstandigheden, niet verdwenen. 
Integendeel. Eind 2021 verlengde de Amerikaanse 
chefdirigent haar contract tot juli 2027 en keek 
ze al reikhalzend uit naar seizoen 20222023 met 
veel nieuwe muziek en het vervolg van de Janáček
cyclus met Het sluwe vosje.
“Ik herinner me de eerste keer dat ik samenwerkte 
met het Radio Filharmonisch in het Muziekcen
trum van de Omroep, de thuisbasis van het orkest 
in Hilversum: iedereen op het puntje van z’n stoel, 
concentratie, openheid. Ik ben als New Yorkse een 
directe mentaliteit gewend, zeggen wat je op je 
hart hebt, niet om de hete brij heen draaien. Deze 
instelling voel ik bij dit orkest en in de Nederland
se cultuur heel sterk. In de repetitiepauzes was 
er geen sprake van smalltalk, maar werd er echt 
gepraat. Dat past bij mij: ik wil geen maestro zijn, 
maar deel uitmaken van de groep.” 

 Muzikale waarachtigheid
Canellakis was in het interview met Preludium  
duidelijk over wat haar zo boeit aan het ‘huis
orkest’ van de ZaterdagMatinee. Ondanks ‘de  
verfrissende energie’ die ze volgens de Star 

Tribune bij het Minnesota Orchestra bracht, ‘de 
krachtige indruk bij haar debuut bij het Cleveland 
Orchestra’ (bachtrack.com) en meer gastdirecties 
die tot jubelende kritieken leidden, verkiest de  
dynamische chefdirigent bij het Radio Filhar
monisch Orkest te blijven. 
Dat heeft niet alleen te maken met ‘de mooie 
klank van het orkest’ en ‘de passie waarmee de 
musici muziek blijven maken ondanks de enorme 
uitdagingen van de pandemie,’ zoals Canellakis 
aangaf bij haar contractverlenging, maar ook met 
de ruimte repertoire uit te voeren dat haar na 
aan het hart ligt, zoals de opera’s van Janáček en 
opmerkelijk veel nieuw werk. Dit seizoen dirigeert 
de chefdirigent onder andere de wereldpremière 
van het Vioolconcert van Mathilde Wantenaar en de 
Nederlandse première van het immense oratorium 
ARCHE van Jörg Widmann.
Matinees om naar uit te kijken. “Een zoektocht 
naar muzikale waarachtigheid,” noemde De Nieuwe 
Muze vorig seizoen het concert met de wereld
première van Larchers Derde symfonie en Brahms’ 
Eerste pianoconcert, waarin Canellakis “zowel het 
orkest als de luisteraar [meenam] in het kleurrijke, 
ontstellend hectische luisteravontuur.”

PAUL JANSSEN

en de chemie met het RFO
Karina Canellakis
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€ 49 / KOR TING € 43

Valery Gergiev 
en de Russen

Valery Gergiev doet met ‘zijn’ Rotterdams 
Philharmonisch Orkest waar hij zo goed in 
is: Russisch repertoire presenteren op het 
scherpst van de snede.

RFO & FRIENDS I 4

ZAT 18 MRT 2023 | 14.15 UUR

   Rotterdams Philharmonisch 
Orkest

  Valery Gergiev dirigent
  Kristóf Baráti viool

 GOEBAIDOELINA Sprookjesgedicht
 PROKOFJEV Eerste vioolconcert
 RACHMANINOV Tweede symfonie

Kristóf Baráti speelt Prokofjev
Op 31 oktober 1987 maakte Valery Gergiev met 
het Radio Filharmonisch Orkest in de Matinee 
op de Vrije Zaterdag zijn debuut in Nederland. 
Sindsdien zijn alle ogen gericht op die toen nog 
onbekende dirigent uit Rusland. Hij bleef de 
ZaterdagMatinee trouw en keert nu, na drie jaar, 
terug met repertoire dat hem na aan het hart 
ligt, zoals het Eerste vioolconcert van Prokofjev 
waarvoor hij de Hongaarse sterviolist Kristóf 
Baráti meeneemt.

Band met Goebaidoelina
Dat de Russische dirigent met die zinderende 
vingers ook voor Goebaidoelina’s Sprookjesgedicht 
kiest is geen verrassing. Gergiev is een ware 
Goebaidoelinaspecialist en heeft immer een lans 
gebroken voor de inmiddels ruim negentigjarige 
componist. Haar Sprookjesgedicht uit 1971 is 
een prachtig klankverhaal in de traditie van de 
Russische sprookjesballetten. Uiteindelijk komt 
alles wat Russisch is en wat Gergiev tot Gergiev 
maakt samen in Rachmaninovs Tweede symfonie: 
lange, expressieve lyrische lijnen, romantische 
hartstocht, schrijnende melancholie en 
donderende climaxen.  pj 

Kristóf Baráti

     Valery Gergiev

Valery Gergiev was in Europa een grote onbekende 
toen hij op 31 oktober 1987 met het Radio 
Filharmonisch Orkest aantrad voor een concert 
in de Matinee op de Vrije Zaterdag. Na een tip 
van voormalig artistiek leider Hans Kerkhoff had 
toenmalig artistiek leider Jan Zekveld hem als 
een veelbelovende jonge dirigent naar Nederland 
gehaald. Het werd een triomf met grote gevolgen. 
De wijze waarop de Ouverture van Glinka’s Roeslan 
en Loedmila door de zaal denderde, betoverde 
niet alleen het publiek in de zaal. Dat deze 
stormachtige ouverture nooit eerder zo onstuimig 
en overrompelend had geklonken, drong ook door 
tot het internationale radiopubliek en de managers 
van de grote Europese orkesten. 
Het ‘try outprogramma,’ zoals Zekveld het medio 
2020 noemde in een Radio 4podcast in de reeks 
Sterren van de ZaterdagMatinee (Markante maestro’s 
deel 6), met verder Prokofjevs Derde pianoconcert 
en Tsjaikovski’s Vijfde symfonie, vormde niet alleen 
de aftrap van Gergievs internationale carrière, 
maar was ook het begin van een warme relatie 
met de ZaterdagMatinee. 

van jonge hond tot Matineemaestro
Valery Gergiev

 Terugkeer
In de periode 19892004 was Gergiev vaak 
meerdere keren per seizoen te gast en dirigeerde 
het Radio Filharmonisch, het Rotterdams 
Philharmonisch – waar hij gastdirigent en vanaf 
1995 chefdirigent was – of het Koor en het 
Orkest van het Mariinski Theater, waar hij al sinds 
1988 chefdirigent en artistiek directeur is. Het 
leverde memorabele Matineeconcerten op: zijn 
bijdragen aan de serie met alle Sjostakovitsj
symfonieën in de vroege jaren negentig en grote, 
hier vaak onbekende Russische opera’s van onder 
anderen Tsjaikovski, RimskiKorsakov en Borodin. 
Legendarisch is de uitvoering van Tsjaikovski’s 
Schoppenvrouw op 19 januari 1991, waarin bariton 
Dmitri Hvorostovski voor het eerst in Nederland 
een volledige opera zong.
Hoewel Gergiev na 2004 door grote internationale 
drukte minder vaak de ZaterdagMatinee aandeed, 
is de band blijven bestaan. Zijn terugkeer met 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest is voor 
artistiek leider Kees Vlaardingerbroek vooral ook 
een begin: hij hoopt Gergiev weer minstens één 
keer per jaar naar de ZaterdagMatinee te halen.

PAUL JANSSEN
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PRIJS PER CONCERT € 43  (Kortingsprijs € 38)

RFO & FRIENDS II1 € 49  (Kortingsprijs € 43)

ABONNEMENT € 193

5 concerten

RFO & FRIENDS II
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B R A H M S
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Andrea von Melms Checkpoint Charlie

€ 43 / KOR TING € 38

Duivelskunstenaar 
Widmann

Dan moet je lef hebben: op een concert 
eerst het Eerste klarinetconcert van Weber plus 
twee eigen werken spelen en/of dirigeren, 
en daarna nog even Mendelssohns monu-
mentale Vijfde symfonie. De duivelskunste-
naar Jörg Widmann kan en durft het. 

RFO & FRIENDS I 5

ZAT 15 APR 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
   Jörg Widmann klarinet en 

dirigent
  Gloria Rehm sopraan
  Hans Wolters hobo

 WEBER Eerste klarinetconcert
 WIDMANN Versuch über die Fuge 
  (Nederlandse première)
 WIDMANN Fantasie voor klarinet solo
 MENDELSSOHN Vijfde symfonie ‘Reformatie’

Worsteling met de materie
Toch gaat Widmanns Versuch über die Fuge, dat hij 
hier dirigeert in een bewerking voor sopraan, hobo 
en een kamerorkest van strijkers en twee fagotten, 
over een voor de supervirtuoze componist atypi
sche worsteling met de materie. ‘Versuch über…’; 
zo begonnen titels van leerboeken als Carl Philipp 
Emanuel Bachs Versuch über die wahre Art das Clavier 
zu spielen. Een Versuch über die Fuge is een ander 
verhaal, maar het in 2005 als Vijfde strijkkwartet 
ontstane stuk is wat de vreemde titel belooft.

Mendelssohns ‘Reformatie’-symfonie
Widmann bepaalt tastend en zoekend zijn verhou
ding tot een techniek die in elk geval tot en met 
Johann Sebastian Bach de toetssteen was voor de 
ambachtelijke bekwaamheden van een componist. 
En het lukt niet meer. De ongenaakbare contrapun
tische orde van de grootmeesters tot en met Bach 
blijft een verre herinnering, of een onbereikbare 
droom. Het Bijbelse vanitasthema van de tekst 
verwijst naar de vergeefsheid van het streven:  
Vanitas vanitatum omnia vanitas – alles is ijdelheid. 
Het typeert Widmann dat hij zo’n programma dan 
bijna ironisch afsluit met de door hem vereerde 
componist voor wie de fugakunst nog de normaal
ste zaak van de wereld is: Felix Mendelssohn.  bvp 

 Jörg Widmann

     Gloria Rehm
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Stravinsky, Sibelius  
en een eerbetoon aan 
Otto Ketting

De Russische Ilya Gringolts speelt 
Stravinsky’s Vioolconcert. Hannu Lintu 
dirigeert ook Sibelius’ Tweede symfonie én 
een symfonie die Otto Ketting vijftien 
jaar geleden voor de Matinee schreef.

RFO & FRIENDS II 2

ZAT 26 NOV 2022 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Hannu Lintu dirigent
  Ilya Gringolts viool

 KETTING Vierde symfonie
 STRAVINSKY Vioolconcert
 SIBELIUS Tweede symfonie

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Inleiding bij het werk van Otto 
Ketting door Elmer Schönberger

Otto Ketttings Vierde symfonie
Otto Ketting was een van Nederlands meest  
gespeelde en veelzijdigste componisten, met 
een oeuvre dat zes symfonieën, opera’s en film
muziek omvat. Hij onderhield nauwe banden met 
de Matinee – het begon in 1964 met de eerste 
uitvoering van zijn Variazioni voor blazers door het 
Radio Kamerorkest. Van zijn symfonieën waren de 
Derde, Vierde en Zesde opdrachten van de Matinee 
voor het Radio Filharmonisch Orkest. Met dit 
concert herdenkt de Matinee Kettings overlijden op 
13 december 2012, nu tien jaar geleden, met een 
uitvoering van zijn Vierde symfonie voor strijkers, 
koperblazers en slagwerk. 

Stravinsky en Sibelius
Ketting erfde zijn voorliefde voor heldere structuren 
van zijn vader, de componist Piet Ketting. Met zijn 
Eerste symfonie onder de arm meldde hij zich in 
München bij Karl Amadeus Hartmann, die hem 
verzekerde dat hij hem niets meer kon leren. Otto 
Ketting was niet alleen componist, hij dirigeerde 
ook (liefst onbekende werken) en was een bevlogen 
schrijver over muziek. De Finse dirigent Hannu Lintu 
combineert Ketting met twee van zijn favoriete 
componisten, Jean Sibelius en Igor Stravinsky.  sr 

Hannu Lintu

Con brio: Widmann, 
Dvořák, Brahms

Hilary Hahn speelt Dvořáks Vioolconcert. 
Het wordt omlijst door Brahms’ nog 
Beethoveniaanser Eerste symfonie en  
een van Widmanns populairste werken: 
Con brio.

RFO & FRIENDS II 1

ZAT 1 OKT 2022 | 14.15 UUR

   Rotterdams Philharmonisch 
Orkest

  Lahav Shani dirigent
  Hilary Hahn viool

 WIDMANN Con brio
 DVOŘÁK Vioolconcert
 BRAHMS Eerste symfonie

Con brio
De speelinstructie con brio, ‘met vuur en brille’, is  
het handelsmerk van Beethoven. Het staat voor 
ontembare energie, voor onbedwingbaar optimisme. 
In het Allegro con brio van het Eerste pianoconcert, 
de Waldsteinsonate, de Derde en Vijfde symfonie, de 
finale van de Zevende. Bij die natuurkracht knoopt 
Jörg Widmann aan in zijn concertouverture Con brio. 
Die is parafrase noch persiflage. De vage thema
tische verbindingen met de Zevende en Achtste 
symfonie zijn ondergeschikt aan een hoger doel. Wat 
Widmann wil aanboren is het ‘vuur en de ritmische 
drang’ van de grote voorganger. Daarmee wordt Con 
brio een vertoog over de oerkracht van muziek. 

Dvořák	en	Brahms
Daar past het muzikanteske gezelschap bij van  
een componist die met hetzelfde vuur ook negen 
symfonieën schreef en zich in zijn Vioolconcert  
onbekommerd laat meeslepen door zijn lyrisch 
dramatische inborst: Dvořák. Maar bij het yin van 
Widmanns briljante spektakelstuk hoort natuurlijk 
het yang van de eerste componist die zijn worste
ling met Beethovens intimiderende aanwezigheid 
pas na jaren strijd te boven kwam, en hoe; de Eerste 
symfonie van Brahms is niet voor niets getypeerd als 
Beethovens Tiende.  bvp  

Hilary Hahn

     Lahav Shani      Ilya Gringolts

€ 43 / KOR TING € 38€ 49 / KOR TING € 43
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Romantiek van  
Tsjaikovski tot nu

Nicola Benedetti soleert in het  
Vioolconcert van Mark Simpson. Een 
nieuwe, maar romantische evenknie  
van Tsjaikovski’s Vierde symfonie.

RFO & FRIENDS II 4

ZAT 11 MRT 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Markus Stenz dirigent
  Nicola Benedetti viool

 SIMPSON  Vioolconcert  
(Nederlandse première)

 TSJAIKOVSKI Vierde symfonie

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

Nicola Benedetti in modern-romantisch  
vioolconcert
Diezelfde onbezorgde vreugde vinden we terug 
in het Vioolconcert van Mark Simpson (*1988), dat 
eindigt in een wilde tarantella – Carmen door een 
deeltjesversneller. Simpson is de laatste aanwinst in 
het rijtje Britse componisten die al in hun tienerjaren 
opmerkelijk creatief waren: Britten, Knussen, Benja
min en Adès. Zijn Vioolconcert is op maat geschreven 
voor de temperamentvolle Schotse violiste van 
Italiaanse komaf, Nicola Benedetti. Een volbloed 
eenentwintigsteeeuws romantisch werk dat hier 
zijn Nederlandse première beleeft.  sr 

Nicola Benedetti

Widmann en de  
laatromantiek

Trauermarsch – alleen al Jörg Widmanns 
titel herinnert aan Gustav Mahler. Maar 
bij hem is het niet altijd wat het lijkt.

RFO & FRIENDS II 3

ZAT 28 JAN 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  James Gaffigan dirigent
  Hannes Minnaar piano

 WIDMANN  Trauermarsch  
(Nederlandse première)

 MAHLER Eerste symfonie ‘Titan’

Hannes Minnaar speelt Widmanns ontroerende 
treurmars
In 2014 schreef Jörg Widmann Trauermarsch voor 
piano en orkest. Het ontstond als bedrijfsongeval. 
Wat een vierdelig pianoconcert voor Yefim Bronf
man en de Berliner Philharmoniker had moeten 
worden, werd een eendelig stuk op basis van de 
inleiding, die ook voor Widmann onverwacht uit
groeide tot een kolossale treurmars op basis van de 
dalende secunde die als treurmotief soms expliciet 
en soms verborgen het complete stuk beheerst. Bij 
een treurmars denk je aan Beethoven en Mahler – 
maar misschien niet aan de bijna weerloze intimiteit 
en soms ontroerende tederheid van de solopartij in 
dit stuk. 

Dubbelzinnigheid bij Widmann en Mahler
Ook hier blijkt weer dat je titels bij Widmann nooit 
op hun woord moet geloven. Boven de pianopartij 
staat al in maat één, enkele maten voor het orkest 
‘plechtig en streng’ van wal steekt: ‘Laconiek, 
ietwat aarzelend.’ Zo creëert Widmann direct de 
dubbelzinnigheid die Trauermarsch karakteriseert; 
een dialectisch spel van licht en donker, vitaal en ge
broken. Net zo ironisch als de treurmars in Mahlers 
Eerste symfonie, die met zijn Vader Jacobcanon en 
zijn intieme, lyrischmelancholieke sfeer perfect op 
Widmanns meesterwerk aansluit.  bvp  

James Gaffigan

     Markus Stenz     Hannes Minnaar

€ 43 / KOR TING € 38€ 43 / KOR TING € 38
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Andrea von Melms Louis - Flow

Rond Haydns  
Honderdste symfonie

Joseph Haydn en Giovanni Battista 
Viotti: zij trokken ruim 230 jaar geleden 
naar de muzikale ‘hotspot’ Londen. Hun 
inspiratiebron: Christoph Willibald von 
Gluck. Die schreef nog dertig jaar eerder 
zijn ballet Don Juan.

RFO & FRIENDS II 5

ZAT 29 APR 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Riccardo Minasi dirigent
  Liya Petrova viool

 GLUCK Don Juan
 VIOTTI Vioolconcert nr. 22 in a
 HAYDN Symfonie nr. 100 in G ‘Militaire’

Haydn de entertainer
Toen Haydn op 1 januari 1791 in Londen arriveer
de, was hij bijna zestig en een beroemdheid die 
nog nauwelijks buiten Oostenrijk was geweest. 
Tussen 1791 en 1795 gaf hij in Londen concerten, 
waarvoor hij twaalf symfonieën componeerde. 
Haydn was een rasechte entertainer en verraste 
zijn publiek graag met nieuwe vondsten. In zijn 
Honderdste symfonie voegde hij aan de orkestbe
zetting trommels en bekkens toe. Instrumenten die 
toen nog alleen in de opera en in het leger gebruikt 
werden. Vandaar de bijnaam ‘Militaire symfonie’. 

Liya Petrova speelt Viotti
De Bulgaarse Liya Petrova treedt in de voetsporen 
van Haydns collega Viotti – een gevierd viool
virtuoos die eveneens zijn geluk in Londen wilde 
beproeven. Op 7 februari 1793 maakte hij zijn 
Londense debuut, in een benefietconcert dat geleid 
werd door Haydn. Het zou zomaar kunnen dat hij 
bij de gelegenheid zijn Vioolconcert nr. 22 presen
teerde – een favoriet werk van Brahms, die het in 
zijn Dubbelconcert citeerde. Gluck was voor Haydn 
én Viotti een inspiratie, als groot operavernieu
wer en als de eerste componist die balletmuziek 
schreef waarin het drama en niet het hupse dansje 
de hoofdrol speelde.  sr 

Liya Petrova

4 concerten

PRIJS PER CONCERT € 43  (Kortingsprijs € 38)

GOK & FRIENDS1 € 49  (Kortingsprijs € 43)
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Geestverwanten: 
Schumann en Verhulst

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

GOK & FRIENDS 2

ZAT 11 FEB 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Aapo Häkkinen dirigent
  Zoltán Pad koordirigent
  Nikki Treurniet sopraan
  Marianne Beate Kielland alt
  Patrick Grahl tenor
  Konstantin Krimmel bariton

 SCHUMANN Nachtlied
 BACH/SCHUMANN  Cantate Herr, gehe nicht ins 

Gericht, BWV 105
 VERHULST Mis opus 20

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Ton Braas over  
Johannes Verhulst

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

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

William Christie

William Christie:  
uitbundige barok van 
twee jeugdvrienden

Na de spraakmakende ontdekkingen van 
Der Tag des Gerichts en de opera Orpheus 
staat alweer een prachtig groot werk van 
Georg Philipp Telemann op de lessenaars: 
Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. 

GOK & FRIENDS 1

ZAT 19 NOV 2022 | 14.15 UUR

  Les Arts Florissants
  William Christie dirigent

 HÄNDEL Zadok the priest
 HÄNDEL The King shall rejoice
 HÄNDEL Te Deum ‘Queen Caroline’
 TELEMANN  Die Auferstehung und  

Himmelfahrt Jesu
Telemann bleef jong
Het zelden gehoorde oratorium Die Auferstehung 
over de opstanding en hemelvaart van Jezus is 
een van Telemanns laatste grote werken. Hij was 
bijna tachtig jaar oud toen hij het schreef, maar van 
achteromkijken is geen sprake. We horen een com
ponist die volledig bij de tijd is; hier en daar kondigt 
zich al de taal van Haydn en Mozart aan. 

William Christie exploreert verder
Daarnaast staan een Te Deum en twee feestelijke 
coronation anthems van Telemanns jeugdvriend 
Georg Friedrich Händel op het programma. Händel 
schreef de anthems voor de troonsbestijging van 
George II, maar ze worden sindsdien bij nagenoeg 
alle kroningen gebruikt. Een en ander is een kolfje 
naar de hand van Les Arts Florissants en hun leider 
William Christie, die net als Telemann op latere 
leeftijd geenszins op zijn lauweren rust, maar 
steeds nieuwe wegen blijft exploreren.  jvdb 

Aapo Häkkinen

     Les Arts Florissants

€ 43 / KOR TING € 38€ 49 / KOR TING € 43
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Intiem koorwerk:  
Pärt, Poulenc en het 
Requiem van Fauré

De Engelse top-ensembles Polyphony 
en Britten Sinfonia duiken in de onweer-
staanbaar intieme versie van het Requiem 
van Fauré, en in Pärt, Poulenc en Vasks.

GOK & FRIENDS 4

ZAT 27 MEI 2023 | 14.15 UUR

  Polyphony
  Britten Sinfonia
  Stephen Layton dirigent
  Rachel Redmond sopraan
  Matthew Brook bariton

 PÄRT Trisagion
 POULENC  Quatre motets pour un temps 

de pénitence
 POULENC Salve Regina
 VASKS Musica dolorosa
 FAURÉ Requiem

De Engelse koortraditie
“Waarschijnlijk het beste kleine professionele 
koor ter wereld,” schreef het Amerikaanse Encore 
Magazine al eens over het in 1986 door Stephen 
Layton opgerichte Polyphony. Samen met de 
instrumentale begeleiding van Britten Sinfonia 
vormen zij het beste wat de Engelse koortraditie 
te bieden heeft. Dat bewees de combinatie 
eerder al met een “verzengend intense lezing” 
(OpusKlassiek) van Poulencs religieuze werken. 
Vandaag komt daar, naast werk van de Baltische 
componisten Pärt en Vasks, een ongetwijfeld 
indrukwekkende uitvoering bij van Faurés Requiem 
in de intieme ‘version d’église’. 

Een intieme Fauré
“Een slaapliedje voor de dood,” zo is Faurés 
beroemde Requiem wel genoemd. Met het 
weglaten van het vaak duistere Dies irae 
benadrukte de componist niet de angst voor, maar 
de vreugdevolle lieflijkheid en bevrijding van de 
dood. Decennialang klonk het Requiem vooral in 
de grootse versie voor koor en symfonieorkest. 
Totdat onder anderen de Engelse koordirigent John 
Rutter een poging waagde de intiemere versie 
te reconstrueren die in 1893 in de Madeleine, de 
kerk waar Fauré organist was, in première ging. 
Een indringende versie die Polyphony past als een 
tweede jas.  pj 

Rachel Redmond

Eric Whitacre

The Sacred Veil 
van Eric Whitacre

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

GOK & FRIENDS 3

ZAT 25 FEB 2023 | 14.15 UUR

  Groot Omroepkoor
  Eric Whitacre dirigent
  Quirine Viersen cello
  Nicolas van Poucke piano

 NUMAN 3 Haiku
 WHITACRE  The Sacred Veil (opdrachtwerk 

Los Angeles Master Chorale, 
Grant Gershon, Monash Uni
versity/Academy of Performing 
Arts en NTR ZaterdagMatinee 
 Nederlandse première)

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

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

     Stephen Layton

€ 43 / KOR TING € 38€ 43 / KOR TING € 38



Hij leerde zijn eerste Nederlandse woorden via het 
online programma Duolingo en is vastbesloten 
het Groot Omroepkoor nog ‘groter’ te maken. 
Benjamin Goodson viel midden in de coronatijd 
met zijn neus in de boter toen hij op 1 september 
2020 aantrad als chef van het Groot Omroepkoor. 
Hoe zing je op anderhalve meter afstand, terwijl er 
ook nog een symfonieorkest op het podium zit? 

 Alchemie van stemmen
Het Groot Omroepkoor had er mede dankzij Goodson 
geen moeite mee. Zo stak het ensemble op 16 
januari 2021 ‘in blakende vorm en leverde een 
ware topprestatie’ bij de première van MacMillans 
Christmas Oratorio in een leeg Concertgebouw. En 
dat de première van Carnival of Shades van Peter
Jan Wagemans in november 2021 in de Volkskrant 
vier sterren kreeg, was mede te danken aan ‘de 
bezwerende sirenenzang’ van het veelgeprezen 
ruim 75jarige koor. 
Goodson begon vrij laat aan de klassieke muziek 
en sloeg de ‘Engelse weg’ – via het jongenskoor – 
over. Dankzij zijn oma, een goede amateurpianiste, 

startte hij bij de jazz en pop; hij begon pas op 
zestienjarige leeftijd met zingen. Toen hij in Oxford 
muziek ging studeren, sloeg het zangvirus echt 
over. “Ik vond het heerlijk met collega’s samen 
te zingen, de alchemie van de stemmen, de mix, 
eenieder die zichzelf en de anderen ondersteunt. 
Het zingen van hymnes, en dat dan de hele 
kathedraal mee resoneert, ik voel het nog,” zei  
hij in een interview. 
Dat de man die uiteindelijk koos voor de koor 
directie – “ik kan zingen, maar ik heb geen solisten
kwaliteit” – dit seizoen in de ZaterdagMatinee 
vooral een rol op de achter grond speelt en niet zelf 
op het podium staat, doet er niet toe. Want ook 
met grote projecten als Widmanns oratorium 
ARCHE, Janáčeks Het sluwe vosje en The Death of 
Klinghoffer van John Adams kan hij voldoen aan  
zijn missie om “betrokken te zijn bij het oneindig 
fascinerende project om een groep mensen te 
verenigen en ze te laten spreken als één 
instrument,” zoals hij Hans Haffmans vertelde. 

PAUL JANSSEN

De missie van 
Benjamin Goodson

PRIJS PER CONCERT € 49  (Kortingsprijs € 43)

ABONNEMENT € 255
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Andrea von Melms Triumphbogen

6 concerten

OUDE MUZIEK
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Leclair, de muzikale  
vredestichter

Le Concert de la Loge laat horen hoe 
Jean-Marie Leclair de Italiaanse en 
Franse stijl met elkaar verzoende. Het  
is genieten van het resultaat!

OUDE MUZIEK 1

ZAT 17 SEP 2022 | 14.15 UUR

  Le Concert de la Loge
  Julien Chauvin barokviool  
  en dirigent
	 	 Emőke	Baráth	sopraan
  Tim Mead countertenor

 LECLAIR  suite en aria’s uit Scylla et 
Glaucus

 LECLAIR Vioolconcert opus 7 nr. 5
 VIVALDI  Concert voor 2 hobo’s en  

strijkorkest, RV 535
 VIVALDI Nisi Dominus, RV 608
 CHÉDEVILLE  delen uit Les saisons  

amusantes
 VIVALDI  Concert voor viool, 2 hobo’s,  

2 hoorns, fagot en strijkorkest, 
RV 569

Leclair: verfijning én expressie
De strijd die in het achttiendeeeuwse Parijs woed
de tussen de aanhangers van de Italiaanse en de 
Franse stijl werd gestreden met scherpe pennen. De 
proItaliaanse filosoof Rousseau (zelf een Zwitser) 
concludeerde dat de Fransen eigenlijk geen muziek 
kónden hebben, en als ze dat al hadden: des te 
erger voor hen! De grote verzoening vond op het 
podium plaats. De meesterlijke violist en componist 
JeanMarie Leclair, 325 jaar geleden in Lyon geboren 
maar ook een tijdje werkzaam in Turijn, bracht de 
Franse verfijning en de Italiaanse uitdrukkingskracht 
bij elkaar. 

Vivaldi in Frankrijk
Le Concert de la Loge, vanaf de viool geleid door 
Julien Chauvin, brengt enkele van Leclairs vocale en 
instrumentale parels. Daarnaast muziek van Leclairs 
collegaviolist en componist Antonio Vivaldi, van 
wie onder andere het Nisi Dominus klinkt, met het 
ijzingwekkend mooie Cum dederit. Een andere brug
genbouwer was de componist Nicolas Chédeville, 
die de Vier jaargetijden van Vivaldi arrangeerde voor 
het instrument dat hij zelf zo virtuoos bespeelde: de 
musette, de in Frankrijk zeer geliefde draailier.  jvdb 

Julien Chauvin

 Marcon en Vivaldi
De ontdekking van het nieuwe, ook al is het 
driehonderd jaar oud: dát is de passie waarin 
de Italiaanse dirigent Andrea Marcon, artistiek 
leider Kees Vlaardingerbroek en het publiek 
van de ZaterdagMatinee elkaar sinds 2008 
weten te vinden. Wanneer het om onbekende 
parels uit de barok gaat, is de blik van Marcon 
en Vlaardingerbroek zeer breed; maar de twee 
spitsbroeders zijn met name onvermoeibare 
pleitbezorgers voor de opera’s en oratoria van 
Antonio Vivaldi. Als in de achttiende eeuw hele 
volksstammen warmliepen voor zijn vocale 
werken, wie zijn wij dan om alleen de, overigens 
schitterende, Vier jaargetijden te spelen? Het 
leverde tal van memorabele middagen in het 
Concertgebouw op. Sinds 2008 bracht Marcon niet 
minder dan zeven grote werken van Vivaldi mee 
naar Amsterdam. Dit seizoen staat de Venetiaan 
Vivaldi opnieuw op het affiche: met het voor 
Rome geschreven Giustino. Daarmee kan weer 
een nieuwe titel bijgeschreven worden op het 
palmares van Marcons samenwerking met de 
ZaterdagMatinee. 

 Nieuwe oude klanken uit het Oosten
De spannende ontwikkelingen met betrekking 
tot de historische uitvoeringspraktijk beperken 
zich al decennialang niet meer tot de oude centra 
zoals Engeland en de Lage Landen. Na Frankrijk 
in de jaren tachtig en Italië en Spanje in de jaren 
negentig, laat ook Midden en OostEuropa in 
deze eeuw steeds meer van zich horen. In 1990 al 
richtte klavecinist en dirigent György Vashegyi in 
Boedapest zijn Purcell Choir op, en een jaar later 
volgde het Orfeo Orchestra. 
Ook Vashegyi’s smaak is breed, maar toch heeft 
hij een bijzondere voorliefde voor de Franse 
barok. In 2014 ging hij met zijn koor en orkest 
een samenwerking aan met het Centre de 
Musique Baroque de Versailles. Het resulteerde 
in talrijke nieuwe premières van werken die sinds 
de zeventiende en achttiende eeuw lagen te 
verstoffen. In Amsterdam brengt hij dit seizoen 
evenwel een klassieker: Rameaus meesterwerk 
Castor et Pollux.

JAN VAN DEN BOSSCHE

Gloednieuw 
van drie eeuwen terug
Andrea Marcon, György Vashegyi en de Matinee

€ 49 / KOR TING € 43
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Kerst met Vox Luminis

De kersttraditie, inclusief kerstboom en 
Stille Nacht, is voor een groot deel gewor-
teld in de eeuwenoude Duitse voorliefde 
voor dit vreugdevolle feest. Op de dag 
vóór Kerstmis komt Vox Luminis met een 
prachtig Duits kerstprogramma.

OUDE MUZIEK 3

ZAT 24 DEC 2022 | 14.15 UUR

  Vox Luminis
  Lionel Meunier dirigent

 SCHÜTZ Magnificat
 SCHÜTZ Weihnachtshistorie
 SCHÜTZ O bone Jesu, fili Mariae
 HAMMERSCHMIDT  Alleluja! Freuet euch,  

ihr Christen alle
 HAMMERSCHMIDT Freude, Freude, grosse Freude
 HAMMERSCHMIDT Ehre sei Gott in der Höhe
 ROSENMÜLLER Magnificat à 18

 

Heinrich Schütz’ kerstverhaal
Centraal staat het kleurrijke kerstverhaal van Heinrich 
Schütz, de grootmeester van de Duitse vroegbarok, 
die 350 jaar geleden overleed. Hij leerde het vak 
in Venetië, maar zette de nieuwe Italiaanse stijl op 
briljante wijze naar de hand van de Duitse taal. In 
zijn Weihnachtshistorie komt alles aan bod: de stal, 
de ster, de engelen, de herders en de Wijzen uit het 
Oosten.

Achttienstemmige schoonheid
Daarnaast brengt het internationaal geroemde 
ensemble onder leiding van Lionel Meunier enkele 
Duitse kerstmotetten van Schütz en van zijn iets 
jongere tijdgenoot Andreas Hammerschmidt. Als 
stralende piek op de kerstboom klinkt het imposan
te, achttienstemmige Magnificat van Johann Rosen
müller, die net als Schütz zijn licht had opgestoken 
bij de kleurtovenaars in Venetië.  jvdb 

Telemaco:  
de specta culaire  
Alessandro Scarlatti

De dominantie van Venetië en Napels doet 
soms vergeten dat ook het barokke Rome 
een florissante hotspot voor opera was. 
Telemaco van Alessandro Scarlatti is een 
meesterwerk.

OUDE MUZIEK 2

ZAT 15 OKT 2022, 13.30 UUR

  Concerto de’ Cavalieri
  Marcello Di Lisa dirigent
 Telemaco  Roberta Mameli sopraan
 Calipso  Rachel Redmond sopraan
 Sicoreo  Sara Mingardo alt
 Adrasto  Raffaella Milanesi sopraan
 Erifile  Arianna Vendittelli sopraan
 Mentore  Emiliano Gonzalez Toro tenor
 Tersite  Magnus Staveland tenor

 SCARLATTI Telemaco 
  (Nederlandse première)

Scarlatti terug in Rome
De rivaliteit tussen de diverse theaters en 
impresario’s was in Rome moordend. Na een 
mislukt seizoen in 1717, waarbij de concurrenten 
grote successen vierden, pakte het Teatro Capranica 
tijdens het carnavalsseizoen van 1718 uit met 
Telemaco. De theaterleiding zette in op een 
aantrekkelijk libretto, somptueuze decors en niet 
minder spectaculaire muziek van Alessandro 
Scarlatti. Die was op dat moment vooral in Napels 
werkzaam, maar hij werd speciaal voor de 
gelegenheid teruggehaald naar Rome, de stad 
waar hij opgroeide en waar zijn carrière begonnen 
was. 

Sequel van de Odyssee
De transfer leverde zijn drie prachtige late opera’s 
op, waarvan Telemaco de eerste is. Het libretto 
is een sequel van de Odyssee en behandelt de 
lotgevallen van Telemacus, de zoon van Odysseus. 
De librettist Carlo Sigismondo Capece baseert zich 
losjes op een Frans voorbeeld, maar doorspekt 
het verhaal met talrijke nieuwe intriges, wat niet 
minder dan 53 opwindende aria’s en ensembles 
oplevert.  jvdb 

Roberta Mameli Vox Luminis

€ 49 / KOR TING € 43€ 49 / KOR TING € 43
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Andrea Marcon  
en Vivaldi’s Giustino

Andrea Marcon, La Cetra en de Matinee 
– zeker als het om Vivaldi gaat, zijn zij on-
losmakelijk met elkaar verbonden. Een-
ieder die een van onze vele Nederlandse 
Vivaldi-premières heeft meebeleefd,  
weet: ook deze wil je niet missen!

Bachvereniging: 
Graupners ‘Messiah’

‘Die Geburt, Verhaftung, Kreuzigung 
und Auferstehung Jesu Christi’. Dat werk 
schreef Christoph Graupner niet, maar de 
Nederlandse Bachvereniging vertelt in vier 
briljante cantates wel het ‘hele’ verhaal van 
geboorte tot verrijzenis.

OUDE MUZIEK 4

ZAT 4 FEB 2023, 13.00 UUR

OUDE MUZIEK 5

ZAT 22 APR 2023 | 14.15 UUR

   La Cetra Barockorchester  
& Vokalensemble Basel

  Andrea Marcon dirigent
 Anastasio  Valer Sabadus countertenor
 Arianna  Anett Fritsch sopraan
 Giustino  Carlo Vistoli countertenor
 Leocasta  Marie Lys sopraan
 Vitaliano  Emiliano Gonzalez Toro tenor
 Amanzio  Kangmin Justin Kim 
  countertenor
 Andronico /
 Polidarte Alessandro Giangrande 
  countertenor

 VIVALDI Giustino

   Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging

  Shunske Sato dirigent

 GRAUPNER  Jauchzet ihr Himmel, erfreue 
dich Erde

 GRAUPNER Christus der uns selig macht
 GRAUPNER  Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen
 GRAUPNER  Ich bin die Auferstehung und 

das Leben

Geweldige aria’s
Het gaat echt niet alleen maar om de prachtige 
aria’s bij de opera’s van Vivaldi, maar het elegische 
‘Vedrò con mio diletto’ (Ik zal zien met vreugde) uit 
Giustino – toen gezongen door de stercastraat en nu 
door een countertenor – zal weinigen koud laten. De 
Venetiaan Vivaldi gasteerde met deze opera in het 
rivaliserende Rome tijdens het carnavalseizoen van 
1724. De kerkelijke staat was de bron van castraat
zangers omdat vrouwen er, anders dan in Venetië, 
niet mochten optreden. Om die reden bestond de 
oorspronkelijke cast uit uitsluitend mannen; zelfs 
de vrouwenrollen van Arianna, Leocasta en Fortuna 
werden door castraten gezongen. 

Oriëntaalse flair
De opera, gesitueerd aan het Byzantijnse keizershof 
in Constantinopel rond het jaar 500, verhaalt van 
machtsstrijd, verraad, visioenen en gemankeerde 
liefdes. Maar er is nog een andere aria die opvalt, die 
van de titelheld Giustino aan het slot van de tweede 
akte: ‘Ho nel petto un cor sì forte’ (Ik draag in mijn 
borst een sterk hart), geschreven voor altcastraat 
en voor violen, basso continuo én psalterium. Dit 
laatste instrument verleent de muziek een oriën
taalse flair. Vivaldispecialist Andrea Marcon en 
zijn orkest La Cetra komen weer met een barokke 
sterrencast in deze Nederlandse première van het 
werk.  wb 

Graupner – bijna Thomascantor in Leipzig
Als het aan de benoemingscommissie in Leipzig had 
gelegen, was niet J. S. Bach maar Christoph Graupner 
in 1722 benoemd tot Thomascantor (Telemann 
had toen al bedankt voor de baan). Maar Graupners 
werkgever, de landgraaf van HessenDarmstadt, 
was zich maar al te goed bewust van het unieke 
talent dat aan zijn hof rondliep; hij weigerde zijn 
toestemming voor de transfer naar Leipzig te geven. 
Graupner kreeg wel een loonsverhoging en bleef 
dus werkzaam in Darmstadt, waar vandaag nog 
steeds een schier onuitputtelijke schat aan briljante 
cantates van zijn hand op uitvoering wacht. 

Nederlandse Bachvereniging brengt ‘vierde genie’
Shunske Sato van de Nederlandse Bachvereniging 
koos vier cantates uit om, net zoals Händel deed 
in zijn Messiah, het hele levensverhaal van Christus 
te vertellen, van de geboorte tot de verrijzenis. Een 
unieke kans om kennis te maken met het vierde 
Duitse barokgenie, een componist die zonder enige 
twijfel een plek naast Bach, Händel en Telemann 
verdient.  jvdb 

 La Cetra Barockorchester & Vokalensemble Basel Shunske Sato

     Nederlandse Bachvereniging

€ 49 / KOR TING € 43€ 49 / KOR TING € 43
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Franco Fagioli in  
Porpora’s briljante  
Polifemo

Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic en 
Julia Lezhneva: een sterbezetting voor 
Polifemo van Nicola Porpora, Italiaan in 
Londen.

OUDE MUZIEK 6

ZAT 6 MEI 2023, 13.00 UUR

  Armonia Atenea
  George Petrou dirigent
 Aci  Franco Fagioli countertenor
 Ulisse   Max Emanuel Cencic 

countertenor
 Galathea  Julia Lezhneva sopraan
 Polifemo  Sreten	Manojlović bas
 Calipso  Sonja Runje mezzosopraan
 Narea  Rinnat Moriah sopraan

 PORPORA Polifemo

Porpora’s antwoord op Händel
In 1733 trok de Napolitaan Nicola Porpora 
naar Londen, om er op verzoek van een aantal 
operalievende aristocraten de strijd aan te binden 
met het operabedrijf van Händel. Italiaanse opera 
was in de Engelse hoofdstad immens populair, 
en voor het publiek – ook voor ons! – was die 
wedijver een zegen, want beide componisten 
werden uitgedaagd zichzelf te overtreffen. Polifemo 
is de laatste van Porpora’s Londense opera’s en 
vertelt het verhaal van de cycloop Polyphemus. De 
Griekse mythologie bood perfect bronmateriaal 
voor librettisten die geen zin hadden om vast te 
zitten aan Bijbelse of historische feiten. Bovendien 
was er veel ruimte voor magie en bovennatuurlijke 
effecten. 

Fagioli en Cencic in het voetspoor van Farinelli en 
Senesino
De Londense uitvoeringen van Polifemo waren een 
doorslaand succes. De London Daily Post had het 
over de grootste publiekstrekker van het seizoen. 
Dat lag misschien ook aan het feit dat Polifemo de 
opera was waarin de beroemde castraat Farinelli 
zijn Londense debuut maakte. Naast hem maakte 
Senesino, die andere superster, deel uit van de 
cast. Met countertenoren Franco Fagioli en Max 
Emanuel Cencic zijn we ook in het Amsterdamse 
Concertgebouw van vocaal vuurwerk verzekerd.  
 jvdb 

Franco Fagioli

     Julia Lezhneva

W I D M A N N

H I L L I

B U L S I N K

T U L V E

T O R S T E N S S O N

D E S S N E R

W A G E M A N S

R I H M

M A C M I L L A N

PRIJS PER CONCERT € 43  (Kortingsprijs € 38)

HEDENDAAGS1 € 49  (Kortingsprijs € 43)

ABONNEMENT € 193

5 concerten

Andrea von Melms Oberbaumbrücke

HEDENDAAGS

€ 49 / KOR TING € 43
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Widmanns  
reusachtige ARCHE

Na de Nederlandse première van Jörg 
Widmanns overdonderende opera Babylon 
in 2017 brengt de Matinee nu ARCHE naar 
Nederland. Karina Canellakis dirigeert.

Widmann – componist, 
klarinettist en dirigent

Met het Ensemble Modern demonstreert 
Jörg Widmann zijn affiniteit met muziek 
voor kleinere bezettingen – en zijn enorme 
stilistische spectrum. 

HEDENDA AGS 1

ZAT 12 NOV 2022 | 14.15 UUR

HEDENDA AGS 2

ZAT 10 DEC 2022 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Nationaal Kinderkoor
  Karina Canellakis dirigent
  Benjamin Goodson koordirigent
  Wilma ten Wolde koordirigent
  Sarah Brady sopraan
  Thomas E. Bauer bariton

 WIDMANN ARCHE (Nederlandse première)

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

    Bas van Putten in gesprek  
met Jörg Widmann

  Ensemble Modern
   Jörg Widmann klarinet en 

dirigent

 WIDMANN Liebeslied
 WIDMANN Quintett
 WIDMANN Air
 WIDMANN Freie Stücke
 WIDMANN  nieuw werk  

  (wereldpremière, mede moge
lijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee)

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

    Bas van Putten in gesprek  
met Jörg Widmann

Van Michelangelo tot Sloterdijk
Met het oratorium ARCHE (2017) schreef Jörg 
Widmann vijf jaar na de wereldpremière van zijn 
opera Babylon opnieuw een reuzenwerk voor een 
monsterbezetting. Rond de driehonderd musici 
mobiliseert hij voor dit opdrachtstuk, dat hij schreef 
voor de opening van de Hamburgse Elbphilharmo
nie; een groot bezet symfonieorkest, sopraan en 
bariton solist, twee koren en een kinderkoor. Ook 
op dichterlijkfilosofisch plan zet hij hoog in. De 
tekstbronnen reiken van Michelangelo tot Peter 
Sloterdijk en van Matthias Claudius tot Schiller, 
Heine en Nietzsche. 

Burleske vormen en nuchtere conclusie
Thematisch is ARCHE, met zijn centrale rol voor de 
zondvloed, verwant aan de opera. Het draait om de 
verhouding tussen de mens en God, die door een 
verwoestende natuurramp op het spel komt te staan. 
Wat stelt een schepper voor, die dit zijn kinderen aan 
 doet? Wat is een schepping waard waarin de mens 
behalve tot het hoogste van de liefde ook in staat is 
tot het laagste van de moord? Dat er geen antwoord 
komt, is de bron van alle menselijke vertwijfeling die 
in ARCHE met alle pieken en dalen aan de orde is. En 
die er vaak cabareteske en burleske vormen aan
neemt, voordat in het afsluitende Dona nobis pacem 
de nuchtere conclusie wordt getrokken dat de mens 
zelf verantwoordelijk is voor zijn lot.  bvp 

Liefde en absurditeit
Liebeslied is het kamermuzikale pendant van zijn 
orkestwerk Teufel Amor. Samen vormen ze een 
tweeluik over de liefde, volgens Widmann ‘para
dijs en slangenkuil’. Maar waar moet je Widmanns 
Kwintet plaatsen? De bezetting is een hommage 
aan Mozarts Kwintet in Es voor piano en blazers KV 
452, maar de vorm is romantisch Schumannesk; 
een keten van instrumentale miniaturen met deels 
sprookjesachtige, deels quasigeleerde titels. 
Verwunschener Garten staat naast Akkord-Etüde (mit 
Cantus Firmus)... Paradoxale instructies als ‘panisch, 
maar aarzelend’ en een Coda die ruim voor het ein
de komt, onderstrepen het absurdistische gehalte 
van het stuk.

Widmann-wereldpremière
In de Freie Stücke, geschreven voor de vijftigste 
verjaardag van zijn leraar Wolfgang Rihm: tien 
korte delen vol magische klankschimmen in het 
niemandsl and tussen aangeblazen lucht en toon, 
soms op stratosferische hoogten en in het zesde 
deel, ‘zwevend langzaam’, bijna als Ligetihommage.  
Air voor hoorn solo is volgens Widmann een 
‘natuurstuk over nabijheid en verte’. De hoornist 
projecteert zijn noten op een geopende vleugel  
met neergedrukt pedaal, waardoor het zangerig  
en virtuoos galmt als berg en dal. Het programma 
sluit af met een nieuw ensemblestuk, geschreven  
in opdracht van de ZaterdagMatinee.  bvp 
  

Karina Canellakis  Jörg Widmann

     Benjamin Goodson      Ensemble Modern

€ 43 / KOR TING € 38€ 49 / KOR TING € 43
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De oren afstellen  
met Bas Wiegers

Een zeer gevarieerd programma,  
met sopraan Katrien Baerts, dirigent  
Bas Wiegers en Asko|Schönberg:  
Bulsink, Hilli, Torstensson en Tulve.

Hannigan en de magie 
van Hildegard

Sopraan Barbara Hannigan brengt met 
de zusters Labèque op magische wijze 
de wereld van Hildegard von Bingen tot 
leven. 

HEDENDA AGS 3

ZAT 21 JAN 2023 | 14.15 UUR

HEDENDA AGS 4

ZAT 25 MRT 2023 | 14.15 UUR

  Asko|Schönberg
  Bas Wiegers dirigent
  Katrien Baerts sopraan

 HILLI Peach (Nederlandse première)
 BULSINK nieuw werk (wereldpremière)
 TULVE Lijnen
 TORSTENSSON Licks & Brains II

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

    Frederike Berntsen in gesprek 
met Wilbert Bulsink

  Barbara Hannigan sopraan
  Katia Labèque piano
  Marielle Labèque piano

   Electric Fields  a staged 
concert with lighting, sound and 
projection, of music by Hildegard 
von Bingen and others, 
reinvented and reimagined 
by Bryce Dessner and David 
Chalmin (Nederlandse première, 
mede mogelijk gemaakt door 
de Stichting Vrienden van de 
Matinee)

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Inleiding over Electric Fields

Bas Wiegers en de nieuwe muziek
De Volkskrant bestempelde hem onlangs als 
‘de groeibriljant onder de dirigerende veertigers 
in Nederland’. Aanleiding was een concert in de 
ZaterdagMatinee, waarin Bas Wiegers met het 
Radio Filharmonisch Orkest een zinderende 
uitvoering van Prokofjevs Zesde symfonie gaf. Deze 
keer begeeft Wiegers zich met Asko|Schönberg 
op het terrein dat als zijn specialisme geldt: 
de hedendaagse muziek. Het belooft een 
gevarieerde staalkaart te worden. Zo bedrijft de 
Estse Helena Tulve akoestische alchemie met 
invloeden uit Frans spectralisme, gregoriaans en 
oosterse muziek. Haar werk Lijnen, op teksten 
van de Vlaamse dichter Roland Jooris, grossiert in 
iriserende timbremengsels. 

Luisteren met Torstensson en Bulsink
Het concert sluit af met de labyrintische 
‘klassieker’ Licks & Brains II (1988) van de 
Nederlandse Zweed Klas Torstensson. Een 
wereldpremière is er van componist Wilbert 
Bulsink, die het publiek in zijn nog te schrijven 
werk wil uitnodigen tot contrasterende 
luisterhoudingen: “Ik houd van composities waarin 
ik mijn oren steeds opnieuw moet afstellen om te 
kunnen volgen waarnaar ik luister.”  jc 

Een avontuurlijke reis
Wat gebeurt er als Barbara Hannigan en 
componisten Bryce Dessner en David Chalmin zich 
met Katia en Marielle Labèque over de muziek van 
Hildegard von Bingen buigen? Een groot avontuur 
waarvan veel tot op het laatste moment in 
nevelen gehuld is, maar waarvan het resultaat op 
zijn minst verbluffend zal zijn. De zangeres en het 
pianoduo zullen er alles aan doen om de impact 
die de muziek van de Duitse abdis en mystica 
destijds had, te vertalen naar de eenentwintigste 
eeuw. 

De eerste bekende vrouwelijke componist
Vanaf het moment dat Hildegard von Bingen in 
1147 haar eigen vrouwenklooster had gesticht op 
de Rupertsberg in Bingen, zette ze haar visioenen 
op muziek, waarmee ze de eerste vrouwelijke 
componist werd van wie werk is overgeleverd. 
Daarbij wist ze de regels van het gregoriaans zo 
te herinterpreteren, dat ze de grootst mogelijke 
emotionele expressie bereikte. In Electric Fields 
krijgen deze muzikale visioenen gestalte met 
licht, soundscapes en projectie. En met fabuleuze 
uitvoeringen door Barbara Hannigan en het duo 
Labèque.  pj 

Bas Wiegers Barbara Hannigan

     Katrien Baerts      Katia & Marielle Labèque

€ 43 / KOR TING € 38 € 43 / KOR TING € 38
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James MacMillan  
dirigeert drie  
premières

Een concert, drie premières. James  
MacMillan dirigeert zijn Le grand inconnu, 
en wereldpremières van Wolfgang Rihm 
(solist: Georg Nigl) en Peter-Jan  
Wagemans.

HEDENDA AGS 5

ZAT 13 MEI 2023 | 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  James MacMillan dirigent
  Benjamin Goodson koordirigent
  Georg Nigl bariton

 WAGEMANS  Ombre/Marbre (opdrachtwerk 
NTR ZaterdagMatinee  
wereldpremière)

 RIHM  Terzinen an den Tod 
  (orkestversie; opdrachtwerk 

NTR ZaterdagMatinee  
wereldpremière)

 MACMILLAN  Vijfde symfonie  
  ‘Le grand inconnu’ 

(Nederlandse première)

  SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

    Frederike Berntsen in gesprek 
met PeterJan Wagemans

Grip in coronatijd
Ombre/Marbre van PeterJan Wagemans zou 
al in 2020 klinken, maar moest toen wegens 
coronamaatregelen uitgesteld. Voor zijn 
orkestwerk putte Wagemans inspiratie uit 
Victor Hugo’s gedicht Je suis fait d’ombre et de 
marbre. De daarin centraal staande metafoor 
van de wenteltrap associeert Wagemans met de 
coronatijd, met zijn levenscycli waar niemand grip 
op lijkt te hebben. 

Georg Nigl zingt een nieuwe Rihm
Als de Oostenrijkse sterbariton Georg Nigl noten 
van Wolfgang Rihm op de lessenaar zet, staat er 
doorgaans iets bijzonders te gebeuren. Wat in 
2015 begon met een indrukwekkend vertolkte 
titelrol in Rihms eenakter Jakob Lenz, resulteerde in 
een aantal speciaal voor Nigl geschreven liedcycli. 
Tijdens dit concert klinkt de première van de 
nieuwste cyclus die Rihm voor Nigl componeerde: 
Terzinen an den Tod.
James MacMillan brengt ook de Nederlandse 
première van zijn Vijfde symfonie. De ondertitel ‘Le 
grand inconnu’ verwijst naar het derde element van 
de heilige Drieeenheid: de Heilige Geest, aan wie 
de katholieke Schot in dit werk een ode brengt.  jc 

James MacMilan In seizoen 20202021 vierden het Groot 
Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest 
hun 75jarige bestaan. Als gevolg van de corona
epidemie verliep dat seizoen – het eerste seizoen 
van Benjamin Goodson als chefdirigent bij het 
koor, en het tweede van Karina Canellakis bij 
het orkest – volledig anders dan zij zich hadden 
voorgesteld. Door hun inzet, en zeker ook door 
het enthousiasme van de orkestmusici en 
koorleden, konden veel programma’s, al dan niet 
in aangepaste vorm, tóch plaatsvinden. Ook in 
seizoen 20212022 nog noodgedwongen met een 
klein publiek in de zaal, maar wel altijd voor de vele 
tienduizenden luisteraars en kijkers via radio of 
webcast. Het omvangrijke Carnival of Shades dat 
PeterJan Wagemans in opdracht van de Matinee 
voor de jubilerende ensembles schreef, werd 
wegens de coronaomstandigheden uitgesteld tot 
6 november 2021. “Dat Wagemans een grootse 
prestatie heeft geleverd, lijdt geen twijfel, net 
zomin als dat de uitvoering onder leiding van 
Antony Hermus om door een ringetje te halen 
was,” schreef Erik Voermans in Het Parool.
De twee nu nog bestaande radioensembles 
zijn uniek. “Onze beide ‘huisensembles’ zijn 
gespecialiseerd in een breed repertoire en 
hebben kennis en kunde plus de liefde voor 
nieuw repertoire in het bloed zitten,” aldus Kees 
Vlaardingerbroek, artistiek leider van de NTR 

ZaterdagMatinee, vol bewondering. “En dat merkt 
iedereen.” Daar is inderdaad niets te veel mee 
gezegd. Recensenten steken bij herhaling de 
loftrompet over het koor en het orkest.

 Bijzondere functie
In juni 1945 kreeg de Commissie voor de Radio
Omroep de opdracht 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 overeenstemming over de 
bijzondere functie van de radiogezelschappen. De 
eerste chefdirigent van het Radio Filharmonisch, 
Albert van Raalte, was er van meet af aan van 
overtuigd dat een radioconcert iets wezenlijk 
anders was dan ‘zomaar’ een concert in de zaal. 
En al in 1946 schreven J.J.F. Stokvis en Levinus 
van Looi in hun boek Radio Nederland, Een band 
tusschen den luisteraar en zijn Nederlandschen 
omroep: “Het radioconcert moet het publiek 
ook met die werken in aanraking brengen, die 
in de concertzalen niet zo gauw te hooren zijn. 
De concertzalen zijn nu eenmaal afhankelijk van 

Onze top-ensembles
Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor

€ 43 / KOR TING € 38
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“Het Radio Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor, onder leiding van James 
Gaffigan, weten in Ligeti’s overdadige 
partituur een ongekende transparantie 
en verfijning aan te brengen. (…) Ook de 
subtiliteiten van Ligeti’s instrumentatie 
komen fantastisch uit de verf.”
Rick van Veldhuizen, de Volkskrant, 27 november 2021
Ligeti Le grand macabre

commerciële resultaten en de radio is dat niet of 
liever gezegd: behoort dat niet te zijn! Daarom 
meende Van Raalte in den begintijd al goed te 
doen onbekende werken uit de klassieke literatuur, 
verder stiefmoederlijk behandelde werken van 
moderne componisten, voor de microfoon te 
moeten spelen.”

 Belang
Ook al is sinds eind jaren vijftig, en zeker 
sinds het ontstaan van de Matinee op de Vrije 
Zaterdag (nu: NTR ZaterdagMatinee) in 1961, 
gelukkig wél publiek bij de concerten aanwezig 
en heeft men de omroepstudio verruild voor 
de mooiste concertzalen van de wereld, het 

idee van Van Raalte heeft niets 
aan belang ingeboet. Het 

Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot 

Omroepkoor brengen 
nog altijd bijzonder 
geprogrammeerde 
concerten met 
vaak onbekende, 

concertant 
uitgevoerde 

opera’s, Nederlandse 
en wereldpremières 

en vormen het krachtig 
fundament onder de ZaterdagMatinee.

Het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest verzorgen daarnaast een aanzienlijk 

deel van de andere series met levende muziek 
op de radio, in de concerten die vanuit Utrecht 
en Amsterdam live op NPO Radio 4 worden 
uitgezonden. Bovendien werken zij mee aan 
bijzondere uitzendingen op radio en televisie, 
van Podium Witteman tot het jaarlijks terug
kerende NPO Radio 4 Kerstconcert. Ook in de 
concertreeksen Pieces of Tomorrow en The Living 
Room in Utrecht, de lunchconcerten in Hilversum 
en bij de BankGiro Loterij ZomerConcerten 
in Het Concertgebouw weten koor en orkest 
muziekliefhebbers van alle leeftijden te bereiken, 
ook een publiek dat anders niet zo gemakkelijk 
naar een concert zou gaan. Daarnaast verzorgde 
het orkest in 2018 de muziek in de film De dirigent 
en speelden het Groot Omroepkoor en het Radio 
Filharmonisch Orkest de Nations League Anthem 
in, de herkenningstune voor de wedstrijden van 
de UEFA. Kleinere ensembles uit koor en orkest 
werken sinds de 75ste verjaardag mee aan het 
langlopende NTRpodcastproject ‘Hilversumse 
Muziekschatten’, waarin zij speciaal voor de radio 
geschreven muziek uit het rijke omroeparchief na 
decennia weer tot leven wekken. Beide ensembles 
ontvingen in 2017 de prestigieuze Concertgebouw 
Prijs, en in 2020 de Gemeentespeld van de 
gemeente Hilversum.

 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 
onmisbare factor in het grote koorsymfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet alleen de 
koorpartijen in de opera’s, oratoria en cantates 
in de concertseries van de Nederlandse Publieke 
Omroep, het brengt ook acappellaconcerten in 
het Amsterdamse Concertgebouw, en in Utrecht 
in TivoliVredenburg en de Jacobikerk. Het jaarlijkse 
Groot Meezingconcert staat gepland voor juni 
2022: tijdens de heuse happening (met workshops 
vooraf) zingen het koor én zo’n twaalfhonderd 
liefhebbers meesterwerken.
In de omroepseries zingt het koor dikwijls 
hedendaags werk: vaak opdrachtwerken van 
Nederlandse componisten zoals Wagemans, 
Wagenaar, Wantenaar, Visman, Manneke, 
MomotenkoLevitsky en Roukens, en premières 
van werk van hedendaagse buitenlandse 
componisten, onder wie MacMillan, Unsuk 
Chin, Adams en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ 
twintigsteeeuwse componisten als Boulez,  
Stockhausen, Kagel, Ligeti en Messiaen. Op de 
palmares staan vele opera’s en koorwerken uit de 
negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. 
Uiteraard wordt daarbij samengewerkt met de 
beste orkesten: in de omroepseries doorgaans met 
het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van 
chefdirigent Karina Canellakis en gastdirigenten 
als Jaap van Zweden, Markus Stenz, Edo de Waart, 
James Gaffigan en Vladimir Jurowski. Ook met 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Het 
Koninklijk Concertgebouworkest bestaat een lange 

en zeer gewaardeerde samenwerking. De vele 
concerten met Bernard Haitink, Riccardo Chailly, 
Nikolaus Harnoncourt en Mariss Jansons maken 
deel uit van het collectieve muzikale geheugen van 
het koor. Een van de historische momenten was 
de Nederlandse première in 1964 van Benjamin 
Brittens War Requiem onder leiding van de 
componist zelf en Bernard Haitink.
De eerste officiële chefdirigent van het Groot 
Omroepkoor was Kenneth Montgomery. Na hem 
waren respectievelijk Robin Gritton, Martin Wright, 
Simon Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chefdirigent; elk 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. En sinds seizoen 
20202021 is Benjamin Goodson, die onder meer 
een geweldige A village Romeo and Juliet (december 
2018) van Frederick Delius en MacMillans 
Christmas oratorio (januari 2021) op zijn naam kan 
schrijven, de chefdirigent.
Ook op cd is het Groot Omroepkoor te horen in een 
veelzijdig repertoire: er zijn opnamen van werk van 
onder anderen Kurtág, Mahler, Wagner, Brahms, 
Bach, Benoit, Martin, Elgar, Rihm, Poulenc, 
MacMillan, Jeths, Rachmaninov en Van Gilse.

www.grootomroepkoor.nl
Vriend worden van het Omroepkoor? Kijk op  
www.vriendengrootomroepkoor.nl

“Voor het tweede [koorintermezzo] 
suggereerde Dallapiccola elektronische 
versterking, maar ook zonder maakte het 
als altijd hoogstaande Groot Omroepkoor 
met het Maarschalkerweerdorgel een 
overweldigende indruk.”  

Martin Toet, Place de l’Opera, 5 juni 2021
Dallapiccola Il prigioniero
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 Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest wordt sinds 
seizoen 20192020 geleid door de Amerikaanse 
chefdirigent Karina Canellakis. Haar voorgangers 
waren, na grondlegger Albert van Raalte (1945
1949), Paul van Kempen (19491955), Bernard 
Haitink (19571961), Jean Fournet (19611978), 
Willem van Otterloo (19621972), Hans Vonk 
(19781979), Sergiu Comissiona (19831989), 
Edo de Waart (19892004), Jaap van Zweden 
(20052012) en Markus Stenz (20122019). 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 Amerikaan James 
Gaffigan is sinds 2011 vaste gastdirigent.
Het orkest onderhoudt speciale contacten 
met de dirigenten die een belangrijke rol in 
zijn geschiedenis hebben gespeeld. Niet voor 

niets verleende het eretitels aan 
Jaap van Zweden (honorary 

chief conductor), Edo de 
Waart (eredirigent) en 

Bernard Haitink, die in 
december 2012 het 
beschermheerschap 
aanvaardde. De in 
oktober 2021 overleden 

Haitink, die helemaal aan 
het begin van zijn carrière 

chefdirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest 

was, vierde in 2014 en 2019 
respectievelijk zijn zestigjarig dirigentenjubileum 
en zijn afscheid van het Nederlandse podium 
niet toevallig met ‘zijn’ orkest, beide keren in 
de ZaterdagMatinee. Bij dat laatste optreden 
dirigeerde hij werk van Strauss en Bruckner. “Een 
concert van de buitencategorie,” zo omschreef 
Trouw deze historische gebeurtenis. “En ja, 
voorafgaand aan dat tumultueuze en emotionele 
einde, stond de muziek in het middelpunt van de 
belangstelling, precies zoals Haitink het wilde. Dat 
kwam nog altijd door hem, door de manier waarop 
hij het Radio Filharmonisch Orkest zinderende 

zachtheid ontlokte in de vijf Straussliederen.”
Meer dan welk ander Nederlands symfonieorkest 
speelt het Radio Filharmonisch Orkest muziek  
van dit moment; niet zelden betreft het premières 
van muziek die in opdracht van de omroepseries 
NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdag
concert wordt geschreven. Zo speelde het orkest 
(wereld)premières van componisten als Messiaen, 
Berio, Boulez, Henze, Carter, Loevendie, De Vries, 
Wagemans, De Raaff, Jeths, Rijnvos, Adams, 
Birtwistle, Adès, Francesconi, Glanert, Rihm, 
Widmann en Raskatov. Op verschillende labels 
verschenen vanaf de jaren zeventig legendarische 
grammofoonplaten en cd’s met dirigenten als 
Stokowski, Doráti, Fournet en De Waart. Met 
dirigent Mark Wigglesworth realiseerde het orkest 
een Sjostakovitsjserie. Met Jaap van Zweden 
legde het orkest een Brucknercyclus vast. Ook alle 
symfonieën en de opera Simplicius Simplicissimus 
van Karl Amadeus Hartmann – in seizoen 2013
2014 uitgevoerd in de NTR ZaterdagMatinee 
– zijn op cd verschenen. Onder leiding van James 
Gaffigan werden de zeven symfonieën van 
Prokofjev opgenomen. Ook verschenen opnamen 
van Goebaidoelina, Jeths, Rijnvos, Ketting en 
Wagner. De liveregistratie van Parsifal onder Jaap 
van Zweden werd onderscheiden met de Edison 
Klassiek 2012.
Mede door de registraties voor de Nederlandse 
Publieke Omroep treedt het Radio Filharmonisch 
Orkest op voor een livepubliek dat vele malen 
groter is dan een concertzaal ooit zal kunnen 
herbergen. Door de bijzondere programma’s en het 
grote publieksbereik is het Radio Filharmonisch 
Orkest een essentiële schakel in het Nederlandse 
muziekleven. In 2014 kreeg het orkest hiervoor 
een Edison Klassiek Oeuvreprijs toegekend.

www.radiofilharmonischorkest.nl  
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch 
Orkest? Zie www.radiofilharmonischorkest.nl/ 
vrienden-van-het-rfo

PAUL JANSSEN

Minder publiek in de zaal, maar meer luisteraars 
op Radio 4 dan ooit. Soms aangepaste producties, 
maar steeds grootse prestaties en uitvoeringen 
die een nieuwe blik bieden op gekend en ongekend 
repertoire. De NTR ZaterdagMatinee hield ondanks 
zware culturele tijden ook in seizoen 20212022 
stand als een baken van zinvolle programmering 
en concerten op het allerhoogste niveau. “We 
hadden al snel besloten zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke programmering te blijven,” zei 
artistiek leider Kees Vlaardingerbroek aan het 

begin van de coronacrisis. “Bovendien wilden 
we vasthouden aan de allerhoogste kwaliteit die 
de Matinee altijd geboden heeft en die de serie 
internationaal zijn goede naam bezorgd heeft.” Dat 
lukte; het leverde de concertserie eind 2021 de 
Schaunard Award op van Place de l’Opera.
“Te midden van de lockdowns, semilockdowns 
en voortdurend veranderende regelgeving 
ontpopte de NTR ZaterdagMatinee zich als een 
baken van hoop. Samen met zijn vaste partners 
– het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor – slaagde de concertserie erin vrijwel 
het gehele jaar liveconcerten in de Grote Zaal 
van het Concertgebouw te organiseren. Soms 
voor een klein plukje publiek, soms voor wat 
meer toeschouwers, soms voor een lege zaal, 
maar altijd voor een grote en groeiende groep 
luisteraars op NPO Radio 4,” zo vatte de operasite 
de prestatie van de ZaterdagMatinee samen, en 

“Nog een keer alsjeblieft, denk je na het 
horen van Thomas Larchers nieuwste 
pianoconcert.”
Maartje Stokkers, de Volkskrant, 22 mei 2021 – 
Larcher Pianoconcert (WP)

Volharding
en doortastendheid

DE MATINEE: 
BAKEN SINDS 1961

ONZE TOP-ENSEMBLES
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zo werd de prijs die al jaren uitgereikt wordt voor 
een “onderscheidende bijdrage aan de wereld 
van opera en muziektheater” ook een prijs “voor 
volharding en doortastendheid onder extreme 
coronaomstandigheden”. 
“Een bijzondere erkenning voor het hele team,” 
noemt Vlaardingerbroek de prijs. “Het was echt 
gekkenwerk. Wat de ene dag wel kon, was de 
volgende dag alweer onmogelijk. We moesten 
continu schakelen en telkens weer een plan B 
klaar hebben liggen. Maar we hebben ons kunnen 
handhaven. Mede dankzij extra geld van Radio 4, 
waardoor er meer mogelijkheden kwamen om ons 
online te manifesteren met webcasts.” 
Daardoor was het mogelijk de belangrijkste 
speerpunten van de internationaal geroemde 
concertserie eer aan te doen, ook met weinig of 
geen publiek in de zaal.

 Pijlers
Die speerpunten gelden al sinds het eerste concert 
van, toen nog, de Matinee op de Vrije Zaterdag op 
23 september 1961. Hoewel de VARA, destijds de 
sociaaldemocratische omroepvereniging, vooral 
nieuwe publieksgroepen wilde aanboren en de 
arbeiders op de net verworven vrije zaterdag 
klassieke muziek van topkwaliteit wilde bieden 
tegen een betaalbare prijs, pakte de eerste 
programmeur Hans Kerkhoff het ambitieuzer 
aan. Onbekend repertoire, concertante opera’s en 
vaak groot bezette Nederlandse en eigentijdse 
muziek werden de vier pijlers onder zijn artistieke 
beleid. En die zijn door de jaren heen bij andere 

roemruchte artistiek leiders als Kees Hillen en 
Jan Zekveld net zo succesvol gebleken. Ook 
Vlaardingerbroek maakt zich al jaren sterk voor de 
Nederlandse componist, voor grote opdrachten 
aan internationaal vermaarde componisten, 
voor de programmering van belangwekkende 
minder vaak uitgevoerde opera’s, voor ander 
zelden gehoord werk – ook uit de barok – en 
voor muzikale zaken die niet onopgemerkt en 
onbesproken mogen blijven.

 Huisensembles
Dat de NTR ZaterdagMatinee zo’n belangrijke 
culturele rol kan blijven spelen, heeft alles te 
maken met de twee huisensembles van de 
concertserie: het inmiddels ruim vijfenzeventig 
jaar bestaande Groot Omroepkoor en het even 
oude Radio Filharmonisch Orkest (RFO). Juist in de 
Matinee komt hun onschatbare waarde tot haar 
recht: er zijn geen grote ensembles in Nederland 
die zo veel risico en avontuur aangaan en zo veel 
spannende nieuwe muziek op het allerhoogste 
niveau kunnen brengen. Dat valt op. Zo was het 
een duidelijk statement dat de op 21 oktober 2021 
overleden Bernard Haitink, die van 1957 tot 1961 
chefdirigent was, voor zijn afscheidsconcert van 
de Nederlandse podia in de Matinee van 15 juni 
2019 juist voor het RFO koos. 

 Relaties
Die uniciteit en kwaliteit van de ZaterdagMatinee 
worden gelukkig allerwegen geroemd, ook in tijden 
dat beperkende coronaomstandigheden de 

programmering beïnvloeden. Zo noemde de gere
nommeerde internationale site operatraveller.com 
de uitvoering van Wagners Rheingold op authen
tieke instrumenten door Concerto Köln onder 
leiding van Kent Nagano ‘pure gold’. Ook in eigen 
land werd deze productie met de hoogste lof 
onderscheiden. NRC sprak van een ‘sensationele 
Rheingold’en ook de Volkskrant roemde een 
‘Wagner zonder brulboeien en loeiend orkest’.
Ook voor Vlaardingerbroek was dit een van 
de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. 
Daarnaast behoren de opera Fedora uit 1898 
van Umberto Giordano, het concert rond de 
vijfentachtigste verjaardag van Steve Reich en 
het concert rond de vijftigste verjaardag van 
sopraan en dirigent Barbara Hannigan tot de 
memorabele concerten van het afgelopen seizoen. 
Vooral omdat ze raken aan een ander belangrijk 
speerpunt van de ZaterdagMatinee: de hechte 
relatie met componisten en uitvoerend musici. Zo 
komt Valery Gergiev, die zijn Nederlandse debuut 
in de ZaterdagMatinee maakte, als het even kan 
elk jaar terug, bevestigen Lahav Shani en Pablo 
HerasCasado regelmatig de warme band en 
groeide de Roemeense sopraan Nelly Miricioiu 
ooit uit tot de ‘keizerin van de Matinee’, een rol die 
inmiddels weggelegd lijkt voor Lise Davidsen, die 
begin 2021 schitterde in ‘een aangrijpende Jenůfa’ 
(NRC). Ook componisten uit het nabije verleden en 
het heden zoals Benjamin Britten, Pierre Boulez, 
Karlheinz Stockhausen, John Adams, Willem Jeths, 
Unsuk Chin en Hans Abrahamsen kenden en 
kennen net als Reich de structurele belangstelling 
van de ZaterdagMatinee.

 Onmisbaar
Die relaties, inclusief opdrachten voor nieuwe 
werken zoals Traveler’s Prayer van Reich, het  
Vioolconcert van Francesco Coll en Carnival of Shades 
van PeterJan Wagemans, dat in november 2021 
eindelijk zijn door corona uitgestelde première kon 
beleven, kunnen mede tot stand komen door de 
genereuze steun van de Vrienden van de Matinee. 
Op bewonderenswaardige wijze helpt deze in 
2018 door trouwe luisteraars en concertbezoekers 
opgerichte stichting de ZaterdagMatinee het gat 
te dichten dat door het steeds verder terugtreden 
van het Fonds Podiumkunsten is ontstaan. “Je 
kunt heel boos worden over het feit dat het Fonds 
Podiumkunsten deze zaken nauwelijks meer 
subsidieert, maar daarnaast moet je meteen gaan 
kijken hoe dit op te lossen is,” zei Vlaardingerbroek 
eerder al. “De Vrienden zijn in dezen gelukkig een 
grote nieuwe speler.”
Bovendien dragen de Vrienden ertoe bij dat de 
ZaterdagMatinee ook in coronatijd niets hoeft 
in te leveren op de belangrijkste speerpunten. 
Ook de steun van Radio 4 en van het publiek is 
in tijden van pandemie van onschatbare waarde 
gebleken. Dat ditzelfde publiek zich ook massaal 
rond de radio schaart om niets te missen van 
de concerten – die ooit begonnen om de net 
verworven vrije zaterdag een culturele invulling te 
geven – zegt genoeg over de onmisbare plaats die 
de ZaterdagMatinee inneemt in het Nederlandse 
en internationale culturele leven.

PAUL JANSSEN

“Een concert dat als een van de 
hoogtepunten in de geschiedenis van de 
NTR ZaterdagMatinee mag worden 
beschouwd. En gezien de rijke historie van 
de mooiste concertserie ter wereld, is dat 
niet iets om lichtzinnig over te denken.”
Erik Voermans, Het Parool 20 november 2021 
Wagner Das Rheingold

“Het is nog niet zo lang geleden 
dat Telemann (1681-1767) als een 
oninteressante veelschrijver kon worden 
weggezet. Het herdenkingsjaar 2017 bracht 
daar verandering in met een aantal mooie 
concerten en albums. Wat goed dat de 
ZaterdagMatinee in het Concertgebouw 
doorgaat op de ingeslagen weg.”
Merlijn Kerkhof, de Volkskrant, 25 oktober 2021
Telemann Orpheus
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Uw steun is harder nodig dan ooit! Word Vriend of Genoot. 
Of overweeg de Stichting Vrienden van de Matinee op te nemen 
in uw testament. Kijk op www.vriendenvandematinee.nl

en waarborg het

karakter en de hoge 

van onze
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maar, als je je eraan overgeeft: volledig juist bedacht... 
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vonmelms.de

Als weinig anderen bouwt 
Jörg Widmann bruggen 
tussen ‘heden’ en ‘toen’. 
Zijn oude liefdes, Weber, 
Mendelssohn, Mahler, 
zijn intens verbonden 
met de wereld van nu, de 
werelden die hij iedere 

week, iedere maand schept. Een samensmelting van 
traditie en nieuw, zonder enige neiging tot imiteren. 
Megalomaan soms, maar ook verfijnd. Impulsief 

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

© 2022 Stichting Omroep Muziek / NTR ZaterdagMatinee, 
Hilversum

Alle rechten voorbehouden | Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij  
door druk, fotokopie, microfilm of enige andere manier, tenzij met 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgeefster.

Programmering en productie  
NTR Zaterdagmatinee
Productie Jaap Scherpenzeel, Anita Wijnen
Redactie/vormgeving programmaboekjes, internet  
Onno Schoonderwoerd
Radioredactie Myrthe van Dijk
Presentatie NTR ZaterdagMatinee, NPO Radio 4  
Hans Haffmans
Eindredactie NTR Radio 4 Carel den Hertog
Marketing en communicatie Marco van Es,  
Mary Fan Zandkamp
Financiële administratie Stichting Omroep Muziek
Casting consultant Christian Carlstedt
Artistiek leider Kees Vlaardingerbroek

De NTR ZaterdagMatinee is een productie van NTR, 
Stichting Omroep Muziek en NPO Radio 4, en wordt 
live uitgezonden op Radio 4. De radiouitzendingen 
zijn maximaal drie maanden terug te luisteren via  
de website van Radio 4. Een deel van de Matinees 
wordt geregistreerd voor beelduitzendingen op 
nporadio4.nl/live en het digitale themakanaal 
NPO 2 Extra. Ga voor meer informatie naar 
zaterdagmatinee.nl en nporadio4.nl/concerten.

Nieuwe werelden
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GOK & FRIENDS 1 19 NOV 14.15U
William Christie: uitbundige 
barok van twee jeugdvrienden
Les Arts Florissants, William 
Christie
HÄNDEL Zadok the priest
HÄNDEL The King shall rejoice
HÄNDEL Te Deum ‘Queen 
Caroline’
TELEMANN Die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu  P 44

RFO & FRIENDS II 2 26 NOV 14.15U
Stravinsky, Sibelius en een 
eerbetoon aan Otto Ketting
Radio Filharmonisch Orkest, 
Hannu Lintu, Ilya Gringolts
KETTING Vierde symfonie
STRAVINSKY Vioolconcert
SIBELIUS Tweede symfonie P 39

HEDENDAAGS 2 10 DEC 14.15U
Widmann – componist, 
klarinettist en dirigent
Ensemble Modern, Jörg Widmann
WIDMANN Liebeslied, Quintett, 
Air, Freie Stücke & nieuw werk (WP)
 P 59

OPERA 3 17 DEC 14.15U
Mascagni revisited: L’amico Fritz
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Andrea 
Battistoni, Saimir Pirgu, Anita 
Hartig, Franco Vassallo e.a. 
MASCAGNI L’amico Fritz P 25

OUDE MUZIEK 3 24 DEC 14.15U
Kerst met Vox Luminis
Vox Luminis, Lionel Meunier
werken van SCHÜTZ, HAMMER
SCHMIDT en ROSENMÜLLER P 53

RFO & FRIENDS I 3 14 JAN 14.15U
Een nieuw vioolconcert met 
Leila Josefowicz
Radio Filharmonisch Orkest, 
Karina Canellakis, Leila 
Josefowicz 
DE RAAFF Sfera (WP)
GRIME Vioolconcert (NP)
BRAHMS Tweede symfonie P 33

HEDENDAAGS 3 21 JAN 14.15U
De oren afstellen met Bas 
Wiegers
Asko|Schönberg, Bas Wiegers, 
Katrien Baerts
HILLI Peach (NP)
BULSINK nieuw werk (WP)
TULVE Lijnen
TORSTENSSON Licks & Brains II
 P 60

OPERA 1 10 SEP 13.00U
Bellini’s Norma: terug in 
Nederland
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Michele 
Mariotti, Venera Gimadieva, 
Salome Jicia, Piero Pretti e.a.
BELLINI Norma P 23

OUDE MUZIEK 1 17 SEP 14.15U
Leclair, de muzikale 
vredestichter
Le Concert de la Loge, Julien 
Chauvin, Emőke Baráth, Tim Mead
werken van LECLAIR, VIVALDI en 
CHÉDEVILLE P 51

RFO & FRIENDS I 1 24 SEP 14.15U
Een nieuwe Wantenaar voor 
Simone Lamsma
Radio Filharmonisch Orkest, 
Karina Canellakis, Simone 
Lamsma
WANTENAAR Vioolconcert (WP)
BRUCKNER Achtste symfonie P 30

RFO & FRIENDS II 1 1 OKT 14.15U
Con	brio:	Widmann,	Dvořák,	
Brahms
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Lahav Shani, Hilary Hahn
WIDMANN Con brio
DVOŘÁK Vioolconcert
BRAHMS Eerste symfonie P 38

OPERA 2 8 OKT 14.15U
Lise Davidsen verenigt Duitsland 
en Italië
Radio Filharmonisch Orkest, 
James Gaffigan, Lise Davidsen
VERDI, WEBER en WAGNER: aria’s 
en instrumentale delen P 24

OUDE MUZIEK 2 15 OKT 13.30U
Telemaco: de spectaculaire 
Alessandro Scarlatti
Concerto de’ Cavalieri, Marcello 
Di Lisa, Roberta Mameli, Rachel 
Redmond, Sara Mingardo e.a.
SCARLATTI Telemaco P 52

RFO & FRIENDS I 2 29 OKT 14.15U
Pierre-Laurent Aimard en Ravel
Radio Filharmonisch Orkest, 
Stéphane Denève, PierreLaurent 
Aimard
ABRAHAMSEN Vers le silence (NP)
RAVEL Pianoconcert voor de 
linkerhand
SCHMITT La tragédie de Salomé
 P 31

HEDENDAAGS 1 12 NOV 14.15U
Widmanns reusachtige ARCHE
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Nationaal 
Kinderkoor, Karina Canellakis e.a.
WIDMANN ARCHE (NP) P 58

Chronologisch overzicht 2022-2023
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2022-2023

RFO & FRIENDS I 5 15 APR 14.15U
Duivelskunstenaar Widmann
Radio Filharmonisch Orkest, Jörg 
Widmann, Gloria Rehm, Hans 
Wolters
WEBER Eerste klarinetconcert
WIDMANN Versuch über die Fuge 
(NP)
WIDMANN Fantasie
MENDELSSOHN Vijfde symfonie 
‘Reformatie’ P 36

OUDE MUZIEK 5 22 APR 14.15U
Bachvereniging: Graupners 
‘Messiah’
Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging, 
Shunske Sato
GRAUPNER Jauchzet ihr Himmel, 
erfreue dich Erde; Christus der 
uns selig macht; Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen & 
Ich bin die Auferstehung und das 
Leben P 55

RFO & FRIENDS II 5 29 APR 14.15U
Rond Haydns Honderdste 
symfonie
Radio Filharmonisch Orkest, 
Riccardo Minasi, Liya Petrova
GLUCK Don Juan
VIOTTI Vioolconcert nr. 22 in a
HAYDN Symfonie nr. 100 in G 
‘Militaire’ P 42

OUDE MUZIEK 6 6 MEI 13.00U
Franco Fagioli in Porpora’s 
briljante Polifemo
Armonia Atenea, George Petrou, 
Franco Fagioli, Max Emanuel 
Cencic, Julia Lezhneva e.a. 
PORPORA Polifemo P 56

HEDENDAAGS 5 13 MEI 14.15U
James MacMillan dirigeert drie  
premières
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, James 
MacMillan, Georg Nigl
WAGEMANS Ombre/Marbre (WP)
RIHM Terzinen an den Tod (WP)
MACMILLAN Vijfde symfonie  
‘Le grand inconnu’ (NP) P 62

GOK & FRIENDS 4 27 MEI 14.15U
Intiem koorwerk: Pärt, Poulenc 
en het Requiem van Fauré
Polyphony, Britten Sinfonia, 
Stephen Layton, Rachel 
Redmond, Matthew Brook
PÄRT Trisagion
POULENC Quatre motets pour un 
temps de pénitence
POULENC Salve Regina
VASKS Musica dolorosa
FAURÉ Requiem P 47

OPERA 6 3 JUN 13.00U
The Death of Klinghoffer – nog 
altijd actueel
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, John Adams, 
Elizabeth DeShong, Christopher 
Maltman, Etienne Dupuis e.a.
ADAMS The Death of Klinghoffer
 P 28

RFO & FRIENDS II 3 28 JAN 14.15U
Widmann en de laatromantiek
Radio Filharmonisch Orkest, 
James Gaffigan, Hannes Minnaar
WIDMANN Trauermarsch (NP)
MAHLER Eerste symfonie ‘Titan’
 P 40

OUDE MUZIEK 4 4 FEB 13.00U
Andrea Marcon en Vivaldi’s 
Giustino
La Cetra Barockorchester & 
Vokalensemble Basel, Andrea 
Marcon, Valer Sabadus, Anett 
Fritsch, Carlo Vistoli e.a.
VIVALDI Giustino P 54

GOK & FRIENDS 2 11 FEB 14.15U
Geestverwanten: Schumann en 
Verhulst
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Aapo 
Häkkinen
SCHUMANN Nachtlied
BACH/SCHUMANN Cantate Herr, 
gehe nicht ins Gericht, BWV 105
VERHULST Mis opus 20 P 45

GOK & FRIENDS 3 25 FEB 14.15U
The Sacred Veil van Eric Whitacre
Groot Omroepkoor, Eric Whitacre, 
Quirine Viersen, Nicolas van 
Poucke
NUMAN 3 Haiku
WHITACRE The Sacred Veil (NP)
 P 46

OPERA 4 4 MRT 13.00U
Liefde en dood: Castor et Pollux 
van Rameau
Orfeo Orchestra, Purcell Choir, 
György Vashegyi
RAMEAU Castor et Pollux P 26

RFO & FRIENDS II 4 11 MRT 14.15U
Romantiek van Tsjaikovski tot nu
Radio Filharmonisch Orkest, 
Markus Stenz, Nicola Benedetti
SIMPSON Vioolconcert (NP)
TSJAIKOVSKI Vierde symfonie P 41

RFO & FRIENDS I 4 18 MRT 14.15U
Valery Gergiev en de Russen
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Valery Gergiev, Kristóf 
Baráti
GOEBAIDOELINA Sprookjesgedicht
PROKOFJEV Eerste vioolconcert
RACHMANINOV Tweede symfonie
 P 35

HEDENDAAGS 4 25 MRT 14.15U
Hannigan en de magie van 
Hildegard
Barbara Hannigan, Katia & 
Marielle Labèque
Electric Fields  a staged 
concert with lighting, sound 
and projection, of music 
by HILDEGARD VON BINGEN 
and others, reinvented and 
reimagined by BRYCE DESSNER & 
DAVID CHALMIN P 61

OPERA 5 1 APR 14.15U
Canellakis	&	Janáček:	Het	sluwe	
vosje
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Karina 
Canellakis, Elena Tsallagova, 
Roland Wood, Markus Eiche e.a.
JANÁČEK Het sluwe vosje P 27
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Informatie 
en bestellen

  PASSE-PARTOUT 31 concerten 
Passe-partout  € 695 (u bespaart € 794)

  OPERA  6 concerten
Abonnement  € 312 (u bespaart € 42)
Losse kaarten  € 69 / Kortingsprijs € 62
Opera2, 4 en 6  € 49 / Kortingsprijs € 43

  RFO & FRIENDS I 5 concerten
Abonnement  € 193 (u bespaart € 28)
Losse kaarten  € 43 / Kortingsprijs € 38 
RFO & Friends I4  € 49 / Kortingsprijs € 43

  RFO & FRIENDS II 5 concerten
Abonnement  € 193 (u bespaart € 28)
Losse kaarten  € 43 / Kortingsprijs € 38 
RFO & Friends II1  € 49 / Kortingsprijs € 43

  GOK & FRIENDS 4 concerten
Abonnement  € 154 (u bespaart € 24)
Losse kaarten  € 43 / Kortingsprijs € 38 
GOK & Friends1  € 49 / Kortingsprijs € 43

  OUDE MUZIEK 6 concerten
Abonnement  € 255 (u bespaart € 39)
Losse kaarten  € 49 / Kortingsprijs € 43

  HEDENDAAGS 5 concerten
Abonnement  € 193 (u bespaart € 28)
Losse kaarten  € 43 / Kortingsprijs € 38
Hedendaags1 € 49 / Kortingsprijs € 43

Bij het maken van deze brochure gaan we ervan 
uit dat de concerten in seizoen 20222023 weer 
‘gewoon’ zullen plaatsvinden. Zoals voorheen kunt 
u een passepartout bestellen voor alle  
31 ZaterdagMatinees. Bij een passepartout 
komt de gemiddelde toegangsprijs op € 22,40 
per Matinee (een korting van ongeveer 53% ten 
opzichte van de prijs van 31 losse kaartjes). 
Abonnementen en passepartouts zijn niet 
persoonlijk. U kunt dus heel goed met anderen 
samen een passepartout of serie kopen. Als 
concerten door coronamaatregelen onverhoopt 
niet doorgaan, dan ontvangt u naar keuze geld 
retour, of een voucher voor een later concertbezoek.

Bestellen en verlengen van passe-
partouts en series

Vanaf dinsdag 1 maart 2022, 10.00 uur kunt 
u uw passepartouts en series verlengen voor 
concertseizoen 20222023. De verlengtermijn 
duurt tot en met donderdag 31 maart 2022.  
Na die datum vervalt het verlengingsrecht op  
een vaste stoel in een serie. 

U kunt series op drie manieren bestellen of 
verlengen:

   ONLINE  
Via www.concertgebouw.nl/ntrzaterdagmatinee 
kunt u uw huidige passepartouts of 
serieabonnementen verlengen. In bijgaande 
brief/mail kunt u lezen hoe u dat kunt doen. 
Hier kunt u ook nieuwe passepartouts of 
serieabonnementen (bij)bestellen. 
Voor deze service wordt € 2,50 per transactie 
gerekend; voor papieren kaarten rekent Het 
Concertgebouw € 4,00. Vergeet bij uw bestelling 
niet eventuele vouchers in te wisselen. Deze 
vindt u in uw account.

   TELEFONISCH  
Via de Concertgebouwlijn 020  6718345, 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Voor deze 
service wordt € 7,50 per transactie gerekend 
voor etickets of € 9,00 voor papieren kaarten.

   SCHRIFTELIJK  
Met de bestelbon uit deze brochure kunt u series 
bestellen of verlengen. Voor deze service wordt 
€ 7,50 per transactie gerekend voor etickets of  
€ 9,00 voor papieren kaarten. 

Bestellen van losse kaarten

De verkoop van losse kaarten voor concertseizoen 
20222023 start op woensdag 1 juni 2022, 10.00 
uur. 
U kunt losse kaarten op drie manieren bestellen:

   ONLINE  
Via www.concertgebouw.nl of  
www.zaterdagmatinee.nl  

   TELEFONISCH  
Via de Concertgebouwlijn (020  6718345, 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur)

   KASSA  
Voor de actuele openingstijden van de kassa  
kijkt u op www.concertgebouw.nl/contact 

Kortingen
De kortingstarieven op de losse kaarten 
gelden voor CJP, 65+ en abonnees van de 
ZaterdagMatineeseries (seriehouders wordt 
bij inloggen automatisch een aparte prijslijst 
getoond). Bij een aantal concerten zijn deze 
kortingsprijzen ook van toepassing voor 
tweederangs podiumplaatsen.

Belangrijke data
dinsdag 1 maart 2022, 10.00 uur: start verkoop 
voor verlenging van uw passepartout of serie(s) 
– voor iedereen die in seizoen 20212022 een 
passepartout of serie had
donderdag 31 maart: einde verlengtermijn passe
partouts en series
woensdag 1 juni 2022, 10.00 uur: start verkoop 
losse kaarten
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Bestelformulier
voor series en passepartouts 
seizoen 20222023

Algemene informatie

CORONA 
Kijkt u voor de actuele coronamaatregelen op 
www.concertgebouw.nl/corona

BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer Het Concertgebouw is 
bereikbaar per tram (lijn 2, 3, 5 en 12) en bus (347, 
357 en 397) of via metrolijn 52 (Noord/Zuidlijn) tot 
station De Pijp en vervolgens met tramlijn 3 of 12.    
Eigen vervoer In de omgeving van Het 
Concertgebouw geldt betaald parkeren. Voor de 
parkeergarage van QPark Museumplein kunt u bij 
de kassa en de garderobe kortingskaarten krijgen. 
U kunt ook gebruikmaken van P+R Olympisch 
Stadion of P+R RAI.
Voor verdere details: www.concertgebouw.nl/uw
bezoek/bereikbaarheid 

TOEGANG ZALEN
De deuren van de Grote Zaal gaan in de regel 
40 minuten voor aanvang open. Als u te laat 
bent, wordt u bij een passende onderbreking 
binnengelaten.

MUZIEK BELEVEN DOET U SAMEN
Muziek beleven in Het Concertgebouw doet u 
samen. Veel bezoekers willen optimaal van de 
muziek genieten door geconcentreerd en in stilte 
te luisteren. Wij vragen u daar rekening mee te 
houden.

MINDERVALIDEN / SLECHTHORENDEN
Het Concertgebouw is rolstoelvriendelijk. 
Naast de Hoofdentree bevinden zich diverse 
invalidenparkeerplaatsen. Het meenemen van 
hulphonden is toegestaan.

Bezoekers met een gehoorbeperking 
kunnen gebruikmaken van een systeem voor 
gehoorondersteuning. Vraagt u hiernaar bij de 
garderobe. Voor verdere details:  
www.concertgebouw.nl/uwbezoek/speciale
voorzieningen 

PROGRAMMAWIJZIGINGEN
Levende muziek is mensenwerk. Wijzigingen 
in de aangekondigde programma’s zijn daarom 
soms onvermijdelijk. De meest actuele informatie 
vindt u op concertgebouw.nl en zaterdagmatinee.
nl. Programmawijzingen geven u geen recht op 
restitutie.

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN
In het Concertgebouw zijn de Algemene 
Bezoekersvoorwaarden Concertgebouw NV  
van toepassing. Deze zijn te vinden op   
www.concertgebouw.nl/bezoekersvoorwaarden 
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s.v.p. invullen met blokletters 
of bestel online via www.concertgebouw.nl/series

voorletters/naam                                   m/v   

straat/huisnummer        

postcode/woonplaats       

telefoon        

e-mail         

geboortedatum          

Bestelt de volgende series

PASSE-PARTOUT voor 31 concerten X    € 695   €     

OPERA 6 concerten X    € 312   €    

RFO & FRIENDS I 5 concerten X    € 193   €  

RFO & FRIENDS II 5 concerten X    € 193   €  

GOK & FRIENDS 4 concerten  X    € 154   €   

OUDE MUZIEK 6 concerten X    € 255 €   

HEDENDAAGS 5 concerten X    € 193   €   

Is dit een verlenging van uw 
vorige serie of passepartout?

 ja        nee*

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

  Ik wil e-tickets (€ 7,50)
  Ik wil papieren kaarten (€ 9,00) 

  Ik verleen een eenmalige machtiging aan Het Concertgebouw N.V. 
om het totaalbedrag af te schrijven van mijn IBANrekening:

datum                 handtekening

Gelieve in een envelop te zenden aan: Het Concertgebouw N.V. 
Antwoordnummer 17902 1000 WR  Amsterdam (postzegel niet nodig)

Bestelformulier
voor series en passepartouts seizoen 20222023

Uw adresgegevens kunnen door de NTR 
Zaterdag Matinee worden gebruikt om u te 
informeren over eventuele programma
wijzigingen en om u op de hoogte te stellen 
van activiteiten en speciale aanbiedingen.

*  aankruisen wat van 
toepassing is

w i j Z i g i n g e n  v o o r b e h o u d e n

SEIZOEN 2022-2023
  
OPERA 1 10 SEP 13.00U
Bellini’s Norma: terug in Nederland
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Mariotti
  
OUDE MUZIEK 1 17 SEP 14.15U
Leclair, de muzikale vredestichter
Le Concert de la Loge, Chauvin, 
Baráth, Mead
  
RFO & FRIENDS I 1 24 SEP 14.15U
Een nieuwe Wantenaar voor 
Simone Lamsma
Radio Filharmonisch Orkest, 
Canellakis, Lamsma
  
RFO & FRIENDS II 1 1 OKT 14.15U
Con	brio:	Widmann,	Dvořák,	
Brahms
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Shani, Hahn
  
OPERA 2 8 OKT 14.15U
Lise Davidsen verenigt Duitsland 
en Italië
Radio Filharmonisch Orkest, 
Gaffigan
  
OUDE MUZIEK 2 15 OKT 13.30U
Telemaco: de spectaculaire 
Alessandro Scarlatti
Concerto de’ Cavalieri, Di Lisa
  
RFO & FRIENDS I 2 29 OKT 14.15U
Pierre-Laurent Aimard en Ravel
Radio Filharmonisch Orkest, 
Denève, Aimard
  
HEDENDAAGS 1 12 NOV 14.15U
Widmanns reusachtige ARCHE
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Nationaal 
Kinderkoor, Canellakis
  
GOK & FRIENDS 1 19 NOV 14.15U
William Christie: uitbundige 
barok van twee jeugdvrienden
Les Arts Florissants
  
RFO & FRIENDS II 2 26 NOV 14.15U
Stravinsky, Sibelius en een 
eerbetoon aan Otto Ketting
Radio Filharmonisch Orkest, 
Lintu, Gringolts
  
HEDENDAAGS 2 10 DEC 14.15U
Widmann – componist, 
klarinettist en dirigent
Ensemble Modern

  
OPERA 3 17 DEC 14.15U
Mascagni revisited: L’amico Fritz
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Battistoni
  
OUDE MUZIEK 3 24 DEC 14.15U
Kerst met Vox Luminis
Lionel Meunier
  
RFO & FRIENDS I 3 14 JAN 14.15U
Een nieuw vioolconcert met Leila 
Josefowicz
Radio Filharmonisch Orkest, 
Canellakis, Josefowicz 
  
HEDENDAAGS 3 21 JAN 14.15U
De oren afstellen met Bas Wiegers
Asko|Schönberg, Wiegers, Baerts
  
RFO & FRIENDS II 3 28 JAN 14.15U
Widmann en de laatromantiek
Radio Filharmonisch Orkest, 
Gaffigan, Minnaar
  
OUDE MUZIEK 4 4 FEB 13.00U
Andrea Marcon en Vivaldi’s 
Giustino
La Cetra Barockorchester & 
Vokalensemble Basel
  
GOK & FRIENDS 2 11 FEB 14.15U
Geestverwanten: Schumann en 
Verhulst
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Häkkinen
  
GOK & FRIENDS 3 25 FEB 14.15U
The Sacred Veil van Eric Whitacre
Groot Omroepkoor, Whitacre, 
Viersen, Van Poucke
  
OPERA 4 4 MRT 13.00U
Liefde en dood: Castor et Pollux 
van Rameau
Orfeo Orchestra, Purcell Choir, 
Vashegyi
  
RFO & FRIENDS II 4 11 MRT 14.15U
Romantiek van Tsjaikovski tot nu
Radio Filharmonisch Orkest, 
Stenz, Benedetti
  
RFO & FRIENDS I 4 18 MRT 14.15U
Valery Gergiev en de Russen
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Gergiev, Baráti

  
HEDENDAAGS 4 25 MRT 14.15U
Hannigan en de magie van 
Hildegard
Hannigan, Katia & Marielle 
Labèque
  
OPERA 5 1 APR 14.15U
Canellakis	&	Janáček:	
Het sluwe vosje 
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Canellakis, 
Tsallagova, Wood, Eiche e.a.
  
RFO & FRIENDS I 5 15 APR 14.15U
Duivelskunstenaar Widmann
Radio Filharmonisch Orkest, 
Widmann, Rehm, Wolters
  
OUDE MUZIEK 5 22 APR 14.15U
Bachvereniging: Graupners 
‘Messiah’
Koor en orkest van de Neder landse 
Bachvereniging, Sato
  
RFO & FRIENDS II 5 29 APR 14.15U
Rond Haydns Honderdste 
symfonie
Radio Filharmonisch Orkest, 
Minasi, Petrova
  
OUDE MUZIEK 6 6 MEI 13.00U
Porpora’s antwoord op Händel
Armonia Atenea, Petrou, Fagioli, 
Cencic, Lezhneva e.a. 
  
HEDENDAAGS 5 13 MEI 14.15U
James MacMillan dirigeert drie 
premières
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, MacMillan, Nigl
  
GOK & FRIENDS 4 27 MEI 14.15U
Intiem koorwerk: Pärt, Poulenc 
en het Requiem van Fauré
Polyphony, Britten Sinfonia, 
Layton, Redmond, Brook
  
OPERA 6 3 JUN 13.00U
The Death of Klinghoffer – 
nog altijd actueel
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Adams, 
DeShong, Maltman, Dupuis e.a.
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31 CONCERTEN IN
HET CONCERTGEBOUW
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