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De NTR ZaterdagMatinee is een productie van de NTR, Stichting Omroep Muziek en NPO Klassiek, en wordt 
live uitgezonden op NPO Klassiek. De radio-uitzendingen zijn maximaal drie maanden terug te luisteren via 
de website van NPO Klassiek. Ga voor meer informatie naar zaterdagmatinee.nl en npoklassiek.nl/concerten. 
Een deel van de Matinees wordt tevens geregistreerd voor beelduitzendingen op npoklassiek.nl/live en het 
digitale themakanaal NPO 2 Extra.
Op NPO Klassiek 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. NPO Klassiek neemt 
jaarlijks ruim driehonderd concerten live op, maar organiseert zelf ook drie concertseries: AVTROTROS 
Vrijdagconcert, NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert.
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De voorhoedepositie 
van de NTR ZaterdagMatinee

De muziek dat wonder is de veelzeggende titel 
van een gebundelde reeks schitterende essays 
van Matthijs Vermeulen. In zijn inleiding schrijft 
Vermeulen: ‘De macht der muziek is een denk-
beeld waaraan ik altijd gehecht ben geweest 
omdat het bij mij steunt op ondervindingen, welke 
niet betwistbaar zijn.’ Een prachtige gedachte 
die echter door niemand minder dan Luciano 
Berio wordt tegengesproken. In de partituur van 
zijn beroemde Sinfonia uit 1968-1969 komt de 
volgende regel voor: ‘music can’t stop the wars, 
can’t make the young older or lower the price of 
bread’. Een nog steeds uiterst actuele gedachte, 
gezien alle onrust, armoede en geweld in de 
hedendaagse wereld. Toch is ook voor Berio 
componeren meer dan een rationeel beheersbaar 
proces: ‘Vaak wanneer een werk af is en je er nog 
eens naar kijkt, ontdek je tot je verrassing dingen 
die je onbewust hebt gedaan.’ Over de ‘macht der 
muziek’ zijn Vermeulen en Berio het dus waar-
schijnlijk niet eens, maar zij erkennen beiden dat 
het scheppingsproces gedeeltelijk irrationeel, ja 
zelfs wonderbaarlijk genoemd kan worden.

Van dat wonderbaarlijke scheppingsproces 
regelmatig van nabij getuige te zijn is één van 
de meest fascinerende onderdelen van mijn 
werk als artistiek leider van de NTR Zaterdag-
Matinee. De Matinee is één van de belangrijkste 
opdrachtgevers aan componisten in binnen- en 
buitenland. Met financiële ondersteuning van de 

onvolprezen Vrienden van de Matinee schrijft een 
aantal spraakmakende componisten ook voor het 
Matineeseizoen 2023-2024 nieuwe partituren. 
De grandioze Zuid-Koreaanse componiste Unsuk 
Chin is er één van. Haar werk staat dit Matinee-
seizoen in het middelpunt. In creatief overleg met 
haar hebben wij opnieuw een aantal kernstukken 
uit haar oeuvre geprogrammeerd, waaronder haar 
betoverende opera Alice in Wonderland. Boven-
dien klinkt in de Matinee van 13 januari 2024 
de Nederlandse première van een groot nieuw 
orkestwerk van haar hand, dat mede in opdracht 
van de Matinee is gecomponeerd. Als wij op haar 
bestaande werken af mogen gaan, zullen wij 
opnieuw versteld staan van haar verbijsterende 
klankkleuren, opzwepende ritmen en originele 
melodiek. En hoeveel van Chins invloed gaan  
wij mogelijk horen in het nieuwe orkestwerk 
van haar protegé, de internationaal succesvolle 
Zuid-Koreaanse componist Donghoon Shin 
(Matinee van 27 januari 2024)? 

De Matinee besteedt dit seizoen ook een aantal 
malen aandacht aan de muziek van György Ligeti 
(1923-2006), die overigens één van Unsuk Chins 
belangrijkste mentoren is geweest. Het feit dat 
Ligeti een eeuw geleden werd geboren, was 
aanleiding de Nederlandse componiste Rozalie 
Hirs te vragen een hommage aan de grote 
Hongaarse meester te componeren (Matinee van 
16 december 2023).

Mijn hoofd duizelt bij de gedachte dat grootheden 
als George Benjamin, Thierry Escaich en Enno 
Poppe eigen werk komen uitvoeren. En bij de 
belofte van de nieuwe werken van Jan-Peter de 
Graaff, Willem Jeths, Magnus Lindberg, Richard 
Rijnvos en Klas Torstensson!

Telkens opnieuw proberen wij niet alleen nieuwe 
muziek te brengen, maar die ook in de juiste 
historische en muzikale context te plaatsen. Welke 
voorgangers zijn voor de hedendaagse meesters 
van speciaal belang geweest? Wat is het dan 
een voorrecht structureel samen te werken met 
het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor. Het RFO en het GOK hebben immers 
– evenals hun chef-dirigenten Karina Canellakis 
en Benjamin Goodson – zowel de eigentijdse 
muziek als de klassieke traditie ‘in het bloed’. Een 
warm welkom ook aan Stéphane Denève, vanaf dit 
seizoen vaste gastdirigent van het RFO!

Ook als het de uitvoeringspraktijk 
betreft, vindt u de Matinee in de 
absolute voorhoede. De Matinee met 
Das Rheingold door het op historische 
instrumenten spelende Concerto 
Köln was voor pers en publiek vorig 
seizoen een openbaring. Dit seizoen 
voert Concerto Köln – opnieuw geleid 
door Kent Nagano – Die Walküre 

uit. En hoe ‘anders’, fris en gedreven zal Raphaël 
Pichon Mendelssohns Elias laten klinken? 

Ook als het gaat om de ‘oude’ muziek zoekt de 
Matinee altijd het avontuur, of het nu gaat om 
de titels (ontdek bijvoorbeeld Graupners opera 
Dido!) of de wijze van uitvoeren (wereldster Franco 
Fagioli met een ongebruikelijk groot barokorkest in 
Händels Tolomeo).

Mede namens het Matineeteam sluit ik af met een 
woord van dank aan NPO Klassiek en zender-
manager Simone Meijer. Het grote belang dat de 
zender toekent aan Levende Muziek is de conditio 
sine qua non voor de kwaliteit van de Matinee.

Last but not least: zonder ons trouwe vaste publiek 
in de zaal en op de zender had de Matinee nooit 
kunnen worden wat zij is: ‘een unieke serie, 
toonaangevend in Europa’ (Raad voor Cultuur).

Wij zien u graag weer terug in het 
63ste Matineeseizoen!

Kees Vlaardingerbroek
artistiek leider NTR ZaterdagMatinee
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Simone Meijer

Maurits Haenen

Uitzending op NPO Klassiek
De NTR ZaterdagMatinee is een concert-

serie van de Nederlandse Publieke Omroep. Ieder 
concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 
Klassiek en www.npoklassiek.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 achtergrondinformatie, inter-
views met solisten, dirigenten en/of kenners van  
het repertoire.

Programmaboekjes en terugluisteren
Bij ieder concert biedt een programma-

boekje veel informatie over de muziek en de uit-
voerenden. 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 Zaterdag-
Matinee-uitvoering gedurende drie maanden 
terugluisteren via www.npoklassiek.nl/concerten. 
Op de zaterdagmiddagen zonder live concert  
maakt de NTR een keuze uit opvallende Matinee-
concerten uit het verleden. De complete uitzen-
dingen (dus inclusief gesprekken) vindt u onder  
het kopje ‘recente uitzendingen’ terug op  
www.zaterdag matinee.nl. Enkele concerten  
per jaar worden uitgezonden via het digitale  
tv-kanaal 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 rechtstreeks, te beluisteren 
in veel landen in de Europese Unie en daarbuiten. 
Wist u dat via NPO Klassiek en de zenders buiten 
Nederland ieder Matineeconcert vele tienduizen-
den luisteraars bereikt?

Podcast
In de podcast Sterren van de Zaterdag-

Matinee – een vervolg op de serie Markante  
Maestro’s – kunt u luisteren naar interviews met 
dirigenten of uitvoerenden uit recente NTR Zater-
dagMatinees. Luister op www.npoklassiek.nl/ 
podcasts/markante-maestros of in uw favoriete 
podcast-app.

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 kwar-
tier 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 programma-
boekjes 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!

  ntrzaterdagmatinee
 @zaterdagmatinee
 @ntrzaterdagmatinee

‘En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio 
u pleegt te bieden.’ Zo beëindigde minister-president Colijn op 11 maart 1936 
zijn naderhand berucht geworden radiotoespraak naar aanleiding van de 
hoogoplopende politieke spanningen in Europa.

De ogenschijnlijk onbetekenende slotzin zegt veel over Colijns inschatting van 
het toen nog jonge medium radio. De NTR ZaterdagMatinee bewijst echter 
sinds jaar en dag dat de omroep veel meer kan bieden. Ontspanning, plezier, 
natuurlijk, maar ook het genot van het onbekende én van het meebeleven van 
een ‘live event’, om een uitdrukking te gebruiken die Colijn niet snel zou bezigen.

In 1961 begon de Matinee als een concertserie plús radio-evenement om 
cultuur te bieden aan mensen die daar niet als vanzelf mee in aanraking zouden 
komen. Ook het publiek dat al graag concerten bezocht, kon ontdekken dat 
er méér is dan het standaardrepertoire. Inmiddels is de Matinee uitgegroeid 
tot een concertserie van internationale allure waarin de makers – musici en 
iedereen achter de schermen – compromisloos naar het allerbijzonderste 
streven.

De NTR ZaterdagMatinee gaat haar 63ste seizoen in. Gewoon wéér een jaar 
met een van de gulst bezette, meest oorspronkelijke muziekfeesten van 
Nederland. En: wat is het heerlijk om samen met het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Groot Omroepkoor, met andere ensembles, met dirigenten en 
solisten van naam of toekomstige wereldfaam zo’n mooie concertserie te 
presenteren, in de zaal, op de radio, en ook via livestreams op NPO Klassiek 
en NPO Start en in podcasts van NTR en NPO Klassiek zoals ‘Sterren van de 
ZaterdagMatinee’!

Genot en verdieping, ontdekking en herkenning – ze kunnen geweldig 
samengaan. Dat bewijst de NTR ZaterdagMatinee. Van Unsuk Chin en György 
Ligeti tot onbekende opera’s en onalledaagse barokmuziek: welkom in ons 
Verwonderland!

Simone Meijer Maurits Haenen
zendermanager NPO Klassiek directeur Stichting Omroep Muziek

NTR ZaterdagMatinee
op NPO Klassiek en internet

Het genot van méér
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De labyrintisch gelaagde
klankwerelden van 

De Koreaanse componist Unsuk Chin (1961) was een jaar of acht toen zij in haar 
geboortestad Seoul de film Gaslight van regisseur George Cukor zag. Meer dan 
de duistere noir-plot of het acteerwerk van Ingrid Bergman beklijfde de muziek 
die halverwege de film klinkt tijdens een pianorecital. Na maanden speuren 
ontdekte Chin dat ze de Sonate pathétique van ene Ludwig van Beethoven had 
gehoord. Van haar zuur verdiende spaargeld kocht ze onmiddellijk de partituur. 
Zoiets subliems, nam ze zich plechtig voor, wilde ze ooit ook zelf kunnen maken.

In die missie is zij ondertussen ruimschoots 
geslaagd, zou je kunnen zeggen. Want 

hoewel de oorspronkelijk beoogde pianosonate 
vooralsnog op zich laat wachten (wél 
schreef ze zes meesterlijke Études voor het 
instrument), behoort Chin nu tot de meest 
toonaangevende componisten wereldwijd. 
Niet voor niets klonk haar werk de afgelopen 
jaren veelvuldig in de NTR ZaterdagMatinee, 
waar ze komend seizoen componist in focus 
is. Maar liefst vier keer staat haar werk op 
de rol: zo zet Asko|Schönberg zich aan haar 
ensemblewerk Gougalōn en Graffiti en geeft het 
Radio Filharmonisch Orkest de Nederlandse 
première van een gloednieuw opdrachtwerk, 
waarvan op het moment van schrijven slechts 
de titel Alaraph ‘Ritus des Herzschlags’ bekend is. 
Bovendien klinkt er een herneming (nu op volle 
sterkte) van haar Pianoconcert, dat in november 
2020 noodgedwongen in een afgeslankte, 
coronabestendige bezetting ging.

Alice in 
Wonderland Ook op het programma: een 

semi-geënsceneerde uitvoe-
ring van Chins opera Alice in 

Wonder land, gebaseerd op Lewis Carrolls gelijk-
namige klassieker, waarmee zij in 2007 hoge ogen 
gooide bij de Bayerische Staatsoper. In de fonkelend 
geïnstrumenteerde partituur weerspiegelt Chin 
Carrolls raadselachtige droomwereld in een twee 
uur durende muzikale trip vol verhaspelde kinder-
liedjes en hallucinante klankeffecten. Een werve-
lende orkestrale spiraal verklankt Alice’s tuimeling 
in het konijnenhol. Op de maat van strijkersvelden 
vol glissandi hoor je haar als het ware krimpen en 
groeien als ze van de cake heeft gesnoept. Op 
andere momenten kruidt Chin haar partituur met 
absurdistische stijlverwijzingen. Zo kronkelt Carrolls 
waterpijprokende rups voorbij op Gershwin-achtig 
klarinetgejoel, grossiert de scène met de Hartenko-
ningin in Puccini-referenties, en verzandt Alice’s 
theekransje met de Mad Hatter in een dolgedraaide 
barokpastiche, compleet met hevig tremolerend 
klavecimbel. 

Unsuk ChinUnsuk Chin
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DE LABYRINTISCH GELAAGDE KLANKWERELDEN VAN UNSUK CHIN

 
Unsuk Chin in 2023-2024
23 sep Pianoconcert | RFO & FRIENDS I 1 | p 34
28 okt Graffiti | HEDENDAAGS 2 | p 59
28 okt	 	Gougalōn	| HEDENDAAGS 2 | p 59
13 jan  Alaraph ‘Ritus des Herzschlags’ (NP) | RFO & FRIENDS I 3 | p 36
1 jun Alice in Wonderland (NP) | HEDENDAAGS 4 | p 61

Chin

Ligeti Een opera naar Carrolls Alice in 
Wonderland. Met dat idee speelde ook 
Chins leermeester György Ligeti, wiens 

honderdste geboortejaar de Matinee komend 
seizoen gedenkt met uitvoeringen van onder meer 
Atmosphères, het Kammerkonzert en het 
Vioolconcert. We schrijven 1985 als Chin voor het 
eerst voet zet in Ligeti’s compostieklas aan de 
Hochschule für Musik in Hamburg. In haar koffer 
een aanbeveling van haar compositiedocent aan 
de Universiteit van Seoul, Sukhi Kang, die haar 
wegwijs maakte in de westerse moderne muziek, 
evenals de partituur van Spektra, een postserieel 
stuk voor drie celli waarmee ze een jaar eerder in 
Amsterdam de Gaudeamusprijs had gewonnen. In 
een interview met het Franse Festival d’Automne 
herinnert Chin zich het verdict van de meester: 
technisch gedegen, daar niet van, maar waarom 
schreef ze in hemelsnaam van die schoolse avant-
garde-imitaties? Eenmaal thuis verdween alles 
wat ze tot dan toe had gecomponeerd in de 
prullenbak.
Op de lange termijn bleek Chins studietijd bij Ligeti 
van onschatbare waarde. Van hem erfde zij haar 
feilloze compositie- en orkestratietechniek, haar 
gevoel voor muzikale ironie, haar voorkeur voor 
labyrintisch gelaagde klankwerelden en haar ver-
mogen het schijnbaar ongerijmde moeiteloos bijeen 
te brengen: sprookjes, microtonaliteit en Balinese 
gamelan in Akrostichon-Wortspiel (1991), nonsensi-
cale taalexperimenten, Oudchinese teksten, verwij-
zingen naar oude muziek en een encyclopedie aan 
zangtechnieken in Cantatrix Sopranica (2008).

Compositorische
crisis Toch zou het even 

duren, voordat Ligeti’s 
lessen hun vruchten 

afwierpen. Aanvankelijk zorgde zijn nietsontziende 
kritiek ervoor dat Chin jarenlang geen noot op 
papier kreeg. ‘In die tijd vond ik dat verschrikkelijk’, 
aldus Chin in een interview met VAN Magazine, 
‘maar achteraf bezien is het goed geweest. Zonder 
een gezonde artistieke crisis kom je als jonge 
componist niet vooruit.’
Chins muzikale verbeelding begon weer te 
stromen aan de Technische Universität Berlin, 

waar ze zich in 1989 inschreef voor een studie 
elektronische muziek. Net als bij de Franse 
spectralisten vertaalde haar kennismaking 
met elektronica zich in een dieper bewustzijn 
van akoestiek: in het bijzonder hoe timbres 
zijn opgebouwd uit boventoonspectra, en hoe 
klankkleuren zich gevolglijk laten componeren met 
louter instrumentale middelen. 

Zilverachtige 
mengklanken Een en ander laat zich 

beluisteren in de 
klankrijkdom van Chins 

soloconcerten (inmiddels staat de teller op zeven), 
waarin zij hypervirtuoze solopartijen steevast 
paart aan al even magistrale orkestraties. 
Illustratief zijn de wonderlijke schemertinten uit de 
openingsmaten van haar Vioolconcert (2001), het 
werk waarvoor haar in 2004 de prestigieuze 
Grawemeyer Award werd toegekend. Of neem het 
Klarinetconcert (2014, in 2016 te horen in de 
Matinee), waarin Chin de orkestklank oprekt met 
wasborden, spring veren, molens van vishengels 
en wijnglazen gevuld met water en azijn.
Startpunt van Chins imposante soloconcert  -
oeuvre is het Pianoconcert uit 1997. In het lang-
zame tweede deel behandelt Chin het orkest 
(uitgebreid met onder meer celesta, mandoline 
en een grote percussiesectie) als een akoestische 
toverdoos, waaruit ze steeds nieuwe zilverachtige 
mengklanken laat opstijgen. In het mechanische 
openingsdeel, een Escheriaanse puzzel van vier in 
elkaar grijpende drieklankmotieven, is het verlei-
delijk de invloed van Ligeti’s Études voor piano te 
horen.

Muziek van een 
streek die op  

geen landkaart 
te vinden is

In een YouTube-interview 
met de Britse musicoloog 
Jonathan Cross vertelt 
Chin over haar jeugd in 
Seoul, waar zij opgroeide 

als dochter van een presbyteriaanse predikant. 
Haar eerste muzikale ervaringen waren de gezan-
gen die ze hoorde in de kerk, waar ze zichzelf in 
verloren uurtjes piano en orgel leerde spelen. Later 
bood ook de radio van het gezin uitkomst. Gekluis-

terd aan een oude transistor maakte ze kennis 
met de muziek van Tsjaikovski, Brahms, Puccini  
en Stravinsky. Anderzijds was Chins jeugd door-
drenkt van traditionele Koreaanse muziek: de 
sjamanistische rituelen van haar buurvrouw, 
de dansmuziek en liederen van rondtrekkende 
toneelspelers, waarzeggers en kwakzalvers die en 
passant hun zelfgemaakte medicamenten aan de 
man probeerden te brengen.
Een kleine veertig jaar later zou Chin haar herin-
neringen aan deze straatartiesten vereeuwigen in 
de compositie Gougalōn (2009, vernoemd naar het 
Oudhoogduitse bronwoord voor de huidige term 
‘goochelen’). Wie exotische vermengingen van 
Oost en West vermoedt, komt 
bedrogen uit. Zonder letterlijk te 
citeren of rechtstreeks te ver-
wijzen, transformeert Chin haar 
muzikale herinneringen tot een 
volksmuziek van een streek die 
op geen landkaart te vinden is.
In het vijfdelige werk transfor-
meert zij het ensemble moedwillig 

tot een armetierig straatorkestje. In het openings-
deel markeren twee krassende violen de opening 
van het theatergordijn. Deel twee, ‘Lament of the 
Bald Singer’, is doortrokken van zigeunerecho’s: een 
geprepareerde piano speelt voor cimbalom, terwijl 
een snikkende viool en altviool de zanger uit de titel 
verklanken. Het vierde deeltje is een uitdragerij van 
slagwerkeffecten op lege flessen en soepblikken. 
Geraffineerde krakkemikkigheid.

JOEP CHRISTENHUSZ
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György Ligeti (1923-2006), geboren in een Transsylvaans provinciestadje, groeide 
uit tot een van de belangrijkste componisten van de twintigste eeuw. In 2023 
brengt de Matinee een klein eerbetoon aan de grote Hongaarse componist, die 
Hans Abrahamsen en Unsuk Chin tot zijn leerlingen telde.

In 2021 klonk in de Matinee Le Grand Macabre. 
Deze opera vormt een waterscheiding in Ligeti’s 

carrière. De componist verwerkt er angsten die 
hij in de Tweede Wereldoorlog en communistisch 
Hongarije opdeed. Maar de bizarre, zwarte satire, 
ook geïnspireerd door de duistere visioenen 
van Pieter Bruegel de Oude, zuigt hem leeg. Na 
voltooiing in 1977 kan hij zich er pas in 1982 toe 
zetten weer voluit muziek te schrijven.

Micropolyfonie Voordat hij in 1974 aan  
de opera begint, bezigt 

Ligeti geruime tijd een stijl van componeren die  
hij ‘micropolyfonie’ noemt. Met uiterste precisie 
noteert hij dicht opeengepakte, individuele 
melo dische lijnen. Zij vormen gezamenlijk 
‘klankwolken’, waarin kleuren opduiken en weer 
vervagen, waarin energie zich opbouwt, samen  balt 
en weer vervaagt. Een van zijn meest spraak-
makende composities uit die tijd is de Poème 
symphonique voor honderd metronomen. De 
wereldpremière vindt in 1963 plaats in Hilversum, 
tijdens de Gaudeamus Muziek week. In een 
recentelijk ontdekte registratie voor televisie (de 
uitvoering werd wel opgenomen, maar nooit 
uitgezonden, omdat de omroepbazen die niet 
geschikt achtten voor de kijkers) is te zien hoe 
formeel geklede performers de apparaatjes 
opwinden, aanzetten, en buigen voor een publiek 
van notabelen wanneer de laatste tik geklonken 
heeft. Vervolgens geeft een al even formeel 
geklede, dan veertigjarige Ligeti tekst en uitleg in 
het Duits, zo droog als maar mogelijk is, al kan hij 
een glimlach niet altijd onderdrukken...
De mengeling van droge humor en serieuze 
presentatie geven de uitvoering het karakter van 
een Fluxus-performance. Maar in muzikaal opzicht 
maakt de Poème deel uit van Ligeti’s onderzoek. 
Een web van onafhankelijk bewegende ritmische 
lijnen verdicht zich en dunt weer uit. In de wolk 

van ‘getik’ ontstaan en verdwijnen onderlinge 
verbanden. Het concept vloeit voort uit een jeugd-
herinnering: een verhaal over een huis vol klokken. 
Het sluit aan bij Ligeti’s fascinatie voor complexe 
mechanieken.
Uit deze periode stammen zowel Atmosphères als 
het Kammerkonzert. Atmosphères voor groot orkest, 
uit 1961, is een van de eerste werken waarin 
hij zijn techniek van micropolyfonie toepast. Hij 
gebruikt de titel al in 1958 voor een elektronisch 
werk, waarin hij sinusgolven wil stapelen, soms 
tot 48 lagen boven elkaar. Hij noemt het later Pièce 
électronique #3. Het komt niet verder dan een set 
instructies, wanneer blijkt dat het te complex is 
om het in een studio te realiseren. De Hongaar, 
inmiddels naar Duitsland uitgeweken, neemt het 
werk niet op in zijn officiële oeuvrelijst.
Het idee om texturen samen te stellen uit dichte 
klankstapelingen komt voor het eerst tot volle 
wasdom in Apparitions uit 1959 en vervolgens in 
Atmosphères uit 1961, dat Stanley Kubrick in zijn 
film 2001: A Space Odyssey zou opnemen. Ligeti 
beschrijft de techniek en het effect op de luiste-
raars als volgt: ‘De stemmen vormen individuele 
melodielijnen, met een eigen karakteristiek, een 
eigen tempo, ritme en contour. Bij een eerste 
keer beluisteren klinkt de muziek als een wirwar 
van uiteenlopende melodieën. Wanneer men de 
muziek beter kent, openbaart zich de innerlijke 
samenhang, het verborgen harmonische geraamte 
van de constructie.’
Atmosphères opent met een clusterakkoord dat 
zich uitspreidt over vijf octaven. Het volgende 
akkoord, alleen gespeeld op altviolen en cello’s, 
omspant ruim anderhalf octaaf. Daarna klinkt  
een cluster dat door alle instrumenten in het 
orkest gespeeld wordt. Daarin laat de componist 
beurtelings drie secties aanzwellen en weer in 
volume dalen. Hij bereikt er een verandering in 
timbre mee, en als luisteraar ervaar je dit alles  
als veranderende akkoorden.

Honderd jaar
György Ligeti
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Henri Rousseau, Le Rêve

 Ligeti in 2023-2024 
16 sep  LIGETI Kammerkonzert | HEDENDAAGS 1 | p 58
28 okt  LIGETI Pianoconcert | HEDENDAAGS 2 | p 59
16 dec  LIGETI Vioolconcert & Atmosphères, HIRS nieuw 

werk (WP) | HEDENDAAGS 3 | p 60

HirsLigeti

 C.Ph.E. Bach  Bellinii  
 Chin  Graupneri 

 Händel  Janáček  Laloi 
 Mendelssohn  Rameaui

 Scarlatti  Wagneri 

Minder dicht van structuur is het Kammerkonzert 
voor dertien instrumenten, dat Ligeti in 1970 
voltooit. Hij kiest voor een bijzondere bezet-
ting, met onder meer celesta, klavecimbel en 
Hammond orgel (al mag dat ook een harmonium 
zijn) en strijkkwintet. Opvallend is Ligeti’s aanduiding 
bij het derde deel Movimento preciso e meccanico, 
opnieuw een verwijzing naar zijn fascinatie voor 
mechanieken. Het geringere aantal instrumenten 
maakt individuele lijnen beter hoorbaar. Maar ook 
dit werk is een tollend en sprankelend weefsel.

Polyfone  
jodel Het aan de overzijde van de 

waterscheiding geschreven 
Pianoconcert (1985-1988) kent 

een moeizame ontstaans geschiedenis. Pas na vier 
jaar is Ligeti tevreden over het resultaat. Net als 
alle werken die hij later zal schrijven, verschilt dit 
werk sterk van Atmos phères en Kammerkonzert. In 
plaats van de dichte weefsels richt hij zich op 
andere muzikale vormen en invloeden. In het 
Pianoconcert verwerkte hij complexe ritmes. 
Enerzijds zijn dat gestapelde ritmes. Hij had die 
leren kennen door opnamen die etnomusicoloog 
Simha Arom bij de Aka, een pygmeeënvolk, gemaakt 
had. Anderzijds ontleent hij in elkaar draaiende 
ritmepatronen aan fractals. Door die benadering 
van ritme klinkt de muziek als een gecompliceerd 
mechaniek. In het lyrische Vioolconcert (voltooid in 
1993) ligt de nadruk op invloeden uit diverse 
volkstradities en toonhoogten die buiten 
het westerse getempereerde systeem 
liggen. In schetsen die hij voor het stuk 
maakt schrijft hij ‘Afrikaanse microtonali-
teit’ en ‘polyfone jodel’, opnieuw verwij-
zingen naar opnamen van de Aka. Hij 
verwijst naar vioolmuziek uit Noorwegen 

en Shetland, naar oneven ritmes uit de Balkan. 
Hij slaat een brug tussen de twee werken door het 
Pianoconcert te eindigen met een Presto luminoso, 
en het Vioolconcert te beginnen met een Vivacissimo 
luminoso.

Rozalie Hirs’ 
eerbetoon Ligeti drukt zijn eigen stempel 

op de muziek, maar hij gaat 
ook te rade bij de uitgebreide 

collectie platen met volksmuziek die hij heeft 
opgebouwd. Daar heeft zijn Nederlandse collega 
Rozalie Hirs in mogen grasduinen bij een bezoek 
aan Ligeti in Hamburg. ‘Ik ontmoette hem tijdens 
een festival dat het (Haagse) Koninklijk Conserva-
torium in 1996 aan hem wijdde,’ vertelt ze. ‘Ik ben 
lang door zijn muziek geïnspireerd geweest. Zijn 
Vioolconcert heeft grote indruk op me gemaakt. 
Toen ik hem in de gang aansprak, nodigde hij me 
uit naar Hamburg te komen. Daar heb ik veel met 
hem gesproken en naar wereldmuziek geluisterd. 
Net als hij ben ik geïnteresseerd in de wetenschap 
achter muziek, en in psychoakoestiek. Daarmee 
heeft Ligeti, met andere spectralisten, de muziek 
vernieuwd. Ik schrijf voor de Matinee een ode aan 
Ligeti. Die is niet zozeer geënt op zijn muziek, als 
wel op zijn open creatieve houding. Ik streef daarin 
een nieuwe muzikale taal na.’

RENÉ VAN PEER

  ‘Life, 
what is it 

but a 
dream?’

 C.Ph.E. Bach  Bellinii  
 Chin  Graupneri 

 Händel  Janáček  Laloi 
 Mendelssohn  Rameaui

 A. Scarlatti  Wagneri 

Eindeloze fantasie  
in de operaserie
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 ‘LIFE, WHAT IS IT BUT A DREAM?’

Wanneer wordt een verhaal een mythe? Wat is het verschil tussen een mythe en 
een sprookje? Is Alice’s Adventures in Wonderland een verhaal, een sprookje of 
een mythe? Lewis Carroll schreef zijn Alice in 1865. Waarschijnlijk is dit de eerste 
tekst die volledig op absurdistische logica is gebaseerd: ‘It takes all the running 
you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you 
must run at least twice as fast as that!’ Alice komt terecht in surrealistische 
bizarre werelden waarin dieren, speelkaarten en fabelwezens praten en van 
vorm veranderen, verschijnen en verdwijnen. Het komt allemaal neer op wat de 
ondoorgrondelijke Cheshire Cat tegen haar zegt: ‘We’re all mad here.’

‘We zijn hier allemaal gek. Ik ben gek. 
Jij bent gek.’ Op Alice’s vraag hoe 

de Cheshire Cat dit weet, antwoordt deze: ‘Dat 
moet wel, anders zou je niet hier zijn.’ Gek zijn 
hoort bij het normale leven – dat is een van de 
thema’s van het verhaal. Kinderlogica is anders, 
maar niet verkeerd. Niet de moraal zou het leven 
moeten bepalen, maar de ongebreidelde fantasie: 
‘Life, what is it but a dream?’ Daarmee werd Alice 
een iconisch sprookje, dat raakt aan een tijdloze, 
mythische dimensie.
De Zuid-Koreaans/Duitse componist Unsuk Chin 
schreef een opera op dit gegeven, die in 2007 
aan de Bayerische Staatsoper in München in 
première ging. Zij is niet de eerste die het verhaal 
dramatiseert. De oudste verfilming dateert al 
van 1903, en er volgden talloze theater- en 
operabewerkingen. Dat zegt ook iets over de 
tijdloze, universele zeggingskracht van Alice in 
Wonderland. Chin schreef een grootschalige, twee 
uur durende partituur, waarin zij de avonturen van 
Alice op de voet volgt.

Één wereld 
van goden 

en mensen
Om de vraag te kunnen 
beantwoorden of Alice in 
Wonderland inmiddels een 
mythe is, moeten we terug in 

de tijd. Wat is een mythe? Een verhaal waarin een 
bepaalde groep mensen zijn wezen, geschiedenis 
en identiteit uitdrukt, aldus de ‘officiële’ definitie. 
De Grieken deden dat met hun epen over de 
godenwereld, waarin de relatie tussen de goden 
en mensen centraal staat. Een prachtig voorbeeld 

daarvan is Les Boréades van Jean-Philippe Rameau, 
zijn zwanenzang uit 1763. De god van de noorden-
winden, Boreas, heeft twee zonen. De menselijke 
koningin Alphise zal met een van hen moeten 
trouwen. Maar Alphise wijst beide mannen af en 
kiest voor de oprechte liefde: die voor de mensen-
zoon Abaris. Dat wekt natuurlijk de stormachtige 
woede van de Boreadenfamilie op. Met een draai 
van zonnegod Apollo komt alles toch nog goed.
De Grieken zagen de mythe als de voortdurende 
haat-liefdeverhouding tussen de goden- en 
de mensenwereld. De Romeinen brengen 
die mythische dimensie meer down to earth. 
Maar: niet meteen. Het mythische oerverhaal 

van de Grieken is de Trojaanse oorlog, met de 
daaropvolgende omzwervingen van Odysseus. 
De Romeinen wilden ook zoiets, dus gaf keizer 
Augustus Vergilius de opdracht een parallelle 
sequel te schrijven: een die de mythische stichting 
van Rome als onderwerp moest te hebben. Niet 
de Griek Odysseus, maar de Trojaan Aeneas is 
de dolende held. Op zijn goddelijke missie naar 
Rome maakt hij een tussenstop in Carthago, waar 
zich een complexe liefdesaffaire met koningin 
Dido ontspint. We kennen het verhaal van Purcell 
en Berlioz, maar ook de Duitse barokcomponist 
Christoph Graupner, componist van de kleurrijke 
opera Dido, Königin von Carthago, hield zich met 
dit thema bezig. Al willen de mensen, onder wie 
Aeneas, onder de wil van de goden uitkomen, 
uiteindelijk moeten zij toch buigen voor hogere 
machten. Ook Graupners Aeneas verlaat zijn Dido, 
en zij pleegt eveneens zelfmoord.

In 1707, in hetzelfde jaar als Graupners 
Dido, zag ook Alessandro Scarlatti’s 
Il Mitridate Eupatore het licht. Hier is 
de mythische oudheid vervangen 
door de (mythische) geschiedenis. 
Mitridate, die vanuit Egypte zijn 
rechtmatige troon in Pontus aan de 
Zwarte Zee komt opeisen, heeft echt 
bestaan. Het historische personage 

Laodice was zijn zuster, maar hij trouwde ook 
met haar – de werkelijkheid is vaak krasser dan 
de fictie. In Tolomeo, Re d’Egitto uit 1728 grijpt ook 
Georg Friedrich Händel terug op de ‘werkelijkheid’. 
Hij voert de historische koning Ptolemaeus IX 
Soter II ten tonele – een voorouder van de bekende 
Cleopatra, die even reëel als legendarisch en 
mythisch zou worden.

‘Historische’ 
personages? Voor velen is de Bijbel geen 

mythe. ‘We’ zijn opgevoed 
met de gedachte dat 

Abraham en Mozes historische personages zijn. 
Zouden de koningen van het Oude Testament ook 
hebben bestaan? In 1846 schreef Felix 
Mendelssohn zijn oratorium Elias. De profeet van 
deze titel wil de dwalende Israëlieten op het rechte 
pad houden en leert de volgens hem heidense 
koningen een lesje. Dat we het bestaan van de 

Rameau

Wagner

Lalo

Chin

Bellini

C.Ph.E. Bach

A. Scarlatti

Mendelssohn

Janáček Händel

Graupner
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 ‘LIFE, WHAT IS IT BUT A DREAM?’

Opera en oratorium in 2023-2024
9 sep BELLINI Il pirata | OPERA 1 | p 26
30 sep RAMEAU Les Boréades | OUDE MUZIEK 1 | p 52
18 nov SCARLATTI Il Mitridate Eupatore | OUDE MUZIEK 2 | p 53
25 nov WAGNER Siegfried | OPERA 2 | p 27
23 dec MENDELSSOHN Elias | GOK & FRIENDS 2 | p 47
3 feb LALO Le roi d’Ys | OPERA 3 | p 28
24 feb GRAUPNER Dido, Königin von Carthago | OUDE MUZIEK 4 | p 55
16 mrt WAGNER Die Walküre | OPERA 4 | p 29
23 mrt JANÁČEK	Vĕc	Makropulos	| OPERA 5 | p 30
13 apr  C.PH.E. BACH | Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu |  

OUDE MUZIEK 5 | p 56
25 mei HÄNDEL Tolomeo, Re d’Egitto | OPERA 6 | p 31
1 jun CHIN Alice in Wonderland | HEDENDAAS 4 | p 61

figuren uit het Oude Testament niet kunnen 
bewijzen is één zaak, maar hoe zit het met Jezus?
Carl Philipp Emanuel Bach schreef het prachtige 
oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu in 
1774, maar zou de wederopstanding uit de dood en 
de daaropvolgende hemelvaart de laatste twijfelaars 
aan de historische Jezus over de streep trekken? 
Historie raakt ook in de Bijbel aan de mythe.

Noordelijke 
mythen Terwijl Mendelssohn op zijn 

Elias broedde, ontwikkelde 
Richard Wagner zijn ideeën 

over zijn mega-tetralogie Der Ring des Nibelungen, 
waarvan Die Walküre en Siegfried de middendelen 
zijn. Hij begon zijn hele project met de mythische 
held Siegfried. Wagner had een zeer uitgesproken 
opvatting van het begrip ‘mythe’: een mythe was 
voor hem een universele waarheid die zich in elk 
tijdsgewricht op een moderne, contemporaine 
manier manifesteert. Dat maakt de mythe 
moderner en actueler. Maar: opvallend genoeg 
gold dat eigenlijk al bij de oude Grieken. Voor 
Homerus en zijn medescribenten in de achtste 
eeuw voor onze jaartelling waren Odysseus, 
Orestes en Oedipus al minstens een half 
millennium oud. Voor de Griekse toneelschrijvers, 
drie eeuwen later, gold dat nog meer. De goden en 
helden waren geen dagelijkse realiteit, maar hun 
mythische betekenis was dat wel. Deze schrijvers 
transformeerden de oude verhalen al in een – toen 
– moderne vorm, met een zeggingskracht voor 
hun eigen maatschappij. 
Wagner doet eigenlijk het-
zelfde, met één groot verschil: 
 hij vervangt de mediterrane 
mythologie door de Noord-
west-Europese: geleende 
verhalen door die van ‘eigen’ 
bodem. De emancipatie van 
die zogenaamde eigen cultuur 
en het loslaten van de Grieks-
Latijnse wortels vonden volop 
navolging. In het kielzog van 
het Europese wagnerisme 
schrijft Édouard Lalo in de 
jaren 1875-1888 de opera 
Le roi d’Ys, gebaseerd op een 

oude Bretonse legende, waarin Ys de mythische 
hoofdstad van Cornouaille is. Zelfs de Latijnse 
Italianen zijn niet resistent tegen de Noord-
Europese mode. Il pirata van Vincenzo Bellini uit 
1826 was al gebaseerd op een gothic tragedy van 
een Ierse schrijver…

‘Am I the same 
that got up 

this morning?’
Is het nu overdreven  
om het verhaal van de 
Griekse Elina Makropulos, 
die al zo’n vierhonderd 

jaar in elk tijdsgewricht weer opduikt onder een 
andere naam maar met dezelfde initialen én met 
dezelfde tragische liefdesgeschiedenis, een moderne 
mythe te noemen? In de opera Vĕc Makropulos  
van	Leoš	Janáček	uit	1925	verschijnt	zij	als	Emilia	
Marty. E.M. vraagt zich bij elke gedaantever-
wisseling af wie zij eigenlijk is. Siegfried vraagt zich 
in het tweede bedrijf van Wagners gelijknamige 
opera, als hij mijmerend onder de lindeboom ligt 
en over zijn afkomst nadenkt, eveneens af wie hij 
nu in het diepste van zijn wezen is. ‘Who in the 
world am I?’ klinkt het in Alice in Wonderland. ‘Am I 
the same that got up this morning?’ Antwoorden 
op deze vragen zijn te vinden in de mythe.

WILLEM BRULS

 Abrahamsen  Chini
 Van Dun  Escaichi  

 Fagerlund  De Graaffi  
 Hirs  Jeths  Langaardi  

 Lindberg  Poppei       
 Rijnvos  Shin  Torstenssoni  

Nieuwe 
oogst
Nieuwe noten van en 
over de hele wereld
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een nieuw werk van Rozalie Hirs, de Nederlandse 
componist die een persoonlijke band had met 
Ligeti. Met haar achtergrond van chemisch 
ingenieur enerzijds, en haar voorliefde voor 
(psycho)akoestiek anderzijds, heeft Hirs een 
geheel eigen idioom ontwikkeld. De resultaten van 
haar klankonderzoek klinken overigens verre van 
koud of wetenschappelijk. Het werk van Hirs, die 
ook dichter is, wordt eerder door een dromerige 
zachtheid gekenmerkt. Ze noemt zichzelf een 
‘spectraal’ componist. Haar palet bevat alle 
mogelijke frequenties op het klankspectrum, niet 
alleen de toonhoogtes die vastgelegd zijn op de 
piano. In haar werk ontwerpt ze graag een nieuwe 
muzikale taal met een eigen grammatica. Voor het 
stuk dat ze voor het Radio Filharmonisch Orkest 
componeert, creëert ze nieuwe harmonieën vol 
boventonen.
Van de Duitse componist Enno Poppe, die dit 
hommageconcert ook dirigeert, klinkt de Neder-
landse première van het indrukwekkende Hirn, 
geschreven voor 29 blazers en 5 percussionisten. 
Een stuk over het brein als zetel van alles, niet 
alleen van het intellect, maar ook van hypnose, 
trance en drift.
Ook de Deense componist Hans Abrahamsen 

studeerde in de jaren tachtig bij Ligeti. Van hem 
worden de door hem bewerkte Drie stukken uit de 
Gitanjali-hymnen gespeeld. Tijdens de verschillende 
lockdowns ging Abrahamsen intensief luisteren 
naar het werk van Rued Langgaard, zijn in 1952 
overleden landgenoot. Hij viel toen voor diens 
Gitanjali-hymnen, een tiendelige pianocyclus die zijn 
titel ontleent aan een bundel prozagedichten van 
Rabindranath Tagore. Abrahamsen maakte van de 
laatste drie, overigens zeer verschillende stukken 
uit Langgaards cyclus een versie voor orkest.

Van Dun 
en Escaich De jonge Nederlandse compo-

nist en songwriter Thomas van 
Dun ontwikkelt zich ook als 

schilder. Melancholie, existentialisme, extase – 
emoties – staan in zijn werk centraal; hij voelt  
zich hoorbaar thuis in het kleurrijke idioom van 
Skrjabin, Ravel, Messiaen, Ligeti en Adams, maar 
heeft ook een duidelijk eigen, poëtische klankwe-
reld geschapen, met soms een goede ‘groove’. Hoe 
zijn (eerste) stuk voor Asko|Schönberg zal uitpak-
ken? Dat staat begin 2023 nog niet vast.
De Fransman Thierry Escaich is behalve componist 
ook een internationaal gevierd organist en een 

De NTR ZaterdagMatinee is al ruim zestig jaar een 
internationaal vlaggenschip van nieuwe muziek, waarin 
prominente componisten uit binnen- en buitenland 
nieuw werk presenteren. Komend seizoen biedt niet 
minder dan zes wereldpremières en acht Nederland-
se premières. Vijf van deze werken werden specifiek 
in opdracht van de Matinee gecomponeerd. Diverse 
rode draden lopen door al die nieuwe noten heen. Niet 
het minst de inspiratie van Györgi Ligeti, een van de 
opmerkelijkste figuren van de naoorlogse avant-garde, 
wiens honderdste geboortedag we in 2023 herdenken.

Ligeti en 
Chin in 

Wonderland 
Met zijn voorliefde voor het 
ongerijmde is het geen 
wonder dat Ligeti’s lieve-
lingsboek Alice’s Adventures in 

Wonderland van Lewis Caroll was. Jarenlang liep hij 
rond met het plan deze victoriaanse klassieker om 
te zetten in een muziektheaterwerk. Het kwam er 
helaas niet van. Des te mooier is het dat de in 
Berlijn gevestigde Zuid-Koreaanse componist 
Unsuk Chin, die in de jaren tachtig in Hamburg bij 
Ligeti studeerde, met haar eerste opera Alice in 
Wonderland de droom van haar leraar waarmaakte. 
Van epigonisme is hier geen sprake. Als Chin al iets 
van Ligeti geërfd heeft, dan is het zijn eigenzinnig-
heid. Zij schreef het libretto van de opera samen 
met de Amerikaanse toneelschrijver David Henry 
Hwang.
Het tijdschrift Opera noemde Chins rijk georkes-
treerde stuk, dat in 2007 in München in première 
ging ‘net zo anarchistisch en surreëel als het boek 
zelf’. De recensent van de Los Angeles Times vond 
de rijke instrumentatie alleen al genoeg om de 
aandacht van het publiek twee uur vast te houden. 
Dit seizoen is deze unieke opera voor het eerst in 
Nederland te horen.

Kent Nagano, die in München de première van 
Alice dirigeerde, leidt komend seizoen ook een 
concert waarin het gloednieuwe Alaraph ‘Ritus des 
Herzschlags’ van Chin op de lessenaars staat, een 
opdracht die de NTR ZaterdagMatinee samen met 
onder anderen de collega’s van Radio France ver-
strekte. Daarnaast speelt Asko|Schönberg onder 
leiding van Bas Wiegers ook Gougalōn – Scenes 
From a Street Theatre, een stuk over Chins herinne-
ringen aan het oude Seoul, en Graffiti, een van haar 
meest complexe en gelaagde partituren. En de lijn 
van meester en gezel mondt later in het seizoen 
uit in een stuk van de Zuid-Koreaanse componist 
Donghoon Shin, die masterclasses volg de bij 
Unsuk Chin. In een nieuw werk, gebaseerd op het 
gedicht Nineteen Hundred and Nineteen van W. B. 
Yeats over de Ierse oorlogen van het begin van 
de vorige eeuw, reflecteert Shin op onze eigen 
turbulente tijden.

Ligeti 
remembered In december vindt een 

bijzonder concert plaats 
rond de muzikale nalaten-

schap van György Ligeti. Op het programma staat, 
naast zijn eigen Vioolconcert en Atmosphères, ook 

Chin Hirs Poppe Van Dun

NIEUWE OOGST
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Luthéal Honderd jaar geleden bedacht de 
Belgische orgelbouwer en uitvinder 

Georges Cloetens de ‘luthéal’, een ingenieus 
mechaniek dat aan een piano kon worden 
toegevoegd en dat de snaren op diverse wijzen 
kon beïnvloeden. Plotseling werd de piano een  
luit, een klavecimbel of een Hongaars cimbalom. 
Maurice Ravel, die altijd geïnteresseerd was in 
organologische noviteiten, gebruikte de luthéal in 
de oorspronkelijke versie van zijn Tzigane en in de 
eenakter L’enfant et les sortilèges. 
De Nederlandse pianobouwer Evert Snel con-
strueerde een luthéal-mechaniek dat in elke vleugel 
van het type Steinway D kan worden ingebouwd, 
en dat tegenwoordig wereldwijd gebruikt wordt. 
Het inspireerde componist Jan-Peter de Graaff, 
die in zijn werk een grote fascinatie toont voor 
klankkleur en textuur, tot het componeren van een 
heus concert voor luthéal, het eerste in zijn soort. 
Daarin worden de specifieke mogelijkheden tot het 
creëren van nieuwe klankkleuren en -combinaties 
natuurlijk optimaal benut. De Graaff vertrekt van 
de klassieke pianoklank en laat het de luthéal 
langzaam maar zeker overnemen.
Het Concerto nr. 7 ‘Luthéal’ is een opdrachtwerk van 
de NTR ZaterdagMatinee en beleeft dit seizoen 
zijn wereldpremière. Aan de vleugel zit Hannes 
Minnaar, die behalve een briljant pianist ook een 
excellent organist is, en dus veel ervaring heeft 
met het werken met registers.

Italiaanse reis Na verschillende werken 
voor groot orkest en koor 

vond artistiek leider Kees Vlaardingerbroek dat het 
tijd was voor Willem Jeths om een substantieel 
werk voor het Groot Omroepkoor alleen te schrijven. 
Aangezien beide mannen uitgesproken italofielen 
zijn, ontstond het idee voor Viaggio italiano. 
Vlaardingerbroek maakte een selectie uit de 
reisverslagen van bekende en minder bekende 
Italiëreizigers die in het verleden de Grand Tour 
maakten. Diverse aspecten van Italië komen aan 
bod. Er zijn natuurlijk de gebruikelijke lofzangen 
op de schoonheid van het land, op de muziek 
en op de speelse erotiek. Maar er komen ook 
hekeldichters aan bod, die geen goed woord voor 
Italië overhebben. 
Opmerkelijk is het verhaal van de zieke jongeman 
Willem Carel Dierkens, die uit Den Haag naar Italië 
afreisde in de hoop er door de schoonheid genezen 
te worden. Het mocht niet zijn, Dierkens overleed 
in Padua in 1778. Het korte en aangrijpende 
Latijnse grafschrift dat zijn vriend en reisgezel 
Willem Hendrik van Nieuwerkerke voor hem 
schreef, is in de compositie verwerkt.
Begeleid door een piano en een (alt)hobo, die ook 
de reizigers voorstellen, worden de koorzangers 
zingend en sprekend, in diverse samenstellingen 
ingezet: mannenkoor, vrouwenkoor, gemengd en 
solistisch. 

bedreven improvisator. Zijn (derde) orgelconcert 
‘Quatre Visages du Temps’ uit 2017 bestaat 
uit vier ‘tableaux’, waarin verre echo’s uit de 
muziekgeschiedenis weerklinken, van een 
zeventiende-eeuwse passacaglia tot een walsje 
uit het Tweede Franse Keizerrijk. Maar het is 
vooral Escaich’s eigen, elektriserende idioom dat 
van dit concert een meesterwerk maakt. Een 
ideale combinatie met Bruckners Mis in f, waarin 
het orgel ook een belangrijke rol speelt.

Twee Finnen Ook uit 2017 stamt Drifts 
van de Finse componist 

Sebastian Fagerlund. Drifts is, na Stonework uit 
2015, het middendeel van een orkestrale triptiek 
over de natuurlijke elementen. Het derde deel, 
Water Atlas, beleefde zijn wereldpremière bij de 
NTR ZaterdagMatinee in 2018. Drifts, dat komend 
seizoen aan de beurt is, kan gezien worden als het 
langzame deel van de triptiek. Fagerlund noemde 
het zelf een ‘studie in langzame muziek’. Hij had 
sneeuwpatronen en zandvormen in zijn hoofd. De 
eerste tempoaanduiding is largo misterioso. Maar 
zoals vaker bij Fagerlund neemt het materiaal het 
over van de componist en vloeit het langzame 
begin over in een levendig energico. Maar de 
traagheid van het begin verdwijnt nooit helemaal, 
en uit dat contrast ontstaat de spannende 
zeggingskracht van Drifts.

Toen het Chicago Symphony Orchestra Fagerlunds 
landgenoot Magnus Lindberg vroeg een ‘serenade’ 
te schrijven, begon ook hij trage muziek te 
schetsen – verfijnd, zoals ook de serenades 
van Mozart en Tsjaikovski. Uiteindelijk werden 
die elementen onderdeel van een contrastrijk 
en enigszins duister, groot bezet orkestwerk. 
Lindberg voltooide het in 2020 en koos een titel in 
meervoud: Serenades.

Torstensson Dirigent Ingo Metzmacher 
keert terug naar Amsterdam 

voor onder andere de uitgestelde wereldpremière 
van City Imprints van de in Nederland wonende 
Zweedse componist Klas Torstensson. City Imprints 
was een opdracht van het Symfonieorkest van 
Göteborg, naar aanleiding van de vierhonderdste 
verjaardag van de stad in 2021. Göteborg is de 
belangrijkste Zweedse haven, vanwaar ontelbare 
schepen met migranten naar Noord-Amerika 
vertrokken. In City Imprints horen we sporen van het 
afscheid van de geliefden aan de kade, maar ook de 
mechanische geluiden van de scheeps werven en 
de arbeid van de steenhouwers, die de stad zo 
typeren. City Imprints verenigt ook Torstenssons 
Nederlands-Zweedse identiteit. Göteborg werd in 
de zeventiende eeuw naar het model van Jakarta 
opgebouwd, de stad die omstreeks dezelfde tijd 
door de Nederlanders werd gepland.

NIEUWE OOGST

Abrahamsen ShinFagerlund EscaichLindberg Torstensson
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De ZaterdagMatinee brengt sinds jaar en dag jonge musici van mondiale klasse 
 voor het voetlicht. ‘In coronatijd was het lastig hen te scouten en naar de Matinee  
te halen, maar nu kan dat weer’, aldus artistiek leider Kees Vlaardingerbroek.

De ZaterdagMatineetraditie heeft vele 
ontdekkingen opgeleverd. Zo maakten in de jaren 
tachtig dirigenten als Mariss Jansons (toen 40) 
en Valery Gergiev (34) tijdens een Matinee hun 
Nederlands debuut, en grote solisten als Nelly 
Miricioiu (32). Eerder al waren Plácido Domingo 
(30), Youri Egorov (30), Martha Argerich (27) en 
Itzhak Perlman (22) al jong graag geziene gasten 
in de programmering. Recentelijk werd duidelijk 
dat de Matinee met sopraan Lise Davidsen weer 
een wereldster in wording in huis had.

Ook het talent van Hannes Minnaar (te gast 
sinds 2016) werd snel onderkend, net als zijn 

De top van de toekomstRijnvos’ 
laatste 

continent
Sinds 2011 werkt Richard 
Rijnvos aan zijn eigen 
muzikale wereldkaart. 
In de groots opgezette 

orkestcyclus Grand Atlas (Représentation du monde 
universel en sept tableaux musicaux), is hij nu bij 
het laatste continent aangekomen. Australie is 
weliswaar het laatst gecomponeerde van de 
zeven, maar het komt in de cyclus, die van noord 
naar zuid loopt, op de vijfde plaats. Net als twee 

eerdere delen betreft het een opdrachtwerk 
van de NTR ZaterdagMatinee, dat dit seizoen 
voor het eerst zal klinken. In tegenstelling tot 
de opzwepende muziek in de belendende delen 
Afrique en Amérique du Sud, is Australie een rustig 
en contemplatief orkestwerk, geïnspireerd op 
het Australische rode woestijnlandschap en de 
muzikale tradities van de Aboriginals.

JAN VAN DEN BOSSCHE

 Hannes Minnaar

     Johan Dalene      Alexander Malofeev

NIEUWE OOGST

Rijnvos Jeths De Graaff

Nieuw in 2023-2024
28 okt VAN DUN nieuw werk (WP) | HEDENDAAGS 2 | p 59
4 nov TORSTENSSON City Imprints (WP) | RFO & FRIENDS I 2 | p 35
9 dec LINDBERG Serenades (NP) | RFO & FRIENDS II 2 | p 41
16 dec HIRS nieuw werk (WP) | HEDENDAAGS 3 | p 60
16 dec POPPE Hirn (NP) | HEDENDAAGS 3 | p 60
16 dec LANGGAARD/ABRAHAMSEN Drie stukken uit Gitanjali-hymnen (NP) | HEDENDAAGS 3 | p 60
13 jan CHIN Alaraph ‘Ritus des Herzschlags (NP) | RFO & FRIENDS I-3 | p 36
27 jan SHIN nieuw werk (NP) | RFO & FRIENDS II-3 | p 42
10 feb ESCAICH Derde orgelconcert ‘Quatre Visages du Temps’ (NP) | GOK & FRIENDS-3 | p 48
2 mrt FAGERLUND Drifts (NP) | RFO & FRIENDS II-4 | p 43
20 apr RIJNVOS Australie (WP) | RFO & FRIENDS I-5 | p 38
27 apr JETHS Viaggio italiano (WP) | GOK & FRIENDS-5 | p 50
11 mei DE GRAAFF Concert voor luthéal/piano (WP) | RFO & FRIENDS II-5 | p 44
1 jun CHIN Alice in Wonderland (NP) | HEDENDAAGS-4 | p 61
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     Tarmo Peltokoski      Mihály Berecz

PRIJS PER CONCERT € 71  (Kortingsprijs € 63,50)

OPERA-6 € 50,50  (Kortingsprijs € 44)

ABONNEMENT € 350

6 concerten

BELLINI
WAGNER

LALO
JANÁČEK
HÄNDEL

OPERA

OPERA

Ton van Os | 1982 | Untitled
OLIEVERF OP DOEK, 230 X 200 CM

wens bijzonder repertoire te spelen. Zo redde hij 
begin 2022 een ‘coronamatinee’ door in een leeg 
Concertgebouw met het Radio Filharmonisch 
Orkest het Pianoconcert van Viktor Ullmann 
te spelen; de rechtstreekse radio-uitzending 
werd veel beluisterd. Dit seizoen speelt hij de 
wereldpremière van het Concert voor piano/luthéal 
van de eveneens door de ZaterdagMatinee 
omarmde jonge Nederlandse componist Jan-Peter 
de Graaff.

Jong op het 
allerhoogste 

niveau
Nu is Hannes Minnaar niet 
de allerjongste meer en 
mag hij zich zelfs een 
internationaal gevestigd 

pianist noemen, jonge musici zoals Alexander 
Malofeev (*2001) en Mihály Berecz (*1997) zijn 
nog piepjong, vertelt Vlaardingerbroek, maar ‘zij 
spelen al op het allerhoogste niveau’. Zo 
kwam de naam van de Russische pianist 

Malofeev voor het eerst boven toen hij in 2014  
het Tsjaikovski-concours won, en zijn Hongaarse 
collega Berecz kwam internationaal onder de 
aandacht door het winnen van het concours Debut 
Berlin in 2017. Samen met het 22-jarige Finse 
fenomeen Tarmo Peltokoski, die in het voorjaar 
van 2022 bij het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest inviel voor Gergiev en er meteen een vast 
gastdirigentschap aan overhield, voert hij op 
2 maart Tsjaikovski’s Eerste pianoconcert uit. Ook  
de vrijwel even jonge Zweedse violist Johan Dalene 
(*2000) is iemand om in de gaten te houden, zegt 
Vlaardingerbroek stellig: ‘Hij is een van de echt 
groten van de toekomst’.

PAUL JANSSEN

Jong talent in 2023-2024
7 okt  Johan Dalene | RFO & FRIENDS II 1 | p 40
13 jan   Alexander Malofeev | RFO & FRIENDS I 3 | p 36
2 mrt   Mihály Berecz & Tarmo Peltokoski |  

RFO & FRIENDS II 4 | p 43
11 mei   Hannes Minnaar | RFO & FRIENDS II 5 | p 44

24 SEIZOEN 2023 - 2024 | 25| NTR ZATERDAGMATINEE



Albina Shagimuratova

     Giampaolo Bisanti      Elena Stikhina

De dramatische  
symfonicus Wagner: 
Siegfried

Het was een grote wens van chef-dirigent 
Karina Canellakis: Wagners Siegfried te  
dirigeren, het derde deel uit Der Ring des  
Nibelungen. Deze wens gaat in vervulling  
met een goed orkest en bijzondere solisten.

Opera 2
ZAT 25 NOV 2023, 11.00 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Karina Canellakis dirigent
 Siegfried  Stephen Gould tenor
 Mime  Ya-Chung Huang tenor
 Wanderer  Iain Paterson bas-bariton
 Alberich  Markus Brück bariton
 Fafner  Tobias Kehrer bas
 Brünnhilde  Elena Stikhina sopraan
 Erda  Judit Kutasi mezzosopraan
 Waldvogel  Gloria Rehm sopraan

 WAGNER Siegfried

Wagner ontpopt zich als een heus dramaticus
In Siegfried zet de componist de laatste stap in zijn 
ontwikkeling van romantische componist naar 
de ‘symfonicus’ van het door hem uitgevonden 
muziekdrama. Niet zonder humor, zoals blijkt uit 
de briljant-komische partij voor de Nibelung Mime, 
geschreven voor een pregnante karaktertenor. 
Uitgerekend in de tweede akte, waarin de 
orkestrale natuurevocaties de ontdekkingsreis 
van de jonge held Siegfried begeleiden, raakt 
Wagner in 1857 in een artistieke crisis. Na 
vingeroefeningen met Tristan en Meistersinger 
keert hij als volleerd en volbloed dramaticus terug 
naar de Ring om het derde bedrijf van Siegfried te 
voltooien. Een niet te versmaden uitdaging voor 
elke dirigent. 

Stephen Gould en Elena Stikhina
De Matinee verzamelde een bijzondere cast, met 
heldentenor Stephen Gould in de titelrol, die in 
dat befaamde derde bedrijf zijn ultieme geliefde 
Brünnhilde zal vinden, hier gezongen door de 
Russische sopraan Elena Stikhina. Een recensent 
schreef: ‘Stikhina heeft een bijzondere allure 
en valt op door haar combinatie van gloed en 
zeggingskracht, lichtheid en energie.’  wb 

Karina Canellakis  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Giampaolo Bisanti dirigent
  James Henshaw koordirigent
 Imogene  Albina Shagimuratova sopraan
 Gualtiero  Michael Spyres tenor
 Ernesto  Franco Vassallo bariton
 Goffredo  Jasper Leever bas

 BELLINI Il pirata

Belcanto! Een minder bekende Bellini
De Matinee heeft een flinke geschiedenis in 
het Italiaanse belcantorepertoire. Van Vincenzo 
Bellini klonken de laatste jaren La straniera en 
Norma. De Italiaanse dirigent Giampaolo Bisanti, 
muziekdirecteur bij de Opéra Royal de Wallonie, 
zal Il pirata muzikaal leiden. Hij trad al succesvol op 
in de Matinee: met Giordano’s (beduidend latere 
opera) Fedora.  

Revolutionair vernieuwende operastijl
Het verhaal van de ongelukkige liefde tussen 
Imogene en Gualtiero bood Bellini gepassioneerde 
en dramatische situaties, waarmee hij op een 
vernieuwende manier romantische personages 
op het toneel kon zetten. Revolutionair is ook de 
waanzinscène van Imogene aan het slot, na de 
brute terechtstelling van haar geliefde Gualtiero: 
‘O zon, verberg je / in de donkerste duisternis, 
/ houd de wrede bijl / weg van mijn ogen.’ 
Il pirata vormde de definitieve doorbraak voor de 
componist, temeer omdat hij hier voor het eerst 
samenwerkte met wat zijn favoriete librettist zou 
worden, Felice Romani. De première in 1827 in de 
Milanese Scala was meteen een overweldigend 
succes.  wb 

Bellini’s doorbraak: 
Il pirata

Giampaolo Bisanti dirigeert de weinig 
gespeelde Bellini-opera Il pirata. Albina 
Shagimuratova, een Bellini-, Rossini- en 
Donizettispecialist, vertolkt de veeleisende 
hoofdrol.

Opera 1
ZAT 9 SEP 2023, 13.00 UUR
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Judith van Wanroij Concerto Köln

Le roi d’Ys:  
de grote Franse opera 
van Édouard Lalo

De Hongaar György Vashegyi, die eerder dit 
seizoen Les Boréades van Rameau dirigeert, 
breekt een lans voor nóg een Franse opera: 
Le roi d’Ys van de laatromanticus Édouard 
Lalo.

Opera 3
ZAT 3 FEB 2024, 13.30 UUR

   Hongaars Nationaal 
Filharmonisch Orkest

  Hongaars Nationaal Koor
  György Vashegyi dirigent
 Le roi d’Ys  Nicolas Courjal bas
 Margared  Isabelle Druet mezzosopraan
 Rozenn  Judith van Wanroij sopraan
 Prins Karnac  Christian Helmer bariton
 Mylio  Cyrille Dubois tenor

 LALO Le roi d’Ys

Lalo’s (bijna) verzonken stad Ys
Hij is internationaal vooral bekend van zijn 
Symphonie espagnole voor viool en orkest, maar 
de Franse componist Lalo, geboren in Lille, 
schreef ook opera’s. Aan zijn grootste werk, Le roi 
d’Ys, werkte hij zo’n tien jaar en in 1888 vond de 
première plaats in Parijs. De opera gaat terug op 
een Bretonse legende over de kuststad Ys, die door 
de zee zou zijn verzwolgen. Twee koningsdochters, 
van wie één gedreven wordt door intense jaloezie, 
houden van dezelfde man. De versmade dochter 
neemt wraak door de sluizen te openen en de stad 
onder water te zetten, wat door een religieuze 
interventie wordt voorkomen. 

Echo’s van Bretonse volksmuziek en Lohengrin
Lalo’s orkestrale taal is suggestief en chromatisch, 
met heel soms echo’s van Wagner en diens 
Lohengrin, maar hij gebruikt ook Bretonse 
volksmuziek. Debussy schreef op basis van deze 
legende later zijn pianostuk La cathédrale engloutie. 
De Matinee brengt deze grote romantische titel 
uit het Franse repertoire die, vanwege het grote 
succes bij de première in Parijs, al meteen in 1888 
in Amsterdam werd uitgevoerd – toen in het 
Nederlands.  wb 

György Vashegyi

Kent Nagano brengt 
authentieke Walküre

Na het eclatante succes van Das Rheingold 
keren dirigent Kent Nagano en Concerto 
Köln terug met Die Walküre, het tweede deel 
van Der Ring des Nibelungen. Een authentieke 
uitvoering in het kwadraat...

Opera 4
ZAT 16 MRT 2024, 11.00 UUR 

  Concerto Köln
  Kent Nagano dirigent
   solisten worden op een later 

moment bekendgemaakt

 WAGNER Die Walküre
Concerto Köln duikt opnieuw in Wagner
Net als in Das Rheingold zoeken dirigent en orkest 
voor Die Walküre naar een orkestklank en een 
tekstinterpretatie die overeenkomen met de 
middelen en opvattingen van Wagners tijd. Dat is 
bij het gerenommeerde Concerto Köln, aangevuld 
met bijzondere musici en solisten, in goede 
handen. 

Het populairste deel uit Der Ring des Nibelungen
Van de vier delen van de Ring is Die Walküre het 
populairste, vooral omdat we hier kennismaken 
met de gloedvolle liefde van Siegmund en 
Sieglinde, een onfortuinlijk tweelingpaar dat 
uiteindelijk de held Siegfried op de wereld zal 
zetten, al zullen ze daar beiden voor sterven. De 
opera bevat ook de veruit bekendste melodie van 
de Ring, de martiale Walkürenrit aan het begin van 
de derde akte. Die Walküre ging in 1870, samen 
met Das Rheingold, in München in première op 
aandringen van koning Ludwig II, een fervent 
wagneriaan. Zes jaar later, in 1876, voerde de 
componist de hele tetralogie uit in Bayreuth.  wb 

Kent Nagano
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     Sally Matthews      Giovanni Antonini

Karina Canellakis  
covert De zaak  
Makropulos 

Met Vĕc Makropulos zet chef-dirigent  
Karina	Canellakis	haar	Janáček-cyclus	
voort. Wie de eerdere opera’s van deze 
bijzondere Tsjechische componist onder 
haar baton heeft gehoord, weet dat de 
verwachtingen hooggespannen zijn. 

Opera 5
ZAT 23 MRT 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepmannenkoor
  Karina Canellakis dirigent
	 	 Martina	Batič	koordirigent
 Emilia Marty  Sally Matthews sopraan
 Jaroslav Prus  Bo Skovhus bariton
 Dr. Kolenatý  Seth Carico bas-bariton
 Albert Gregor Magnus Vigilius tenor
 Vitek  Paul Curievici tenor
 Hauk-Sendorf  Arnold Bezuyen tenor
 Janek  Linard Vrielink tenor
 Kristina  Natalia Skrycka mezzosopraan

 JANÁČEK De zaak Makropulos

De top van de twintigste eeuw
Hoewel	Leoš	Janáček	pas	rond	zijn	vijftigste	echt	
begon met het schrijven van opera’s, behoren zijn 
muziekdramatische werken tot de belangrijkste 
van de twintigste eeuw. In zijn finale periode 
combineerde hij zijn klassieke ervaring met de 
invloeden van de Moravische en Boheemse 
volksmuziek en ontwikkelde hij zijn bijzondere 
spraakmelodie.

Sally Matthews als eeuwen voortlevende dame
De zaak Makropulos, die in 1926 in première ging, 
is	Janáčeks	voorlaatste	opera.	De	sopraan	Sally	
Matthews – die trouwens de titelrol van Unsuk 
Chins Alice in Wonderland in München creëerde – 
vertolkt het centrale personage van Emilia 
Marty, de vierhonderd jaar oude dame die steeds 
in een nieuwe gedaante voortleeft, maar nu 
eindelijk wil sterven. De componist vervlecht haar 
meeslepende verhaal op virtuoze wijze met een 
kafkaiaanse rechtszaak; alleen al daarmee is het 
het een unieke opera.  wb 

Karina Canellakis

Franco Fagioli in  
Händels opera Tolomeo
 

In Londen vierde Händel triomfen  
met zijn Italiaanse opera’s. De titelrol van 
Tolomeo componeerde hij voor de beroemde 
castraat Senesino. Dat wordt genieten, als 
de ster-countertenor Franco Fagioli deze rol 
vertolkt.

Opera 6
ZAT 25 MEI 2024, 13.30 UUR

  Kammerorchester Basel
  Il Giardino Armonico
  Giovanni Antonini dirigent
 Tolomeo Franco Fagioli countertenor
 Seleuce  Giulia Semenzato sopraan
 Araspe  Andrea Mastroni bas

 HÄNDEL Tolomeo, Re d’Egitto

Rivalen in liefde en macht
Georg Friedrich Händel dankte zijn Engelse succes 
deels aan de bijzondere solisten over wie hij kon 
beschikken. Tolomeo componeerde hij voor zijn 
favoriete sterrencast. De titelrol, geschreven voor 
een alt-castraat, werd gezongen door Senesino. 
De sopranen Francesca Cuzzoni en Faustina 
Bordoni namen de twee belangrijke vrouwenrollen 
voor hun rekening. De dames waren berucht, want 
een jaar eerder waren ze elkaar op het toneel in de 
haren gevlogen. Het verhaal ontspint zich tussen 
twee broers, Tolomeo en Alessandro, die rivalen 
zijn in de liefde en de macht. 

Franco Fagioli in het spoor van Senesino
De première van Tolomeo vond plaats in 1728, 
maar Händel bleef nog geruime tijd aan zijn 
compositie sleutelen. Een grootschaliger, herziene 
versie verscheen twee jaar later. De Matinee 
brengt de eerste uitvoering op oude instrumenten 
(met de oorspronkelijke grote orkestbezetting) 
van de 1730-versie. Het concert staat onder 
leiding van dirigent Giovanni Antonini, en 
barokliefhebbers kijken vanzelfsprekend ook uit 
naar de countertenor Franco Fagioli, die de rol van 
Tolomeo zal zingen en onder meer de prachtige 
aria ‘Torna sol...’ ten gehore zal brengen.  wb 

Franco Fagioli
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RFO & FR
PRIJS PER CONCERT € 44,50  (Kortingsprijs € 39,50)

RFO & FRIENDS I-4 € 50,50  (Kortingsprijs € 44)

ABONNEMENT € 199

5 concerten

MOESORGSKI/ 
SJOSTAKOVITSJ

CHIN
STRAVINSKY

TORSTENSSON
REGER

RACHMANINOV 
STRAUSS 
MAHLER

ROUSSEL
RIJNVOS

RAVEL

RFO & FRIENDS I

Ton van Os | 1992-1993 | Untitled
ACRYL OP DOEK, 200 X 200 CM

Stéphane Denève is de nieuwe vaste gastdirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest. Als opvolger 
van James Gaffigan geeft hij acte de présence met 
een geheel aan Poulenc gewijd concert (21 oktober) 
en een programma met Ravels Daphnis et Chloé en 
Australie van Richard Rijnvos (20 april).
‘Een perfecte match’ – zo noemde het Radio 
Filharmonisch Orkest Denèves aanstelling tot 
vaste gastdirigent. Zelf is de Franse maestro ervan 
overtuigd dat ‘het rijke DNA van dit orkest’ volledig 
overeenkomt met zijn ‘passie voor kleurrijk, modern 
en vol overgave musiceren’. 
Mooie woorden natuurlijk, maar de kern van waar-
heid is dit keer echt groot. Denève heeft bewezen 
dat hij het beste uit dit orkest naar boven kan 
halen. In het Franse repertoire is hij een feno-
meen; bij velen ligt de wereldpremière van Thierry 
Escaich’ La nuit des chants (2018) met altviolist 
Antoine Tamestit nog vers in het geheugen. Maar 
denk ook aan de gepassioneerde manier waarmee 
hij in oktober 2022 het orkest voorging in kleur-
rijke uitvoeringen van Ravels Pianoconcert voor de 
linkerhand en muziek van Hans Abrahamsen en 
Florent Schmitt.

‘Dirigeren is een vorm van verslaving’, zegt de 
dirigent, wiens ster de afgelopen tien jaar ook in 
Nederland snel is gerezen. In 2014 stond hij voor 
het eerst voor het Radio Filharmonisch, en al in 
2013 maakte de huidige chef van het St. Louis 
Symphony Orchestra en Brussels Philharmonic 
indruk bij het Koninklijk Concertgebouworkest met 
een verpletterende uitvoering van Frank Martins 
Golgotha. 
Het geheim van de man die het vak mede in de 
vingers kreeg als assistent-dirigent van Georg 
Solti is eenvoudig, meent hij zelf: ‘De liefde voor 
muziek moet iets kinderlijks hebben. Ik bewonder 
mensen die dat kleine meisje of jongetje nog in zich 
hebben. Zij koesteren die onderliggende eenvoud 
in muziekmaken die ik subliem vind.’
‘Ik houd van natuurlijke musici’; nóg een manier 
om zijn streven te verwoorden. ‘Mensen zoals (de 
dirigent) Carlos Kleiber, die de muziek als vanzelf-
sprekend laten stromen, die de natuurlijke patro-
nen van muzikale frases volgen alsof ze zingen: 
dát is waar ik naar streef.’

PAUL JANSSEN

‘De liefde voor muziek moet iets kinderlijks houden’

   

DENÈVE
STÉPHANE   

DENÈVE
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Sunwook Kim

Max Reger 150 jaar

Topdirigent Ingo Metzmacher, altijd  
goed voor fabuleuze uitvoeringen, zet met 
Torstensson en Reger twee componisten 
naast elkaar die meer aandacht verdienen.

RFO & Friends I 2
ZAT 4 NOV 2023, 14.15 UUR

   Radio Filharmonisch Orkest
   Ingo Metzmacher dirigent
   Marc-André Hamelin piano

 TORSTENSSON  City Imprints (wereldpremière)
 REGER  Pianoconcert

    SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

    Frederike Berntsen in gesprek 
met Klas Torstensson

Hamelin – pleitbezorger voor Regers Pianoconcert
De honderdvijftig jaar geleden geboren Max Reger 
is vooral onder organisten een gevierde naam, 
maar ook zijn orkestwerken en soloconcerten 
dragen al het goede van de late romantiek in zich. 
Duivelskunstenaar Marc-André Hamelin is een 
van de weinige pianisten die zich wagen aan het 
even prachtige als lastige Pianoconcert. Volgens 
een recensent van zijn cd-opname ‘verwerkt [hij] 
de extreem veeleisende pyrotechniek op absoluut 
adembenemende wijze’.

Torstenssons Scandinavische ruigheid
Ook City Imprints van de Nederlands-Zweedse 
componist Klas Torstensson is een groots 
bezette tour de force. Het stuk, waarin zijn ruige 
Scandinavische achtergrond zoals in al zijn werk 
een rol speelt, schreef hij in 2021 voor het vier-
honderdjarig bestaan van de stad Göteborg. 
Aangezien de beoogde eerste uitvoering vanwege 
corona moest worden uitgesteld, mag de Zaterdag-
Matinee nu de wereldpremière verzorgen. Een 
componist die Scandinavische klankpracht, 
Hollandse nuchterheid en tonale zangerigheid 
verenigt tot een unieke hedendaagse stem.  pj 

Ingo Metzmacher

     Marc-André HamelinKarina Canellakis en Radio Filharmonisch Orkest

€ 44,50 / KOR TING € 39,50 € 44,50 / KOR TING € 39,50

  Radio Filharmonisch Orkest
  Karina Canellakis dirigent
  Sunwook Kim piano

 MOESORGSKI/
 SJOSTAKOVITSJ  Ouverture ‘Dageraad op  

de rivier Moskva’  
uit Chovansjtsjina

 CHIN Pianoconcert
 STRAVINSKY Le sacre du printemps

Het Pianoconcert: ‘vintage’ Unsuk Chin
Unsuk Chin – dit seizoen centrale componist bij 
de ZaterdagMatinee – schreef tot nog toe zeven 
soloconcerten, met het Pianoconcert uit 1997 
als meesterlijk vertrekpunt. In november 2020 
was dit werk reeds in de Matinee te beluisteren, 
toen noodgedwongen in een coronabestendige 
bezetting, uiteraard met toestemming van 
de componiste. Nu klinkt Chins verfijnde 
orkestratiekunst in haar volle glorie. In elk van 
de vier delen tovert de Koreaanse een andere 
klankwereld voor oren. Hoewel de texturen 
‘vintage’ Chin zijn, doen zich hier en daar ook 
invloeden van haar leermeester György Ligeti 
voelen.

Moesorgski en Stravinsky
Een Russische lijn in dit programma wordt ingezet 
met Dageraad op de rivier Moskva, de ouverture van 
Moesorgski’s onvoltooid gebleven ‘volksopera’ 
Chovansjtsjina, over de woelige machtsstrijd 
tussen de conservatieve prins Ivan Chovanski 
en de prowesterse soon-to-be tsaar Peter de 
Grote. Onder meer Igor Stravinsky bemoeide zich 
in 1913 met de orkestratie van Moesorgski’s 
pianopartituur. In hetzelfde jaar voltooide hij zijn 
radicaal vernieuwende Le sacre du printemps.  jc 

De extatische  
ritmiek van Chin  
en Stravinsky

Le sacre du printemps van Igor Stravinsky 
klinkt na ruim een eeuw nog altijd als 
nieuw. De uitvoering van het Pianoconcert 
van Unsuk Chin door Karina Canellakis 
en de Zuid-Koreaan Sunwook Kim wordt 
ongetwijfeld ook spectaculair.

RFO & Friends I 1
ZAT 23 SEP 2023, 14.15 UUR
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Orkestraal vuurwerk 
van Chin en  
Stravinsky

Dirigent Kent Nagano en de jonge Rus-
sische pianist Alexander Malofeev staan 
garant voor een concert vol opvallende 
kleuren.

RFO & Friends I 3
ZAT 13 JAN 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Kent Nagano dirigent
  Alexander Malofeev piano

 CHIN  Alaraph ‘Ritus des Herzschlags’ 
(opdrachtwerk Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, 
Taiwan Philharmonic Natio-
nal Performing Arts Center, 
National Symphony Orchestra, 
Sinfonieorchester Basel, San 
Francisco Symphony en NTR 
ZaterdagMatinee - Nederland-
se première, mede mogelijk 
gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee)

 RACHMANINOV  Rapsodie op een thema van 
Paganini

 STRAVINSKY De vuurvogel

    SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Unsuk Chin  
(voertaal Engels, onder  
voorbehoud)

De vuurvogel: Stravinsky’s doorbraak
Eigenlijk was Stravinsky derde keus toen Sergej 
Diaghilev, impresario van de Ballets Russes, hem 
eind 1909 benaderde voor een ballet op Russische 
sprookjes. Pas toen de componisten Tsjerepnin en 
Ljadov vriendelijk hadden bedankt, werd de jonge 
Igor gepolst. Het bleek een gouden greep. Toen De 
vuurvogel ruim een half jaar later in première ging, 
markeerde de virtuoos georkestreerde partituur 
voor zowel de componist als het balletgezelschap 
de definitieve doorbraak bij het Parijse publiek.

Rachmaninov en Chin
Van de vele composities die hun inspiratie 
vonden in Paganini’s 24ste Capriccio, behoren 
Rachmaninovs Paganini-variaties ongetwijfeld 
tot de meest geliefde. Alleen al de formele 
blauwdruk is een wonder. De componist kruist 
variatiereeks met concertvorm tot een rapsodie 
waarin, naast Paganini’s thema, ook het Dies irae-
motief rondwaart. Kent Nagano opent het concert 
met een nieuw, ongetwijfeld kleurrijk werk van 
componist in focus Unsuk Chin, waarvan op het 
moment van schrijven slechts de titel bekend is: 
Alaraph ‘Ritus des Herzschlags’.  jc 

€ 50,50 / KOR TING € 44€ 44,50 / KOR TING € 39,50

Chen Reiss

   Alexander Malofeev

     Lahav Shani

Chen Reiss en  
Lahav Shani:  
Strauss en Mahler VI
 

Lahav Shani combineert Mahlers machtige 
Zesde symfonie met liederen van diens 
tijd genoot Strauss. Soliste: de sopraan 
Chen Reiss. ‘Een van de meest perfecte 
Strauss-stemmen die je je kunt wensen’, 
aldus een recensent.

RFO & Friends I 4
ZAT 17 FEB 2024, 14.15 UUR

   Rotterdams Philharmonisch 
Orkest

  Lahav Shani dirigent
  Chen Reiss sopraan

 STRAUSS Wiegenlied
 STRAUSS Meinem Kinde
 STRAUSS Ich wollt ein Sträusslein binden
 STRAUSS Säusle, liebe Myrte
 STRAUSS Morgen
 STRAUSS Das Rosenband
 MAHLER Zesde symfonie

De vrienden Mahler en Strauss
Gustav Mahler en Richard Strauss waren leeftijd-
genoten en de beroemdste dirigenten van hun 
generatie. Het zal menigeen verbazen, maar ze 
waren ook goede vrienden. Mahler spande zich in 
om de opera’s van Strauss op de planken te  
zetten; Strauss op zijn beurt dirigeerde de vroege 
symfonieën van zijn collega. Beiden besteedden 
het concertseizoen aan dirigeren en de zomer-
maanden aan componeren. Mahler trok zich terug 
in zijn Komponierhäuschen in de Oostenrijkse 
Alpen, Strauss bleef thuis in de villa die hij met de 
revenuen van zijn opera Salome had laten bouwen 
in de Beierse Alpen. 

De zangerscomponist en de symfonicus
Mahler en Strauss waren beiden een aantal 
seizoenen muziekdirecteur van de Weense 
Hofopera. De eerste vertrok daar met ruzie, de 
ander hield er een prachtige villa in Wenen aan 
over. Mahler trouwde op zijn 42ste met de twintig 
jaar jongere componiste Alma. Strauss huwde de 
bekende sopraan Pauline de Ahna, dochter van 
een generaal. Het waren pittige huwelijken. Maar 
waar Strauss waanzinnige successen met zijn 
opera’s en liederen boekte, schreef Mahler juist 
negen symfonieën – werken waarvan hij wist: 
‘meine Zeit wird kommen’.  sr 
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RFO & FR
De Franse magie van 
Stéphane Denève

Stéphane Denève duikt met Richard  
Rijnvos ‘down under’. En met Ravels 
sprankelende Daphnis et Chloé laat hij  
horen waarom hij zo geroemd wordt  
om zijn vertolking van Franse muziek. 

RFO & Friends I 5
ZAT 20 APR 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Stéphane Denève dirigent
   Benjamin Goodson 

koordirigent

 ROUSSEL Bacchus et Ariane: Suite nr. 2
 RIJNVOS  Australie (opdrachtwerk NTR 

ZaterdagMatinee - wereld-
première, mede mogelijk 
gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee)

 RAVEL Daphnis et Chloé

    SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Richard Rijnvos

Beroemde Franse balletten
De Franse dirigent Stéphane Denève heeft al in 
eerdere Matinees laten horen dat hij kan toveren 
met Franse partituren. Naast zijn liefde voor heden-
daagse muziek is dit de voornaamste reden dat 
hij vanaf dit seizoen vaste gastdirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest is. Denève zet met 
twee geweldige Franse balletten – Roussels 
vlammende Bacchus et Ariane en de complete 
Daphnis et Chloé van Ravel – meteen een eerste 
uitroepteken achter de samenwerking. Dé 
gelegenheid voor het orkest om uit te blinken  
in raffinement en kleurenpracht.

Rode aarde en Aboriginals
De vaste gastdirigent bestendigt zijn relatie 
met het orkest verder met nieuwe noten van 
Nederlandse bodem. Als er één Nederlandse 
componist kan wedijveren met de kleurrijkheid 
en ritmische finesse van de Franse partituren, 
dan is het Richard Rijnvos. In het voorjaar van 
2022 maakte hij indruk met zijn adembenemende 
Amérique du Sud. Nu neemt Denève met Australie 
de première van het jongste deel uit de cyclus 
Grand Atlas voor zijn rekening. De klank van rode 
aarde en Aboriginals, vertaald naar de wereld van 
Rijnvos.  pj 

Stéphane Denève

€ 44,50 / KOR TING € 39,50

PRIJS PER CONCERT € 44,50  (Kortingsprijs € 39,50)

ABONNEMENT € 192

5 concerten

ULLMANN
MENDELSSOHN

STRAUSS
LINDBERG

SJOSTAKOVITSJ
SIBELIUS

SHIN

NIELSEN
BRAHMS

FAGERLUND
TSJAIKOVSKI

MOESORGSKI/RAVEL
DE GRAAFF

RFO & FRIENDS II

Ton van Os | 1994 | Hommage aan Paolo Ucello
ACRYL OP DOEK, 170 X 300 CM
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Truls Mørk speelt 
Sjostakovitsj

Nicholas Collon dirigeert een nieuw 
werk van Magnus Lindberg en Sibelius’ 
Derde symfonie. En in het vurige Eerste 
cello concert van Sjostakovitsj soleert de 
geweldige Truls Mørk.

RFO & Friends II 2
ZAT 9 DEC 2023, 14.15 UUR

  Fins Radio Symfonieorkest
  Nicholas Collon dirigent
  Truls Mørk cello

 LINDBERG  Serenades  
(Nederlandse première)

 SJOSTAKOVITSJ Eerste celloconcert
 SIBELIUS Derde symfonie

Finse tongval en Russisch peper
De eerste niet-Finse chef-dirigent van het Fins 
Radio Symfonieorkest brengt een Fins-Russisch 
concert. Magnus Lindberg ontpopt zich in zijn 
sprankelende Serenades tot het eenentwintigste-
eeuwse ‘antwoord’ op Sibelius, wiens Derde 
symfonie op het programma staat. De Noorse 
topcellist Truls Mørk speelt het Eerste celloconcert 
van Sjostakovitsj. Mørks adembenemende cd-
registratie van beide concerten geldt nog steeds 
als een van de allerbeste. Zo roemde Classics 
Today de rijke toon en de onberispelijke intonatie 
en besloot: 'these performances smoke'.

Existentiële noten
De eisen die de Russische autoriteiten 
kunstenaars oplegden waren nooit mals, en 
zowel Sjostakovitsj als Sibelius trachtte zich uit 
die klem te bevrijden. Sibelius streed in zijn Derde 
symfonie (1907) voor een ‘echte Finse muziek’ en 
Sjostakovitsj kon in 1959 eindelijk zonder de hete 
adem van Stalin in zijn nek zijn Eerste celloconcert 
schrijven. Al moest hij nog wel rekening houden 
met de alomtegenwoordige Componistenbond. 
Het resultaat is er niet minder om. Existentiële 
noten die klinken voor een hoger doel dan louter 
behagen.  pj 

Nicholas Collon

Mendelssohns  
Vioolconcert met  
Johan Dalene

Over dit programma van Tomáš Hanus 
en het jonge Zweedse vioolwonder Johan 
Dalene hangt de slagschaduw van het 
Derde Rijk: muziek uit Theresienstadt van 
Ullmann en het in de oorlog verboden 
Vioolconcert van Mendelssohn.

RFO & Friends II 1
ZAT 7 OKT 2023, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Tomáš Hanus dirigent
  Johan Dalene viool

 ULLMANN  Tweede symfonie  
(instr. Bernhard Wulff)

 MENDELSSOHN Vioolconcert
 STRAUSS Also sprach Zarathustra

Een symfonie uit het kamp
De joodse componist Viktor Ullmann beklaagde 
zich tijdens zijn gevangenschap in het concentratie-
kamp Theresienstadt niet over de mensonterende 
leefomstandigheden, maar over het ontbreken van 
muziekpapier – hij gebruikte de achterzijde van 
weggegooide deportatielijsten om zijn muzikale 
invallen vast te houden. Zijn symfonieën noteerde 
hij in de vorm van pianosonates, met hier en 
daar een aantekening over de instrumentatie; ze 
praktisch uitwerken was voor hemzelf uiteraard 
volkomen zinloos. Op voorbeeldige wijze heeft 
de Duitse componist Bernhard Wulff Ullmanns 
schetsen ontcijferd en uitgewerkt tot volledig 
overtuigende partituren. 

Mendelssohn en Strauss
Dankzij het immense succes van zijn opera 
Der Rosenkavalier en het symfonische gedicht 
Also sprach Zarathustra werd Richard Strauss 
beschouwd als de grootste levende Duitse 
toondichter. Hij leek onaantastbaar – en gedroeg 
zich ook zo – maar stond intussen doodsangsten 
uit om zijn joodse kleinkinderen. Het Vioolconcert 
van Felix Mendelssohn werd in Amsterdam na vijf 
jaar van gedwongen zwijgen pas weer gespeeld 
door het Concertgebouworkest, op 1 september 
1945. Solist was toen de joodse concertmeester  
Jo Hekster.  sr 

Johan Dalene

     Truls Mørk     Tomáš Hanus

€ 44,50 / KOR TING € 39,50 € 44,50 / KOR TING € 39,50
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Lamsma/Vänskä:  
gedroomd duo in  
Nielsens Vioolconcert

De Noord-Duitse Brahms en Nielsen  
uit Denemarken, plus de Zuid-Koreaan 
Donghoon Shin. De werelden komen  
mooi samen in dit programma met de  
Fin Osmo Vänskä en de Nederlandse 
Simone Lamsma.

RFO & Friends II 3
ZAT 27 JAN 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Osmo Vänskä dirigent
  Simone Lamsma viool

 SHIN  nieuw werk  
(Nederlandse première)

 NIELSEN Vioolconcert
 BRAHMS Derde symfonie

Inspiratiebronnen? Van Brahms tot Led Zeppelin
Dankzij Osmo Vänskä maakte het Matineepubliek 
kennis met menig nieuw componeertalent. Bij dit 
concert is dat de Zuid-Koreaan Donghoon Shin, 
die sinds 2014 in Londen woont en masterclasses 
volgde bij de Matineecomponist van dit seizoen, 
Unsuk Chin. Van hem presenteert Vänskä een 
nieuw werk dat geschreven werd in opdracht van 
de orkesten van Los Angeles, Bamberg en Seoul. 
Shin is een muzikale omnivoor die inspiratie vindt 
bij zowel Brahms als Led Zeppelin. Opvallende 
titels als Kafka’s Dream en Of Rats and Men 
illustreren zijn fascinatie met literatuur en film. 

Simone Lamsma speelt het Vioolconcert  
van Nielsen
Simone Lamsma kiest haar repertoire met zin 
voor avontuur. Eerder was zij in de Matinee 
bijvoorbeeld te horen in concerten van Mathilde 
Wantenaar en Sofia Goebaidoelina. Voor de 
samenwerking met Vänskä is Carl Nielsen 
een gedroomde keuze. En dan klinkt Brahms. 
In zeven vette jaren, tussen 1877 en 1885, 
componeerde hij het ene meesterwerk na het 
andere: de Tweede, Derde en Vierde symfonie, het 
Vioolconcert en het Tweede pianoconcert. Geen 
enkele toondichter voegde in zo’n korte tijd een 
vergelijkbare muzikale rijkdom toe aan het grote 
symfonische repertoire.  sr 

Simone Lamsma

Ontmoeting tussen 
twee jonge meesters

De Finse dirigent Tarmo Peltokoski 
(*2000) en de Hongaarse pianist Mihály 
Berecz (*1997) vinden elkaar in een 
spectaculair Fins-Russisch programma: 
Moesorgski, Tsjaikovski en Fagerlund.

RFO & Friends II 4
ZAT 2 MRT 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Tarmo Peltokoski dirigent
  Mihály Berecz piano

 FAGERLUND Drifts (Nederlandse première)
 TSJAIKOVSKI Eerste pianoconcert
 MOESORGSKI/
 RAVEL  Schilderijen van een  

tentoonstelling

Natuurbeelden van Sebastian Fagerlund
In 2016 klonk in de Matinee Ignite van de Fin 
Sebastian Fagerlund. Een partituur met de impact 
van een kudde op hol geslagen olifanten. Het 
daverende succes resulteerde in een benoeming 
tot composer in residence van Het Concertgebouw. 
In Amsterdam voltooide Fagerlund een orkestrale 
trilogie die begint met Drifts en afsluit met 
Water Atlas. Extatische natuurbeelden komen er 
impressionistisch tot klinken.

Tsjaikovski’s pianoconcert en de  
Schilderijen van een tentoonstelling
Schilderen met noten - dat kon Moesorgski ook. Zijn 
pianowerk (!) Schilderijen van een tentoonstelling werd 
beroemd in Ravels meesterlijke orkestratie. De Rus 
vertaalde het verhaal, dat zich op enkele ‘volkse’ 
tekeningen en reisverslagen van Viktor Hartmann 
leek te ontspinnen, naar muziek. Zo brengt hij 
de markt van Limoges tot leven: hoor je hoe de 
vrouwen er de laatste nieuwtjes uitwisselen?
Met de hoekige dansritmes in de finale van zijn 
bekendste pianoconcert maakte ook Tsjaikovski 
zich niet direct geliefd bij de ‘nette’ critici. In 
deel twee klinkt een van de lievelingsliedjes van 
de in Moskou gevierde sopraan Désirée Artôt. 
Tsjaikovski bewonderde de Belgische zozeer, 
dat hij éven zelfs een huwelijksaanzoek heeft 
overwogen.  sr 

Tarmo Peltokoski

     Mihály Berecz     Osmo Vänskä

€ 44,50 / KOR TING € 39,50 € 44,50 / KOR TING € 39,50
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GOK & FR
Hannes Minnaar

Canellakis, Minnaar, 
Sjostakovitsj en  
De Graaff

Na haar inauguratieconcert in 2019  
dirigeert Karina Canellakis opnieuw 
Sjostakovitsj in de Matinee. Na de Tiende 
volgt nu zijn indringende Achtste symfonie. 

RFO & Friends II 5
ZAT 11 MEI 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Karina Canellakis dirigent
  Hannes Minnaar piano

 DE GRAAFF  Concert voor luthéal/piano 
(opdrachtwerk NTR Zaterdag-
Matinee - wereldpremière)

 SJOSTAKOVITSJ Achtste symfonie

    SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Jan-Peter de Graaff

De tragische Achtste van Sjostakovitsj
Op 12 oktober 2019 eindigde het veelbesproken 
inauguratieconcert van Karina Canellakis met een 
schitterende uitvoering van Sjostakovitsj’ Tiende 
symfonie. Vandaag keert zij naar de Russische 
componist terug met haar favoriet: de Achtste  
symfonie. Deze tweede ‘oorlogssymfonie’, 
geschreven in 1943, wordt wel Sjostakovitsj’ 
meest tragische werk genoemd. De macht-
hebbers achtten het werk daarom compleet 
ongeschikt voor de Sovjetpropaganda. De symfo-
nie ging kort na de première tot 1956 in de ban.

Hannes Minnaar speelt piano en luthéal
De Nederlandse componist die, als het op grote 
gebaren en finesse aankomt, kan wedijveren 
met Sjostakovitsj is Jan-Peter de Graaff. Uit 
Le café de nuit, een eerdere opdracht van de 
ZaterdagMatinee, bleek volgens het Parool al 
zijn ‘opmerkelijke beheersing van het orkestrale 
palet’. Wederom in opdracht beantwoordt hij 
deze keer de belangstelling van Hannes Minnaar 
voor de luthéal, een uitbreiding van de vleugel 
uit het begin van de twintigste eeuw waarop 
met verschillende registers de klankkleur 
veranderd kan worden. Een mooie hernieuwde 
kennismaking met dit bijzondere instrument.  pj 

€ 44,50 / KOR TING € 39,50

PRIJS PER CONCERT € 44,50  (Kortingsprijs € 39,50)

ABONNEMENT € 192

5 concerten

POULENC/DENÈVE
POULENC

MENDELSSOHN
ESCAICH

BRUCKNER
MOZART

HAYDN
CHERUBINI

JETHS
ROSSINI

GOK & FRIENDS

Ton van Os | 1996 | Asymmetrical Extending voor Lysiane Schlechter
ACRYL OP DOEK, 200 X 200 CM
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Mendelssohns Elias – 
authentiek én modern

Raphaël Pichon en zijn op ‘historisch 
verantwoorde’ instrumenten spelende 
ensemble Pygmalion storten zich vol 
overgave op het romantische repertoire. 
Nu: Mendelssohns oratorium Elias.

GOK & Friends 2
ZAT 23 DEC 2023, 13.30 UUR

  Pygmalion
  Raphaël Pichon dirigent
  Stéphane Degout bariton
  Siobhan Stagg sopraan
  Ema Nikolovska alt
  Thomas Atkins tenor
  Julie Roset sopraan

 MENDELSSOHN Elias

Mendelssohn in de traditie van Bach en Händel
Felix Mendelssohn-Bartholdy had een onstuitbare 
werkdrift. Hij was niet alleen een begenadigd 
pianist en violist, ook componeren, tekenen en 
schilderen deed hij vanaf zijn prilste jeugd. Op zijn 
zeventiende was hij een beroemd componist, en 
door zijn afkomst een rijk man. Geïnspireerd door 
Bach en Händel zette Mendelssohn de traditie 
van de grote geestelijke oratoria voort in de 
negentiende eeuw. 

Raphaël Pichon houdt de muziek van Elias licht
In 1836 schrijft Mendelssohn zijn eersteling, 
Paulus. Tien jaar later komt een tweede profeet 
aan de beurt, Elias, in een werk dat hij simultaan 
in het Duits en het Engels componeert. Als Elijah 
komt het voor het eerst tot klinken in Birmingham. 
Het succes is overweldigend en het publiek staat 
urenlang in de rij voor een kaartje. Vierhonderd 
uitvoerenden spelen en zingen voor tweeduizend 
toehoorders. Het historisch geïnformeerde Franse 
ensemble Pygmalion laat horen dat het ook 
veel kleinschaliger kan. De oprichter en dirigent 
Raphaël Pichon boekte in de Matinee al groot 
succes met Ein deutsches Requiem van Brahms.  sr 

Raphaël Pichon

Stéphane Denève

De twee gezichten  
van Francis Poulenc

Stéphane Denève, de nieuwe vaste gast-
dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest, is (ook) een Poulenc-specialist.  
Hij belicht de vrolijke én de serieuze kant 
van zijn landgenoot.

GOK & Friends 1
ZAT 21 OKT 2023, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Stéphane Denève dirigent
  Benjamin Goodson koordirigent
  Liv Redpath sopraan

 POULENC/DENÈVE Litanies à la Vierge noire
 POULENC Stabat Mater
 POULENC Les biches

Het speelse jaren-twintigballet Les biches
Clown en monnik. Het zijn de twee gezichten 
van Francis Poulenc. Als erfgenaam van een 
groot farmaceutisch concern genoot hij een 
onbezorgde jeugd en kreeg privéonderwijs. Al in 
1921, Poulenc was net 22 jaar oud, vroeg Sergei 
Diaghilev hem een partituur te leveren voor een 
ballet. De componist bedacht zelf de titel: Les 
biches (De schatjes). Een uitbundig ballet zonder 
verhaal, doorspekt met de nodige seksuele 
connotaties. 

Poulenc als koorcomponist
Een ingrijpende omslag onderging Poulenc in 
1936, toen zijn goede vriend, de componist 
Pierre-Octave Ferroud, op gruwelijke wijze bij 
een auto-ongeluk omkwam. Poulenc bezocht de 
schrijn van de Zwarte Maagd van Rocamadour 
en begon nog dezelfde avond aan de compositie 
van de Litanies à la Vierge noire. Geestelijke werken 
zouden vanaf dat moment een hoofdrol in zijn 
oeuvre spelen, met als hoogtepunten het Gloria 
en het Stabat Mater. Stéphane Denève is niet 
alleen de nieuwe vaste gastdirigent van het RFO, 
hij is ook chef-dirigent van het Amerikaanse 
St. Louis Symphony Orchestra, waar ‘onze’ Hans 
Vonk tot zijn afscheid van het podium werkzaam 
was.  sr 

     Siobhan Stagg     Liv Redpath

€ 44,50 / KOR TING € 39,50 € 44,50 / KOR TING € 39,50
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Paul McCreesh:  
een Trauersymphonie 
en een groots Requiem

Dirigent Paul McCreesh keert voor het 
eerst sinds 2008 terug in de Matinee. 
Dit keer legt hij de link tussen de Weense 
klassieken Haydn en Mozart en de Franse 
Italiaan Luigi Cherubini.

GOK & Friends 4
ZAT 6 APR 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Paul McCreesh dirigent

 MOZART Kyrie KV 341
 HAYDN  Symfonie nr. 44  

‘Trauersymphonie’
 CHERUBINI Requiem in c

Cherubini: Haydn-fan, en model voor Beethoven
Het had maar weinig gescheeld, of Luigi Cherubini 
was voor altijd in het vergeetboek van de 
muziekgeschiedenis beland. Dat hij in de tweede 
helft van de twintigste eeuw een comeback 
maakte, dankt hij aan Maria Callas, die zijn 
opera Medea nieuw leven inblies, en aan dirigent 
Riccardo Muti, die zich onvermoeibaar voor zijn 
grote koorwerken inzette. Cherubini werd vier jaar 
na Mozart geboren, overleefde zowel Mozart als 
Haydn en stond in hoog aanzien bij Beethoven, 
die hem als de grootste componist van zijn tijd 
beschouwde. Zijn Requiem in c stond model 
voor Beethovens Missa solemnis. Zelf adoreerde 
Cherubini Joseph Haydn dusdanig dat hij in 1805  
– vier jaar te vroeg – een Chant sur la mort de 
Haydn aan zijn idool opdroeg. 

Cherubini’s Requiem voor Lodewijk XVI
Cherubini, Italiaan van geboorte, verwierf tussen 
1787 en zijn dood in 1842 een bijna pauselijke 
status in het Parijse muziekleven. Hij was politiek 
uiterst handig en schreef net zo gemakkelijk 
lofzangen op de revolutie als dit indrukwekkende 
Requiem voor de herdenking van de onthoofding 
van Louis XVI.  sr 

Paul McCreesh

Thierry Escaich

Het orgel van  
Thierry Escaich en  
Anton Bruckner

Anton Bruckner was wereldberoemd om 
zijn geniale orgelimprovisaties, maar vooral 
zijn symfonieën werden onsterfelijk. Ook 
zijn Franse collega Thierry Escaich maakte 
naam met orkestwerken. Hij vertolkt bij ons 
zijn eigen Derde orgelconcert. 

GOK & Friends 3
ZAT 10 FEB 2024, 14.15 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Sascha Goetzel dirigent
  Klaas-Jan de Groot koordirigent
  Thierry Escaich orgel
  Sarah Brady sopraan
  Astrid Nordstad alt
  Matthew Swensen tenor
  Matthias Winckhler bas

 ESCAICH  Derde orgelconcert  
‘Quatre visages du temps’ 
(Nederlandse première)

 BRUCKNER Mis in f ‘Grote’

Componist Escaich speelt eigen werk
Het is wonderlijk dat Bruckner geen noot 
van belang voor ‘zijn’ instrument naliet en de 
muziekgeschiedenis inging als de schepper  
van symfonische meesterwerken. Van de 
Franse organist, improvisator en componist 
Thierry Escaich klonken eerder in de Matinee 
een altviool- en een fluitconcert, maar hij 
componeerde ook drie grote soloconcerten voor 
zijn eigen instrument. Zijn Derde orgelconcert lijkt 
het Maarschalkerweerdorgel van de Grote Zaal 
op het lijf geschreven. De titel Quatre Visages du 
Temps (Vier gezichten van de Tijd), verwijst naar 
vier eeuwen muziekgeschiedenis. Heel intrigerend  
– en ongebruikelijk voor een orgelconcert – is de 
prominente rol van het slagwerk. 

Bruckners Grote Mis in de concertzaal
De diepgelovige Bruckner schreef naast zijn devote 
Mis voor koor en blazers ook een machtige 
Hoogmis voor solisten, koor en groot orkest. Een 
werk dat niet alleen voor kerkelijke hoogtijdagen 
gedacht is, maar ook een permanente plek in de 
concertzaal heeft verworven.  sr 

     Sascha Goetzel

€ 44,50 / KOR TING € 39,50 € 44,50 / KOR TING € 39,50



50 | NTR ZATERDAGMATINEE

OUDE MBenjamin Goodson

Jeths, Italië, Rossini  
en de dood

Italië en de dood. Beide fascinaties verenigt 
Willem Jeths in zijn nieuwste werk Viaggio 
italiano, dat het Groot Omroepkoor voor het 
eerst ten gehore brengt.

GOK & Friends 5
ZAT 27 APR 2024, 14.15 UUR

  Groot Omroepkoor
  Benjamin Goodson dirigent
  Rosa Feola sopraan
  Rachael Wilson mezzosopraan
  Josh Lovell tenor
  Emanuele Cordaro bas
  Hans Wolters hobo
  Thomas Beijer piano
  Nicolas van Poucke piano
  Dirk Luijmes harmonium

 JETHS  Viaggio italiano (opdrachtwerk 
NTR ZaterdagMatinee -  
wereldpremière, mede moge-
lijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van de Matinee)

 ROSSINI Petite messe solennelle

Jeths en Italiaanse reisverhalen
Artistiek leider Kees Vlaardingerbroek, kenner 
van de Italiaanse muziek, stelde een geschiedenis 
samen van Italiaanse reisbeschrijvingen en 
-poëzie door de eeuwen heen. Het werd de basis 
voor sensitieve koorklanken van Willem Jeths 
en zijn in opdracht van de NTR ZaterdagMatinee 
geschreven Viaggio italiano (Italiaanse reis). In het 
centrale deel klinkt een Italiaans grafschrift voor 
een achttiende-eeuwse Nederlandse reiziger die 
hoopte dat Italië zijn gezondheid goed zou doen. 
Hij stierf aldaar, 24 jaar oud. Rossini’s Petite messe 
solennelle klinkt hierna devoter dan ooit.

Rossini’s kleine koorparadijs
Dertig jaar na zijn laatste opera schreef 
Gioachino Rossini zijn Petite messe solennelle. 
Het wonderlijke werk was naar eigen zeggen de 
laatste van zijn Péchés de vieillesse, zonden van 
de ouderdom. Hij verontschuldigde zich in het 
manuscript rechtstreeks bij Onze Lieve Heer. 
‘Ik ben geboren voor de opera buffa. Niet veel 
techniek, een beetje hart, dat is alles. Zegeningen 
voor u, en schenk mij het Paradijs.’ Ondertussen 
had hij voor klein koor, vier solisten, twee 
fortepiano’s en een harmonium wel een paradijs 
op aarde geschapen. Een combinatie van opera en 
religie tot de essentie teruggebracht.  pj 

€ 44,50 / KOR TING € 39,50

PRIJS PER CONCERT € 50,50  (Kortingsprijs € 44)

ABONNEMENT € 219

5 concerten

RAMEAU
SCARLATTI

REBEL
BACH

HÄNDEL
GRAUPNER

C.PH.E. BACH

OUDE MUZIEK

Ton van Os | 2002-2007 | Attar MF/PM/PHG, LXXIII voor Anthony Fiumara
ACRYL OP DOEK, RECHTER DEEL VAN TWEELUIK, 200 X 200 CM

     Groot Omroepkoor
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Machtsspel in  
Scarlatti’s meest  
dramatische opera 

Al enkele seizoenen brengt de Matinee 
werken van de al in zijn tijd onderschatte 
Alessandro Scarlatti. Maar: Il Mitridate 
Eupatore - wát een werk!

Oude Muziek 2
ZAT 18 NOV 2023, 13.30 UUR

  Les Accents
  Thibault Noally dirigent
 Mitridate   Paul-Antoine Bénos-Djian 

countertenor
 Antigono  Anthea Pichanick alt
 Laodice  Julia Lezhneva sopraan
 Stratonica  Vivica Genaux mezzosopraan
 Nicomede  Sophie Rennert mezzosopraan
 Farnace  Victor Sicard bariton

 SCARLATTI Il Mitridate Eupatore 
  (Nederlandse première)

Grootse cast
Alessandro Scarlatti vormt de belangrijke 
connectie tussen de zeventiende eeuw van 
Monteverdi en Cavalli, en de achttiende eeuw van 
Vivaldi en Händel. Mitridate, een rol geschreven 
voor een sopraan-castraat, is de rechtmatige 
erfgenaam van het koninkrijk Pontus aan de 
Zwarte Zee. Met hulp van zijn zuster Laodice 
verjaagt hij de usurpator Farnace. De titelrol wordt 
nu vertolkt door de jonge Franse countertenor 
Paul-Antoine Bénos-Djian, terwijl goede bekenden 
zullen terugkeren in Amsterdam: sopraan Julia 
Lezhneva en mezzosopraan Vivica Genaux. 

Scarlatti’s beste werk
Voor het eerst brengt Scarlatti alleen serieuze 
personages op het toneel – de mix met komische 
karakters werd als iets uit zeventiende-eeuws 
Venetië gezien. Ook speelt het machtsspel een 
grotere rol dan de liefdesintriges. Misschien was 
deze unieke Mitridate daarom geen succes bij de 
première in het Venetiaanse Teatro San Giovanni 
Grisostomo. Kenners beschouwen deze opera 
desalniettemin als Scarlatti’s beste werk, vol 
prachtige aria’s en een gebruik van contrapunt dat 
eigenlijk niet onderdoet voor de beste Bach.  wb 

Rameaus laatste  
en beste opera

Met een uitvoering van Les Boréades 
van Jean-Philippe Rameau toont György 
Vashegyi wederom zijn liefde voor de  
Franse barokopera. 

Oude Muziek 1
ZAT 30 SEP 2023, 13.00 UUR

  Orfeo Orchestra
  Purcell Choir
  György Vashegyi dirigent
 Alphise  Sabine Devieilhe sopraan
 Abaris  Reinoud Van Mechelen tenor
 Calisis  Benedikt Kristjánsson tenor
 Borilée  Philippe Estèphe bariton
 Borée  Thomas Dolié bariton
 Adamas/Apollon Tassis Christoyannis bariton
 Sémire/
 Une Nymphe/
 L’Amour /Polymnie Gwendoline Blondeel sopraan

 RAMEAU Les Boréades

Sabine Devieilhe in Rameaus meesterwerk
Om onduidelijke redenen werd Rameaus 
zwanenzang Les Boréades uit 1763 niet uitgevoerd 
in zijn tijd. Volgens één theorie zouden de 
vrijheidszin en vrijmetselaarssympathieën van 
de componist en zijn vermoedelijke librettist 
De Cahusac te groot zijn geweest. Pas in 1982 
vond de eerste volledige enscenering van dit 
meesterwerk plaats. Met deze titel continueert 
de Matinee de herontdekking en uitvoering van 
belangrijk Frans barokrepertoire. De bijzondere 
zangerscast wordt aangevoerd door stersopraan 
Sabine Devieilhe. 

De mooiste melodieën uit de achttiende eeuw
In Les Boréades lukt het Rameau – meer dan in 
zijn eerdere tragédies-lyriques en opéra-ballets – 
orkestrale muziek, dans en zang in één natuurlijke 
dramaturgische vorm samen te smeden. 
Wervelende zestiendenloopjes kenschetsen de 
stormscènes, terwijl kleurrijke klarinetten en 
fagotten de vele dansen verrijken. Rijpe virtuositeit 
combineert Rameau soms met gewaagd 
ongepolijste dansmuziek vol aanstekelijke 
syncopen. En als hekkensluiter: aan het begin 
van de vierde akte schrijft de componist met zijn 
elegische Entrée van Polyhymnia, de muze van de 
dans en gewijde gezangen, een van de mooiste 
melodieën uit de barokmuziek.  wb 

Sabine Devieilhe

Orfeo Orchestra & Purcell Choir

Julia Lezhneva

€ 50,50 / KOR TING € 44 € 50,50 / KOR TING € 44

     Paul-Antoine Bénos-Djian 
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Maarit Kytöharju

Een barokfeest met 
Dmitry Sinkovsky

Al ruim twintig jaar speelt het Helsinki  
Baroque Orchestra mee aan de top van  
de Europese barokorkesten. Het komt  
naar Amsterdam met een laatbarokke 
extravaganza van drie iconische  
meesterstukken. 

Dido en Aeneas  
– van Graupner

In het afgelopen seizoen presenteerde  
de Matinee Graupner als componist van 
kerkelijke cantates – hij schreef er ruim 
1400. Maar hij componeerde ook acht 
opera’s, waarvan Dido in 1707 de eerste  
en de succesvolste was. 

Oude Muziek 3
ZAT 20 JAN 2024, 14.15 UUR

Oude Muziek 4
ZAT 24 FEB 2024, 13.30 UUR

  Helsinki Baroque Orchestra
   Dmitry Sinkovsky viool & 

dirigent 

 REBEL Les élémens
 BACH Vioolconcert in a, BWV 1041
 HÄNDEL Water Music (compleet)

   La Cetra Barockorchester Basel
  Andrea Marcon dirigent
 Dido  Anett Fritsch sopraan 
 Anna  Robin Johannsen sopraan 
 Aeneas  Emiliano Gonzalez Toro tenor
 Menalippe  Shira Patchornik sopraan 
 Hiarbas/Elgabal  Andreas Wolf bariton 
 Juba  José Antonio López bariton 
 Achates/Disalces  Jorge Franco tenor

 GRAUPNER  Dido, Königin von Carthago 
(Nederlandse première)

Ongekend kleurrijke dansmuziek
De balletmuziek Les élemens, waarin Jean-Féry 
Rebel de vier elementen beschrijft, is uniek in 
de muziekgeschiedenis. Bij de weergave van de 
‘chaos’ in de eerste maten lijken we eerder in het 
Parijs van Stravinsky terechtgekomen te zijn dan 
in dat van Lodewijk XV. Toch is Les élemens ook 
pure Franse barok: kleurrijk en gracieus.

Händels Water Music
Ook Händels Water Music is een collectie van 
barokke dansen. Maar in dit geval werd er niet 
gedanst. De muziek klonk bij een boottocht op 
de Theems van koning George I en zijn gevolg. 
Zo’n vijftig musici speelden de muziek vanaf 
een andere boot. Talrijke toehoorders waren 
in hun eigen bootjes toegestroomd om deze 
somptueuze nieuwe stukken te horen, zo vertelt 
een krantenbericht.
Met de flamboyante Dmitry Sinkovsky, die het 
orkest naar goede barokgewoonte leidt als eerste 
violist, wordt dit een heus feest. En hij soleert ook 
nog in een van Bachs heerlijke vioolconcerten!  jvdb 

Dido’s tragische einde
Net als eerder bij Cavalli en Purcell, en later Berlioz, 
is het verhaal bij Christoph Graupner gebaseerd 
op de ongelukkige liefde tussen de Trojaanse 
held Aeneas en koningin Dido, die over Carthago 
regeert. Het tragische einde, met de zelfdoding 
van Dido, was eigenlijk ongebruikelijk. Al haar 
aria’s staan niet toevallig in een mineur-toonsoort. 
Graupners versie is een Duitstalige opera, maar 
dan wel doorspekt met zestien virtuoze Italiaanse 
aria’s, duetten en ensembles, iets wat in zijn tijd 
niet ongebruikelijk was. 

Nederlandse première met Andrea Marcon
De componist werd in 1705 bij het Theater 
am Gänsemarkt in Hamburg als klavecinist 
aangenomen, en hij leerde daarmee meteen de 
bloeiende operacultuur van de stad kennen, de 
theaterwereld die Keiser en Händel aanvoerden. 
Deze Nederlandse première staat onder leiding 
van dirigent Andrea Marcon, niet voor niets een 
regelmatige gast in de Matinee.  wb 

Dmitry Sinkovsky Andrea Marcon

      La Cetra Barockorchester Basel
Helsinki Baroque Orchestra

€ 50,50 / KOR TING € 44 € 50,50 / KOR TING € 44
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HEDEND
De visionaire Carl 
Philipp Emanuel 
Bach

Met ‘de grote Bach’ bedoelde men eind 
achttiende eeuw meestal Carl Philipp 
Emanuel, en niet zijn vader. Zelfs Mozart 
dirigeerde zijn oratorium Die Auferstehung 
und Himmelfahrt Jesu!

Oude Muziek 5
ZAT 13 APR 2024, 14.15 UUR

   Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging

  Frieder Bernius dirigent

 C.PH.E. BACH  Die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu

Opstanding en hemelvaart
In de reeks van vergeten passie-oratoria die de 
Nederlandse Bachvereniging in de NTR Zaterdag-
Matinee opvist, komt Bachs tweede zoon Carl 
Philipp Emanuel aan zet met Die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu. Eigenlijk is het geen passie-
oratorium, want zoals de titel al aangeeft, worden 
niet het lijden en de dood, maar de opstanding en 
de hemelvaart van Christus bezongen.

Het gevoel staat centraal
C.Ph.E. Bach lijkt met dit werk, expliciet bedoeld 
voor de concertzaal en niet voor de liturgie, precies 
de snaar van de tijd te raken. Het libretto bevat 
weinig handeling: het beschrijft vooral gevoelens; 
ideaal voor deze tijd van grote ‘Empfindsamkeit’. 
Het oratorium was vanaf de eerste uitvoeringen 
in Hamburg een groot succes en werd al vrij 
snel uitgegeven. In 1788 dirigeerde Mozart 
drie uitvoeringen in Wenen. C.Ph.E., die zelf 
niet aanwezig kon zijn, nam bij één uitvoering 
de enthousiaste reacties van het overwegend 
adellijke publiek in ontvangst in de gedaante van 
een beeltenis, die men in de zaal liet rondgaan. 
Applaus alom!   jvdb 

Nederlandse Bachvereniging

€ 50,50 / KOR TING € 44

     Frieder Bernius

PRIJS	PER	CONCERT	 €	44,50		(KORTINGSPRIJS	€	39,50)

HEDENDAAGS-4	 €	50,50		(KORTINGSPRIJS	€	44)

ABONNEMENT € 160

BENJAMIN
LIGETI

VAN DUN
CHIN
HIRS 

POPPE 
LANGGAARD/

ABRAHAMSEN

HEDENDAAGS

Ton van Os | 2021 | Untitled
ACRYL OP DOEK, 60 X 60 CM

4 concerten
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George Benjamin 
dirigeert 
Benjamin en Ligeti

De Engelse componist George Benjamin  
dirigeert het Ensemble Modern in een 
vroeg werk van György Ligeti, geflankeerd 
door twee van zijn eigen werken.

Rondom Unsuk Chin
 

Unsuk Chin liet zich inspireren door de 
straat, Pierre-Laurent Aimard speelt 
een ‘klassieker’ van György Ligeti en een 
nieuw stuk van Thomas van Dun beleeft 
zijn première.

Hedendaags 1
ZAT 16 SEP 2023, 14.15 UUR

Hedendaags 2
ZAT 28 OKT 2023, 14.15 UUR

  Ensemble Modern
  George Benjamin dirigent
  Keren Motseri sopraan
  Helena Rasker alt
 
 BENJAMIN At First Light
 LIGETI Kammerkonzert
 BENJAMIN Into the Little Hill

  Asko|Schönberg
  Bas Wiegers dirigent
  Pierre-Laurent Aimard piano

 VAN DUN  nieuw werk (wereldpremière, 
mede mogelijk gemaakt door 
het Fonds Podiumkunsten)

 CHIN Graffiti
 CHIN	 	Gougalōn	–	Scenes	from	 

a street theatre
 LIGETI Pianoconcert

   SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Thomas van Dun

Weefsel van dertien solisten
George Benjamin kwam met György Ligeti’s 
muziek in aanraking toen hij als negenjarige de 
film 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick 
zag. De micropolyfone texturen van Ligeti’s 
Atmosphères, die klonken als gloeiende lava, 
maakten een onvergetelijke indruk op hem. Nu 
dirigeert hij het Kammerkonzert (1969/1970): een 
virtuoos werk voor dertien solisten, waarin de 
componist ook de micropolyfone techniek toepast. 
Doordat de instrumentalisten vele melodielijnen 
vlak langs elkaar leggen, ontstaan onverwachte 
complexe samenklanken. In het Kammerkonzert zijn 
die samenklanken – clusters – relatief uitgedund, 
waardoor de individuele lijnen nog goed te volgen 
zijn.

Rattenvanger en ochtendnevel
George Benjamins At First Light (1982) is 
geïnspireerd op schilderij van J.M.W. Turner 
waarop een kasteelruïne als een vaag silhouet 
zichtbaar is in de ochtendnevel, beschenen door 
de opkomende zon. Benjamin vertaalt dit beeld 
in breekbare, versmeltende klanken. Hij gebruikt 
daarvoor ongebruikelijke instrumenten, zoals 
een pingpongbal en een tumbler. Into the Little Hill 
(2006), een kameropera op het verhaal van de 
Rattenvanger van Hamelen, heeft onder meer het 
oneigenlijk gebruik van muziek als thema.  rvp 

Unsuk Chin en de stad
In 2008 en 2009 bracht Unsuk Chin een bezoek 
aan Hongkong en Guangzhou. De sfeer van de 
oude woonwijken met hun smalle, kronkelende 
steegjes, marktplaatsen en voedselverkopers 
deed haar denken aan het Seoul van haar jeugd, 
waar rondtrekkende straatartiesten voor reuring 
zorgden met dans en muziek. In Gougalōn 
transformeerde Chin die herinneringen tot een 
theatrale partituur, waarin zij het ensemble 
voor armetierig straatorkestje laat spelen. De 
slagwerkers bedienen zich onder meer van lege 
flessen en conservenblikken. Ook voor haar 
kamerorkestwerk Graffiti liet Chin zich inspireren 
door de straat. In het driedelige werk voor 
kamerorkest overlappen klanklagen elkaar als  
tags en pieces in een graffiti-schildering.

Pierre-Laurent Aimard speelt Ligeti
Van Chins leermeester György Ligeti klinkt het 
magistrale Pianoconcert, met als solist niemand 
minder dan Ligeti-specialist Pierre-Laurent 
Aimard. Asko|Schönberg opent met een nieuw 
stuk van de jonge Nederlandse componist en 
songwriter Thomas van Dun. Zijn plannen? 
Die zijn op het moment van schrijven nog 
toekomstmuziek.   jc 

George Benjamin

Pierre-Laurent Aimard

     Helena Rasker      Bas Wiegers

€ 44,50 / KOR TING € 39,50 € 44,50 / KOR TING € 39,50
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Ligeti centraal:  
van Atmosphères  
tot Vioolconcert

Het Radio Filharmonisch Orkest speelt 
onder leiding van Enno Poppe twee  
werken uit verschillende stijlperioden  
van György Ligeti.

Unsuk Chin:  
Alice in Wonderland

Voormalig chef-dirigent Markus Stenz 
sluit het Matineeseizoen af met de  
opera Alice in Wonderland van Unsuk  
Chin. De Australische sopraan Siobhan 
Stagg zingt de bijzondere titelrol.

Hedendaags 3
ZAT 16 DEC 2023, 14.15 UUR

Hedendaags 4
ZAT 1 JUN 2024, 13.30 UUR

  Radio Filharmonisch Orkest
  Enno Poppe dirigent
  Carolin Widmann viool

 HIRS  nieuw werk (opdrachtwerk  
NTR ZaterdagMatinee -  
wereldpremière)

 LIGETI Vioolconcert
 POPPE  Hirn (Nederlandse première)
 LANGGAARD/
 ABRAHAMSEN  Drie stukken uit Gitanjali- 

hymnen (Nederlandse première)
 LIGETI Atmosphères

    SPIEGELZAAL 13.40-14.05 UUR

   Frederike Berntsen in gesprek 
met Rozalie Hirs

  Radio Filharmonisch Orkest
  Groot Omroepkoor
  Markus Stenz dirigent
 Alice  Siobhan Stagg sopraan
 Cheshire Cat  Gloria Rehm sopraan 
Mad Hatter / Duck  Scott Hendricks bariton
 White Rabbit / 
 March Hare / 
 Badger Andrew Watts countertenor  
 Mouse  James Kryshak tenor
 Ugly Duchess/ 
 Owl/Two Helena Rasker alt
 Queen of Hearts  Heidi Melton sopraan
 King of Hearts / 
 Old man 2  Andrew Harris bas
Old man 1/Eaglet  Sam Carl bas-bariton
 
 CHIN  Alice in Wonderland  

(Nederlandse première)

Lokale tradities en atmosferische klankwolken
Voor het Vioolconcert (1993) ging György Ligeti 
te rade bij volkstradities uit Oost-Azië, voor 
de lyrische solopartij ook bij de muziek uit zijn 
geboorteland. Door af te wijken van de westerse 
stemming schept hij een uniek klankbeeld. 
Atmosphères (1961) is een van de eerste werken 
waarin hij gebruikmaakt van micropolyfonie, 
waarin dicht bij elkaar bewegende melodielijnen 
complexe klankwolken vormen. Het is deze muziek 
die een zinsbegoochelende tocht door ruimte en 
tijd begeleidt aan het einde van Stanley Kubricks 
2001: A Space Odyssey.

Poppe, Hirs, Langgaard en Ligeti
Enno Poppes orkestwerk Hirn (2021) is door zijn 
verschuivende klankvlakken enigszins verwant 
aan de ‘vroege’ Ligeti. De hersens (‘Hirn’) verbindt 
hij niet alleen aan nadenken en overdenken (de 
‘Duitse traditie’), maar ook aan de ziel, trance en 
opwinding. Rozalie Hirs schrijft een nieuw werk 
waarin zij zich laat leiden door Ligeti’s open, 
creatieve mentaliteit. Hans Abrahamsen bewerkte 
de drie laatste delen van de Gitanjali-hymnen, 
een pianowerk van de Deense, laat-romantische 
Rued Langgaard, voor orkest. Langgaards vrijwel 
vergeten muziek was voor Ligeti een grote 
ontdekking.  rvp 

Droomwereld vol sprookjesachtige muziek
Met de uitvoering van Unsuk Chins Alice in 
Wonderland beleeft dit werk zijn Nederlandse 
première, nadat de opera in 2007 met veel succes 
voor het eerst werd uitgevoerd bij de Bayerische 
Staatsoper. De bizarre avonturen van het jonge 
meisje Alice in een hallucinante droomwereld vol 
fantasiefiguren inspireerden Chin tot haar meest 
evocatieve muziek. 

Wonderlijke echo’s uit de muziekgeschiedenis
In het eerste deel cirkelt het atmosferische 
orkest rond de vervreemdende verwikkelingen 
en emoties van de hoofdpersoon. In het tweede 
deel wordt deze kwaliteit gecombineerd met 
verwrongen flarden en verre echo’s uit onze 
muziekgeschiedenis. Even klinkt Altijd is Kortjakje 
ziek, dan weer begeleidt een mondharmonica het 
soepkoor van de Mock Turtle. Een hoogtepunt is 
het Advice from a Caterpillar, waarin een basklarinet 
spelende rups steeds weer tegen de blue notes 
van Gershwin en Stravinsky’s openingsmaten van 
de Sacre aanschurkt. De titelrol wordt vertolkt door 
de avontuurlijke Australische sopraan Siobhan 
Stagg, volgens Christa Ludwig een van de mooiste 
stemmen die ze ooit hoorde.  wb 
 

Carolin Widmann

Markus Stenz

     Siobhan Stagg

€ 50,50 / KOR TING € 44€ 44,50 / KOR TING € 39,50



Colofon
UITGAVE NPO Klassiek / Stichting Omroep Muziek
TEKSTBIJDRAGEN Jan Van den Bossche, Willem Bruls, Joep 
Christenhusz, Elisabeth Eyl, Paul Janssen, René van 
Peer, Siebe Riedstra
REDACTIE Onno Schoonderwoerd
BEELDEN OMSLAG EN SCHEIDINGSPAGINA’S Ton van Os
FOTOGRAFIE Mats Bäcker, Özge Balkan, Shaun 
Bloodworth, Andrei Bogdanov, Marco Borggreve, 
Balász Böröcz, Simon van Boxtel, Edouard Brane, Lars 
van den Brink, Felix Broede, Esther de Bruijn, Martin 
Chiang, Chris Christodoulou, Canetty Clarke, Baltasar 
Denner, Merlijn Doomernik, Edoland, Karen van Gilst, 
Paolo Ferla, Bob Goedewaagen, Paz Guillen, Haverkamp, 
Harald Hoffmann, Igor Studio, Kaupo Kikkas, Priska 
Ketterer, Maarit Kytharju, Joel Larson, Eduardus Lee, 
Matthew Lloyd, Liudmila Malofeeva, Pieter van der 
Meer, Ton van Os, Simon Pauly, Paul Marc Rolland, 
Ksenia Paris, Marc Ribes, Eric Richmond, Peter Rigaud, 
Marie Rolland, Marc Royce, Lennard Ruehle, Antoine 
Saito, Foppe Schut, Emmely Siebrecht, Bianca 
Sistermans, John Snijders, Priamo Tolu, Otto van den 
Toorn, Sophie de Vos, Julia Wesely, Xenie Zasetskaya
VORMGEVING Norbert Croonenberg
PRODUCTIEBEGELEIDING Regalis Zeist

Ton van Os (*1941) groeide 
op in het door bombarde-
menten zwaargehavende 
Rotterdam-West. Op de 
Rotterdamse Academie 
voor Beeldende Kunst 
bekwaamde hij zich in de 
techniek van het etsen en 
won daarmee internati-

onale prijzen. Daarnaast legde hij zich toe op de 
schilderkunst, waarop hij zich sinds 1974 volledig 
concentreert.

Muziek is voor Van Os een indringende inspiratie-
bron. Een akkoord van Bach, door Glenn Gould 
omschreven als een ‘uitdijend heelal’, bracht 
hem op het spoor van de verbeelding van de 
buitenaardse ruimte. Het notenbeeld in de auto-
graaf van Bachs Chaconne (BWV 1004), door 
Yehudi Menuhin een ‘hemellichaam in beweging’ 

genoemd, werd het verrassende uitgangspunt  
voor de vele bolvormen die sinds het jaar 2000  
het kenmerkende vormgevingsprincipe van Ton  
van Os zouden worden: noten zonder stok bevolken 
ritmisch een eindeloze ruimte.

De Amerikaanse componist Morton Feldman raakte 
bij hem een snaar, die decennialang in al zijn werk  
is blijven resoneren. Pianist Thomas Dieltjens 
schrijft over diens muziek: ‘Het is of je kijkt naar 
een sterrenhemel. Je realiseert je dat die sterren  
en die planeten volgens bepaalde principes van 
elkaar drijven, en terug (…)’.

Het is alsof Dieltjens naar de schilderijen van  
Van Os kijkt.

ELISABETH EYL

auteur van het in 2022 verschenen boek  
De zeggingskracht van Ton van Os

 

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

© 2023 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 van Scherpenzeel, Anita Wijnen
REDACTIE/VORMGEVING PROGRAMMABOEKJES, INTERNET  
Onno Schoonderwoerd
RADIOREDACTIE Myrthe van Dijk
PRESENTATIE NTR ZATERDAGMATINEE, NPO KLASSIEK  

Hans Haffmans
HOOFDREDACTIE NTR KLASSIEKE MUZIEK Makira Mual 
EINDREDACTIE NTR KLASSIEKE MUZIEK Jane van Laar
MARKETING EN COMMUNICATIE Caitlin Ensor, Marco van Es,  
Mary Fan Zandkamp
FINANCIËLE ADMINISTRATIE Stichting Omroep Muziek
CASTING CONSULTANT Christian Carlstedt
ARTISTIEK LEIDER Kees Vlaardingerbroek

Ton van Os: noten in een ruimte

Menig Matineebezoeker kent het gevoel: dit 
concert hadden mijn kennissen, mijn (klein)kind, 
buurman of collega ook mooi gevonden. Wij van de 
Matinee geven u groot gelijk. En om de serie bij die 
mogelijk nieuwe fans te introduceren is er nu een 
speciaal mini-abonnement voor bezoekers tot en 
met 35 jaar.* We selecteerden drie aantrekkelijke 
concerten.

Wijs uw familie of kennissen op dit vriendelijk 
geprijsde jongerenabonnement. Het is vanaf 1 juni 
2023 te bestellen voor € 95 – dat is dus iets meer 
dan € 30 per concert. Alleen een los kaartje voor 9 
september kost al € 71!

Vanaf 1 juni is dit abonnement beschikbaar op 
www.concertgebouw.nl/ntr-zaterdagmatinee.  
Wilt u het cadeau doen? Bel dan vanaf 1 juni naar 
het Concertgebouw: 020 - 6718345.

MATINEE 
JONGEREN
ABONNEMENT

9 sep | BELLINI Il pirata | p 26
Il pirata (de piraat) betekende de 
doorbraak van de toen 25-jarige 
componist Vincenzo Bellini. 
Een opvoering met stersopraan 
Albina Shagimuratova; de 
Italiaanse-operaspecialist 
Giampaolo Bisanti dirigeert. 
Spannend vanaf de eerste 
minuut: dit is de wereldtop!
 

7 okt | MENDELSSOHN 
Vioolconcert | p 40
Als dertiger schreef 
Mendelssohn een van de 
befaamdste romantische 
vioolconcerten. Nu gespeeld 
door het 22-jarige Zweedse 
vioolwonder Johan Dalene. Plus: 
Also sprach Zarathustra (bekend 
van de good-old film 2001: A 
Space Odyssey) en een symfonie 
die de Joodse Viktor Ullmann in 
het kamp neerkrabbelde op de 
achterkant van weggesmeten 
deportatielijsten.

 9 dec | SJOSTAKOVITSJ Eerste 
celloconcert | p 41
De wereldberoemde Truls Mørk 
speelt het celloconcert waarmee 
Sjostakovitsj zijn Sovjet-belagers 
de waarheid vertelde. Nicholas 
Collon (*1983) dirigeert ook 
Sibelius’ Derde symfonie – 
precies op de grens tussen de 
romantiek en de muziek van nu 
– en een gloednieuw werk van 
Magnus Lindberg.
 
 * Let op! Bij de ingang kan de leeftijd 
worden gecontroleerd.

Albina Shagimuratova Johan Dalene Nicholas Collon

SPECIAAL ABONNEMENT VOOR 5- TOT 35-JARIGEN
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Na de coronajaren die de viering van het 75-jarig 
bestaan van het Groot Omroepkoor en het 
Radio Filharmonisch Orkest dwarsboomden, 
konden beide omroepensembles zich in seizoen 
2022-2023 onder leiding van de respectievelijke 
chef-dirigenten Benjamin Goodson en Karina 
Canellakis gelukkig niet alleen volop via de radio 
en streaming presenteren, maar ook weer voor 
volle concertzalen. Tekenend wat dat aangaat 
was de groots bezette Nederlandse première 
van het oratorium ARCHE van de Duitser Jörg 
Widmann. Op 12 november 2022 werd de tweede 
uitvoering ooit van dit werk een ware triomf in het 
Concertgebouw. ‘Het vijfdelige oratorium heeft 
de grootschaligheid als uitgangspunt in alles, 
van epische drama’s van Bijbelse proporties tot 
immense orkestrale- en koorklank die orkesten 
van Berlioz en Mahler ruimschoots overschaduwt. 
Dat het ook “reusachtig” interessant geschreven is 
en briljant werd uitgevoerd, maakte het bijwonen 
van deze première echter tot een niet alledaagse 
belevenis die absoluut de moeite waard was’, 
schreef Place de l’Opera daags na de uitvoering. 
De uitvoering van dit werk bewees ten overvloede 
de uniciteit van de twee nu nog bestaande 
radio-ensembles. ‘Onze beide “huisensembles” 
zijn gespecialiseerd in een breed repertoire en 
hebben kennis en kunde plus de liefde voor 
nieuw repertoire in het bloed zitten,’ stelde Kees 
Vlaardingerbroek, artistiek leider van de NTR 
ZaterdagMatinee, al eens vol bewondering. ‘En 

dat merkt iedereen.’ Daar is inderdaad niets teveel 
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 ontwik-
kelden zich tot ensembles van topkwaliteit. 
Al snel was er overeenstemming over de 
bijzondere functie van de radiogezelschappen. De 
eerste chef-dirigent 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 radio-concert 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 
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, 
wereldpremières en eerste uitvoeringen in 
Nederland 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, zoals het AVROTROS Vrijdagconcert en 
Het Zondagochtend Concert die vanuit Utrecht 
en Amsterdam live op NPO Klassiek (voorheen: 
Radio 4) worden uitgezonden. Bovendien werken 
beide ensembles mee aan bijzondere uitzendingen 
op radio en televisie, van Podium Klassiek 
tot het jaarlijks terugkerende NPO Klassiek 
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, waaronder een 
publiek dat anders niet zo gemakkelijk naar 
een concert zou gaan. Daarnaast verzorgde het 
orkest in 2018 de muziek bij 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 hun 75ste verjaardag mee aan het 
langlopende NTR-podcastproject ‘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 koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet alleen de 
koorpartijen in de opera’s, oratoria en cantates in de 
concertseries van de Nederlandse Publieke 
Omroep. Het brengt ook a cappella-concerten in het 
Amsterdamse Concertgebouw, en in Utrecht in 
TivoliVredenburg en de Jacobikerk. Zo profileert het 
gezelschap zich in In The Living Room in de Grote 
Zaal van TivoliVredenburg met ‘huiskamerconcerten’ 

‘The Radio Chorus (sopranos  
and basses only) was superb’

Robbert Nachbar, Opera, september 2022
Abrahamsen The Snow Queen

iOnze topensemblesi
   Radio Filharmonisch Orkesti  

 Groot Omroepkoori 
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waarbij alle facetten van het koor aan bod komen. 
Bijzonder is ook het Groot Meezingconcert dat in 
februari 2023 zijn vijfde editie beleefde: tijdens de 
heuse happening (met workshops vooraf) zongen 
het koor én zo’n twaalfhonderd liefhebbers onder 
andere Mozarts Requiem.
In de omroepseries zingt het koor dikwijls 
hedendaags werk: vaak opdrachtwerken van 
Nederlandse componisten zoals Wagemans, 
Wagenaar, Wantenaar, Visman, Manneke, 
Momotenko-Levitsky en Roukens, en premières 
van werk van hedendaagse buitenlandse 
componisten, onder wie MacMillan, Unsuk 
Chin, Adams, Widmann en Glanert, maar ook al 
‘klassieke’ twintigste-eeuwse 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 chef-dirigent 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 chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor was Kenneth Montgomery. Na hem 
waren respectievelijk Robin Gritton, Martin Wright, 
Simon Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent; 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. Sinds seizoen 
2020-2021 is Benjamin Goodson, die onder meer 
een geweldige A village Romeo and Juliet (december 
2018) van Frederick Delius, MacMillans Christmas 
oratorio (januari 2021) en Widmanns ARCHE op 

zijn naam kan schrijven, de chef-dirigent. De 
samenwerking bevalt zo goed dat Goodson in  
juni 2022 zijn contract verlengde tot 2027.
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 Groot Omroepkoor?  
Kijk op www.vriendengrootomroepkoor.nl

Radio 
Filharmonisch 

Orkest
Het Radio Filharmonisch 
Orkest wordt sinds seizoen 
2019-2020 geleid door de 
Amerikaanse chef-dirigent 

Karina Canellakis. In september 2021 verlengde zij 
haar contract met nog eens vier jaar tot 2027. 
Haar voorgangers waren, na grondlegger Albert 
van Raalte (1945-1949), Paul van Kempen 
(1949-1955), Bernard Haitink (1957-1961), Jean 
Fournet (1961-1978), Willem van Otterloo 
(1962-1972), Hans Vonk (1978-1979), Sergiu 
Comissiona (1983-1989), Edo de Waart (1989-
2004), Jaap van Zweden (2005-2012) en Markus 
Stenz (2012-2019). Het orkest werkte bovendien 
samen met illustere gastdirigenten als Leopold 
Stokowski, Kirill Kondrashin, Antal Doráti, Charles 
Dutoit, Mariss Jansons, Michael Tilson Thomas, 
Gennady Rozhdestvensky, Peter Eötvös, John 

Adams, Christoph Eschenbach, Vasily Petrenko, 
Vladimir Jurowski en Valery Gergiev. Tot het einde 
van het seizoen 2022-2023 is de Amerikaan 
James Gaffigan vaste gastdirigent, een functie die 
hij sinds 2011 bekleedde. Vanaf dit seizoen is de 
Fransman Stéphane Denève, onder andere 
chef-dirigent van de St. Louis Symphony en sinds 
vorig seizoen ook Artistic Director van de New 
World Symphony, de vaste gastdirigent van het 
orkest. 
Het orkest onderhoudt speciale contacten met de 
dirigenten die een belangrijke rol in zijn geschie-
denis 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 beschermheer-
schap aanvaardde. De in oktober 2021 overleden 
Haitink, die helemaal aan het begin van zijn carrière 
chef-dirigent 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 Strauss-liederen.’
Meer dan welk ander Nederlands symfonieorkest 

speelt het Radio Filharmonisch Orkest 
muziek van dit moment: niet zelden 
betreft het premières van werken 
die in opdracht van de omroepseries 
NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS 
Vrijdagconcert worden 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 grammofoon platen en 
cd’s met dirigenten als Stokowski, 

Doráti, Fournet en De Waart. Met dirigent Mark 
Wigglesworth realiseerde het orkest een Sjostako-
vitsj-serie. Met Jaap van Zweden legde het orkest 
een Bruckner-cyclus 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 programmakeuze 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. Sinds 
januari 2023 maakt Radio 4, dat vanaf die datum 
verder gaat als NPO Klassiek, gebruik van nieuwe 
jingles en herkenningstunes die alle ingespeeld zijn 
door het Radio Filharmonisch Orkest.

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

PAUL JANSSEN

‘Het orkest imponeert in het 
Italiaanse repertoire met 
soepele crescendo’s en een 
prachtige hissige klank in de 
strijkers waardoor je de warme 
mediterrane wind bijna voelt.’

Raoul Gandolahage, NRC Handelsblad, 10 oktober 
2022, Lise Davidsen & James Gaffigan
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Met de tweede uitvoering ooit van het immens 
bezette oratorium ARCHE van Jörg Widmann 
liet de NTR ZaterdagMatinee op 22 november 
2022 de zware coronajaren definitief achter zich. 
Gezamenlijk vierden zo’n driehonderd musici 
op het podium, waaronder een groots bezet 
Radio Filharmonisch Orkest en naast het Groot 
Omroepkoor nog twee andere koren, en het 
geestdriftige publiek een van de redenen van 
het bestaan van de Matineeserie: het uitvoeren 
van belangwekkende hedendaagse werken die 
door de omvang of andere logistieke problemen 
elders nauwelijks een kans krijgen. ‘Het is een in 
alle opzichten uniek werk,’ zegt artistiek leider 
Kees Vlaardingerbroek over het oratorium van de 
Duitser Widmann, die vorig seizoen fungeerde als 
de centrale componist. 
En er was het afgelopen seizoen meer dat weer 
zorgde voor volle zalen en enthousiaste reacties 
bij pers en publiek. Zo werd de terugkeer van 
de sopraan Lise Davidsen in oktober 2022 met 
een programma met aria’s van Verdi, Weber en 
Wagner luid bejubeld. ‘Ze zou moeiteloos het 
glas van de kroonluchters in het Concertgebouw 
aan diggelen kunnen zingen met de ongelooflijke 
laserstraalachtige kracht van haar kleurrijke 
en warme stem,’ schreef De Nieuwe Muze vol 
bewondering. En ook het in opdracht van de 

ZaterdagMatinee geschreven Vioolconcert van 
Mathilde Wantenaar, uitgevoerd door Simone 
Lamsma en het Radio Filharmonisch orkest onder 
leiding van chef-dirigent Karina Canellakis, kreeg 
een warm onthaal. 
Voor de operaliefhebbers werd vooral de 
herontdekking van de opera Telemaco van 
Alessandro Scarlatti een waar feest. ‘Hij is de meer 
gecultiveerde tegenhanger van Antonio Vivaldi,’ zo 
omschrijft Vlaardingerbroek de componist die ook 
de komende seizoenen op aandacht kan rekenen. 
‘Hij biedt een uitzinnige verfijning en zijn grote 
tragedies lopen meestal slecht af. Dat ging destijds 
in tegen de regels van de opera seria, vandaar dat 
zijn werk toen van de kaart verdween.’
Ook met de opera The Snow Queen van Hans 
Abrahamsen, waarmee seizoen 2021-2022 
afsloot, bevestigde de ZaterdagMatinee haar 
voortrekkersrol op het gebied van opera, een van 
de andere belangrijke pijlers van de concertserie. 
Dankzij ‘bijzonder oorstrelende bijdragen’ van 
solisten en een Radio Filharmonisch Orkest dat 
onder leiding van Kent Nagano zorgde voor een 
‘onberispelijke orkestrale ondersteuning’ (Het 
Parool), was de uitvoering, aldus Place de l’Opera, 
goed voor ‘hartverwarmende ijsklanken’. 
Na de zware coronajaren, waarin de NTR 
ZaterdagMatinee standhield als een baken van 

zinvolle programmering en concerten op het 
allerhoogste niveau, lijkt alles weer ‘normaal’. 
Het publiek is terug, het aantal radioluisteraars 
is toegenomen en ‘de allerhoogste kwaliteit die 
de Matinee altijd geboden heeft en die de serie 
internationaal zijn goede naam bezorgd heeft,’ staat 
nog altijd huizenhoog overeind. Waar eind 2021 de 
Schaunard Award van Place de l’Opera het resultaat 
was van alle inspanningen in de coronajaren, zijn 
het nu weer het publiek en de doorgaans jubelende 
recensies die vertellen dat de ZaterdagMatinee 
samen met de vaste partners – het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor – 
weer helemaal terug is van nooit weggeweest.

Pijlers Al sinds het eerste concert van, toen 
nog, de Matinee op de Vrije Zaterdag 

op 23 september 1961, vormt het brengen van 
bijzonder repertoire een belangrijk speerpunt. 
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 tegen een betaalbare prijs wilde 
bieden, 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 Zaterdag-
Matinee 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 eveneens in 
1945 opgerichte 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 chef-
dirigent was, voor zijn afscheidsconcert van de 
Nederlandse podia in de Matinee van 15 juni 2019 
juist voor ‘zijn’ RFO koos. 

Relaties Die uniciteit en kwaliteit van de 
ZaterdagMatinee worden gelukkig 

allerwegen geroemd, ook in tijden dat beperkende 
corona-omstandigheden de programmering 
beïnvloedden. Zo noemde de gerenommeerde 

‘Deze melodieuze, hartveroverende 
romkom is de perfecte opmaat voor de 
feestdagen, zeker als die zo oprecht en 
hartstochtelijk wordt uitgevoerd.’
Jenny Camilleri, de Volkskrant 19 december 2022 – 
Mascagni L’amico Fritz

iEen onmisbare plaatsi
in het internationale concertleven
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internationale site operatraveller.com de uitvoering 
voor beperkt publiek van Wagners Rheingold op 
authentieke 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 
recente hoogtepunten. De verwachtingen voor 
Die Walküre zijn dan ook hooggespannen. ‘Het 
is het begin van een nieuw uitvoeringstijdperk’, 
is zijn stellige overtuiging. Daar kunnen de 
concerten met werk van de centrale componist 
van 2022-2023, Jörg Widmann aan toegevoegd 
worden. Vooral omdat ze raken aan een ander 
belangrijk speerpunt van de ZaterdagMatinee: de 
hechte relatie met componisten en uitvoerend 
musici. Zo groeide de Roemeense sopraan Nelly 
Miricioiu ooit uit tot de ‘keizerin van de Matinee’, 
en bevestigen dirigenten als Andrea Marcon en 
Pablo Heras-Casado regelmatig de warme band. 
Ook componisten uit het nabije verleden en het 
heden zoals Benjamin Britten, Pierre Boulez, 
Karlheinz Stockhausen, John Adams, Willem 
Jeths, Unsuk Chin – die in seizoen 2023-2024 
de centrale componist is – en Hans Abrahamsen 
kenden en kennen, net als Steve Reich en Richard 
Rijnvos, de structurele belangstelling van de 
ZaterdagMatinee.

Onmisbaar Die relaties, inclusief 
opdrachten voor nieuwe 

werken zoals Viaggio italiano van Willem Jeths, het 
nieuwe orkestwerk van Unsuk Chin en Australie 
van Richard Rijnvos, kunnen mede tot stand 
komen dankzij de genereuze steun van de 
Vrienden van de Matinee. Op bewonderenswaar-
dige wijze helpt deze deze stichting, in 2018 
opgericht door trouwe luisteraars en 
concertbezoekers, 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 in en na coronatijd niets hoeft 
in te leveren op de kernpunten. Ook de steun van 
Radio 4, sinds januari 2023 NPO Klassiek, en het 
publiek dat in coronatijd het geld voor de kaarten 
van concerten die niet doorgingen schonk aan 
de ZaterdagMatinee en inmiddels weer zorgt 
voor goed gevulde zalen en groot enthousiasme 
tijdens de liveconcerten zeggen 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

Informatie 
en bestellen

Met groot plezier bieden wij u dit seizoen  
2023-2024 aan. Zoals voorheen kunt u een passe-
partout bestellen voor alle 30 ZaterdagMatinees. 
Bij een passe-partout komt de gemiddelde 
toegangsprijs op € 23,15 per Matinee (een korting 
van ongeveer 52% ten opzichte van de prijs van 30 
losse kaartjes). Abonnementen en passe-partouts 
zijn niet persoonlijk. U kunt dus heel goed met 
anderen samen een passe-partout of serie kopen.

  OPERA   6 concerten
Abonnement € 350 (u bespaart € 55,50)
Losse kaarten € 71 / Kortingsprijs € 63,50
Opera 6 € 50,50 / Kortingsprijs € 44

  RFO & FRIENDS I 5 concerten
Abonnement € 199 (u bespaart € 29,50)
Losse kaarten € 44,50 / Kortingsprijs € 39,50
RFO & Friends I-4 € 50,50 / Kortingsprijs € 44

  RFO & FRIENDS II 5 concerten
Abonnement € 192 (u bespaart € 30,50)
Losse kaarten € 44,50 / Kortingsprijs € 39,50

  GOK & FRIENDS  5 concerten
Abonnement € 192 (u bespaart € 30,50)
Losse kaarten € 44,50 / Kortingsprijs € 39,50

  OUDE MUZIEK  5 concerten
Abonnement € 219 (u bespaart € 33,50)
Losse kaarten € 50,50 / Kortingsprijs € 44

  HEDENDAAGS  4 concerten
Abonnement € 160 (u bespaart € 24)
Losse kaarten € 44,50 / Kortingsprijs € 39,50
Hedendaags-4 € 50,50 / Kortingsprijs € 44
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Algemene informatie

BEREIKBAARHEID
Adres Concertgebouwplein 10, 1071 LN 
Amsterdam
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 Q-Park Museumplein kunt u 
vooraf via Q-park via de website (www.q-park.
nl/nl-nl/parkeren/amsterdam/2022-ams-
concertgebouw) reserveren tegen speciale 
tarieven. U kunt ook gebruikmaken van  
P+R Olympisch Stadion of P+R RAI.
Voor verdere details: www.concertgebouw.nl/
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 gehoor-
ondersteuning. Vraagt u hiernaar bij de garderobe. 
Voor verdere details: www.concertgebouw.nl/ 
uw-bezoek/specialevoorzieningen 

BEWEGWIJZERING 
Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuwe bewegwijzering 
in het gebouw. Op www.concertgebouw.nl/
nieuwe-rangindeling-en-bewegwijzering 
kunt u zien wat verandert. De termen Noord 
en Zuid verdwijnen, en op het podium zal de 
stoelnummering anders zijn. Dit heeft geen 
gevolgen voor het verlengen van vaste zitplaatsen.
Bovendien zijn er vanaf 1 juli 2023 extra 
rolstoelplaatsen.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN
Levende muziek is mensenwerk. Wijzigingen  
in de aangekondigde programma’s zijn  
daarom soms onvermijdelijk. De meest actuele 
informatie vindt u op www.concertgebouw.nl en  
www.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

Bestellen en verlengen van  
passe-partouts en series

Vanaf dinsdag 28 februari 2023, 10.00 uur kunt 
u uw passe-partouts en series verlengen voor 
concertseizoen 2023-2024. De verlengtermijn 
duurt tot en met vrijdag 31 maart 2023. 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/ntr-zaterdagmatinee 
kunt u uw huidige passe-partouts of 
serieabonnementen verlengen. In bijgaande 
brief/mail kunt u lezen hoe u dat kunt doen. 
Hier kunt u ook nieuwe passe-partouts of 
serieabonnementen (bij)bestellen. 
Voor deze service wordt € 4,50 per transactie 
gerekend; voor papieren kaarten rekent Het 
Concertgebouw € 6,00. 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 € 9,50 per transactie gerekend 
voor e-tickets of € 11,00 voor papieren kaarten.

   SCHRIFTELIJK  
Met de bestelbon uit deze brochure kunt u series 
bestellen of verlengen. Voor deze service wordt 
€ 9,50 per transactie gerekend voor e-tickets of 
€ 11,00 voor papieren kaarten.

Bestellen van losse kaarten

De verkoop van losse kaarten voor concertseizoen 
2023-2024 start op donderdag 1 juni 2023,  
10.00 uur.
U kunt losse kaarten op drie manieren bestellen:

   ONLINE  
Via www.concertgebouw.nl/matinee 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
Woensdag 28 februari 2023, 10.00 uur: start 
verkoop voor verlenging van uw passe-partout of 
serie(s) – voor iedereen die in seizoen 2022-2023 
een passe-partout of serie had 
Vrijdag 31 maart 2023: einde verlengtermijn 
passe-partouts en series
donderdag 1 juni 2023, 10.00 uur: start verkoop 
losse kaarten
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HEDENDAAGS 2 28 OKT 14.15U
Rondom Unsuk Chin
Asko|Schönberg, Bas Wiegers, 
Pierre-Laurent Aimard
VAN DUN nieuw werk (WP)
CHIN Graffiti
CHIN	Gougalōn	–	Scenes	from	 
a street theatre
LIGETI Pianoconcert P 59

RFO & FRIENDS I 2 4 NOV 14.15U
Max Reger 150 jaar
Radio Filharmonisch Orkest, 
Ingo Metzmacher, Marc-André 
Hamelin
TORSTENSSON City Imprints (WP)
REGER Pianoconcert P 35

OUDE MUZIEK 2 18 NOV 13.30U
Scarlatti's meest dramatische 
opera
Les Accents, Thibault Noally, 
Paul-Antoine Bénos-Djian, 
Anthea Pichanick, Julia Lezhneva, 
Vivica Genaux  e.a.
SCARLATTI Il Mitridate Eupatore 
(NP) P 53

OPERA 2 25 NOV 11.00U
De dramatische symfonicus 
Wagner: Siegfried
Radio Filharmonisch Orkest, 
Karina Canellakis, Stephen Gould, 
Gerhard Siegel, Elena Stikhina e.a.
WAGNER Siegfried P 27

RFO & FRIENDS II 2 9 DEC 14.15U
Truls Mørk speelt Sjostakovitsj
Fins Radio Symfonieorkest, 
Nicholas Collon, Truls Mørk
LINDBERG Serenades (NP)
SJOSTAKOVITSJ Eerste 
celloconcert
SIBELIUS Derde symfonie P 41

H
HEDENDAAGS 3 16 DEC 14.15U
Ligeti centraal: van Atmosphères 
tot Vioolconcert
Radio Filharmonisch Orkest,  
Enno Poppe, Carolin Widmann
HIRS nieuw werk (WP)
LIGETI Vioolconcert
POPPE Hirn (NP)
LANGGAARD/ABRAHAMSEN Drie 
stukken uit Gitanjali-hymnen (NP)
LIGETI Atmosphères P 60

GOK & FRIENDS 2 23 DEC 13.30U
Mendelssohns Elias – 
authentiek én modern
Pygmalion, Raphaël Pichon, 
Stéphane Degout, Siobhan Stagg 
e.a.
MENDELSSOHN Elias P 47

RFO & FRIENDS I 3 13 JAN 14.15U
Orkestraal vuurwerk van  
Chin en Stravinsky
Radio Filharmonisch Orkest, Kent 
Nagano, Alexander Malofeev
CHIN Alaraph 'Ritus des 
Herzschlags' (NP)
RACHMANINOV Rapsodie op een 
thema van Paganini
STRAVINSKY De vuurvogel P 36

OPERA 1 9 SEP 13.00U
Bellini’s doorbraak: Il pirata
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Giampaolo 
Bisanti, Albina Shagimuratova. 
Michael Spyres, Franco Vassallo 
e.a.
BELLINI Il pirata P 26

HEDENDAAGS 1 16 SEP 14.15U
George Benjamin dirigeert 
Benjamin en Ligeti
Ensemble Modern, George 
Benjamin, Keren Motseri, Helena 
Rasker
BENJAMIN At First Light
LIGETI Kammerkonzert
BENJAMIN Into the Little Hill  P 58

RFO & FRIENDS I 1 23 SEP 14.15U
De extatische ritmiek van  
Chin en Stravinsky
Radio Filharmonisch Orkest, 
Karina Canellakis, Sunwook Kim
MOESORGSKI/SJOSTAKOVITSJ 
Ouverture ‘Dageraad op de rivier 
Moskva’ uit Chovansjtsjina
CHIN Pianoconcert
STRAVINSKY Le sacre du 
printemps P 34

OUDE MUZIEK 1 30 SEP 13.00U
Rameaus laatste en beste opera
Orfeo Orchestra, Purcell Choir, 
György Vashegyi, Sabine Devieilhe, 
Reinoud Van Mechelen e.a.
RAMEAU Les Boréades P 52

RFO & FRIENDS II 1 7 OKT 14.15U
Mendelssohns Vioolconcert  
met Johan Dalene
Radio Filharmonisch Orkest, 
Tomáš Hanus, Johan Dalene
ULLMANN Tweede symfonie (instr. 
Bernhard Wulff)
MENDELSSOHN Vioolconcert
STRAUSS Also sprach Zarathustra
 P 40

GOK & FRIENDS 1 21 OKT 14.15U
De twee gezichten van  
Francis Poulenc
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Stéphane 
Denève, Liv Redpath
POULENC/DENÈVE Litanies à  
la Vierge noire
POULENC Stabat Mater
POULENC Les biches P 46

Chronologisch 
overzicht
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2023-2024

OPERA 5 23 MRT 14.15U
Karina Canellakis covert De zaak 
Makropulos
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepmannenkoor, 
Karina Canellakis, Sally 
Matthews, Bo Skovhus, Seth 
Carico e.a.
JANÁČEK De zaak Makropulos
 P 30

GOK & FRIENDS 4 6 APR 14.15U
Paul McCreesh: een Trauer-
symphonie en een groots 
Requiem
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Paul 
McCreesh
MOZART Kyrie KV 341
HAYDN Symfonie nr. 44 
‘Trauersymphonie’
CHERUBINI Requiem in c P 49

OUDE MUZIEK 5 13 APR 14.15U
De visionaire Carl Philipp 
Emanuel Bach
Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging
C.PH.E. BACH Die Auferstehung 
und Himmelfahrt Jesu P 56

RFO & FRIENDS I 5 20 APR 14.15U
De Franse magie van Stéphane 
Denève
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Stéphane 
Denève
ROUSSEL Bacchus et Ariane: Suite 
nr. 2
RIJNVOS Australie (WP)
RAVEL Daphnis et Chloé P 38

GOK & FRIENDS 5 27 APR 14.15U
Jeths, Italië, Rossini en de dood
Groot Omroepkoor, Benjamin 
Goodson
JETHS Viaggio italiano (WP)
ROSSINI Petite messe solennelle
 P 50

RFO & FRIENDS II 5 11 MEI 14.15U
Canellakis, Minnaar, 
Sjostakovitsj en De Graaff
Radio Filharmonisch Orkest, 
Karina Canellakis, Hannes Minnaar
DE GRAAFF Concert voor luthéal/
piano (WP)
SJOSTAKOVITSJ Achtste symfonie
 P 44

OPERA 6 25 MEI 13.30U
Franco Fagioli in Händels opera 
Tolomeo
Kammerorchester Basel, Il 
Giardino Armonico, Giovanni 
Antonini, Franco Fagioli e.a.
HÄNDEL Tolomeo, Re d’Egitto
 P 31

HEDENDAAGS 4 1 JUN 13.30U
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Markus 
Stenz, Siobhan Stagg e.a.
CHIN Alice in Wonderland (NP)
 P 61

OUDE MUZIEK 3 20 JAN 14.15U
Een barokfeest met Dmitry 
Sinkovsky
Helsinki Baroque Orchestra, 
Dmitry Sinkovsky
REBEL Les élémens
BACH Vioolconcert in a,  
BWV 1041
HÄNDEL Water Music P 54

RFO & FRIENDS II 3 27 JAN 14.15U
Lamsma/Vänskä: gedroomd duo 
in Nielsens Vioolconcert
Radio Filharmonisch Orkest, 
Osmo Vänskä, Simone Lamsma
SHIN nieuw werk (NP)
NIELSEN Vioolconcert
BRAHMS Derde symfonie P 42

OPERA 3 3 FEB 13.30U
Le roi d’Ys: de grote Franse 
opera van Édouard Lalo
Hongaars Nationaal 
Filharmonisch Orkest, Hongaars 
Nationaal Koor, György Vashegyi, 
Nicolas Courjal, Isabelle Druet, 
Judith van Wanroij e.a.
LALO Le roi d’Ys P 28

GOK & FRIENDS 3 10 FEB 14.15U
Het orgel van Thierry Escaich en 
Anton Bruckner
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Sascha 
Goetzel, Thierry Escaich e.a.
ESCAICH Derde orgelconcert 
‘Quatre visages du Temps’ (NP)
BRUCKNER Mis in f ‘Grote’ P 48

RFO & FRIENDS I 4 17 FEB 14.15U
Chen Reiss en Lahav Shani: 
Strauss en Mahler VI
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Lahav Shani, Chen Reiss
STRAUSS Liederen
MAHLER Zesde symfonie P 37

OUDE MUZIEK 4 24 FEB 13.30U
Dido en Aeneas – van Graupner
La Cetra Barockorchester Basel, 
Andrea Marcon, Anett Fritsch, 
Robin Johannsen, Emiliano 
Gonzalez Toro e.a. 
GRAUPNER Dido, Königin von 
Carthago (NP) P 55

RFO & FRIENDS II 4 2 MRT 14.15U
Ontmoeting tussen twee jonge 
meesters
Radio Filharmonisch Orkest, 
Tarmo Peltokoski, Mihály Berecz
FAGERLUND Drifts (NP)
TSJAIKOVSKI Eerste pianoconcert
MOESORGSKI/RAVEL Schilderijen 
van een tentoonstelling P 43

OPERA 4 16 MRT 11.00U
Kent Nagano brengt authentieke 
Walküre 
Concerto Köln, Kent Nagano
WAGNER Die Walküre P 29
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Het Concertgebouw
Amsterdam

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

23 |2423 |24
Bestelformulier
voor series en passe-partouts 
seizoen 2023-2024

7878 | NTR ZATERDAGMATINEE



s.v.p. invullen met blokletters 
of bestel online via www.concertgebouw.nl/ntr-zaterdagmatinee

voorletters/naam                                   m/v   

straat/huisnummer        

postcode/woonplaats       

telefoon        

e-mail         

geboortedatum          

Bestelt de volgende series

PASSE-PARTOUT voor 30 concerten X    € 695   €     

OPERA 6 concerten X    € 350   €    

RFO & FRIENDS I 5 concerten X    € 199   €  

RFO & FRIENDS II 5 concerten X    € 192   €  

GOK & FRIENDS 5 concerten  X    € 192   €   

OUDE MUZIEK 5 concerten X    € 219 €   

HEDENDAAGS 4 concerten X    € 160   €   

Is dit een verlenging van uw 
vorige serie of passe-partout?

 ja        nee*

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

 ja        nee

  Ik ontvang graag een weblink waarmee ik digitaal kan betalen

  Ik wil e-tickets (€ 9,50)
  Ik wil papieren kaarten (€ 11,00) 

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

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 passe-partouts seizoen 2023-2024

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

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

23 |24
  
OPERA 1  9 SEP 13.00U
Bellini’s doorbraak: Il pirata
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Bisanti
  
HEDENDAAGS 1  16 SEP 14.15U
George Benjamin dirigeert 
Benjamin en Ligeti
Ensemble Modern, Benjamin
  
RFO & FRIENDS I 1  23 SEP 14.15U
De extatische ritmiek van Chin en 
Stravinsky
Radio Filharmonisch Orkest, 
Canellakis, Kim
  
OUDE MUZIEK 1  30 SEP 13.00U
Rameaus laatste en beste opera
Orfeo Orchestra, Purcell Choir, 
Vashegyi
  
RFO & FRIENDS II 1  7 OKT 14.15U
Mendelssohns Vioolconcert met 
Johan Dalene
Radio Filharmonisch Orkest, 
Hanus, Dalene
  
GOK & FRIENDS 1  21 OKT 14.15U
De twee gezichten van Francis 
Poulenc
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Denève
  
HEDENDAAGS 2 28 OKT 14.15U
Rondom Unsuk Chin
Asko|Schönberg, Wiegers, Aimard
  
RFO & FRIENDS I 2  4 NOV 14.15U
Max Reger 150 jaar
Radio Filharmonisch Orkest, 
Metzmacher, Hamelin
  
OUDE MUZIEK 2  18 NOV 13.30U
Scarlatti’s meest dramatische 
opera
Les Accents, Noally
  
OPERA 2  25 NOV 11.00U
De dramatische symfonicus 
Wagner: Siegfried
Radio Filharmonisch Orkest, 
Canellakis

  
RFO & FRIENDS II 2  9 DEC 14.15U
Truls Mørk speelt Sjostakovitsj
Fins Radio Symfonieorkest, Collon
  
HEDENDAAGS 3  16 DEC 14.15U
Ligeti centraal: van Atmosphères 
tot Vioolconcert
Radio Filharmonisch Orkest, 
Poppe, C. Widmann
  
GOK & FRIENDS 2  23 DEC 13.30U
Mendelssohns Elias – authentiek 
én modern
Pygmalion, Pichon
  
RFO & FRIENDS I 3  13 JAN 14.15U
Orkestraal vuurwerk van Chin 
en Stravinsky
Radio Filharmonisch Orkest, 
Nagano. Malofeev
  
OUDE MUZIEK 3  20 JAN 14.15U
Een barokfeest met Dmitry 
Sinkovsky
Helsinki Baroque Orchestra
  
RFO & FRIENDS II 3  27 JAN 14.15U
Lamsma/Vänskä: gedroomd duo 
in Nielsens Vioolconcert
Radio Filharmonisch Orkest
  
OPERA 3  3 FEB 13.30U
Le roi d’Ys: de grote Franse opera 
van Édouard Lalo
Hongaars Nationaal 
Filharmonisch Orkest, Hongaars 
Nationaal Koor, Vashegyi
  
GOK & FRIENDS 3  10 FEB 14.15U
Het orgel van Thierry Escaich 
en Anton Bruckner
Radio Filharmonisch Orkest, Groot 
Omroepkoor, Goetzel, Escaich
  
RFO & FRIENDS I 4  17 FEB 14.15U
Chen Reiss en Lahav Shani: Strauss 
en Mahler VI
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
  
OUDE MUZIEK 4  24 FEB 13.30U
Dido en Aeneas – van Graupner
La Cetra Barockorchester Basel, 
Marcon

  
RFO & FRIENDS II 4  2 MRT 14.15U
Ontmoeting tussen twee jonge 
meesters
Radio Filharmonisch Orkest, 
Peltokoski, Berecz
  
OPERA 4  16 MRT  11.00U
Kent Nagano brengt authentieke 
Walküre 
Concerto Köln
  
OPERA 5  23 MRT 14.15U
Karina Canellakis covert De zaak 
Makropulos
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepmannenkoor
  
GOK & FRIENDS 4  6 APR 14.15U
Paul McCreesh: een Trauer-
symphonie en een groots Requiem
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor
  
OUDE MUZIEK 5  13 APR 14.15U
De visionaire Carl Philipp Emanuel 
Bach
Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging
  
RFO & FRIENDS I 5  20 APR 14.15U
De Franse magie van 
Stéphane Denève
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor
  
GOK & FRIENDS 5  27 APR 14.15U
Jeths, Italië, Rossini en de dood
Groot Omroepkoor, Goodson
  
RFO & FRIENDS II 5  11 MEI 14.15U
Canellakis, Minnaar, Sjostakovitsj 
en De Graaff
Radio Filharmonisch Orkest
  
OPERA 6  25 MEI 13.30U
Franco Fagioli in Händels 
opera Tolomeo
Kammerorchester Basel, Il 
Giardino Armonico, Antonini
  
HEDENDAAGS 4  1 JUN 13.30U
Unsuk Chin: Alice in Wonderland 
Radio Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor, Stenz
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