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Albert Roussel | AVROTROS Klassiek I | AVROTROS Vocaal
AVROTROS Klassiek II | Muzikale Meesterwerken | Poëzie  
Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor 

vrijdag 6 maart 2020, 20.15 uur
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur 

Tussen Roussel, Beethoven  
en Petroesjka

Noord Nederlands Orkest 
James Judd dirigent 
Jean-Efflam Bavouzet piano

Albert Roussel 1869-1937
Vierde symfonie in A opus 53 1934
Lento – Allegro con brio
Lento molto
Allegro scherzando
Allegro molto 

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Vijfde pianoconcert in Es opus 73 1810
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo: Allegro

PAUZE

Igor Stravinsky 1882-1971
Petroesjka 1911 versie 1947
De jaarmarkt
De kamer van Petroesjka
De kamer van de moor
De jaarmarkt XZXX
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Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks 
uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door 
Hans van den Boom.

 WWW.NPORADIO4.NL

Toelichting vooraf lezen?
Enkele dagen vóór het concert  
kunt u het programmaboekje al 
vinden via 

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 
 en 

 TIVOLIVREDENBURG.NL

Nieuw seizoens magazine 
AVROTROS Vrijdag-
concert

Het nieuwe 
seizoens-
magazine van 
het AVRO 
TROS Vrijdag 
concert 
2020-2021 is 
uit! Het wordt 
vanavond 
uitgedeeld. 
Op 1 maart is 
de officiële 
verkoop 

begonnen. Voor uitgebreide in-
formatie en bestelformulieren kunt 
u terecht bij de infostand Nieuw 
Seizoen in de foyer. Bestel-
formulieren kunt u ook aanvragen 
via info@avrotrosvrijdagconcert.nl

Dit concert is te 
volgen via de Wolf-

gang app. Met deze 
app krijgt het publiek in 

de zaal toelichting op Stravinsky’s 
Petroesjka via de eigen smart-
phone, zodat de concert beleving 
wordt vergroot. De app is gratis te 
downloaden in de App Store en 
Google Store.

 WWW.WOLFGANGAPP.NL

Terugluisteren
Terwijl u in de pauze een drankje 
nuttigt, gaat de live radio-
uitzending van het AVROTROS 
Vrijdagconcert gewoon door. De 
luisteraar van NPO Radio 4 
hoort dan bijvoorbeeld een  
gesprek met de dirigent, de  
componist of een solist. 
Wilt u nagenieten of bent u  
benieuwd naar de interviews?  
Luister dan terug (onder  
Uit zending Gemist) op 

 WWW.NPORADIO4.NL/

 AVROTROSVRIJDAGCONCERT

Of luister en kijk naar de vele 
klassieke muziekconcerten die 
AVROTROS heeft geregistreerd op 
YouTube via:

 WWW.YOUTUBE.COM/USER/

 AVROKLASSIEK/VIDEOS

mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=
http://www.wolfgangapp.nl
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
https://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos
https://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos
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Roussel, Beethoven  
en Petroesjka

De Franse componist Albert Roussel is zeker niet 
onbekend, maar hij had ‘de pech’ te leven in een land 

dat in dezelfde tijd ongenaakbare grootheden voort
bracht als Claude Debussy en Maurice Ravel. En probeer 

dan maar een eigen geluid te ontwikkelen. Dat kostte Roussel 
aanvankelijk grote moeite. Daarbij was hij ook een laatbloeier. In 
zijn vroege werken (tot circa 1910) leek Debussy nog over zijn 
schouder mee te componeren. Dat geldt met name voor zijn 
prachtige Eerste symfonie, die men ook kan opvatten als een groep 
van vier programmatische orkestwerken. In zijn tweede fase (tot 
ongeveer 1925) is de toon veel donkerder en resoluter. Hoogte
punten uit die periode zijn de Tweede symfonie en de opera Pad-
mâvati. In de derde fase staat Roussel dicht bij het toen heersende 
neoclassicisme: de structuur verraadt sporen van klassieke vormen, 
de motieven en de voortgang hebben een grote ritmische energie 
en er zijn, net als in tonale muziek, duidelijke centra van de 
harmonie. Het persoonlijke zit bij Roussel in zijn eigenzinnige 
harmonie, de vaak donkere toon in de instrumentatie, de 
melo dieën vol grote ongewone sprongen (vandaar dat 
Stravinsky zijn muziek waardeerde) en de liefde voor 
contrapunt. De beste composities uit deze fase zijn 
de Derde en Vierde symfonie. 

Ernst met laconieke afloop
De vorm van de meeste delen van de Vierde 
symfonie is uitermate klassiek en de ontwikkeling 
van motieven is uitstekend te volgen. In het eerste 
deel horen we sporen van de sonate, het tweede is een 
uitgesponnen lied, het derde een scherzo en het vierde een 
rondo. Vanwege die opbouw en de soms zware massieve klank 
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Vanwege die opbouw en de soms zware massieve klank 
noemde Louis Andriessen Roussel ooit de meest Duitse 
componist onder de Fransen.

noemde Louis Andriessen Roussel ooit de meest Duitse componist 
onder de Fransen. Tegelijk koesteren de Fransen Roussel als een 
van hen. Ook daar valt veel voor te zeggen. Albert Roussel lardeert 
de tonaliteit met modale tinten, verraadt op enkele plekken zijn 
bewondering voor oude Franse muziek en is een liefhebber van de 
bondigheid. Na de ernst van bijna de gehele symfonie, zeker van 
de eerste twee delen, is het slot opvallend luchtig en laconiek. 
Roussel schreef de symfonie toen hij ziek was, maar daar is in de 
muziek niets van te horen. 

Beethovens Vijfde pianoconcert
Het Vijfde pianoconcert is tegenwoordig een hoeksteen in de canon 
van de klassieke muziek en een toonbeeld van de heroïsche kant 
van Ludwig van Beethoven. Daar zag het aanvankelijk lange tijd 
niet naar uit. Het Vijfde pianoconcert was voor de meeste pianisten 
in het jaar van de première (1811) ver boven hun macht, vandaar 
dat het tot het midden van de negentiende eeuw duurde voordat 
het een onbetwiste status had. Met name fantastische pianisten als 
Franz Liszt en Clara Schumann droegen hieraan bij. Hun voor
beeld inspireerde anderen en vanaf dat moment was het Vijfde 
pianoconcert niet meer weg te denken uit de concertzaal en sinds 
1900 ook niet van de geluidsdrager. Het concert werd een van de 
populairste werken van Beethoven en een toonbeeld van Beet
hovens tweede, zogeheten heroïsche periode. In de eerste periode, 
tot ongeveer 1800, componeerden Haydn en Mozart nog enigs
zins over Beethovens schouder mee. Beethovens eigenzinnigheden 
zijn eerder incidenten binnen klassieke patronen. In de tweede 
periode, tot circa 1815, behandelt Beethoven die patronen met 
een ongekende grootsheid en heroïek en krijgen de eigenzinnig
heden alle ruimte. In de derde periode gaat hij zeer soeverein en 
eigenzinnig met de patronen om. 

XZXX
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De grenzen verlegd
Die ontwikkeling illustreert het dubbele karakter van dit 
werk en van Beethovens gehele oeuvre. Enerzijds is 
zijn muziek geworteld in die van Haydn en 
Mozart, anderzijds rekte hij de grenzen van zijn 
taal enorm op. Beethoven was behalve een 
muzikaal ook een maatschappelijk rebel 
die zich beter waande dan wie ook en 
die vond dat men hem maar te 
nemen had zoals hij was. Dat hij 
niet alleen in dit concert geen enkele 
rekening hield met het niveau van 
musici, hoorde helemaal bij dit imago. 
Voor tijdgenoten was Beethoven de archetypi
sche romanticus, na 1850 kreeg men meer oor 
voor het klassieke in zijn muziek.

Ook dit concert heeft twee gezichten. Hoe groots en 
heroïsch het ook is, Beethoven geeft de klassieke patronen 
van zijn helden Haydn en Mozart niet op, al tart hij ze enorm. 
De opening is een fors uitgevallen dialoog tussen pianist en orkest. 
De daarop volgende orkestinleiding is veel martialer van toon dan 
in eerdere concerten. De proporties van het eerste deel zijn als in 
vroegere concerten, maar de onderdelen zijn langer, een effect dat 
Beet hoven bereikt door motieven met een pregnant ritme veel te 
herhalen. Niet eerder had het eerste deel van een concert zo lang 
geduurd (twintig minuten). Even opmerkelijk voor oren anno 
1811 is het tweede langzame deel: een lang uitgesponnen lied, een 
van Beethovens meest innige en amoureuze composities, gevolgd 
door een rondo in het derde deel. Van oudsher was het rondo al 
een levendig onderdeel, nu komt daarbij een grote instrumentale 
virtuositeit, flitsende dialogen tussen piano en orkest en een grote 
rol voor individuele musici in het orkest. Het einde past bij de rest 
van het concert en rechtvaardigt de bijnaam ‘Keizersconcert’, die 
overigens niet van Beethoven is: dit is muziek van en voor een 
mens die de wereld volledig aankan zonder enige reserve en dat 
iedereen zal laten weten. 

LUDW
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Betoverende balletmuziek
Igor Stravinsky geldt unaniem als een van de grootste componisten 
van de twintigste eeuw. De basis voor die faam legde hij tussen 
1910 en 1913 met drie balletten op Russische onderwerpen die in 
première gingen in Parijs. Petroesjka is daarvan het tweede. De drie 
premières vonden plaats in het kader van de Ballets Russes, een 
project van de Russische impresario Sergej Diaghilev die de 
Russische kunst in het westen meer bekendheid wilde geven. Parijs 
hield kort voor de Eerste Wereldoorlog zeer van moderne en 
exotische kunst en Stravinsky spon daar garen bij. Veel van zijn 
muziek vond men in het westen zeer modern en dat vestigde de 
reputatie van Stravinsky als een aardsvernieuwer. Dat sommige 
vernieuwingen grotendeels teruggaan tot zijn Russische erfgoed, 
hield de componist natuurlijk wijselijk geheim. Ondanks zijn 
verblijf en succes in het westen vanaf 1910 voelde Stravinsky zich 
destijds op en top een Rus. Waardering voor de muziek van 
Beethoven, ook toen al een boegbeeld van Westerse klassieke 
muziek, kreeg Stravinsky pas in de jaren 1920, toen hij op zijn 
manier elementen uit de klassieke stijl omarmde.

Het verhaal van Petroesjka, verspreid over vier tableaux, gaat terug 
op voorstellingen op Russische jaarmarkten. Stravinsky en zijn 
librettist putten hieruit een verhaal dat zich afspeelt in een poppen
huis: Petroesjka (een soort Pierrot) is verliefd op een ballerina die 
verliefd is op een zwarte moor. Aan het slot doet Petroesjka een 
vergeefse poging de moor af te troeven. De moor jaagt Petroesjka 
de kast uit, waarna het libretto zich verder afspeelt op de markt. 
Het succes bij de première was mede te danken aan de geweldige 
kunstenaars met wie Stravinsky samenwerkte: de librettist Benois, 
de danser Nijinsky en decorontwerper Roerich. Het ballet was een 
soort moderne Russische uitgave van het Wagneriaanse Gesamt
kunstwerk. Tegelijkertijd kan de muziek volstrekt op eigen benen 
staan. Zo klinkt ze tegenwoordig ook het meest.

Igor Stravinsky geldt unaniem als een van de grootste 
componisten van de twintigste eeuw.
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Uit Russische bronnen
Niet alleen het verhaal, ook de muziek is in veel opzichten Russisch. 
Veel van het muzikale materiaal is ontleend aan Russische compo
sities. Het beroemdste onderdeel van het werk is de Russische dans 
aan het einde van het eerste tableau. In de daaropvolgende scène 
combineert Stravinsky twee toonsoorten in één akkoord, voor 
westerlingen een baanbrekende noviteit, voor Stravinsky een idee 
dat teruggaat tot zijn leraar Nikolaj RimskiKorsakov. Wist het 
westerse publiek in 1911 en daarna jarenlang niet precies wat in 
het ballet Russisch is, het hoorde wel meteen wat er nietwesters 
klassiek aan is. De instrumentatie is uitermate kleurrijk en het 
slagwerk krijgt een prominente plaats. De componist creëert 
ongehoorde mengklanken en behandelt het orkest én als een 
massief blok én als een bont scala van de meest uiteenlopende 
kamermuzikale combinaties. Debussy, die zijn gehele leven zeer 
van Wagner hield en meestal zeer zuinig was met complimenten, 
verklaarde tegen Stravinsky: ‘U heeft met uw instrumentatie 
Wagner overtroffen. Zo’n compliment van mij wil wat zeggen.’ 
Motieven worden vaak niet ontwikkeld, maar meestal abrupt 
onderbroken door geheel andere muziek. De muziek zit vol met 
plotselinge overgangen naar andere maat en toonsoorten. De 
componist kan evengoed subtiel charmeren als bot uitpakken. 
Stravinsky zei zelf: ‘Mijn muziek wordt het beste begrepen door 
kinderen en dieren.’ Dat laatste was meer dan een grap. De 
Engelse componist en dirigent Oliver Knussen kreeg als kind van 
zijn vader een lp met Petroesjka en noemde het stuk jaren later een 
van de beste introducties tot klassieke muziek. Vanwege het 
beeldende karakter is het een van de meest gespeelde werken van 
de laatste honderd jaar geworden. En dat zonder dat de muziek 
ooit romantisch en sentimenteel wordt, en juist meteen aanspreekt 
dankzij de complexe moderniteiten. Toen Igor Stravinsky in 1921 
drie delen uit Petroesjka bewerkte voor pianosolo, waren veel 
pianisten hem dan ook zeer dankbaar. In 1947 maakte Stravinsky 
een grondige revisie van de partituur en dunde hij het benodigde 
orkestapparaat uit, waardoor Petroesjka meer nog dan voorheen als 
zelfstandig orkestwerk dienst kon doen.

Emanuel Overbeeke

IGOR STRAVINSKY
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Komend concertseizoen wordt een feest voor uw oren! Want we hebben 
veel te vieren: jubilerende huisensembles, de eerste artist in residence en 
verrassende, nieuwe series. Ook herdenken we de briljante componisten 

Stravinsky en Saint-Saëns. Kom met ons meegenieten! 

We starten het seizoen met 
twee feestelijke concerten, 
één in de concertzaal en één 
in de open lucht. Op vrijdag 
11 september is het openings
concert van de jubileumseries 
75 jaar Radio Filharmonisch 
Orkest en 75 jaar Groot 
Omroepkoor onder leiding 
van chefdirigent Karina 
Canellakis. Ter gelegenheid 
van het jubileum schrijft de 
jonge componist JanPeter 
de Graaff een nieuw werk, 
Event Horizon. Een dag later, 

op zaterdag 12 september, 
vieren we dat de restauratie 
van de historische singel 
rond het centrum van 
Utrecht voltooid is. Het 
Radio Filharmonisch Orkest 
luistert de opening op met 
een concert op de kade van 
de Catharijnesingel. Van 
harte welkom!

Spannende zaken
U weet dat we altijd veel 
aandacht besteden aan 
Nederlandse compo nisten 

en vernieuwing. Dit seizoen 
komt er maar liefst twaalf 
keer muziek van Nederlandse 
bodem tot klinken. Drie 
componisten horen hun 
compositie in première gaan, 
namelijk JanPeter de 
Graaff, Bram Kortekaas en 
Jacob TV. 

Daarnaast zijn er premières 
van vier buitenlandse com 
ponisten: Peter Benoit, Sofia 
Goebaidoelina, Roxanna 
Panufnik en Caroline Shaw. 

Een feestelijk nieuw 
seizoen

AVROTROS Vrijdagconcert 2020-2021



Maar er staan nog meer 
spannende zaken op het 
programma. De werelden van 
klassiek en pop ontmoeten 
elkaar als het Radio Fil
harmonisch Orkest het pop 
festival Le Guess Who? 
opent. En u krijgt de kans 
het Groot Omroepkoor van 
dichtbij mee te maken in de 
nieuwe fomule In the Living 
Room. Ten slotte staan we 
stil bij de herdenkingsjaren 
van Igor Stravinsky (1882
1971) en Camille Saint 
Saëns (18351921), beiden 
in een deel serie vertegen
woordigd. 

Gastensembles en 
solisten
We bieden ook graag een 
podium aan Nederlandse 
ensembles. Naast het Radio 
Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor presen
teren we onder andere het 
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, het 
Noord Nederlands Orkest, 
het Residentie Orkest, 
philharmonie zuidnederland, 
Concertgebouw Kamerorkest 
en de Nederlandse Bach
vereniging. 
En natuurlijk hoort u in het 
AVROTROS Vrijdagconcert 

een keur aan gerenommeerde 
solisten zoals de cellist Truls 
Mørk, pianist Ronald 
Brautigam, en violist Sergey 
Khatchatryan. 

Noa Wildschut – 
Artist in residence
Tot de solisten behoort ook 
de jonge talentvolle violiste 
Noa Wildschut. Zij is onze 
eerste artist in residence. Ze 
speelt onder meer het Derde 
vioolconcert van SainstSaëns, 
verzorgt op 4 april (eerste 
Paasdag) een familieconcert 
met dichterschrijver Joke 
van Leeuwen en accordeon
duo Toeac en is op 28 mei te 
beluisteren in het kamer
muziekprogramma Noa & 
Friends. 

Nog meer Jong 
Talent
AVROTROS steunt jonge 
musici met haar talenttraject 
AVROTROS Klassiek 
prensenteert! Enkele deel
nemers spelen op 15 januari 
in het AVROTROS Vrijdag
concert: pianist Ramon van 
Engelenhoven, sopraan 
Laetitia Gerards, en het 
Chimaera Trio. 
Een week later hoort u nog 
meer jong talent: het  
Nationaal Jeugdorkest onder 

leiding van Antony Hermus. 
Het NJO speelt onder meer 
Le sacre printemps van 
Stravinsky en een nieuw 
werk van de Nederlandse 
componist Bram Kortekaas. 

Kortom, een seizoen vol 
prachtige concerten. De 
perfecte basis voor vele 
heerlijke concertavonden. In 
het nieuwe seizoensmagazine 
vindt u alle informatie en 
kunt u een of meer series 
kiezen, een passepartout, 
losse concerten, of uw eigen 
abonnement samenstellen. 
Wij ontmoeten u graag bij 
het AVROTROS Vrijdag
concert, dé klassieke start 
van uw weekeinde!
Namens het team van het 
AVROTROS Vrijdag concert,

Astrid in ’t Veld,  
programmeur
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James Judd, dirigent 
De Britse dirigent James Judd (*1949) 
was assistentdirigent van het Cleveland 
Orchestra en was muzikaal leider van het 
European Union Youth Orchestra. James 
Judd maakte zijn Amerikaanse opera
debuut in 1988 als dirigent van Don 
Giovanni voor de Grand Opera van 
Florida. Judd was de laatste fulltime 
muziekdirecteur van het Florida Philhar
monic Orchestra, van 1987 tot 2001. In 
2013 werd Judd benoemd tot muziek
directeur van The Little Orchestra Society. 

Judd is de oprichter van Miami Music 
Project, een organisatie zonder winst
oogmerk, die muziekeducatie biedt aan 
kinderen, geïnspireerd op het model van 
El Sistema in Venezuela. James Judd 
diende als muziekdirecteur van het New 
Zealand Symphony Orchestra (NZSO) 
van 1999 tot 2007. Hij leidde het NZSO 
in zijn allereerste optreden optreden 
tijdens The BBC Proms in augustus 
2005. Momenteel heeft Judd de titel van 
honorair muziekdirecteur van het New 
Zealand Symphony Orchestra. 
In 2014 werd Judd muzikaal leider van 
het Israëlisch Symfonieorkest Rishon 
LeZion. Hij bood in 2015 aan afstand te 
doen van zijn salaris, na financiële 
moeilijkheden bij het orkest. In septem
ber 2016 werd Judd benoemd tot artis
tiek directeur en chefdirigent van het 
Daejeon Filharmonisch Orkest in Korea. 
Sinds seizoen 20172018 is James Judd 
chefdirigent van het Slowaaks Filharmo
nisch Orkest, een post die hij bekleedt 
tot het einde van seizoen 20202021. Op 
1 april 2016 waren James Judd en het 
Noord Nederlands Orkest ook samen te 
gast in het AVROTROS Vrijdagconcert. 
Met violist Vadim Repin brachten zij 
toen een programma met muziek van 
Ljadov, het Tweede vioolconcert van 
Prokofjev en de Zesde symfonie van Carl 
Nielsen.  

UitvoerendenU

JAMES JUDD



Jean-Efflam Bavouzet, 
piano
JeanEfflam Bavouzet studeerde bij Pierre 
Sancan aan het Conservatoire National 
Supérieur in Parijs, waarna hij zijn spel 
perfectioneerde bij Paul BaduraSkoda, 
Nikita Magaloff en György Sándor. In 
1986 won hij het internationale con
cours BeethovenTommasoni in Keulen. 
Hij treedt regelmatig op met The Cleve
land Orchestra, het San Francisco 
Symphony Ochestra, het London Phil
harmonic Orchestra, het BBC Sympho
ny Orchestra en het NHKsymfonieor
kest in Tokio, en onder dirigenten als 
Vladimir Ashkenazy, Vladimir Jurowski, 
Gianandrea Noseda, FrançoisXavier 
Roth, Nicholas Collon, Gábor 
TakácsNagy en Sir Andrew Davis. 
JeanEfflam Bavouzet maakte talloze, 
vaak bekroonde cdopnames en werkt 
thans aan een vijfjarig project om alle 
pianoconcerten van Mozart uit te voeren 
en op te nemen met de Manchester 
Camerata onder Gábor TakácsNagy. Dit 
seizoen treedt hij op met het London 

JEAN-EFFLAM BAVOUZET © BEN EALOVEGA
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Philharmonic Orchestra, het Orchestre 
National de France en het Budapest 
Festival Orchestra, voert hij alle piano
concerten van Beethoven uit met het 
Orchestre National de Lyon, maakt hij 
een tournee door Australië met de 
symfonieorkesten van Sydney, Melbour
ne en Adelaide en speelt en dirigeert hij 
Beethovenprogramma’s met het Zweeds 
Kamerorkest en het Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo.

Noord Nederlands Orkest
Het Noord Nederlands Orkest (NNO) 
in Groningen is een Nederlands symfonie
orkest. Het ontstond in 1989 uit een 
fusie van het Noordelijk Filharmonisch 
Orkest (NFO) in Groningen en het sinds 
1950 bestaande Frysk Orkest in Leeu
warden, maar de geschiedenis van het 
orkest gaat meer dan 150 jaar terug. Het 
NNO brengt symfonische muziek naar 
de drie Noordelijke provincies, met zo’n 
120 concerten per seizoen: in concert
zalen, in de openlucht, tijdens festivals en 
voor scholen.  
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Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegevens zijn ingevuld. Uw gegevens worden  
niet aan derden verstrekt. Ze worden eenmalig gebruikt om u te benaderen over het talentprogramma. 

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek.

E-mailadres



Celliste Ella van Poucke (25) is deelnemer talenttraject van AVROTROS 
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon
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Het Noord Nederlands Orkest bestaat 
uit zo’n 75 vaste orkestleden van verschil
lende nationaliteiten. Het orkest biedt 
ook ruimte aan jong talent en heeft de 
afgelopen jaren veel jonge musici mogen 
verwelkomen. Vanaf concertseizoen 
2015/2016 is Antony Hermus vaste 
gastdirigent bij het orkest. Stefan Asbury 
is honorair dirigent en Michel Tabachnik 
is emeritus dirigent. Vooraanstaande 
dirigenten als Viktor Liberman, Jean 
Fournet, HanNa Chang, Stefan Vladar, 
Alexander Vedernikov en Susanna 
Mälkki stonden bij het NNO op de bok. 
Het NNO werkte met solisten als Diana 
Damrau, Piotr Beczala, EvaMaria 
Westbroek, Vadim Repin, Louis Lortie, 
Shlomo Mintz, Alexander Gavrylyuk en 
Gautier Capuçon. Het orkest besteedt 
ook aandacht aan hedendaagse compo
nisten. Zo kwamen Terry Riley, Arvo 
Pärt, Philip Glass, Laurie Anderson en 
Steve Vai naar Groningen voor de 
uitvoering van hun muziek.

 WWW.NNO.NUVrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegevens zijn ingevuld. Uw gegevens worden  
niet aan derden verstrekt. Ze worden eenmalig gebruikt om u te benaderen over het talentprogramma. 

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek.

E-mailadres



Celliste Ella van Poucke (25) is deelnemer talenttraject van AVROTROS 
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

http://www.nno.nu
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Klassieke podcast

Lekker luisteren naar verhalen over klassieke muziek? Hardlopen op muziek? 
Kies voor de klassieke podcasts van AVROTROS op NPO Radio 4. 

AVROTROS

Fit op 4 
In 2018 lanceerden NPO 
Radio 4 en AVROTROS 
de succesvolle hardloop
podcast ‘Fit op 4’.  
In deze serie leer je, onder 
begeleiding van running 
coach Ab Nieuwdorp, 
hardlopen op klassieke 
muziek. In de eerste serie 
was het einddoel om na 
negen weken 30 minuten
nonstop te kunnen 
rennen. De serie is terug, 
met dit keer een nieuwe 
missie: 60 minuten
nonstop hardlopen!

Ennio Morricone
In de zesdelige podcast 
‘Alle wegen leiden naar 
Morricone’ gaat Radio 
4presentator Jet Berkhout 
op zoek naar de levende 
legende Ennio Morricone.
Ze zoekt fans op, musici 
die onder Morricone 
speelden, collega 
filmcomponisten, critici 
en Morricone’s zoon. 
Tussen de bedrijven door 
leert ze verwoed Italiaans, 
om uiteindelijk de  
Maestro zelf  die louter 
Italiaans praat  te kunnen 
ondervragen. Want dát is 
haar missie.

Klassieke  
mysteries
Voorspelde Mozart zijn 
eigen dood? Waarom 
werd Haydn postuum 
onthoofd? En werd
Beethoven vergiftigd? In 
de AVROTROS en NPO 
Radio 4podcastserie 
‘Klassieke Mysteries’ 
verdiepen Rebecca van der 
Weijde en Ab Nieuwdorp 
zich in de intrigerende en
spannende verhalen 
rondom het leven en 
vooral de dood van 
klassieke componisten. 

Meer info: 
 www.nporadio4.

nl/podcasts

http://www.nporadio4.nl/podcasts
http://www.nporadio4.nl/podcasts
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BezettingB

Eerste viool
Joanna Wronko
Sergei Bolotnyy
Anna Britala
Erna Sommer
Claudia Sanson Mora
Gijs Philip van Schaik
Justyna Mrozek
Brenda Brouns
Muriël van Hemel
Monica Vitali
Coleman Willis
Anne van Eck
Janine Oosterhoff
Anna Steenhuis
Tweede viool
Hugo Berreni
Annet J.C. Verboom
Lianne van den Berg
Xenia Gogu
Lotte Reeskamp
Frieda Hoekstra
Yu Li
Liesbeth Koster
Dorit Köpping
Marette Haaxman
Michiel Klep
Ella Mespel, van der
Tessel Herschbach
Esther Wustenhoff

Altviool
Christophe Weidmann
Roeland Jagers
Martin Manak
Ulrike Adam
Katharina Saerberg
Florian Schneidt
Kristin Stets
Regina Strodthoff
Celia Hernández Doval
Lidwine Dam
Cello
Florent Maigrot
Noëlle Weidmann
Jan-Ype Nota
Kate Harris
Kasimir Weertman
Isabel Vaz
Judit Berendschot
Maaike Peters
Contrabas
Veit Peter Schüssler
Kurt Berger
Igor Arzhanovich
George Weghorst
Finne van der Maar
Peter A. Langisch
Fluit
Francesco Gatti
Pepijn van Doesburg
Franziska Döpper

Hobo
Justine Gerretsen
Nadine Bults
Valerie Colen
Klarinet
Joost van Rheeden
Rob van der Vlugt
Erik Onrust
Fagot
Marije van der Ende
Marijke Zijlstra
Álvaro Machado
Hoorn
Frank Brouns
Hanna Guirten
Eric Aikema
Henk Hendrikx
Wim van den Haak
Trompet
Manuel Davila Ares
Jan Vermaning
Eline Beumer
Sven Berkelmans
Trombone
Quirijn van den Bijlaard
Vanessa Bailén Fuentes
Michael Eversden

Noord Nederlands Orkest



volgende
concerten

vrijdag 13 maart 2020, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Michel Khalifa 19.30 uur 

Van Joey Roukens 
tot Beethoven
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor 
Karina Canellakis dirigent 
Iwona Sobotka sopraan
Virginie Verrez alt
Benjamin Bruns tenor
Michael Nagy bas 

Roukens We are sojourners  
uit: Rising Phenix
Britten Sinfonia da Requiem
Beethoven Mis in C

vrijdag 20 maart 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Arnoud Heerings 19.30 uur 

Van De Moldau 
tot Sibelius’  
Zevende
Residentie Orkest
Nicholas Collon dirigent
Helena Rasker mezzosopraan
Nicolas Altstaedt cello 

Smetana De Moldau
Walton Celloconcert
Diepenbrock Die Nacht
Sibelius Zevende symfonie
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Programmering
Astrid in ’t Veld
Productie
Sandra Eil
Marketing & Communicatie
Marco van Es, Ingeborg Kanij, 
Vera Vos, Mary Fan Zand-
kamp

Administratie & financiën
Stichting Omroep Muziek
Presentatie AVROTROS 
NPO Radio 4
Hans van den Boom
Eindredacteur AVROTROS 
NPO Radio4
Anja van Keulen 

Directeur Stichting Omroep 
Muziek a.i.
Maurits Haenen
Programmatoelichting
Emanuel Overbeeke
Redactie programmaboek
Clemens Romijn
Vormgeving
Dorine Verharen
Eindredactie
Onno Schoonderwoerd

colofon


