
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra, dirigent
Nikki Treurniet, sopraan
Barbara Kozelj, mezzosopraan
Sebastian Kohlhepp, tenor
Thomas Oliemans, bariton (Martin)
Andreas Wolf, bas

Joseph Haydn  1732-1809
Harmoniemesse in Bes Hob.XXII:14  voor vier solisten, koor en orkest (1802)
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei

Frank Martin 1890-1974
Et in terra pax oratorium voor vijf solisten, twee koren en orkest (1944)
Deel 1: Lorsque l’agneau; Mon dieu; Malheur; Eternel, Dieu de mon salut
Deel 2: Sentinelle; Mais les ténèbres; Consolez, consolez
Deel 3: Voici mon serviteur; Heureux les affligés; Notre Père
Deel 4: Puis je vis un nouveau ciel

In verband met de avondklok wordt dit concert in de middag van 12 februari 2021 
opgenomen, en in de avond vanaf 20.00 uur semi-live uitgezonden via NPO Radio4. 
Dit concert is ook te volgen via de webcast met onder titeling op   www.nporadio4.nl 
en wordt gestreamd op de Facebookpagina van o.a. AVROTROS Vrijdagconcert. 
Presentatie: Leonard Evers.

HAYDNS LAATSTE
MIS EN MARTINS
ROEP OM VREDE

vrijdag 12 februari 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

http://www.nporadio4.nl


Frank Martin

2

Het uitvoeren van missen van Joseph Haydn is 
een vaste traditie in Oostenrijk en Duitsland, 
maar tamelijk zeldzaam in Nederland. Ons 
beeld van Haydn is eerder dat van een compo-
nist van strijkkwartetten, symfonieën, klavier-
sonates en Die Schöpfung. Niettemin bestaat de 
helft van Haydns oeuvre uit vocale muziek, 
waarvan het merendeel geestelijk. Daarom is 
het een buitenkans Haydns laatste mis te horen, 
zijn Harmoniemesse uit 1802, het werk van een 
man van zeventig. Daarnaast klinkt in dit 
programma de aangrijpende roep om vrede op 
aarde die de Zwitsers-Nederlandse componist 
Frank Martin in 1945 in première bracht:  
Et in terra pax. 

HAYDNS LAATSTE
MIS EN MARTINS
ROEP OM VREDE

Het is een buitenkans
Haydns laatste mis te  
horen, zijn Harmonie
messe uit 1802 

Joseph Haydn



Kyrie 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison.

Gloria 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
 
Qui tollis peccata mundi, suscipe depreca-
tionem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 

Amen.

Heer, ontferm u over ons 
Christus, ontferm u over ons 
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde voor mensen van goede 
wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 
wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer, God, hemelse Koning, God almachtige 
Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de 
Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader, 
Amen.
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Credo 
Credo in unum Deum, Patrem omnipoten-
tem, factorem caeli et terrae, visibilium 
omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum 
ante omnia saecula. 
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum 
verum de Deo vero, genitum non factum, 
consubstantialem Patri; per quem omnia 
facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria 
Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum Scrip-
turas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram 
Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare 
vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per prophe-
tas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostoli-
cam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, van al wat 
zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggebo-
ren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, 
ware God uit de ware God. Geboren, niet 
geschapen, één in wezen met de Vader, en 
door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van 
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij is vlees geworden door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria, en is mens 
geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft gele-
den onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de 
Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit 
aan de rechterhand van de Vader. Hij zal 
wederkomen in heerlijkheid om te oorde-
len levenden en doden. En aan zijn rijk 
komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en 
het leven geeft; die voortkomt uit de Vader 
en de Zoon; die met de Vader en de Zoon 
te samen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en 
apostolische Kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de 
zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. 
Amen.
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Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei 
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

BARYTON
Lorsque l’agneau rompit le premier sceau, 
je regardai, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait portait un arc, et on lui 
donna une 
couronne, et il partit en vainqueur, et pour 
vaincre.
Lorsque l’agneau rompit le second sceau, 
il sortit un cheval roux. Celui qui le montait 
reçut le pouvoir d’abolir la paix de la terre, 
afin que les hommes se tuent les uns les 
autres.

Heilig, heilig, heilig, 
De Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam des 
Heren. 
Hosanna in den hoge.

Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld  
geef ons de vrede.

BARITON
En ik zag, toen het Lam het eerste zegel 
brak, en ziedaar, er verscheen een wit 
paard. En degene die erop zat droeg een 
boog en hem werd een kroon gegeven, 
en hij trok uit overwinnende en om te 
overwinnen.
Toen het Lam het tweede zegel opende, 
kwam een rossig paard. En hem die erop 
zat werd gegeven de macht om de vrede 
op aarde weg te nemen, opdat de mensen 
elkaar zouden doden.
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Deel 1: Lorsque l’agneau; Mon dieu; Malheur; Eternel, Dieu de mon salut



Quand il brisa le troisième sceau, il parut 
un cheval noir. Celui qui le montait tenait 
une balance dans sa main.
Lorsque l’agneau rompit le quatrième 
sceau je regardai encore, et, voici, il parut 
un cheval livide. Celui qui le montait était 
la Mort, et l’Enfer le suivait. Ils eurent le 
pouvoir de faire périr les hommes par 
l’épée, par la famine et par les maladies.

Et il y eu un tremblement de terre. Le soleil 
devint noir comme un sac de crin, et la 
lune entière devint comme du sang, les 
étoiles du ciel tombèrent sur la terre 
comme les fruits verts que jette un figuier 
secoué par le vent. 
Le ciel se retira comme un livre qu’on 
roule, et les îles furent ébranlées.

Les rois de la terre, les grands, les capitai-
nes, les riches et les puissants, les esclaves 
et les hommes libres, se cachèrent dans 
les cavernes, et ils criaient aux rochers et 
aux montagnes: 
Tombez sur nous et cachez-nous devant sa 
face : Car le jour est venu, le jour de sa 
colère.
CHOEUR 1
Car le jour est venu, le grand jour
le jour de sa colère.
BARYTON
Et qui donc pourrait subsister?
CHOEUR 1
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné?
Pourquoi t’éloignes-tu sans me secourir,
Sans écouter ma plainte?

Toen hij het derde zegel verbrak,
verscheen een zwart paard, en die erop 
zat, had een weegschaal in de hand.
Toen het Lam het vierde zegel brak,
keek ik andermaal, en zie, een vaal paard 
verscheen.
Degene die erop zat, dat was de Dood en 
het dodenrijk volgde achter hem. En hun 
werd macht gegeven om de mensen om te 
brengen door het zwaard, door honger en 
door ziektes.

En daar geschiedde een grote aardbeving, 
de zon werd zwart als een haren zak, en de 
maan werd geheel als bloed, en de sterren 
des hemels vielen op de aarde als de 
onrijpe vruchten die de vijgenboom laat 
vallen, wanneer hij geschud wordt door de 
wind. En de hemel week terug als een 
boekrol, die wordt opgerold, en de eilan-
den werden van hun plaats gerukt. 

De koningen van de aarde, de groten en de 
oversten over duizend, de rijken en de 
machtigen, de slaven en de vrije mensen, 
zij allen verborgen zich in de grotten, en 
tot de rotsen en bergen riepen zij:
Valt op ons neer en verberg ons voor Zijn 
aangezicht! Want de dag is gekomen, de 
grote dag, de dag van Zijn toorn.
KOOR 1
Want de dag is gekomen, de grote dag, de 
dag van Zijn toorn.
BARITON
En wie kan dan bestaan?
KOOR 1
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?
Waarom zijt Gij verre van mijn verlossing, 
zonder mijn jammerklacht te horen?
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Mon Dieu, le jour je crie, et tu ne réponds 
pas ;
et la nuit je n’ai point de repos.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné?
BASSE
Malheur au peuple chargé de péchés, à la 
race perverse, aux enfants corrompus!

Quel châtiment nouveau vous infliger, 
quand vous multipliez vos révoltes? Voici, 
le jour de l’Eternel arrive,
CHOEUR 1
jour cruel, jour de colère et d’ardente 
fureur,
BASSE
qui réduira la terre en solitude,

CHOEUR 1
qui en exterminera les pécheurs.
BASSE
Car le soleil s’obscurcira dès son lever,

CHOEUR 1
et la lune n’aura plus de clarté.

BASSE
Je punirai le monde pour sa malice

CHOEUR 1
et les méchants pour leurs péchés.
BASSE
J’abattrai l’orgueil des hautains,

CHOEUR 1
et l’arrogance des tyrans.
BASSE
C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux,
et la terre frémira sur sa base.
Car c’est le jour de l’Eternel,

Mijn God, ik roep des daags, en Gij ant-
woordt niet,
en des nachts en ik kom niet tot stilte. Mijn 
God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?
BAS
Onheil kome over een met zonde beladen 
volk! Over dit ontaarde geslacht, over de 
verdorven kinderen!
Welke nieuwe kastijding is u nu nog op te 
leggen, nu uw opstandigheid groter 
wordt? Zie, de dag des oordeels komt aan,
KOOR 1
Dag der wreedheid, dag der wrake en 
vurige woede,
BAS
Die de aarde tot een verlaten oord zal 
terugbrengen,
KOOR 1
die er de zondaars zal verdelgen.
BAS
Want de zon zal verduisterd zijn vanaf zijn 
opgang,
KOOR 1
en de maan zal geen helderheid meer 
bezitten.
BAS
Ik zal de wereld straffen voor zijn kwaad-
aardigheid,
KOOR 1
en de zondaars voor hun zonden.
BAS
lk zal de trots van de hoogmoedigen 
neerslaan,
KOOR 1
en de hooghartigheid van de heersers.
BAS
Daarom zal ik de hemelen in beweging 
brengen, en de aarde zal schudden op 
haar grondvesten,
want het is de dag des oordeels!
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BASSE & CHOEUR 1
le jour de sa colère, le jour de l’ardente 
fureur!
TÉNOR & CHOEUR 2
Eternel, Dieu de mon salut,
la nuit, le jour, je crie à toi.
Que ma prière atteigne ta présence!
Prête l’oreille à mes supplications!
Car mon âme est lourde de maux,
et ma vie descend au séjour de la mort.
ALTO, BASSE, TÉNOR, CHOEURS 1 & 2
Tu m’as frappé dans ta fureur,
Tu m’as couché dans le cercueil,
Tu m’as jeté dans la fosse profonde.
Loin de ta face, en vain je t’ai prié.

Je suis seul, je souffre, mon Dieu.
Pourquoi donc, pourquoi m’as-tu  
abandonné?
ALTO
Est-ce donc pour les morts que tu fais des 
miracles?
Les morts se lèvent-ils pour te louer?
Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de 
ta fidélité dans l’abîme?
SOPRANO, TÉNOR, CHOEURS 1 & 2
La nuit j’implore ton secours,
et le matin je crie à toi.
Pourquoi, Seigneur, repousses-tu mon 
âme?
O, pourquoi donc t’éloignes-tu de moi?
Je t’appelle, ô Dieu, je t’attends.
Pourquoi donc, pourquoi m’as-tu  
abandonné?

BAS & KOOR 1
De dag der wrake,
de dag van Zijn vurige woede!
TENOR & KOOR 2
Eeuwige God, Heer van mijn heil,
bij nacht, bij dag roep ik tot U.
Dat mijn gebed tot u moge geraken!
Leen Uw oor aan mijn smeekbeden!
Want mijn ziel is zwaar van zonden,
en mijn leven daalt af naar het dodenrijk.
ALT, BAS, TENOR, KOOR 1 & 2
Gij hebt mij in uw woede geslagen,
Gij hebt mij doen nederliggen in de 
grafkist, Gij hebt mij in de diepe groeve 
neergeworpen, verre van uw aangezicht, 
heb ik u aangeroepen
in eenzaamheid lijd ik, mijn God,
Waarom, waarom dan hebt Gij mij  
verlaten?
ALT
Is het dan voor de doden dat Gij Uw 
wonderen verricht?
Verrijzen de doden om U te prijzen?
Spreekt men van Uw goedheid in het graf, 
van Uw trouw in de afgrond?
SOPRAAN, TENOR, KOOR 1 & 2
Bij nacht smeek ik om Uw hulp,
en in de ochtend roep ik tot U.
Waarom, Here, verstoot Gij mijn ziel?

O, waarom houdt U zich verre van mij?
lk roep U aan, o Here, ik verwacht U. 
Waarom dan, waarom hebt Gij mij  
verlaten?
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TÉNOR
Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 
Et la sentinelle répond :
Le matin vient, la nuit aussi.
Interrogez! Interrogez!
Repentez-vous et revenez.
CHOEURS 1 & 2
Pitié, mon Dieu, pitié
dans ta miséricorde!
J’ai péché contre toi.
Pardonne-moi, mon Dieu!
Seigneur, délivre-moi du sang versé!
Lave-moi! Lave-moi, et je serai plus pur
et plus blanc que la neige.
O Dieu! rends-moi la joie de ton salut!
BARYTON
Mais les ténèbres ne règnerons pas 
toujours sur la terre lourde d’angoisse.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
voit une grande lumière.

Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre 
de la mort, une lumière resplendit.
SOPRANO
Qu’ils sont beaux sur les montagnes
les pas de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles!
TÉNOR
Qu’ils sont beaux sur les montagnes
les pas de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles!
SOPRANO 
qui publie la paix
TÉNOR
qui publie le salut!
SOPRANO
qui dit au peuple : Ton Dieu règne!
TÉNOR
La voix de tes sentinelles retentit!

TENOR
Wachter, wat zegt u van de nacht?
En de wachter antwoordt: De ochtend 
breekt aan evenals de nacht. Blijft vragen, 
blijft vragen!
Toont berouw en keert terug!
KOOR 1 & 2
Toon mededogen, mijn God, in Uw barm-
hartigheid.
lk heb tegen U gezondigd. Vergeef het mij, 
mijn God! 
Here, bevrijd mij van de bloedschuld,
Reinig mij! Reinig mij en ik zal zuiverder en 
blanker zijn dan de sneeuw.
Here, hergeef mij de vreugde over uw heil!
BARITON
Maar de duisternis zal niet eeuwig heersen
over de van angst bezwaarde aarde,
Het volk dat in duisternis wandelde,
ziet een groot licht.
Over degenen die woonden in het land van 
de schaduw van de dood,
schijnt een stralend licht.
SOPRAAN
Zie, hoe sierlijk zijn op de bergen
de voetstappen van degene die goede 
tijdingen brengt!
TENOR
Zie, hoe sierlijk zijn op de bergen de 
voetstappen van degene die goede 
tijdingen brengt!
SOPRAAN
die de Vrede aankondigt!
TENOR
die het heil aankondigt!
SOPRAAN
die het volk verkondigt: Uw God regeert!
TENOR
De stem van Uw wachters weerklinkt!
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SOPRANO
Elles élèvent la voix,
TÉNOR
elles poussent ensemble des cris de joie.
SOPRANO
Car de leurs propres yeux elles voient que 
l’Eternel ramène la paix.
TÉNOR, SOPRANO
Eclatez ensemble en cris de joie,
ruines de nos cités!
Car l’Eternel ramène son peuple :
et toutes les extrémités de la terre
verront la paix de notre Dieu.
CHOEUR 2
Consolez, consolez mon peuple dit votre 
Dieu.
Parlez à la terre entière selon son chœur, et 
criez-lui que son temps de guerre est 
accompli, que son iniquité est pardonnée,

qu’elle a reçu de la main de l’Eternel
au double de tous ses péchés.
Une voix crie : Préparez au désert le 
chemin de l’Eternel,
aplanissez dans la solitude une route pour 
votre Dieu!
Que toute vallée soit comblée,
que toute montagne soit abaissée,
que les coteaux se changent en plaine
et les défilés étroits en vallons!

Alors la gloire de l’Eternel sera manifestée,

et toute chair en même temps la verra.
Car la bouche de l’Eternel a parlé.

Une voix dit : Crie!
Et je réponds : Que crierai-je?
CHOEURS 1 & 2
Toute chair est comme l’herbe,

SOPRAAN
Zij verheffen hun stem,
TENOR
in eendracht stoten zij vreugdekreten uit.
SOPRAAN
Want met hun eigen ogen zien zij
dat de Eeuwige vrede brengt.
TENOR, SOPRAAN
Breekt samen uit in vreugdekreten,
overblijfselen van onze steden!
Want de Eeuwige voert Zijn volk naar huis. 
En alle uithoeken van de aarde zullen van 
de vrede van onze God getuigen zijn
KOOR 2
Troost, troost mijn volk, zegt uw God.

Spreekt van harte tot de hele aarde
en roept het toe dat zijn tijd van strijd 
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid 
vergeven is:
dat het uit de hand van de Eeuwige
dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
Een stem roept: bereidt in de woestijn de 
weg van de Eeuwige, effent in de wildernis 
een baan voor onze God!

Elk dal worde verhoogd,
elke berg worde geslecht,
alle heuvelachtige plaatsen worden een 
vlakte
en de nauwe engtes een vallei.
Dan zal de heerlijkheid van de Eeuwige 
zich openbaren
en alle vlees zal dit tegelijk zien.
Want de mond van de Eeuwige heeft 
gesproken.
Een stem zegt: roep!
En ik antwoord: Wat zal ik roepen?
KOOR 1 & 2
Want alle vlees is als het gras.
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et son éclat se fane comme la fleur des 
champs.
L’herbe sèche, la fleur tombe,
quand le vent de l’Eternel souffle sur elle.
Vraiment le peuple est comme l’herbe, et 
son éclat se fane comme la fleur des 
champs.
Mais le verbe de Dieu demeure éternellement.
TÉNOR & SOPRANO
Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, peuple de 
Dieu!
Revêts ta parure, Sion!
Revêts tes habits de fête!
Réveille-toi! Secoue ta poussière!
Détache les liens de ton cou!
Réveille-toi, peuple de Dieu!
ALTO, BARYTON, BASSE
Tu as bu de sa main la coupe de sa colère.
Tu as bu jusqu’à la lie la coupe d’étourdis-
sement!
Réveille-toi, lève-toi,
Revêts tes habits de fête!

SOPRANO, TÉNOR
Réveilles-toi, etc.
ALTO, BARYTON, BASSE
Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné.
On l’appellera : « Admirable,
Conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix! »
CHOEURS 1 & 2
Poussez vers Dieu des cris de joie,
vous toutes nations!
Peuples, chantez la gloire de son nom!
Célébrez-le par vos louanges!
Sachez que l’Eternel est Dieu!
Toute la terre, prosternée devant lui,
chante sa grandeur.
Car sa bonté a toujours duré,
à toujours sa fidélité.

En zijn schoonheid is als een bloem des 
velds.
Het gras verdort, de bloem valt af,
als de adem van de Eeuwige daarover waait.
Voorwaar, het volk is als het gras.
En zijn glans verwelkt, zoals de bloem des 
velds.
Maar het woord van God blijft eeuwig!
TENOR & SOPRAAN
Ontwaakt, ontwaakt, maakt u op, volk van 
God!
Trekt uw feestkleding aan!
Zion, tooit u met sieraden!
Maak de touwen los van uw keel!
Ontwaakt! Schudt het stof van u af!
Trekt uw feestkleding aan!
ALT, BARITON, BAS
Gij hebt uit Zijn hand de kelk Zijner woede 
gedronken.
Tot de bodem hebt gij de kelk van bedwel-
ming geledigd!
Ontwaakt, maakt u op, trekt uw feest-
kleding aan!
SOPRAAN, TENOR
Ontwaakt...
ALT, BARITON, BAS
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven.
En Hij zal heten: Wonderbare Raadsman, 
de machtige God,
Eeuwige Vader, Prins van de vrede!
KOOR 1 & 2
Laat alle naties vreugdekreten uitstoten 
naar God!
Volkeren, bezingt de glorie van Zijn naam!
Roemt Hem door uw loftuitingen!
Weet dat God de Eeuwige is!
Heel de aarde bezingt in deemoed Zijn 
grootheid. 
Want Zijn goedheid is eeuwigdurend, voor 
altoos is Zijn trouw!
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ALTO
Voici mon serviteur, mon élu en qui mon 
âme prend plaisir.
J’ai mis mon esprit sur lui.
Il annoncera la justice aux nations.
Il ne criera point, il n’élèvera point la voix et 
ne la fera point entendre dans les rues.

Il ne brisera point le roseau cassé.
Il n’éteindra point la mèche qui brûle 
encore.
Il annoncera la justice selon la vérité.

Il montera, il montera, il s’élèvera bien 
haut.
De même qu’il a été pour plusieurs un sujet 
d’effroi,
tant son visage était défiguré,
tant son aspect différait de celui des fils de 
l’homme, de même il sera pour beaucoup 
de peuples la source de leur joie.
Devant lui des rois fermerons la bouche:

car ils verront ce qu’on ne leur avait point 
raconté,
ils apprendront ce qu’ils n’avaient point 
entendu.
Qui a cru à nos prophéties?
Qui a reconnu le bras de l’Eternel?

Il s’est élevé devant Lui comme une faible 
plante, comme un rejeton qui sort d’une 
terre desséchée ;
il n’avait ni beauté , ni éclat pour charmer 
nos regards,
et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
Méprisé, abandonné des hommes,

ALT
Ziehier mijn knecht, mijn uitverkorene, in 
wie mijn ziel welbehagen schept. Mijn 
geest weerklinkt in hem. Hij zal rechtvaar-
digheid aan de naties verkonden, hij zal 
niet roepen, hij zal zijn stem in het geheel 
niet verheffen. Hij zal zijn stem niet laten 
horen in de straten.
Hij zal de geknakte rietstengel niet breken, 
hij zal de nog smeulende vlaspit niet 
doven.
Hij zal rechtvaardigheid naar waarheid 
verkonden.
Hij zal verhoogd worden en zeer hoog 
verheven zijn.
Hoewel hij voor velen een voorwerp van 
verschrikking is geweest,
- zo verminkt was zijn gezicht -
zo verschilde zijn gelaat van dat van de 
mensenkinderen, toch zal hij voor vele 
volkeren de bron hunner vreugde zijn.
Voor hem zullen de koningen hun mond 
sluiten,
want ze zullen zien wat men hun in het 
geheel niet vertelde,
zij zullen vernemen wat zij nog nooit 
gehoord hadden.
Wie heeft geloof gehecht aan onze voor-
spellingen? Wie heeft de arm van de 
Eeuwige herkend?
Hij heeft zich voor Hem opgericht
als een zwak gewas, als een spruit
die uit verdroogde aarde opschiet;
hij kende noch schoonheid, noch glans, 
om onze blikken mee te betoveren, en zijn 
aanblik had niets om ons te behagen. 
Geminacht, in de steek gelaten door de 
mensen.
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choisi par la douleur, habitué à la souffrance
et semblable à celui dont on détourne le 
visage,

Cependant il a porté nos souffrances, il 
s’est chargé de nos douleurs;
et nous l’avons considéré comme puni, 
frappé de Dieu et humilié.

Mais il était blessé pour nos fautes,
brisé pour nos péchés.
ll a été maltraité, opprimé
et il n’a pas ouvert la bouche.
Semblable à un agneau qu’on mène
à la boucherie, à une brebis muette devant 
ceux qui la tondent.
ll n’a pas ouvert la bouche.
ll a été enlevé par l’angoisse et le châti-
ment.
Et qui donc, parmi nous, a cru
qu’il était retranché de la terre des vivants,

et frappé pour les péchés de tous?
TÉNOR
Heureux les affligés, car ils seront con-
solés.
Heureux ceux qui pardonnent, car il leurs 
sera pardonné.
Heureux ceux qui apporte la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu.
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu’ils font.
CHOEURS 1 & 2
Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié!
Que ton règne vienne!
Que ta volonté soit faite, sur la terre 
comme au ciel!

uitverkozen door de smart, gewend 
geraakt aan het lijden en verwant aan 
degene van wie men de blik afwendt, 
hebben wij hem veracht.
Niettemin heeft hij onze smarten gedra-
gen, en zich belast met ons leed;
en we hebben hem beschouwd
als een die van Godswege gestraft, geslagen 
en vernederd is.
Maar hij is gewond omwille van onze 
gebreken, gebroken voor onze zonden.
Hij is mishandeld, overweldigd
en hij heeft zijn mond niet geopend.
Net als het lam dat men ter slachtbank 
leidt als een lam dat verstomd is voor 
degenen die het scheren.
Hij heeft zijn mond niet geopend.
Hij is heengevoerd in angst onder kastij-
ding.
En wie van ons had dan geloofd
dat hij verstoten was uit het land der 
levenden,
en geslagen voor ons aller zonden?
TENOR
Zalig zijn de treurenden, want zij zullen 
getroost worden.
Zalig zijn zij die vergeven, want zij zullen 
vergeven worden.
Zalig zijn zij die vrede stichten, want zij 
zullen zonen van God heten.
Hebt uw vijanden lief, en bidt voor hen die 
u vervolgen.
Vader vergeef het hun, want ze weten niet 
wat zij doen.
KOOR 1 & 2
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als op 
aarde.
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Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés!
Ne nous induis point en tentation,
Mais délivre-nous du mal!
Amen.

BARYTON
Puis je vis un nouveau ciel et une terre nou-
velle, car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n’était
plus. Et je vis descendre du ciel, d’auprès 
de Dieu, la ville sainte, la nouvelle cité, 
ornée comme une épouse qui s’est parée 
pour son époux. Et j’entendis du trône une 
voix forte qui disait:
BASSE
Voici le tabernacle de Dieu avec les hom-
mes. et ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes 
larmes de leurs yeux et la mort ne sera 
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cris, ni 
douleurs, car tout ce qui était a disparu. 
Voici, je fais toutes choses nouvelles. 
TÉNOR, BASSE, BARYTON, CHOEURS 1 & 2
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu! Le 
Tout puissant, qui était, qui est, et qui sera.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir l’honneur, la gloire et la puis-
sance.
CHOEUR DE JEUNES FILLES
Nos robes sont lavées,
nos robes sont blanchies
dans le sang de l’Agneau.
Et nous n’avons plus faim,
et nous n’avons plus soif,
car l’Agneau nous conduit
aux sources de la vie.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Amen.

BARITON
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan, en de zee was 
niet meer. En ik zag de heilige stad, een 
nieuw Jeruzalem nederdalende uit de 
hemel, van God, getooid als een bruid die 
voor haar man versierd is. En ik hoorde een 
luide stem van de troon zeggen:
BAS
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij 
zal bij hen wonen,en zij zullen zijn volk zijn 
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, 
en de dood zal niet meer zijn noch rouw, 
noch geklaag, noch moeite zal er meer 
zijn, want alles wat was is voorbijgegaan.
Zie, ik maak alle dingen nieuw.
TENOR, BAS, BARITON, KOOR 1 & 2
Heilige, Here God, Almachtige,
die was, die is en altoos zijn zal.
Gij zijt waardig, onze Heer en onze God, de 
eer, de heerlijkheid en de macht te ont-
vangen.
KOOR VAN JONGE MEISJES
Onze gewaden zijn gewassen,
onze kleren zijn gebleekt
in het bloed van het Lam.
En wij hebben geen honger meer,
en wij hebben geen dorst meer
want het Lam leidt ons
naar de bron van het leven.
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SOPRANO, ALTO, CHOEURS
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu!
La terre entière est pleine de sa gloire!
SOLISTES & CHOEURS
Saint! Saint! Saint le Seigneur Dieu!
le Tout puissant, qui était, qui est, et qui 
sera!

SOPRAAN, ALT, KOREN
Heilig, heilig, heilig is de Here God!
Heel de aarde is vervuld van zijn roem!
SOLISTEN & KOREN
Heilig, heilig, heilig is de Here God
die was, die is en altoos zal zijn!
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Peter Dijkstra, dirigent
• Peter Dijkstra is sinds 1 september 2018 eerste 
 gastdirigent van het Groot Omroepkoor
• hij dirigeert zowel a cappella- als symfonisch-

vocale werken in onder meer het AVROTROS 
Vrijdagconcert en de NTR ZaterdagMatinee

• ook neemt hij de instudering van grote werken 
 voor zijn rekening naast het adviseren op vocaal 
 artistiek terrein
• studeerde met de hoogste onderscheiding af aan 
 de conservatoria van Den Haag, Keulen en 
 Stockholm
• internationale carrière in gang gezet met de 

Kersjes-van de Groenekanbeurs voor jonge 
orkestdirigenten in 2002, en eerste prijs van de 
Eric Ericson Award 2003 in Stockholm

• was van 2005 tot 2016 chef-dirigent van het 
 Chor des Bayerischen Rundfunks in München
• 2007-2018 chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor, als opvolger van de legendarische Eric Ericson, 
 nu ere-dirigent
• is veel wereldwijd gevraagd gastdirigent bij koren en orkesten
• zijn cd’s zijn meervoudig bekroond
• werkzaam als professor aan de Hochschule für Musik in Keulen
• was voorheen assistent-dirigent van het Groot Omroepkoor en keerde regelmatig terug
• tevens chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor
• dirigeert geregeld het RIAS Kammerchor Berlijn, het SWR Vokalensemble, de BBC Singers, het 
 Norske Solist Kor, het Ests Filharmonisch Kamerkoor en Collegium Vocale Gent
• geregeld gastdirigent bij het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Münchener 

UITVOERENDEN

Peter Dijkstra © Astrid Ackermann
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Kammerorchester, het Scottish Chamber Orchestra, het Deutsche Symphonieorchester Berlin, het 
Zweeds Radio Orkest, het Filharmonisch Orkest van Japan, het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, het Noord Nederlands Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Residentie Orkest

• werkt graag samen met Concerto Köln, Akademie für Alte Musik Berlin en B‘ROCK
• Peter Dijkstra is erelid van de Koninklijke Zweedse Muziekakademie
• 2013 toekenning het Gouden Viooltje toegekend, een prijs voor internationaal gerenommeerde 
 musici uit Noord-Nederland, en in 2014 de Eugen Jochum prijs
• Peter Dijkstra dirigeerde op 14 februari 2020 in het Vrijdagconcert het GOK in Ein deutsches 
 Requiem van Brahms 

Nikki Treurniet, sopraan
• de Nederlandse sopraan Nikki Treurniet studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
 Haag en de Dutch National Opera Academy
• ze was te zien als Mrs Nordstrom in Sondheims A Little Night Music bij de Nederlandse Reisopera
• debuteerde bij De Nationale Opera als Anima Ingrate in Monteverdi’s Il ballo delle Ingrate met Les 
 Talents Lyriques in een regie van Pierre Audi
• was als Gretel te zien in Hänsel und Gretel tijdens het festival van het Nationaal Jeugd Orkest onder 
 dirigent Antony Hermus
• zong Händels Messiah met de Nederlandse Händelvereniging en 
 in het Radio 4 Kerstconcert Saint-Saëns’ Oratorio de Noël met het 
 Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Ed Spanjaard
• ze boekte met het Coco Collectief veel succes met Schuberts 
 Winterreise
• sinds vorig seizoen maakt Nikki Treurniet deel uit van het 
 ensemble van het Staatstheater Hannover
• op 7 juni 2019 zong Nikki Treurniet in het slotconcert van het 

Vrijdagconcert in Schumanns Szenen aus Goethes ‘Faust’ o.l.v. 
Markus Stenz, die met dit concert afscheid nam als chef van het RFO

Barbara Kozelj, mezzosopraan
• sinds het debuut van de Sloveense mezzosopraan Barbara Kozelj 
 bij het Concertgebouworkest in 2012 in de Matthäus-Passion met 
 Iván Fischer ging haar carrière snel voorwaarts
• in 2013 debuteerde ze in Carnegie Hall in de Matthäus-Passion met 
 Iván Fischer
• ze kreeg in 2015 lovende recensies als Penelope in Monteverdi’s 
 Il Ritorno d’Ulisse in patria met de Academy of Ancient Music en 
 Richard Egarr in de Barbican Hall in Londen
• in 2016 debuteerde zij bij BBC Proms als altsolist in Mozarts
 Requiem en ging ze met het BFO op Europese tournee naar 

Nikki Treurniet

Barbara Kozelj 
© Andres Terlaak
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 Boedapest, Amsterdam, Londen, Brugge, Baden-Baden, Berlijn en San Sebastian
• operaoptredens had ze als Galatea in Aci, Galatea e Polifemo van Händel met Gabrieli Consort and 

Players en Paul McCreesh, als Cyrus in Belshazzar, als Ruggiero in Alcina o.l.v. Richard Egarr, als 
Dorabella en Lucretia in Brittens The rape of Lucretia o.l.v. Kenneth Montgomery, en als Kastur-
bai/ Mrs. Alexander in Glass’ Satyagraha aan de Oper Bonn onder leiding van Ulrich Windfuhr

• ook zong ze Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen en Kindertotenlieder, Ravels Shéhérazade, Elgars 
Sea Pictures, Berlioz’ Les Nuits d’ été, de Requiems van Verdi en Duruflé, Rossini’s Petite Messe 
Solenelle en het oratoriumrepertoire van Händel en Bach

• Barbara Kozelj zingt geregeld hedendaags repertoire, zoals in 2016 de wereldpremière van de 
complete Pessoa Cylcus van Jan van de Putte, samen met het Asko| Schönbergensemble en 
Reinbert de Leeuw (live-uitvoering verscheen op cd)

• Barbara Kozelj sudeerde aan de Muziekakademie in Ljubljana en aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag, bij o.m. Sasja Hunnego, Meinard Kraak, Ann Murray, Graciela Araya en 
Anne Sophie von Otter

• zij deel uit van De Nederlandse Opera Academie en de Dutch Opera Studio

Sebastian Kohlhepp, tenor
• de Duitse tenor Sebastian Kohlhepp kreeg 

zijn eerst vocale opleiding bij het jongens-
koor in Limburg an der Lahn en studeerde 
zang bij Hedwig Fassbender aan de 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt

• hij was lid van het ensemble van het 
Badisches Staatstheater Karlsruhe, en vanaf 
2013/14 van dat van de Wiener Staatsoper

• daar trad hij op als Remendado in Carmen, 
 Jaquino in Fidelio, Froh in Das Rheingold en 
 Tamino in Die Zauberflöte en werkte met 
 dirigenten als Peter Schneider, Jeffrey Tate, Ádám Fischer en Franz Welser-Möst
• als ensemblelid bij de Oper Stuttgart zong hij tussen 2015 en 2017 

rollen als Lucio Vero in Jommelli’s Il Vologeso, Alfred in Die Fledermaus, Ferrando in Così fan tutte, 
Der Junge Herr in Reigen van Philippe Boesmans, Don Ottavio, Oronte in Alcina en Lurcanio in 
een nieuwe productie van Ariodante door Jossi Wieler

• hij zong als David in Die Meistersinger von Nürnberg op het Paasfestival van Salzburg onder 
 Christian Thielemann, en in Bruckners Requiem met het RIAS Kamerkoor en Akademie für Alte 
 Musik Berlin
• op 8 februari 2019 zong Sebastian Kohlhepp in het Vrijdagconcert 
 o.l.v. van Edo de Waart in Bruckners Mis in f 

Sebastian Kohlhepp
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Thomas Oliemans, bariton
• bariton Thomas Oliemans studeerde aan het conservato-

rium van Amsterdam bij Margreet Honig en vervolgde zijn 
opleiding bij Robert Holl, Elio Battaglia en Dietrich 
Fischer-Dieskau

• hij debuteerde in 2002 als Vader in de opera Pollicino van 
Hans Werner Henze bij de Nationale Reisopera, en maakte 
in 2005 zijn debuut bij de Salzburger Festspiele als 
Gonsalvo in Die Gezeichneten van Franz Schreker

• hij beheerst een breed repertoire, van opera tot lichte muziek
• hij won in 2013 de Prix d’Amis voor zijn rol van Papageno 
 in Die Zauberflöte van Mozart bij De Nederlandse Opera
• hij zong daar ook als Schaunard in La bohème, als Fritz Kothner in Die Meistersinger von Nürnberg 
 en als Peter in Hänsel und Gretel
• hij zong als Schaunard in Londen, als Conte di Almaviva in Le nozze di Figaro en als Hamlet in 
 Thomas’ Hamlet bij de Opera van Göteborg
• hij zong als Papageno in Die Zauberflöte in Aix-en-Provence, als Guglielmo in Così fan tutte en als 
 Donner in Das Rheingold in Genève, en als Hercule in Glucks Alceste in Madrid
• op het gebied van eigentijds repertoire zong Thomas Oliemans in wereldpremières van Peter-Jan 
 Wagemans, Rob Zuidam en Martijn Padding
• op 28 september 2018 zong Thomas Oliemans in het Vrijdag-
 concert in Jan van Gilses Sulamith en Tanejevs Johannes van 
 Damascus 

Andreas Wolf, bas
• Duitse bas-bariton Andreas Wolf begon zangopleiding bij het 
 jeugdkoor van de omroep, Wernigerode
• studeerde aan Hochschule für Musik in Detmold bij Heiner Eckels 
 en Thomas Quasthoff
• frequente gast bij talrijke operahuizen en concertzalen
• repertoire strekt zich uit van cantates van Bach en opera’s van 
 Händel, via opera’s van Mozart en liederen van Schubert, Wolf en 
 Brahms tot Fauré
• zong in 2016 o.l.v. Reinbert de Leeuw met Holland Baroque in concertreeks en dvd-registratie van 
 Matthäus-Passion
• zong in Johannes-Passion o.l.v. Reinbert de Leeuw
• zong onder dirigenten als William Christie, René Jacobs, Andrea Marcon, Jérémie Rhorer, Raphaël 

Pichon, Maxim Emelyanychev, Peter Dijkstra, Jean-Christophe Spinosi, Alessandro De Marchi, 
Paul Agnew, Ton Koopman, Andreas Spering, Hans-Christoph Rademann, Ivor Bolton, Ingo 
Metzmacher, Ludovic Morlot, Bertrand de Billy en Sylvain Cambreling

Thomas Oliemans © Marco Borggreve
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• zong in Berlioz’ Messe Solennelle met Le Concert Spirituel in Versailles en in BOZAR in Brussel
• zong in Händels Belshazzar met RIAS Kammerchor en Akademie für Alte MusikBerlin op 
 Festivals in Salzburg en Beaune,
• zong in Oslo, Keulen en met de Berliner Philharmonie
• zong in Mendelssohns Elias met Hamburger Sinfoniker
• zong in Bachs Mis in b met het Chor des Bayerischen Rundfunks o.l.v. Peter Dijkstra en met 
 Concerto Köln in de Elbphilharmonie Hamburg
• zong in Bachs Matthäus-Passion met het Amsterdamse Barokorkest o.l.v. Ton Koopman
• zong als Apollo in Händels Apollo e Dafne o.l.v. Rinaldo Alessandrini bij Händelfestspiele Karlsruhe
• Andreas Wolf zong in het Vrijdagconcert van 18 december 2020 met het RFO en GOK o.l.v. Vasily
 Petrenko in Schuberts Tweede Mis en Saint-Saëns’ Oratorio de Noël.

Radio Filharmonisch Orkest
• opgericht in 1945, onmisbare schakel in het Nederlandse muziekleven
• 75-jarig orkest beleeft dit seizoen jubileumjaar
• speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries NTR ZaterdagMatinee en 
 AVROTROS Vrijdagconcert
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, met gemiddeld dertigduizend 
 luisteraars 
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, eerste 
 vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
• Canellakis’ illustere voorgangers waren onder meer Bernard Haitink (nu beschermheer), Jean 

Fournet, Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap van Zweden (honorary chief conductor) en 
Markus Stenz

• juni 2019 dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als chef, maar hij blijft terugkeren, zoals Brett 
 Deans opera Hamlet in juni 2020
• gastdirigenten van het RFO waren Pablo Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily Petrenko, 

Christoph Eschenbach, John Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, Gennady Rozhdestvensky, 
Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin en 
Leopold Stokowski

• James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 2011, tekende bij tot en met seizoen 2022-2023
• 2014 Edison Klassiek Oeuvreprijs voor RFO vanwege verdiensten voor het Nederlandse muziek-
 leven
• 2017 Concertgebouw Prijs (samen met het Groot Omroepkoor)
 www.radiofilharmonischorkest.nl 

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

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Karina Canellakis tijdens 75-jarig jubileumconcert in TivoliVredenburg
© Esther de Bruijn
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Eerste viool
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Roswitha Devrient
Alberto Facanha Johnson
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic

Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Michiel Eekhof
Julija Hartig
Dana Mihailescu
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde
Iina Laasio

Altviool
Huub Beckers
Sabine Duch
Marije Helder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Ewa Wagner

Cello
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Crit Coenegracht
Arjen Uittenbogaard

Contrabas
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Larissa Klipp

Fluit
Barbara Deleu
Carla Meijers

Hobo
Hans Wolters
Marjolein Koning

Klarinet
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes

Fagot
Jos Lammerse
Freek Sluijs

Hoorn
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Sander van Dijk
Rebecca Grannetia

Trompet
Floris Onstwedder
Hans Verheij

Trombone
Herman Nass
Rommert Groenhof
Dominique Capello

Tuba
Bernard Beniers

Pauken
Mark Haeldermans

Slagwerk
Vincent Cox
Esther Doornink

Toetsinstrument
Stephan Kiefer
Celia Garcia - Garcia
Pauline Post

Radio Filharmonisch Orkest

BEZETTING 



22

Groot Omroepkoor 
• Met ruim zestig vocalisten het enige professioneel opererende koor van deze omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 niet weg te denken factor in koor-symfonische repertoire in ons land
• zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse Publieke 
 Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert
• brengt a cappella-concerten in Amsterdams Concertgebouw en in TivoliVredenburg en Jacobikerk 
 in Utrecht
• zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 
 Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
 Zuidam
• zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
 Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert
• op repertoire ook ‘klassieke’ twintigste-eeuwse componisten, als Stravinsky, Boulez, Stockhausen, 
 Kagel, Henze, Ligeti en Messiaen
• jaarlijks Groot Meezingconcert, met 1200 amateurzangers en RFO
• veel uitvoeringen van opera’s en koorwerken uit de negentiende, twintigste en eenentwintigste 
 eeuw
• zingt in de omroepseries meestal met RFO
• eveneens optredens met Het Koninklijk Concertgebouworkest
• koor zong onder chef-dirigenten Kenneth Montgomery, Robin Gritton, Martin Wright, Simon 

Halsey, Celso Antunes, Gijs Leenaars, onder koorleider Klaas Stok en vaste gastdirigent Michael 
Gläser

• sinds september 2020 chef-dirigent GOK: Benjamin Goodson
• september 2017 uitreiking van Concertgebouw Prijs aan Groot Omroepkoor en Radio 
 Filharmonisch Orkest.

 www.grootomroepkoor.nl
Wordt u ook vriend van het Groot Omroepkoor?
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl
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Groot Omroepkoor in TivoliVredenburg
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Groot Omroepkoor

BEZETTING 

AVROTROS is de meest klassieke publieke omroep: op radio, tv en online 
Zo draagt AVROTROS bij aan de toekomst van klassieke muziek. Het talenttraject AVROTROS 
Klassiek presenteert! biedt jonge musici een podium op NPO Radio 4 en in het AVROTROS 
Vrijdagconcert. 
Helpt u mee? Voor € 7,50 per jaar steunt u AVROTROS Klassiek, onze concertseries en het
talentprogramma. Bovendien ontvangt u 3x per jaar ons ledenmagazine vol klassieke inspiratie,
ledenaanbiedingen en informatie over het talenttraject, inclusief unieke debuut-cd.  
Ga naar:  avrotros.nl/wordklassieklid

AVROTROS, 
 DE MEEST KLASSIEKE OMROEP

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 

 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

Sopranen
Elise van Es
Nicole Fiselier
Selma Harkink
Titia van Heyst
Anitra Jellema
Tanja Obalski *
Yun Park
Elizabeth Poz
Rachel Thompson
Liesbeth  
Vanderhallen

Alten
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Harda van  
Wageningen
Roelien van  
Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

Tenoren
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Mattijs Hoogendijk
Peter-Paul  
Houtmortels
Matevž Kajdiž*
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Matthew Smith
Georgi Sztojanov

Bassen
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Menno van Slooten
Lars Terray
Hans de Vries

* koorsolist in Haydn

http://avrotros.nl/wordklassieklid
http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=

