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Karina Canellakis, dirigent
Benjamin Goodson, koordirigent

Lucy Crowe, sopraan
Rosanne van Sandwijk, mezzosopraan
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Igor Stravinsky 1882-1971
Orpheus, balletmuziek in drie tableaus 1947 
Scène 1: Orpheus huilt om Eurydice • Danslied • Dans van de Doodsengel • Tussenspel
Scène 2: De dans der wraakgodinnen • Danslied (Orpheus) • Danslied (afsluiting) • Pas 
d’action • Pas-de-deux • Tussenspel • Pas d’action 
Scène 3: Apotheose van Orpheus

Er is een korte ‘zitpauze’ waarin u naar een interview op het podium kunt luisteren.

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Mis in c ‘Grote’ KV 427 1783
Kyrie • Gloria • Credo • Sanctus • Benedictus 

Dit concert wordt vanaf 20.00 uur rechtstreeks uitgezonden via NPO Radio4. 
Presentatie: Leonard Evers. Het is ook te volgen via de webcast met beeld en  
ondertiteling op  www.nporadio4.nl en wordt gestreamd op de Facebookpagina van 
AVROTROS Vrijdagconcert en TivoliVredenburg.

SLOTCONCERT 
VRIJDAGCONCERT 

vrijdag 18 juni 2021, 20.15 uur  
TivoliVredenburg, Utrecht

PAS op kader is ver-
plaatst tov de juiste 
oisitie voor 11 juni

http://www.nporadio4.nl


Een huwelijksgeschenk  
van Mozart
Hoeveel vrouwen zal het overkomen? Als 
huwelijksgeschenk een prachtige mis van de 
echtgenoot krijgen. Een absoluut meesterwerk 
nog wel en geschreven in de duistere toonsoort 
c-klein. Mineur dus. Het overkwam Constanze 
Weber, de jonge echtgenote van Wolfgang 
Amadeus Mozart. En ze mocht ook nog het 
vocale trapezewerk in de prachtige sopraansolo’s 
voor haar rekening nemen bij de eerste uitvoe-
ring in Salzburg in 1783. Die mis is de indruk-
wekkende maar onvoltooid gebleven ‘Grote’  
Mis KV 427 van Mozart die hetzelfde kaliber 
heeft als zijn Requiem. 

Mozarts Mis in c KV 427 is het resultaat van een 
plechtige gelofte. Hij had gezworen dat als zijn 
geliefde Constanze Weber zijn echtgenote zou 
worden, hij uit dankbaarheid een mis zou 
componeren. De uitvoering zou zijn in zijn 
geboortestad Salzburg, die hij in 1781 als 
vijfentwintigjarige freelancer verruild had voor 
de muziekmetropool Wenen. Zijn vertrek 
betekende een pijnlijk afscheid van zijn vader 
Leopold, tot dan toe de trouwe drijvende kracht 
achter zijn carrière. Maar de tijd van hun 
gemeenschappelijke leven was voorbij. Sinds zijn 
zevende had de jonge Wolfgang gratis meege-
speeld als violist in de hofkapel van de aarts-

Waar de lier van Orpheus ook als officieel 
symbool nog steeds te zien is, is bij het New York 
City Ballet. Dat balletgezelschap werd als 
permanente organisatie opgericht in 1948 naar 
aanleiding van de première van het ballet 
Orpheus met muziek van Igor Stravinsky op 28 
april 1948. De Russische componist leefde sinds 
1939 in de VS, nadat hij in zijn vaderland na de 
Russische Revolutie tot ‘ongewenst persoon’ was 
verklaard en decennia in Frankrijk had geleefd. 

‘Ik hou van ballet en ben er meer in geïnteres-
seerd dan in iets anders’, zei Stravinsky. Als zoon 
van een operabas van het keizerlijke Mariinsky 
Theater groeide Stravinsky op met dans en 
dansers, en hij ving zelfs een glimp op van Pjotr 
Iljitsj Tsjaikovski (de schepper van Het Zwanen-
meer en Doornroosje) kort voor diens dood in 
1893. Nu had in 1946 een opdracht gekregen 
van choreograaf George Balanchine en impresa-
rio Lincoln Kirstein voor een eigentijdse behan-
deling van het Orpheus-verhaal. Het resultaat 
was een neoklassiek ballet van een half uur in 
drie tableau’s en met decors van Isamu Noguchi, 
die destijds ook de afbeelding van de lier voor 
het New York City Ballet ontwierp. 
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Orpheus en de macht der 
muziek
Muziek wordt vaak als rustgevend ervaren, of 
romantisch, bezwerend of betoverend, maar ook 
opzwepend. Ze kan de sleutel zijn tot emoties en 
wordt voor dat doel al eeuwen gebruikt. Zo 
bespeelde de Bijbelse David zijn harp om de 
kwade gedachten van koning Saul te verdrijven. 
Bij veel opera’s en toneelstukken, waarin een 
minnaar vanonder het balkon zijn geliefde toe-
 zingt, tokkelt de held verleidelijk op een gitaar of 
mandoline. Oorstrelend dus, die zang met 
snarenspel. In de Griekse Oudheid viel de mooie 
Eurydice voor de charmes van Orpheus, de 
gevoelige zanger die zichzelf begeleidde op zijn 
lier. Dankzij de magie der muziek werden zij het 
misschien wel beroemdste mythologische liefdes - 
paar uit de Griekse Oudheid. Maar toen het 
noodlot toesloeg, zette Orpheus opnieuw zijn 
belangrijkste tovermiddel in. Want in een wilde 
achtervolging door een belager trapte Eurydice 
op een slang en overleed aan een slangenbeet. 
Diep bedroefd ging Orpheus met de goden in 
debat om haar dood ongedaan te maken. En zie, 
met zijn gezongen liefdesklacht wist hij zelfs ‘de 
hoogste machten’ te vermurwen: hij mocht zijn 
geliefde terughalen uit de onderwereld. Sinds-
dien staan Orpheus en zijn lier symbool voor de 
macht van muziek. De beroemde Engelse 
componist Henry Purcell werd na zijn dood de 
‘Orpheus Britannicus’ genoemd, ‘de Engelse 
Orpheus’. En op het dak van het Concertgebouw 
in Amsterdam staat als een ‘in memoriam’ de lier 
van Orpheus in omineus groot formaat. 

Het verhaal van Orpheus neemt de luisteraar 
mee naar de mythische onderwereld, het 
koninkrijk van Hades, de god van het dodenrijk. 
Aan het begin van de balletmuziek weent 
Orpheus over de dood van zijn vrouw Eurydice, 
tokkelend op zijn lier. Een engel verschijnt 
(aangekondigd door hoorns) en leidt hem naar 
Hades (tremolo van strijkers en trompet). Daar 
raken de gekwelde zielen ontroerd door zijn lied 
met lierbegeleiding (Air de danse). Zelfs de 
dreigende Furiën (wraakgodinnen) geven toe, 
binden hem een blinddoek voor en geven hem 
Eurydice terug (Pas d’action). In een lange 
lyrische Pas de deux is te horen hoe verrukt de 
geliefden zijn over hun hereniging.  
Maar Orpheus, die plechtig beloofd had niet om 
te kijken naar Eurydice, breekt zijn gelofte en 
rukt zijn blinddoek af. Na een pregnante pauze, 
valt Eurydice opnieuw dood neer. Nu grijpen de 
feestvierden Bacchanten (aanhangers van de 
wijngod Bacchus) Orpheus beet en scheuren 
hem aan stukken in een woeste Pas d’action. In 
een laatste apotheose neemt Apollo (god van de 
kunsten) de lier en heft Orpheus’ lied ten hemel. 
Intussen keert de muziek van het begin van het 
ballet terug, tegen een archaïsche fuga van 
hoorns. Een laatste plechtig D-groot akkoord 
sluit het ballet af en brengt troost.

3

KARINA CANELLAKIS  
DIRIGEERT STRAVINSKY 

EN MOZART

Igor Stravinsky

‘Ik hou van ballet en ben
er meer in geïnteres-
seerd dan in iets anders’, 
zei Stravinsky.

Hoeveel vrouwen zal het
het overkomen? Als  
huwelijksgeschenk een 
prachtige mis van de 
echtgenoot krijgen. 
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Benedictus bestaat een redelijke betrouwbare 
vroeg-negentiende-eeuwse kopie. En een Agnus 
Dei ontbreekt geheel. Door die onvolledigheid, 
maar ook in muzikale zin, heeft de Mis in c veel 
gelijkenis met het Requiem. Van beide werden 
reconstructies en voltooiingen gemaakt. Voor de 
uitvoering van vanavond wordt gebruik ge-
maakt van een van de acht reconstructies die er 
sinds begin twintigste eeuw zijn gemaakt, 
namelijk de gereconstrueerde versie door 
Helmut Eder, die het Groot Omroepkoor en het 
Radio Filharmonisch al diverse eerdere keren tot 
klinken brachten. 

Als titel voor de Mis in c KV 427 is al eens 
‘Missa Constanza’ geopperd. Want Mozart 
heeft Constanze met haar prominente sopraan-
partij flink in de schijnwerpers gezet. In het 
Kyrie was het Christe-gedeelte aan haar toe-
bedeeld, een stuk dat klinkt als een opera-aria. 
In het Gloria trad ze op de voorgrond in het 
‘Laudamus te’ en in het fragmentarische Credo 
soleerde ze in het ‘Incarnatus est’. Hoe on-
volledig de Mis in c ook mag zijn, ze is een 
ruimhartige hommage van Mozart aan zijn 
dierbare vrouw Constanze en haar bijzondere 
zangkunst. 

Clemens Romijn

bisschop van Salzburg waar zijn vader Leopold 
concertmeester was. Jarenlang waren ze door 
Europa gereisd, van Pressburg tot Parijs, van 
Napels tot Londen. Leopold had optredens 
gearrangeerde voor de keizerlijke familie in 
Wenen, voor de koningen van Frankrijk en 
Engeland en in de paleizen van de geestelijke en 
wereldlijke adel van heel Europa. Driemaal had 
Leopold zijn zoon meegenomen naar Italië, het 
land met de nieuwste modes op muziekgebied, 
en vooral natuurlijk opera. Des te pijnlijker was 
de breuk tussen zoon en vader door Mozarts 
keuze voor de vrouw in zijn nieuwe Weense 
leven: Constanze Weber. Leopold vond haar 
frivool en koket en ook bij Mozarts zus Nannerl 
kon ze op weinig goedkeuring rekenen. Met de 
uitvoering van de Mis in c KV 427 zou er 
misschien verzoening komen tussen Wolfgang, 
Leopold en Constanze, was het idee. Alleen 
schoof Mozart de beloofde reis steeds voor zich 
uit, tot grote teleurstelling van zijn vader. 
Mozarts excuus was dat er een kindje op komst 
was en dat hij met handen en voeten aan Wenen 
was gebonden. 

Onvoltooid en  
gereconstrueerd
Maar in de zomer van 1783 kreeg Leopold de 
lang verwachte brief: ‘Gefeliciteerd, u bent 
grootvader! Gisterochtend heeft mijn lieve 
vrouw een groot, sterk en kogelrond kereltje op 
de wereld gezet. Het is fris en gezond en heeft 
ontzettend veel om handen, zoals drinken, 
slapen, huilen, b... en sch...!’ Inderdaad ging het 
in juli 1783 richting Salzburg. De ontvangst was 
koeltjes, maar de Mis in c werd uitgevoerd. Wat 
Mozart niet wist toen de plechtige klanken de 
Salzburgse Pieterskerk vulden was dat in Wenen 
hun eerste kindje Raimund inmiddels al ten 
grave was gedragen. Alleen een dagboekaante-
kening van Nannerl van 25 september 1783 
verwijst naar de Mis in Salzburg: ‘In het 
Kapellhaus bij de repetitie van de mis van mijn 
broer, waarin mijn schoonzuster solo zingt’. Niet 
vermeld is dat Mozart zijn mis niet had afgekre-
gen. Alleen het Kyrie en het Gloria zijn volledig 
in Mozarts eigen handschrift bewaard gebleven. 
Het Credo breekt af na het ‘Et incarnatus est’, 
en aan het Sanctus ontbreekt veel. Van het 

Familieportret van de familie Mozart (1781) door Johann Nepomuk della Croce. Wolfgang met zijn zus 
Nannerl en vader Leopold. Op het schilderij aan de wand moeder Anna Maria, die overleed in Parijs in 1778

Wolfgang Amadeus Mozart
portret door Johann Nepomuk della Croce, 1780

Constanze Weber
portret door Joseph Lange, 1782

Hoe on volledig de Mis
in c ook mag zijn, ze is 
een ruimhartige  
hommage van Mozart 
aan zijn dierbare vrouw 
Constanze en haar bij-
zondere zangkunst. 



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 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 almachti-
ge Vader, 
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. 

Wolfgang Amadeus Mozart  
Mis in c ‘Grote’ KV427 
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GEZONGEN
TEKSTEN

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

MEER 
KLASSIEK 

BIJ
AVROTROS

Klassieke podcasts
Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Kies dan een pod - 
cast uit de grote collectie klassieke 
podcasts van AVROTROS.
Bijvoorbeeld ‘Gustav Mahler…  
Aangenaam!’ waarin AVROTROS 
presentator Hans van den Boom vertelt 
over zijn liefde voor het werk van Mahler 
en de bijzondere band tussen Mahler en 
Amsterdam. 
Of de Oude Muziek Podcast waarin Ab 
Nieuwdorp een tijdreis maakt van de 
Barok, terug in de tijd naar de  
Renaissance en de Middeleeuwen. Hij 
spreekt ook specialisten in de oude 
muziek, onder wie Bach-expert Ton 
Koopman, barok-expert Jos van Veld-
hoven en blokfluitiste Lucie Horsch.

En vergeet ook niet te luisteren naar 
Klassieke Mysteries, waarin Rebecca 
van der Weijde en Ab Nieuwdorp op 
zoek gaan naar de intrigerende en 
spannende verhalen rondom het leven 
en vooral de dood van klassieke compo-
nisten.

Deze en alle andere klassieke podcasts 
van AVROTROS zijn te beluisteren via de 
website van NPO Radio 4, Apple  
Podcast, Spotify of de RSS-feed.
Meer info: www.nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en ledenaanbiedingen: 
 www.avrotros.nl/klassiek 

http://www.nporadio4.nl/podcasts
http://www.avrotros.nl/klassiek 


Karina Canellakis, dirigent
• de in New York geboren Karina Canellakis is sinds 1 september 2019 de nieuwe chef-dirigent van 
 het Radio Filharmonisch Orkest
• ze maakte in maart 2018 een uitzonderlijk debuut met het Radio Filharmonisch Orkest in Utrecht 
 en Amsterdam, met werken van Britten, Sjostakovitsj en Beethoven
• na afloop van deze concerten klonk bij veel musici de roep om haar als chef-dirigent uit te nodigen
• Karina Canellakis is de winnaar van de Sir Georg Solti Conducting Award 2016
• ze maakte haar Europese dirigeerdebuut in 2015 met het Chamber Orchestra of Europe in Graz, ter 

vervanging van wijlen Nikolaus Harnoncourt en keerde in juni terug om Concentus Musicus Wien 
te dirigeren in vier symfonieën van een Beethoven-cyclus

• ze haalde voor het eerst het nieuws in 2014 toen ze op het laatste moment voor Jaap van Zweden 
inviel in Sjostakovitsj’ Achtste symfonie bij het Dallas Symphony Orchestra, waar ze twee seizoenen 
de functie van assistent-dirigent bekleedde

• in seizoen 2017/18 maakte Karina Canellakis haar debuut bij de BBC Proms in Londen met het 
BBC Symphony Orchestra en keerde ze terug naar Opernhaus Zürich om Die Zauberflöte van 
Mozart te dirigeren

• ze debuteerde onder andere bij het Orchestre de Paris, de Wiener Symphoniker, het Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, het Gürzenich-Orchester Köln, de Bamberger Symphoniker, Orquesta 
Nacional de España, het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Hallé Orchestra en Seattle Symphony

• ze dirigeerde de wereldpremière van David Langs 
opera The Loser aan de Brooklyn Academy of Music 
(BAM), Peter Maxwell Davies’ opera The Hogboon 
met het Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
en een volledig geënsceneerde productie van Verdi’s 
Requiem in het Opernhaus Zürich

• Karina Canellakis’ agenda van dit seizoen vermeldt 
optredens met onder meer het Philadelphia Orches-
tra, de symfonieorkesten van San Francisco, Atlanta 
en Minnesota, het London Symphony Orchestra, de 
Münchner Philharmoniker en het Orkest van de 
NDR Elbphilharmonie in Hamburg

• Karina Canellakis studeerde af aan het Curtis 
Institute of Music in Philadelphia en de Juilliard 
School in New York

UITVOERENDEN

99

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. 

Sanctus & Benedictus 
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. 

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,
eniggeboren 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. 

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. 

Karina Canellakis © Mathias Bothor

 

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND
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Benjamin Goodson,  
koordirigent  
• de Engelse dirigent Benjamin Goodson is sinds 

1 september 2020 de nieuwe chef-dirigent van 
het Groot Omroepkoor voor minstens drie jaar

• geboren in Hertfordshire, VK, studeerde hij af 
met de hoogste prijs aan Hertford College in 
Oxford

• hij studeerde directie bij Sir Colin Davis, Paul 
 Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr
• Benjamin Goodson is artistiek leider van het 
 Somerville College
• hij is ook chef-dirigent van Bath Camerata en 
 vaste koordirigent bij het Dorset Opera Festival
• van 2015 tot 2018 was hij koorleider en 
 assistent-dirigent bij het Rundfunkchor Berlin
• hij studeerde werken in met NDR Chor 

 Hamburg, MDR Chor Leipzig en koor London Symphony Orchestra
• Goodson dirigeerde recentelijk Rothko Chapel van Feldman in Musikfest Berlin met Tabea 
 Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin
• Benjamin Goodson is betrokken bij nieuwe formats voor koorconcerten, zoals Human Requiem van 
 Rundfunkchor Berlin
• zo assisteerde hij bij de enscenering van motetten van Bach met Robert Wilsons

Lucy Crowe, sopraan
• Lucy Crowe, geboren in Staffordshire, studeerde 

aan de Royal Academy of Music, waar ze nu een 
Fellow is

• met repertoire variërend van Purcell, Händel en 
Mozart tot Donizetti’s Adina en Verdi’s Gilda 
zong ze met operagezelschappen en orkesten 
over de hele wereld

• zo zong ze bij de Royal Opera, Covent Garden, 
het Glyndebourne Festival, English National 
Opera, het Teatro Real Madrid, de Deutsche 
Oper Berlin, de Beierse Staatsopera, Metropoli-
tan Opera New York

• ze werkte samen met onder meer het City of 
Birmingham Symphony Orchestra, de Berliner 
Philharmoniker, de Wiener Philharmoniker, 
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The Orchestra of the Age of Enlightenment, het Monteverdi Orchestra en het London Symphony 
Orchestra

• recentelijk maakte ze haar debuut bij De Nationale Opera in de titelrol Rodelinda (Händel) en 
 keerde ze terug bij het Royal Opera House, Covent Garden voor Poppea Agrippina
• in recitals was ze te gast in het Concertgebouw, Carnegie Hall, en de festivals van Aldeburgh, 
 Edinburgh, Mostly Mozart en Salzburg en de BBC Proms

Rosanne van Sandwijk, mezzosopraan
• Rosanne van Sandwijk studeerde cum laude af aan het Rotterdams Conservatorium bij Roberta 
 Alexander en werd aansluitend gecoacht door Margreet Honig
• ze was in 2010 meervoudig prijswinnaar tijdens het Internationaal Vocalisten Concours in 
 ’s-Hertogenbosch en was in 2014 de winnares van de Grachtenfestivalprijs
• als operazangeres vertolkte zij rollen in composities van onder anderen Mozart, Haydn en Purcell
• bij De Nationale Opera debuteerde zij in Glucks Iphigénie en Tauride onder leiding van Marc 
 Minkowski en ze keerde er terug in Wagners Parsifal onder leiding van Iván Fischer
• Rosanne van Sandwijk werkte als solist in vocaal-symfonisch repertoire met gezelschappen als het 

Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Symfonieorkest, het Toonkunstkoor Amster-
dam en Camerata Salzburg

• van 2013 tot 2015 was ze verbonden aan het 
 Theater in Kiel waar ze rollen zong als Suzuki in 

Puccini’s Madama Butterfly, Hänsel in Humper-
dincks Hänsel und Gretel, 2e Dame in Mozarts 
Die Zauberflöte, Frau Reich in Nicolai’s Die 
lustigen Weiber von Windsor, Cherubino in 
Mozarts Le nozze di Figaro en Olga in Tsjaikovski’s 
Jevgeni Onegin

• verder maakte zij een succesvol roldebuut als 
Dorabella in Mozarts Così fan tutte met het 
Orkest van de Achttiende Eeuw o.l.v. Ed Span-
jaard in een tournee langs diverse zalen in 
Nederland, België en Polen

• naast rollen in opera’s van Mozart en Puccini, 
zong Rosanne van Sandwijk altpartijen in passies 
en oratoria van Bach

• als liedzanger is zij regelmatig te gast in binnen-
 en buitenland met pianisten als Malcolm 
 Martineau en Kristian Bezuidenhout
• in november 2017 was Rosanne van Sandwijk te 

gast in het Vrijdagconcert in een programma met 
LUDWIG en zong ze werken van Ives 

Benjamin Goodson

Lucy Crowe
Rosanne van Sandwijk
©Annelies van der Vegt



 

Steve Davislim, tenor
• Steve Davislim (Maleisië 1967) begon zijn 
 muzikale opleiding als hoornist
• later studeerde hij zang aan onder meer het 
 Victorian College of the Arts in Melbourne
• zijn docenten waren Joan Hammond, Gösta 
 Winbergh, Luigi Alva en Ileana Cotrubas
• ook maakte hij deel uit van de liedklas van Irwin 
 Gage
• de Britse zanger begon zijn carrière als lid van het 
 vaste ensemble van het Opernhaus Zürich in 
 1994
• een belangrijk moment in zijn loopbaan was in 
 2005 de titelrol in Mozarts Idomeneo aan de 
 Scala in Milaan
• hij keerde herhaaldelijk naar dit theater terug en 
 werd daarnaast uitgenodigd door operahuizen als 
 de Staatsoper Berlin, het Royal Opera House 
 Covent Garden, het Théâtre du Châtelet in Parijs  
 en de Lyric Opera in Chicago
• als concertzanger trad hij onder meer op met het 
 London Symphony Orchestra, het Gewandhaus-

orchester Leipzig, de New York Philharmonic en 
het Koninklijk Concertgebouworkest onder meer 
in Bachs Matthäus-Passion

• in 2007 zong hij de hoofdrol in de wereld-
première van Teneke, een opera die zich afspeelt 
in het Turkije van de 20e eeuw, geschreven door 
de Italiaanse componist Fabio Vacchi

• Steve Davislim treedt regelmatig op als concert-
zanger met het Chicago Symphony, het BBC
Symphony, het San Francisco Symphony, het 
Royal Danish Orchestra en het Cleveland 
Orchestra

Johannes Weisser, bas
• de Noorse bariton Johannes Weisser had recente 
arrangementen bij de Salzburger Festspiele, bij 
Staatsoper Berlin, Teatro Real Madrid, Théâtre de 
La Monnaie in Brussel, Théâtre des Champs-
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Steve Davislim © Rosa Frank

Johannes Weisser



 

Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. Karina Canellakis tijdens 
75-jarig jubileum concert in  
TivoliVredenburg 
© Esther de Bruijn

• 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

• 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 muziekleven
• 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

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 capella-concerten in TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in Amsterdams 
 Concertgebouw 
• 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 Filharmo-
nisch Orkest
 www.grootomroepkoor.nl

Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

Elysées, Canadian Opera Company, Festspielhaus Baden-Baden, de Komische Oper Berlin en de 
operatheaters in Oslo en Kopenhagen

• hij werkte samen met dirigenten als Herbert Blomstedt, Andris Nelsons, Kirill Petrenko, René 
Jacobs, Ingo Metzmacher, Marc Minkowski, Philippe Herreweghe, Vasily Petrenko en Trevor 
Pinnock

• Johannes Weisser was onlangs te zien in de titelrol van Tsjaikovski’s Evgeni Onegin, als Germont in 
La Traviata, als Don Giovanni en Leporello in Don Giovanni, Guglielmo (Così fan tutte), Papageno 
(Die Zauberflöte), Don Pizarro (Fidelio), Schaunard (La Bohème), Malatesta (Don Pasquale), Mr. 
Flint (Billy Budd) en in de titelrol in Griegs Peer Gynt

• Johannes Weisser is een veelgevraagd concert- en oratoriumzanger
• met het Filharmonisch Orkest van Oslo zong hij onlangs Mahlers Des Knaben Wunderhorn
• dit seizoen zingt hij in Beethovens Missa Solemnis met het Freiburger Barockorchester en in 
 Mendelssohns Erste Walpurgisnacht
• Johannes Weisser studeerde aan het Conservatorium in Kopenhagen en aan de Koninklijke Deense 
 Opera Academie in Kopenhagen bij Susanna Eken

Radio Filharmonisch Orkest
• opgericht in 1945, onmisbare schakel in het Nederlandse muziekleven
• het 75-jarige orkest beleeft dit seizoen zijn jubileumjaar
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert en 
 NTR ZaterdagMatinee
• 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
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Niemand had kunnen bedenken dat Nederland 
een jaar later nog steeds onder een lockdown 
zou zuchten. Maar het totale NEE van de 
pandemie leidde van de weeromstuit tot 
koortsachtig overleg van makers en gangmakers 
en tot een uitbarsting van enorme creativiteit. 
Er ontstond een grote drijfkracht om te redden 
wat er te redden viel. Er werden nieuwe vervan-
gende programma’s ontwikkeld, nieuwe 
formules bedacht, concerten zonder publiek 
werden gestreamd, zodat de concertzaal de 
huiskamer binnenkwam. Niet alleen kon de 
luisteraar thuis de oren spitsen bij NPO Radio4, 
maar ook via internet mooie beeldregistraties 
volgen met presentatie en ondertiteling van 
gezongen teksten. Het leek alsof de musici op 
het podium nog nooit zo dichtbij waren geweest 
en van alle kanten te bezien, zo groot bleken de 
zegeningen van de technische vooruitgang. 

Het slotconcert gered
Hoewel het laatste kwart van het seizoen 
2019-2020 van het AVROTROS Vrijdagconcert 
als verloren werd beschouwd, werd alles op alles 
gezet om toch het slotconcert van het seizoen te 
redden. Op vrijdag 19 juni 2020 stond oor-
spronkelijk het machtige Requiem van Giuseppe 
Verdi onder leiding van chefdirigent Karina 
Canellakis op het programma. Toen dit concert 
vanwege de coronamaatregelen werd afgelast, 
speelde het Radio Filharmonisch Orkest onder 
haar leiding een aangepast programma met 
werken van Verdi, Puccini, Wagner en Brahms. 
En dat alles in de Grote Zaal van Tivoli-
Vredenburg – uiteraard met alle musici op 1,5 
meter afstand. Dat concert was te bekijken via 
een livestream op de Facebookpagina van 
AVROTROS en werd ook live uitgezonden op 
NPO Radio 4. 

The Crazy Project
In diezelfde zomer van vorig jaar werd een 
unieke versie van het AVROTROS Vrijdag-
concert ontwikkeld onder het mom van 
‘klassieke muziek zoals nooit tevoren’. Dicht op 
de huid, met een prachtig lichtplan en gefilmd 
als Hollywoodproductie. Toen chef-dirigent 
Karina Canellakis hoorde van de plannen voor 
een nieuw en innovatief soort AVROTROS 
Vrijdagconcert riep ze ‘It’s a crazy project!’ en 
was de naam van het project geboren.  

Afgelopen 12 maart was het precies een jaar geleden dat het openbare Nederlandse 
muziekleven van de ene op de andere dag volledig tot stilstand kwam: 12 maart 2020. 
Vanwege het besmettingsgevaar door de coronapandemie werden repetities van koren 
en orkesten afgelast, kwamen vrijwel alle musici op non actief te staan, moesten diri-
genten en solisten worden afgebeld en gingen concertzalen op slot. 

EEN TERUGBLIK OP EEN VEELBEWOGEN JAAR: 

HET VRIJDAGCONCERT 
 EN DE 
PANDEMIE

Zo kwam er ook een abrupt einde aan het 
mooie seizoen 2019-2020 van het AVROTROS 
Vrijdagconcert in Utrecht. En dat terwijl er tot 
en met het feestelijke slotconcert op 18 juni nog 
acht concertprogramma’s op stapel stonden. 
TivoliVredenburg moest op aanwijzingen van de 
overheid zijn deuren sluiten, net als alle andere 
Nederlandse concertzalen, theaters en bioscopen. 
Achteraf gezien was het een wonder dat op 6 
maart 2020 het concert met het Noord Neder-
lands Orkest onder leiding van James Judd en 
pianist Jean-Efflam Bavouzet nog doorging. En 
dat met de nota bene weinig uitgevoerde Vierde 
symfonie van Albert Roussel – een buitenkans 
– en verder met Beethovens Vijfde pianoconcert 
en Petroesjka van Stravinsky. 

Alle musici, organisatoren, technici en luisteraars 
in de concertzaal en de tienduizenden aan de 
radio hadden toen nog geen besef van de 
gevolgen die de pandemie zou krijgen. Niemand 
wist hoe nu verder. Niet de musici, niet de 
programmeurs, niet de orkest- en koormanagers, 
noch de concertzaaldirecteuren, noch de 
omroepen, noch de ministers, noch de premier. 

Geen van hen had ooit in zijn leven een dergelijke 
situatie meegemaakt, zo ingrijpend en ontwrich-
tend waren de diverse coronagolven die de 
complete maatschappij in hun greep hadden. 
Wat voorheen een van de meest geestvoedende 
en verbroederende fenomenen was geweest – het 
klassieke concert, met gemiddeld duizend of 
meer bezoekers gemoedelijk zij aan zij – werd nu 
precies het tegenovergestelde. De concertzaal 
werd een gevaarlijke plek, de medeluisteraar een 
mogelijke bron van besmetting en dus levens-
bedreigend. 

Achteraf gezien was 
het een wonder dat op 6 
maart 2020 het concert 
met het Noord Neder-
lands Orkest onder  
leiding van James Judd 
en pianist Jean-Efflam 
Bavouzet nog doorging.

James Judd

https://tivolivredenburg.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=6CE4A9E64F40040F&hurl=EC9AB0B864B4A5617EE88AC53313581DE587DA8D5614E410E7D6BDE8C8234DFA6EBBB889177805683F198F8456619C87E10B4BCA582C8E0C
https://tivolivredenburg.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=6CE4A9E64F40040F&hurl=EC9AB0B864B4A5614F21D7DF76A28EE3EB8826400FA9DE8C1D8F991A2CB13869
https://tivolivredenburg.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=6CE4A9E64F40040F&hurl=EC9AB0B864B4A5614F21D7DF76A28EE3EB8826400FA9DE8C1D8F991A2CB13869
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Misschien inderdaad ‘crazy’, maar vooral is het 
project een bijzondere ode aan klassieke muziek, 
klassieke musici en iedereen die in tijden van 
corona het podium en het publiek mist. 
Zo kwam het dat op 3 juli 2020 een projecten-
semble van het Radio Filharmonisch Orkest 
onder leiding van Karina Canellakis midden in 
de Grote Zaal van TivoliVredenburg de opera 
Blauwbaards burcht van Béla Bartók speelde, 
door Eberhard Kloke bewerkt tot een opera in 
één akte. Het bloedstollende verhaal over 
Blauwbaard en zijn geliefde Judith, die in zijn 
kasteel achter zeven deuren zeven geheimen 
ontdekt, werd gezongen door mezzosopraan 
Rinat Shaham en bas Gabor Bretz. Presentator 
Ab Nieuwdorp verzorgde de proloog. In 
datzelfde concert werd als inleiding Shaker 
Loops van John Adams uitgevoerd. 

Openingsconcerten  
jubileumseizoen 
Toen na de vorige zomer bleek dat corona nog 
wereldwijd bleef voortwoeden en er nog langer 

beperkende maatregelen van kracht zouden 
blijven in het concertleven, werden concert-
programma’s gewijzigd en werd er mondjesmaat 
weer publiek toegelaten. Zo vond het openings-
concert van het Vrijdagconcert op 11 september 
2020 plaats op drie verschillende tijdstippen, 
kwam de pauze te vervallen en mochten de 
jassen en drankjes van het publiek mee in de 
zaal. En dat terwijl het seizoen in het teken zou 
staan van het 75-jarig jubileum van het Radio 
Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, 
de omroepensembles die kort na de oorlog in 
1945 werden opgericht. Niettemin werden het 
memorabele jubileumevenementen, met op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 september het Radio 
Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor 
onder leiding van Karina Canellakis in een 
programma met De Graaff, Sibelius en Brahms, 
en eveneens op zaterdag 12 september het Groot 
Omroepkoor a cappella onder leiding van 
Benjamin Goodson met werken van Brahms, 
Manneke, Dove en Whitacre. 

Jubileumboeken en cd 
Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van het Radio  Filhar monisch Orkest en Groot Omroep-
koor zijn twee boeken verschenen: Stemgeluiden over het Groot Omroepkoor door Oswin Schnee-
weisz en De kracht van bevlogen samenspel over het Radio Filharmonisch Orkest door Inge Jonger-
man. De jubileumboeken werden tijdens de concerten op 11 september gepresenteerd door Roland 
Kieft, directeur Stichting Omroep Muziek, en overhandigd aan Niels van ’t Hooft en Willemijn 
Francissen van de directie van AVROTROS. En op zondag 13 september waren het Radio Filharmo-
nisch Orkest en Groot Omroepkoor en Karina Canellakis te gast in Podium Witteman. 
Wilt u weten waar u de jubileumboeken kunt bestellen? 
 www.omroepmuziek.nl/nieuws/75-jaar-radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor/

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Groot 
Omroepkoor werd ook een cd samengesteld met een 
bloemlezing van uitvoeringen uit de jaren tussen 2001 
en 2020. Die unieke cd is niet in de handel maar wordt 
gratis uitgedeeld aan de bezoekers van het Vrijdag-
concert in TivoliVredenburg. Ze bevat werken van 
onder meer Beethoven, Rossini, Verdi, Brahms, 
Dvořák, Tanejev, Diepenbrock, Rachmaninov en 
Whitacre.

Openingsconcert Vrijdagconcert 11 september 2020 RFO & GOK o.l.v. Karina Canellakis

Lees hier de besprekingen van het openingsconcert, 
onder meer over de wereldpremière van Jan-Peter de 
Graaffs ‘Les Cymbales Sonores’: 

   3 sterren in Volkskrant, plus      5 sterren voor het a capellaconcert van het GOK: 
 www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-radio-filharmonisch-en-het-groot-omroepkoor-vierden-

 hun-75-jarig-bestaan-met-een-vindingrijk-programma~b0d5d4ab
    4 sterren in Trouw: 

 www.trouw.nl/cultuur-media/radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor-vieren-jubileum-
 feestje-met-wel-heel-weinig-feestgangers~b8005c395

    4 sterren in NRC: 
 www.nrc.nl/nieuws/2020/09/13/honger-om-weer-voor-publiek-te-musiceren-is-hoorbaar-bij-

 jubilerend-rfo-en-het-groot-omroepkoor-a4011810
De Groene: 
 www.groene.nl/artikel/vol-en-veel

http://www.omroepmuziek.nl/nieuws/75-jaar-radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor/
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-radio-filharmonisch-en-het-groot-omroepkoor-vierden-hun-75-jarig-bestaan-met-een-vindingrijk-programma~b0d5d4ab
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-radio-filharmonisch-en-het-groot-omroepkoor-vierden-hun-75-jarig-bestaan-met-een-vindingrijk-programma~b0d5d4ab
http://www.trouw.nl/cultuur-media/radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor-vieren-jubileumfeestje-met-wel-heel-weinig-feestgangers~b8005c395
http://www.trouw.nl/cultuur-media/radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor-vieren-jubileumfeestje-met-wel-heel-weinig-feestgangers~b8005c395
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/13/honger-om-weer-voor-publiek-te-musiceren-is-hoorbaar-bij-jubilerend-rfo-en-het-groot-omroepkoor-a4011810
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/13/honger-om-weer-voor-publiek-te-musiceren-is-hoorbaar-bij-jubilerend-rfo-en-het-groot-omroepkoor-a4011810
http://www.groene.nl/artikel/vol-en-veel
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vakken D en F van de Grote Zaal in Tivoli-
Vredenburg. En ook de musici van het Radio 
Filharmonisch Orkest en de gastorkesten zaten 
op veilige afstand van elkaar. Natuurlijk had 
deze ongewone opstelling grote gevolgen voor 
het samen musiceren en moest ook de klank-
regie voor de uitzendingen worden aangepast.

Inauguratieconcert  
Benjamin Goodson
Het mag een zegen heten dat op vrijdag 27 
november 2020 in de Jacobikerk het inauguratie-
concert van Benjamin Goodson als nieuwe 
chef-dirigent van het Groot Omroepkoor kon 
doorgaan, zij het zonder publiek en met de 
zangers op veilige afstand van elkaar. Het 
concert met een wondermooi deels eigentijds 
programma en met prachtige bijdragen van 
violist Daniel Rowland en organist Leo van 
Doeselaar werd rechtstreeks uitgezonden via 
NPO Radio4 maar werd ook geregistreerd in 
een sfeervolle webcast. ‘Een geweldig ensemble, 
een juweel in het Europese klassieke landschap. 
Voor mij wordt het koor gedefinieerd door de 
intensiteit van z’n klank – door z’n menselijk-
heid.’ Aldus Benjamin Goodson. 

Zegeningen te midden van 
beperking
In het vervolg van het seizoen werden program-
ma’s verder aangepast en werden solisten en 
dirigenten vervangen. Zo bracht de Nederlandse 
Bachvereniging op 4 december een alternatief 
Weihnachtsoratorium in een programma van 
een uur zonder publiek, maar op drie verschil-
lende tijden uitgevoerd. James Gaffigan, die op 
8 januari Bruckners Zesde zou komen dirigeren 
werd vervangen door Karina Canellakis. Het 
volledige programma kon worden gehandhaafd, 
waardoor Ronald Brautigam zijn warme 
pleidooien voor Webers Konzertstück en Willem 
Pijpers Orkeststuk met piano kon afsteken. 

Bijzonder was de voorstelling A Day in the City 
op 15 januari 2021 met de jonge talenten 
Laetitia Gerards, sopraan, Ramon van Engelen-
hoven, piano en het Chimaera Trio met een 
mooi gemengde bloemlezing van stijlen en 
tijden, samengesteld door Jan-Pieter Koch en 
met visuals van Noortje van den Eijnden. De 
gechoreografeerde voorstelling zonder publiek 
was een lust voor oor en oog voor de tien-
duizenden kijkers van de webcast thuis. Dit 
project werd ontwikkeld in samenwerking met 
het talententraject ‘AVROTROS Klassiek 
presenteert!’

ALTERNATIEVE  
PROGRAMMERING

IN DE LOOP
VAN HET SEIZOEN
Na het openingsconcert van 11 september 2020 bleven de coronamaatre-
gelen van beperkte bezoekersaantallen en meerdere uitvoeringen op één 
avond van kracht. Wonder boven wonder kon het optreden van ‘artist in 
residence’ Noa Wildschut op 25 september met Saints-Saëns’ Derde viool-
concert doorgaan. Maar sommige programma’s werden aangepast, andere 
kwamen te vervallen door hun grootschalig uitvoeringsapparaat.

Zo kon op 9 oktober Antonín Dvořáks cantate 
Het bruidshemd niet doorgaan, maar kwam met 
dezelfde dirigent James Gaffigan, dezelfde 
solisten en RFO en GOK Schuberts Vijfde Mis 
op de lessenaars, en voorafgaand van Samuel 
Barber het wonderlijke Knoxville: Summer of 

1915, een primeur in het Vrijdagconcert. Al 
vroeg werd duidelijk dat de Nederlandse 
première van het grootschalige oratorium De 
oorlog van de Vlaming Peter Benoit op 13 
november een onmogelijkheid zou zijn door de 
maar liefst vier verschillende koren. Daarvoor in 
de plaats brachten de mannen van het Groot 
Omroepkoor en een ensemble uit het RFO 
onder leiding van Benjamin Goodson een 
alternatief programma met onder meer Poulenc 
en Schubert. 

Nieuwe opstelling koor en 
orkest
Grote consequenties had de landelijke regel van 
1,5 meter afstand ook voor het concertleven. 
Voor orkest en koor moesten op het podium en 
in de zaal totaal andere opstellingen worden 
ontwikkeld, waarbij de hele parterre van de 
Grote Zaal, de zogenaamde Punt, standaard als 
podium werd ingeschakeld. Zo stonden de 
mannen en vrouwen van het Groot Omroep-
koor van elkaar gescheiden rechts en links in de 

Groot Omroepkoor tijdens kerstconcert in 
TivoliVredenburg, 18 december 2020  
© Esther de Bruijn

De gechoreografeerde 
voorstelling ‘A Day in 
the City’ zonder publiek 
was een lust voor oor 
en oog voor de tien-
duizenden kijkers van 
de webcast thuis. 

Lees hier de besprekingen 
van het inauguratieconcert 
van Benjamin Goodson:
 www.volkskrant.nl/cultuur-media/benjamin-
goodson-zet-het-groot-omroepkoor-weer-op-
scherp~bf4f3e6e

 trouw.nl/cultuur-media/chef-dirigent-
benjamin-goodson-je-kunt-niet-niet-geraakt-
worden-door-zang-en-muziek~be04e113

http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/benjamin-goodson-zet-het-groot-omroepkoor-weer-op-scherp~bf4f3e6e
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/benjamin-goodson-zet-het-groot-omroepkoor-weer-op-scherp~bf4f3e6e
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/benjamin-goodson-zet-het-groot-omroepkoor-weer-op-scherp~bf4f3e6e
http://trouw.nl/cultuur-media/chef-dirigent-benjamin-goodson-je-kunt-niet-niet-geraakt-worden-door-zang-en-muziek~be04e113
http://trouw.nl/cultuur-media/chef-dirigent-benjamin-goodson-je-kunt-niet-niet-geraakt-worden-door-zang-en-muziek~be04e113
http://trouw.nl/cultuur-media/chef-dirigent-benjamin-goodson-je-kunt-niet-niet-geraakt-worden-door-zang-en-muziek~be04e113
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Een geluk bij een ongeluk was dat het jubilerende 
Storioni Trio op 22 januari het concert volledig 
zelf voor zijn rekening kon nemen, waar het trio 
eigenlijk met het Nationaal Jeugdorkest zou 
optreden. Zo kwam er vanuit de lege kamer-
muziekzaal Hertz nota bene Beethovens Tweede 
symfonie tot klinken in pianotrioformaat! 
Een week later moest door de avondklok het 
Noord Nederlands Orkest verstek laten gaan. 
Maar het concert van 29 januari werd gered 
door het Residentie Orkest, dirigent Jun Märkl 
en invaller Hannes Minnaar in Beethovens 
Vierde pianoconcert. Heel bijzonder was het 
openingswerk, een typisch product van het 
coronatijdperk, namelijk de One Minute 
Symphony van de Italiaanse compositiestudent 
en pianiste Petra Cini, geschreven in opdracht 
van het Residentie Orkest. In verband met de 
avondklok werd het concert in de middag 
opgenomen en in de avond vanaf 20 uur 
semi-live uitgezonden via NPO Radio4. 
Diezelfde avondklok en de heersende reisbeper-
kingen verhinderde ook het optreden van de 
Noorse cellist Truls Mørk in Sjostakovitsj’ Eerste 
celloconcert op 5 februari. Hij werd vervangen 
door de geliefde Argentijnse celliste Sol Gabetta.

Hannes Minnaar © Simon van Boxtel Edo de Waart © Juri Hiensch

Groot Omroepkoor in 
‘The Living Room’
Dat corona en de avondklok het ontwikkelen 
van nieuwe concertformules niet in de weg 
hoeft te staan en misschien zelfs kan bevorderen 
was te horen en te zien op vrijdag 19 februari 
2021. Onder de titel The Living Room presen-
teerde het Groot Omroepkoor onder leiding van 
Benjamin Goodson een project Rhythm & 
Ritual rond themacomponist Igor Stravinsky. In 
dit concert was de Grote Zaal ingericht als de 
huiskamer van het Groot Omroepkoor en was 
het publiek een uur lang te gast, zij het op 
afstand via radio en/of webcast. In deze levendige 
gevarieerde avond werd door de regie van 
Jorinde Keesmaat het rituele, rhytmische en 
dansante karakter van de muziek van Stravinsky 
uitvergroot. Dat alles met bewegingen van de 
koorleden in een choreografie door Kalpana 
Raghuraman. 

beeld paulus?

Lees hier de recensie in 
NRC: 
 www.nrc.nl/nieuws/2021/02/21/groot-
omroepkoor-bezingt-twee-zielen-a4032645

Paulus
Bijzonder was ook dat het oratorium Paulus van 
Mendelssohn op 2 april door kon gaan, zij het 
met een andere dirigent, niet Marcus Creed 
maar invaller Thierry Fischer, en vanwege de 
avondklok nog steeds zonder publiek. Dankzij 
de webcast met ondertiteling van de gezongen 
teksten werd het voor de luisteraars thuis een 
zeer aanschouwelijke voorstelling. 
De uitvoering kreeg drie sterren in NRC. 

Lees hier:
   drie sterren in NRC: 

 www.nrc.nl/nieuws/2021/04/04/in-
mendelssohns-paulus-brak-op-goede-vrijdag-
toch-nog-de-zon-door-a4038460

Groot Omroepkoor in The Living Room © Juri Hiensch

Edo de Waart 80 jaar
Eveneens zonder publiek was het concert op 30 
april ter ere van de tachtigste verjaardag van 
ere-dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest, Edo de Waart, waar een volle avond met 
muziek van een van zijn grote favorieten tot 
klinken kwam: Johannes Brahms. 

Terugkijken:
Brahms Tweede symfonie: 
 https://youtu.be/oFssjPBJTbg

Nänie 
 https://youtu.be/_8D6u5EJ0nw

Gesang der Parzen: 
 https://youtu.be/uM2UOeCx7d4

In de aanloop naar zijn verjaardagsconcert was 
er de hele week aandacht voor Edo de Waart op 
NPO Radio 4 en NPO 2 Extra. Zo was hij op 
zondag 25 april te gast in het programma 
Podium Witteman op NPO2. Na afloop van de 
uitzending zond Podium Witteman Extra een 
gesprek uit dat Hans Haffmans twee jaar 
geleden voerde met Edo over zijn carrière en het 
Radio Filharmonisch Orkest.  

http://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/21/groot-omroepkoor-bezingt-twee-zielen-a4032645
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/21/groot-omroepkoor-bezingt-twee-zielen-a4032645
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/04/in-mendelssohns-paulus-brak-op-goede-vrijdag-toch-nog-de-zon-door-a4038460
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/04/in-mendelssohns-paulus-brak-op-goede-vrijdag-toch-nog-de-zon-door-a4038460
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/04/in-mendelssohns-paulus-brak-op-goede-vrijdag-toch-nog-de-zon-door-a4038460
https://youtu.be/oFssjPBJTbg
https://youtu.be/_8D6u5EJ0nw
https://youtu.be/uM2UOeCx7d4
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Eindelijk een groter publiek
Een bijzonder weerzien was er afgelopen vrijdag 
11 juni met de vorige chef-dirigent Markus 
Stenz en het Radio Filharmonisch Orkest in een 
programma met Berg, Mahler en Schumann. 
Dit was het eerste concert waarbij maximaal 
250 bezoekers aanwezig konden zijn, zodat 

Een ensemble uit het Radio Filharmonisch 
Orkest speelde voor Edo de Waart de be-
werkingen van Henk de Vlieger van Wagners  
Siegfried-Idyll en het Voorspel voor de derde 
akte van Lohengrin. En op maandag 26 april 
was Edo de Waart een uur lang te gast bij Hans 
Haffmans in Podium op NPO Radio 4. Ze 
spraken over zijn carrière, zijn jaren bij het 
Radio Filharmonisch Orkest en zijn favoriete 
muziek. 
 
Op woensdag 28 april sprak directeur van het 
Radio Filharmonisch Orkest, Roland Kieft, 
Edo de Waart toe. Vanwege zijn artistieke 
betekenis voor het orkest en zijn rol in het 
opleiding van jonge dirigenten, vernoemt het 
orkest het assistent dirigentschap naar Edo de 
Waart: the Edo de Waart Assistent Conductor-
ship.

Gelukkig kon wel het 
prachtige concert Noa 
& Friends op 28 mei 
doorgaan, weliswaar 
zonder publiek maar 
sfeervol en kleurrijk 
geregistreerd en via de 
webcast te volgen voor 
de talrijke kijkers en 
luisteraars thuis. 
 

Noa Wildschut © Esther de Bruijn

Noa & Friends op 28 mei 2021:
    Vier sterren in de Volkskrant: 

 www.volkskrant.nl/cultuur-media/je-wordt-
meteen-gepakt-door-het-temperament-van-
hexagram-of-the-heavens~b2724292/
    Vier sterren in de NRC: 

 www.nrc.nl/nieuws/2021/05/30/wildschut-en-
vrienden-spelen-energiek-en-be-
zield-in-een-leeg-tivolivredenburg-a4045409

Terugkijken:
Dvořák
 https://youtu.be/-DqgxslZzlA

JacobTV
 https://youtu.be/9STm4pt3yNM

Tsjaikovski
 https://youtu.be/xwIlKhzQ4w4

‘Artist in residence’  
Noa Wildschut
Voor de jonge Nederlandse violiste Noa Wild-
schut (2001) had de coronapandemie ook grote 
gevolgen. Zij is dit seizoen ‘artist in residence’ 
en zou vier keer in de schijnwerpers staan, 
waarvan twee keer in het Vrijdagconcert. 
Helaas waren er geen mogelijkheden voor haar 
optreden in Pieces of Tomorrow op donderdag 
24 september 2020 met Saint-Saëns’ Derde 
vioolconcert, en zo ook niet voor het Familie-
concert (7+) Tinteltijd met schrijfster Joke van 
Leeuwen en accordeonduo TOEAC. Gelukkig 
kon wel het prachtige concert Noa & Friends op 
28 mei doorgaan, weliswaar zonder publiek 
maar sfeervol en kleurrijk geregistreerd en via de 
webcast te volgen voor de talrijke kijkers en 
luisteraars thuis. Naast kamermuziek van 
Dvořák en Tsjaikovski brachten Noa en haar 
vrienden nota bene nog een wereldpremière: 
Hexagram of the Heavens voor strijksextet van 
JacobTV (Jacob ter Veldhuis), een opdrachtwerk 
van AVROTROS Vrijdagconcert. 

Songfestival
Op vrijdag 14 mei was in het AVROTROS 
Vrijdagconcert vanuit de Grote Zaal van 
TivoliVredenburg via de webcast een program-
ma te genieten in de aanloop naar het internati-
onaal Songfestival. Onder de titel ‘Net Als 
Toen’ werden liedjes uit de voorbije Songfesti-
vals ten gehore gebracht door Het Ballet Orkest 
onder leiding van Ivan Meylemans en met als 
solisten Silencio Pinas, Suzanne Heijdra, Lisse 
Knaapen, Noah Blindenburg, Charlotte 
Dommershausen en Marco Hoving. De 
voorstelling was extra aantrekkelijk door de 
regie van Anouk Beugels, de choreografie van 
Pim Veulings en de visuals van Fleur van der 
Spruit. 

‘Net als toen’ (Songfestival), 
14 mei 2021
Terugkijken: 
 www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert/
videoarchief/8207-avrotros-vrijdagconcert- 
net-als-toen

http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/je-wordt-meteen-gepakt-door-het-temperament-van-hexagram-of-the-heavens~b2724292/
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/je-wordt-meteen-gepakt-door-het-temperament-van-hexagram-of-the-heavens~b2724292/
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/je-wordt-meteen-gepakt-door-het-temperament-van-hexagram-of-the-heavens~b2724292/
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/30/wildschut-en-vrienden-spelen-energiek-en-bezield-in-een-leeg-tivolivredenburg-a4045409
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/30/wildschut-en-vrienden-spelen-energiek-en-bezield-in-een-leeg-tivolivredenburg-a4045409
http://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/30/wildschut-en-vrienden-spelen-energiek-en-bezield-in-een-leeg-tivolivredenburg-a4045409
https://youtu.be/-DqgxslZzlA
https://youtu.be/9STm4pt3yNM
https://youtu.be/xwIlKhzQ4w4
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert/videoarchief/8207-avrotros-vrijdagconcert-net-als-toen
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert/videoarchief/8207-avrotros-vrijdagconcert-net-als-toen
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert/videoarchief/8207-avrotros-vrijdagconcert-net-als-toen
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mezzosopraan Sophie Harmsen na haar 
schitterend gezongen Rückert-Lieder getrakteerd 
werd op een ouderwets warm applaus. 

Tamelijk vroeg ontstond het besef dat het 
programma van slotconcert van het Vrijdag-
concert op 18 juni niet haalbaar zou zijn. Hier 
stond oorspronkelijk Berlioz’ La damnation de 
Faust gepland, met het Radio Filharmonisch 
Orkest, solisten, het Groot Omroepkoor en het 
Nationaal Kinderkoor onder leiding van Karina 
Canellakis. Ook het alternatieve plan voor 
Beethovens Missa solemnis moest weer worden 
afgevoerd. Uiteindelijk werd gekozen voor 
Mozarts Mis in c ‘Grote’ KV 427, voorafgegaan 
door Igor Stravinsky’s balletmuziek Orpheus.  

Zo eindigt het veelbewogen seizoen 2020-2021 
van het Vrijdagconcert met een toepasselijke ode 
aan de muziek en met het vooruitzicht naar het 
oude normaal na de zomer met wellicht weer 
een volle zaal! 

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor In vol TivoliVredenburg © Jurjen Stekelenburg

..en met het vooruitzicht 
naar het oude normaal 
na de zomer met  
wellicht weer een volle 
zaal!  

De kracht van samenspel 
75 jaar RFO 
In De kracht van bevlogen samenspel pas-
seert een rijke verscheidenheid van onder-
werpen de revue. 

Chef-dirigenten worden geportretteerd, sleutelfiguren van 
het AVROTROS Vrijdagconcert en de NTR ZaterdagMati-
nee doen hun zegje, musici blikken terug, de Laudatio van 
Bernard Haitink bij de toekenning van De Concertgebouw 
Prijs is na te lezen, andere onderscheidingen en spraakma-
kende producties worden gememoreerd en nog veel meer.

Stemgeluiden
Groot Omroepkoor 
In Stemgeluiden is 75 jaar Groot Omroep-
koor-geschiedenis gebundeld in acht zeer 
lezens waardige hoofdstukken over onder 
meer de pioniersjaren, gouden tijden,  
dirigenten en mijlpalen. 

Met een persoonlijk nawoord van Benjamin Goodson, de 
huidige chef-dirigent van het Groot Omroepkoor. Het boek  
is gelardeerd met interviews, (historische) foto’s, recensies  
en divers archief materiaal.

Bestellen?
 www.omroepmuziek.nl/nieuws/75-jaar-radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor/

JUBILEUM-
BOEKEN

http://www.omroepmuziek.nl/nieuws/75-jaar-radio-filharmonisch-orkest-en-groot-omroepkoor/
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Robin de 
Raaff: 
Atlantis 
Radio Filharmonisch Orkest 
en Groot Omroepkoor
Markus Stenz dirigent 
Marisol Montalvo sopraan 
Mark Stone bariton 

live opname van de wereldpremière in het 
Vrijdagconcert van 23 september 2016

Willem Jeths: 
Requiem
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent 
Klaas Stok koordirigent 
Kelly God sopraan 
Andreas Wolff bas-bariton

live opname van de wereldpremière in de 
NTR ZaterdagMatinee op 11 maart 2017

TWEE CD’S MET WERELD-
 PREMIÈRES  
NEDERLANDSE COMPONISTEN

“Robin de Raaffs oratorium Atlantis is indrukwekkend en ambitieus”
 – de Groene Amsterdammer

“Willem Jeths’ Requiem maakt indruk”
 – Trouw

“Terug naar de stilte in het Requiem van Jeths”
 – NRC

“Requiem van Jeths verdient wereldroem”
 – Place de l’Opera

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/07/terug-naar-de-stilte-in-het-requiem-van-jeths-a4038861
https://www.operamagazine.nl/featured/39806/requiem-van-jeths-verdient-wereldroem/
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Eerste viool
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Gerrie Rodenhuis

Tweede viool
Casper Bleumers
Esther de Bruijn
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde

Altviool
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Sabine Duch
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk

Cello
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Anneke Janssen
Rebecca Smit

Contrabas
Rien Wisse
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat

Fluit
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Maike Grobbenhaar

Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters

Klarinet
Frank van den Brink
Sergio Hamerslag

Fagot
Jos Lammerse
Birgit Strahl

Hoorn
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

Trompet
Hessel Buma
Hans Verheij

Trombone
Sebastiaan Kemner
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof

Pauken
Paul Jussen

Harp
Ellen Versney

Orgel
David Jansen

Sopranen
Annelie Brinkhof
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Marielle Kirkels
Pauline de Lannoy
Heleen Meijer
Ingrid Nugteren
Yun Park
Elizabeth Poz
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhal-
len
Dorien Verheijden

Alten
Nicoline Bovens
Anne Marieke Evers
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wagenin-
gen
Roelien van Wage-
ningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

Tenoren
Emilio Aguilar 
Balbuena
Alan Belk
Kevin Doss
Dolf Drabbels
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmor-
tels
Matevž Kajdiž
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan-Willem Schaaf-
sma
Matthew Smith

Bassen
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Geert van Hecke
Daniël Hermán 
Mostert
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Nanco de Vries

Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor

BEZETTING 
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Nieuw seizoen 
Vrijdagconcert

Op zaterdag 1 mei is de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen 
van het AVROTROS Vrijdagconcert gestart. Kijk op 
 tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert en maak uw keuze.

http://tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert


EERSTE CONCERTEN 
VAN HET

VOLGEND
 SEIZOEN
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vrijdag 17 september 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Openingsconcert 
Sibelius,  
De Graaff en 
Franck 
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
James Gaffigan dirigent 
Julie Boulianne sopraan 
Sébastien Dutrieux verteller 

Sibelius 
De Oceaniden 
De Graaff 
Event-Horizon (wereldpremière,  
opdrachtwerk AVROTROS  
Vrijdagconcert)
Franck 
Rédemption

vrijdag 24 september 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Concert-
gebouw  
Kamerorkest 
met Ronald  
Brautigam 
Concertgebouw  
Kamerorkest 
Ronald Brautigam piano 

Haydn 
Symfonie nr. 59 ‘Feuersinfonie’ 
Mozart 
Pianoconcert nr. 14 in Es KV449 
Brahms 
Eerste strijksextet (arr.)


