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Van Beethoven tot Willem Pijper 

Nationaal Jeugdorkest 
Ed Spanjaard dirigent
Nino Gvetadze piano

Willem Pijper 1894-1947
Derde symfonie 1926

Ludwig van Beethoven  1770-1827
Vierde pianoconcert in G opus 58 1805
Allegro moderato • Andante con moto • Rondo vivace

PAUZE

Béla Bartók 1881-1945
Concert voor orkest 1943-1944
Introduzione • Giuoco delle copie • Elegia • Intermezzo interrotto 

• Finale

* Musicoloog Arthur van Dijk publiceerde onlangs ‘In het licht van de eeuwigheid,  
Een leven in brieven 1917-1947: Willem Pijper’ (verschenen bij De Arbeiderspers, 
ISBN: 9789029505482). Het boek is te koop in de foyer.
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Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks 
uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door 
Hans van den Boom.

 WWW.NPORADIO4.NL

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

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 

en 
 TIVOLIVREDENBURG.NL

Inschrijving nieuw  
seizoen
Het programma voor het nieuwe 
seizoen van het AVROTROS 
Vrijdagconcert is gereed. Wij 
verrassen u graag met prachtige 
concerten door de beide jubile-
rende omroepensembles - het 
Radio Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor bestaan 75 
jaar! - en vele andere ensembles.
Op donderdag 23 januari is de 
voorverkoop gestart, u kunt met 
voorrang én korting bestellen.
Wij zien u ook volgend seizoen 
graag weer terug bij het  
AVROTROS Vrijdagconcert in 
TivoliVredenburg. Dé klassieke 
start van uw weekend. 

Voor uitgebreide informatie en 
bestelformulieren kunt u terecht 
bij de infostand Nieuw Seizoen in 
de foyer. 

Dit concert is te 
volgen via de Wolf-

gang app. Met deze 
app krijgt het publiek in 

de zaal toelichting op Bartoks 
Concert voor orkest via de eigen 
smart phone, zodat de concertbe-
leving wordt vergroot. De app is 
gratis te downloaden in de App 
Store en Google Store.

 WWW.WOLFGANGAPP.NL

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

 WWW.NPORADIO4.NL/

 AVROTROSVRIJDAGCONCERT

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

 WWW.YOUTUBE.COM/USER/

 AVROKLASSIEK/VIDEOS

http://www.wolfgangapp.nl
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
https://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos
https://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos
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Van Beethoven 
tot Willem Pijper 

Willem Pijper
Een programma met muziek van Willem Pijper, 

Beethoven en Bartók legt interessante standpunten 
bloot. Willem Pijper (1894-1947) gold vanaf 1920 tot 

ongeveer 1970 als de belangrijkste Nederlandse componist 
van de twintigste eeuw, en bovendien als degene die de Neder-
landse muziek internationaal deed meetellen. Begonnen als een 
componist in het spoor van Mahler, liet hij zich vanaf het einde 
van de Eerste Wereldoorlog inspireren door de nieuwste Franse 
muziek, met name van Debussy en Milhaud. Daarnaast was hij, 
getuige zijn vele geschriften en zijn onlangs verschenen brieven, 
een briljant schrijver die van zijn hart geen moordkuil maakte. De 
‘onverwachte moordaanslag’ verkoos hij boven het weloverwogen 
betoog, al had hij zeer doordachte standpunten. Hij hield van 
componisten die fundamentele vragen stellen over het vak van 
componeren en muziek schreven die meer is dan een 
spiegel van de tijd. Dergelijke muziek (als voor beelden 
noemde hij Mozart, Wagner, Debussy, Webern en de 
Stravinsky van voor 1918) noemde hij modern, in 
tegenstelling tot actuele muziek die hij afdeed 
als “even substantieel als de eerste kievits-
eieren”. Zulke moderne muziek wilde hij 
ook zelf schrijven, vooral tussen 1918 en 
1930. In deze periode ontstond vooral 
kamermuziek waarin hij experimenteerde 
met de vorm. Hij werkte graag met abrupte 
wendingen, een eigen harmonische taal, gevarieer-
de ritmen en metra en een systeem waarbij al het 
muzikale materiaal zoveel mogelijk is afgeleid van een 
eenvoudig basisidee, een zogenaamde ‘kiemcel’. 

W

X
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Nog uitzonderlijker in de brave polder was Pijpers 
temperament: bewust in de contramine.

Keek men voor 1940 al op van deze technieken, nog uitzonderlijker 
in de brave polder was Pijpers temperament: bewust in de contra-
mine. Toen de Franse dirigent Pierre Monteux in 1925 bij het 
Concertgebouworkest kwam dirigeren en vroeg naar interessante 
Nederlandse componisten, zei de directie van het orkest: “We 
hebben diverse goede en één gek”, waarop Monteux zei: “Díe wil 
ik leren kennen”. Het klikte tussen componist en dirigent en 
Pijper droeg in 1926 zijn Derde symfonie op aan Monteux die ze 
na de première in Amsterdam op 18 oktober 1926 nog vele malen 
heeft gedirigeerd, ook buiten Nederland. Pijper vond het een goed 
werk: “Het werd zoals ik ’t mij voorgesteld had, beknopt en 
zonder één overbodigheid.” Pijper hield niet van uitweidingen en 
letterlijke herhalingen. Binnen Nederland was het tot 1970 een 
van de meest gespeelde Nederlandse orkestwerken. 

Derde symfonie 
De eendelige Derde symfonie van Willem Pijper duurt minder dan 
een kwartier, is uitzonderlijk geïnstrumenteerd en begint storm-
achtig. Daarna neemt Pijper gas terug tot een bijna rustpunt van 
waaruit hij de spanning opbouwt tot een kookpunt. De turbulente 
sfeer wordt al aangekondigd met het motto van de symfonie, 
ontleend aan Vergilius. “Flectere si nequeo superos Acheronta 
movebo” (Als ik de hemel niet kan vermurwen, zal ik de hel in 
beweging brengen). Naast de vele nog steeds fascinerende moder-
niteiten, zeker voor 1926, komen ondanks Pijpers woorden allerlei 
tijdgebonden figuren langs. Terwijl Pijper zich graag liet inspireren 
door buitenlandse voorbeelden, omschreef een Amerikaanse 
criticus de symfonie als “Gershwin op klompen”. Even dubbel is 
de kritiek op Pijper uit de jaren zestig die het einde inluidde van 
zijn naoorlogse status. De kritiek kwam van de Notenkrakers die 
Pijper verweten zich niet in te zetten voor componisten die zij 
belangrijk vonden. Maar de muziek die zij toen zelf maakten was, 
zij het met andere middelen, net zo revolutionair.

4
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Beethovens Vierde pianoconcert
Willem Pijper schreef af en toe programmatoelichtingen, onder 
meer in 1919 bij Beethovens Vierde pianoconcert. Hij beschreef het 
concert zoals hij zijn eigen muziek beschreef: als een constructie 
op basis van motieven. Over het karakter van Beethoven liet hij 
zich in 1919 niet uit, wel in 1927 bij Beethovens honderdste 
sterfjaar. Beethoven was voor Pijper bovenal een intrigerende 
vakman. Van de heroïek die rond Beethovens muziek gegroeid 
was, moest Pijper niets hebben. Het Vierde pianoconcert noemt hij 
in dat verband terecht niet, want het concert is allesbehalve 
heroïsch, eerder lyrisch. Het concert ontstond 
in 1805 in een fase die nu te boek staat als 
Beethovens middenperiode. In de eerste fase 
(tot ongeveer 1800) componeerde Beethovens 
leraar Haydn nog enigszins over Beethovens 
schouder mee. In de tweede (tot ongeveer 
1818) krijgen de weerbarstigheid en hang 
naar monumentaliteit, dramatiek en grote 
vormen uitzonderlijke proporties. In de derde 
fase gaat Beethoven veel vrijer en soevereiner 
om met de taal van Haydn en Mozart waar-
mee hij is grootgebracht. Het Vierde piano-
concert ontstond weliswaar in de middenperi-
ode, maar deelt met andere representatieve 
werken uit deze fase vooral de compactheid 
en de opbouw vanuit pregnante motieven en 
ritmen. 

Beethoven wilde in elk werk iets nieuws doen en deed dat ook 
hier. Het concert opent met een pianosolo in plaats van een 
orkestinleiding, de cadens in het eerste deel is voor een cadens 
lang, het middendeel is een mysterieus duet tussen piano en 
orkest, ieder met hun eigen materiaal, het tweede en derde deel 
gaan naadloos in elkaar over. Met name het duet bracht diverse 
publicisten ertoe het concert te zien als muziek gebaseerd op het 
verhaal van Orpheus die de Furiën temt. Die interpretatie stamt 
niet van Beethoven, maar pianisten kunnen die met hun spel wel 
plausibel maken.
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Béla Bartók
De Nederlandse literatuur over Béla Bartók wordt gedomineerd 
door één tekst: het artikel over Bartók van Willem Pijper uit 1925. 
Pijper had om twee redenen zware kritiek op Bartók. Hij vond dat 
die zich teveel liet inspireren door de volksmuziek van de Balkan 
en dat hij hetzelfde rusteloze, getroebleerde temperament had als 
Beethoven. Bartóks muziek was toen in Nederland nog amper 
bekend en de compo nist was meer bekend als pianist dan als 
componist (er bestaat een opname met een fantastische uitvoering 
van Beethovens Kreutzersonate met Bartók aan de piano). Hoewel 
Bartók voor de oorlog in Nederland niet helemaal onbekend was, 
kwam zijn grote doorbraak in Nederland pas na de oorlog. Wel-
licht ook dankzij Pijper. Na 1930 verloor Willem Pijper enigszins 
zijn wilde haren en in 1946 bezocht hij in London het eerste 
naoorlogse festival van de International Society for Contemporary 
Music. De meeste indruk op hem daar maakten twee werken, 
waaronder Bartóks Concert voor orkest. Hij noemde het een mees-
terwerk, al had hij ook enige kritiek. Hij vond het niet helemaal 
homogeen en hoorde hier en daar invloeden van “tamelijk beden-
kelijk allooi” (Pijper de operettehater doelde op een melodie uit 
Léhars Die lustige Witwe). Pijper gold behalve als groot componist 
ook als een gezaghebbend criticus en – toeval of niet – een jaar na 
Pijpers recensie beleefde het Concert voor orkest zijn Nederlandse 
première bij het Concertgebouworkest, nota bene op een concert 
in het kader van een serie waarin Pijper en Bartók werden gepre-
senteerd als twee van de belangrijkste hedendaagse componisten.

Dat het Concert voor orkest in Nederland en ook 
daarbuiten sinds dien een van de meest gespeelde 
twintigste-eeuwse orkestwerken is, heeft denk ik 
diverse oorzaken. Béla Bartók was al in de jaren dertig 
een uitgesproken tegenstander van de nazi’s en vlucht-
te in 1940 naar Amerika. Daar kon hij amper concer-
ten geven, had hij weinig leerlingen, was hij ver weg 
van zijn geliefde volksmuziek en werd hij ziek. In die 
situatie kreeg hij in het ziekenhuis bezoek van Sergei 
Koussevitzky, de dirigent van de Boston Symphony 
Orchestra, die hem vroeg een orkestwerk te schrijven. 
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Bartók begon eraan met enige aarzeling, maar kreeg de smaak te 
pakken. Zijn gezondheid werd beter en zo ontwikkelt het vijfdeli-
ge Concert voor orkest zich ook van duister en somber naar uitgela-
ten en uitbundig (misschien bedoelde Pijper dat met niet homo-
geen). Naast die biografische verklaring is er ook een muzikale. 
Bartók was als kind grootgebracht in de traditie van de westerse 
kunstmuziek. Zijn kennismaking in 1906 met de volksmuziek van 
de Balkan was de kennismaking met een voor hem heel vreemde 
maar ook zeer intrigerende wereld. Zijn gehele oeuvre staat sinds-
dien in het teken van de spanning tussen die twee werelden en die 
relatie krijgt in elk werk anders vorm. In de jaren dertig werd zijn 
muziek minder expressionistisch en behandelde hij de volksmuziek 
minder en minder als toeristische attractie en meer gestileerd als een 
onderdeel van een klassiek opgebouwd betoog. 
Die tendens zette hij voort in zijn Concert voor orkest dat daarmee 
naar de geest een van zijn meest klassieke en toegankelijke werken 

werd. De moderne harmonie waarin elementen hoorbaar zijn uit 
de volksmuziek doet tonaal aan. Ondanks de vele maatwisselingen 
ontleend aan de volksmuziek hoort men prachtige vloeiende lijnen. 
Bartók was als classicist een meester van de grote vorm en kon de 
verrassingen prachtig doseren. Het tweede deel is een duet in een 
fascinerend contrapunt. Het derde deel is een treurzang, even 
gevarieerd als onverbiddelijk. De melodie van ‘tamelijk bedenkelijk 
allooi’ in het vierde deel kan ook een toespeling zijn op Sjostako-
vitsj’ Zevende symfonie die tijdens de oorlog in Amerika veel werd 
gespeeld (Pijper kende die symfonie in 1946 niet). Het vijfde deel 
is een virtuoze uitsmijter vol schitterende effecten voor alle groepen 
in het orkest. Béla Bartóks prachtig georkestreerde Concert voor 
orkest is ook een hoogtepunt in de lange traditie van orkestwerken 
zonder solist, maar wel met een solistische rol voor de afzonderlijke 
instrumenten en instrumentengroepen.

Emanuel Overbeeke

Bartók was als classicist een meester van de grote 
vorm en kon de verrassingen prachtig doseren.
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Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

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

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

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

E-mailadres



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

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

Zou je de ontwerpster van de advertentie willen vragen 
de kleur aan te passen: wat voorheen pms 158c was, 
wordt nu: pms 7416c”

We werken in het boekje standaard met een kleur, dus 
ik neem aan dat ze ook de kleur in het logo bedoelt (be-
doelde jij volgens mij ook).
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Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
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Celliste Ella van Poucke (25) is deelnemer talenttraject van AVROTROS 
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

Zou je de ontwerpster van de advertentie willen vragen 
de kleur aan te passen: wat voorheen pms 158c was, 
wordt nu: pms 7416c”

We werken in het boekje standaard met een kleur, dus 
ik neem aan dat ze ook de kleur in het logo bedoelt (be-
doelde jij volgens mij ook).

Ed Spanjaard, dirigent 
Ed Spanjaard is een veelzijdig dirigent en 
pianist, die zijn sporen heeft verdiend in 
zowel oude muziek als breed symfonisch 
repertoire en opera’s. Hij geniet daarnaast 
bekendheid vanwege zijn vele uitvoerin-
gen van hedendaagse werken. Ed Span-
jaard was vaste dirigent van het Limburgs 
Symfonieorkest (LSO), het Orkest van 
het Oosten en vanaf de oprichting tot en 
met 2019 van het Nieuw Ensemble. Hij 
stond voor vrijwel alle orkesten van 
Nederland en voor vele buitenlandse 
orkesten. Hij voerde de muziek uit bij de 
bruiloft van koning Willem-Alexander 
en Máxima en werd bij zijn afscheid als 
chef-dirigent van het LSO geridderd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ed Spanjaard dirigeerde diverse malen 
het Nationaal Jeugdorkest met werken 
van onder meer Brahms, Bruckner, 
Mozart, Debussy en Heppener.

Nino Gvetadze, piano
Nino Gvetadze studeerde in Tbilisi bij 
Veronika Tumanishvili, Nodar Gabunia 
en Nana Khubutia. Na haar afstuderen 
verhuisde ze naar Nederland om te 
studeren bij Paul Komen en Jan Wijn. 
Ze won de tweede prijs, de persprijs en 
de publieksprijs op het Internationaal 
Franz Liszt Pianoconcours 2008. In 2010 
won ze de prestigieuze Borletti-Buitoni 
Trust Award. Nino Gvetadze werkte met 
dirigenten als Michel Plasson, Yannick 
Nézet-Séguin, Michel Tabachnik, John 
Axelrod en Jaap van Zweden en onder 
meer met filharmonische orkesten in 
Rotterdam, Den Haag, Brussel, Lille, 
München, Warschau, Gdansk, Espoo- 
Helsinki, Istanbul, Seoul en Cannes. 
Recital gaf zij onder meer in Hannover 
(PRO MUSICA Preisträger am Klavier- 
Zyklus), in het Luzern Piano Festival en 
Festival Piano aux Jacobins (Toulouse). 
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Als vaste gast van het Kuhmo Kamer-
muziekfestival trad ze op met het Tapiola 
Sinfonietta en Stedelijke Orkest van 
Joensuu in Finland.
Nino nam twee solo-cd’s op. Een album 
‘Visions’ in 2019 met muziek van de 
Engelse componist Cyril Scott, door haar 
gepresenteerd bij de BBC in Londen, 
kreeg 5 sterren in de Volkskrant en een 9 
in Luister. De cd ‘Ghosts’ met de 24 
Préludes van Chopin werd enthousiast 
besproken bij Radio Klara. 
Nino Gvetadze speelt op een Steinway, 
haar ter beschikking gesteld door het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

 WWW.NINOGVETADZE.NET

Nationaal Jeugdorkest 
Het Nationaal Jeugdorkest (NJO), 
opgericht in 1957, biedt een podium aan 
jong toptalent tussen de 18 en 26 jaar. 
Daarmee is het een springplank voor 
conservatoriumstudenten naar een 
professionele carrière. Het hele jaar door 
geeft het Nationaal Jeugdorkest concerten, 
als orkest, maar ook in de vorm van 
kleinere ensembles samengesteld uit 
NJO-leden. De hoogtepunten van het 
jaar zijn de NJO Muziekzomer Gelder-
land, een zomers festival op de mooiste 
plekken van Gelderland in de eerste helft 
van augustus, en de NJO Wintertournee, 
waarin het voltallige symfonieorkest van 
het NJO in januari diverse concertzalen 
in Nederland aandoet.
Het NJO staat onder artistieke leiding 
van Ewout van Dingstee (naast artistiek 
tevens algemeen directeur) en dirigent 

Antony Hermus (artistiek adviseur). 
NJO-orkesten en -ensembles werden 
eerder gedirigeerd door Philippe  
Herreweghe, Iván Fischer, Jaap van 
Zweden, Reinbert de Leeuw, Oliver 
Knussen en vele anderen. Elk jaar is er 
tijdens de NJO Muziekzomer Gelderland 
een ‘young artist in residence’ die een 
eigen programma mag samenstellen, 
waaronder tot nu toe Remy van Kesteren 
(harp, 2011), Ella van Poucke (cello, 
2017), Shin Sihan (viool, 2016) en 
Andrea Vasi (piano, 2014). Tot de 
‘composers in residence’ kon het NJO 
sterren rekenen als Steve Reich, Kaija 
Saariaho, John Adams, Mauricio Kagel 
en Wolfgang Rihm.

Het Jeugdorkest Nederland (JON) en 
het Nationaal Jeugdorkest (NJO) slaan 
sinds 2019 officieel de handen ineen als 
de Nationale Jeugdorkesten Nederland 
(NJON) om een brug te vormen tussen 
opleiding en beroepspraktijk. Door beide 
organisaties samen te voegen ontstaat een 
doorlopende leerlijn voor talenten van 14 
tot 26 jaar. Binnen één organisatie kan 
het aanbod voor een individuele musicus 
optimaal worden afgestemd op zijn of 
haar kwaliteiten. Daarnaast hebben de 
NJON als doel een zo breed mogelijk 
publiek kennis te laten maken met de 
jonge musici van beide orkesten door 
middel van het organiseren van concer-
ten en festivals.

 WWW.NJO.NL

http://www.ninogvetadze.net/
http://www.ninogvetadze.net/
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Stem voor de  
Filmmuziekweek 

Van 3 tot en met 7 februari staat NPO 
Radio 4 volledig in het teken van 
filmmuziek. 

Geniet van de meest aangrijpende en 
onvergetelijke soundtracks en verken 
filmmuziek online op de Filmmuziekpa-
gina met speellijsten, interessante weetjes 
en leuke filmpjes. 
De stemperiode wordt op zondag 26 
januari geopend door Sander Zwiep bij 
Sander Speelt. U kunt tot zondag 2 
februari 20.00 uur stemmen op uw 
lievelingssoundtracks. 
Op donderdag 6 februari wordt de top 3 
van de Filmmuziek Top 40 door Ab 
Nieuwdorp bekend gemaakt in De 
Klassieken.
 
Meer info:

 WWW.NPORADIO4.NL/FILMMUZIEK 

5-daagse Bachreis  
met AVROTROS 

Kruip net als Tijl Beckand in de huid 
van de jonge Bach en ga mee met een 
geheel verzorgde muziek- en cultuur-
reis. 

U reist onder deskundige leiding per luxe 
touringcar en verblijft in 4-sterren hotels. 
Geniet van de prachtige steden die Bach 
bezocht op zijn 400-kilometer tellende 
voettocht. Op het programma staan 
stadswandelingen, een lezing, bezoeken 
aan musea en kerken en natuurlijk 
prachtige concerten. 
‘In de sporen van J.S. Bach’, 
woensdag 10 t/m zondag 14 juni 2020, 
€850,- p.p. 
 
Meer info: 

 WWW.AVROTROS.NL/BACHREIS

Meer 
informatie 

over uitzendin-
gen, concerten en 

leden aanbiedingen? 
 www.avrotros.nl/

klassiek

AVROTROS

http://www.nporadio4.nl/filmmuziek 
http://www.AVROTROS.nl/bachreis
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BezettingB

dirigent
naam

Eerste viool
volgt

Naam orkest
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BezettingB

Eerste viool
Belen Perez Carreras 
(concertmeester, KCDH)
Hanna Van Hoye (KCB)
Alice Sinacori (CCR)
Natalia Ribeiro (KCB)
Anne-Catherine Feltgen (HKU)
Drummado Wijnhamer (KCDH)
Alethea Witmer (HKU)
Isaac Pérez Riera (HKU)
Ricardo Baylina (CCR)
Karina Sosnowska (CvA)
Liina Tamminen (HKU)
Eva Ortells Pacheco (ArtEZ)
Beatriz Saglimbeni (KCB)
Nouschka van Schaik (PCCG)
Lourenço Entrudo (MX/JOP)
Ioannis Marios Antonopoulos 
(KCDH)

Tweede viool
Robin Veldman (KCDH)
Cecilia van Berkum (tevens 
mandoline) (HMF)
Michelle Brunt (PCCG)
Serena Vanheuverswijn (HKU)
Pauli Paananen (CvA)
Vilma Tumanoff (HKU)
Constantijn Bolscher (KCDH)
María Rodríguez Estévez (HKU)
Adelina Chiciuc (KCA)
Carolina Fuentes (HKU)
Albert Lincan (KCDH)
Li Ruoqi (KCL)
Ingel Mättas (HKU)
Tiago Coelho (HKU)

Altviool
Anna Jurriaanse (KCDH)
Ester Potjes (HKU)
Annemarie Hensens (CvA)
Rita Pinto Proenca (CvA)
Anastasiia Krivosheina (KCDH)
Lois Loos (KCDH)
Emiel de Jongh Swemer (KCDH)
Rodrigo De Freitas Freitas (HKU)
Paloma Pérez García (KCA)
Clara García (KCDH)
Marisa Moreira (CCR)
Izaskun Payas (KCA)

Nationaal Jeugdorkest
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Cello
María Cadenas Rodríguez (KCDH)
Nil Domenech Fuertes (KCDH)
Wilma de Bruijn (KCDH)
Manuel Lorenzo (KCG)
Lucie Zurmanová (KCDH)
Elsa Le Moigne (KCDH)
María Biarge Carnicer (CCR)
Nina Vanhoenacker (KCG)
Sven Risberg (KCDH)
Laura Lauragb Gonzalez (CCR)

Contrabas
Andreia Alexandra Rosa Pacheco 
(CCR)
Jurjen de Roest (CCR)
Geert Pfeiffer (CCR)
Nils Juijn (CCR)
Edgar Alves Milhões (CvA)
Guillaume Lefebvre (CvA)
Ebony Lim (KCDH)
Aaron Lozanio (CCR)

Fluit
Rocío Bolaños del Pozo (CCR)
Andreia Costa (CCR)
Marta Vilaca (CvA)
Clara Marques (CCR)

Hobo
Juan Fran Rodríguez (CvA)
Ella Botter (CCR)
Rosalba Olivares Matera (KCDH)
Ramiro Nogueiro (KCA)

Klarinet
Erick Steven Rojas Toapanta (CvA)
Simon Karremans (CvA)
Sergio Sánchez Martín (CvA)
Jules Baeten (CM)

Fagot
Simon Vandenbroecke (KCG)
Noortje van Doorn (CvA)
Diego Fernandez Fernandez (CvA)
Evert van Noort (CvA)

Tenorsaxofoon
Fleur Peereboom (CvA)

Hoorn
Miguel Linares Navarro (KCDH)
Hugo Pieters (CM)
Alberto Fernández (KCDH)
Libor van der Boom (PCCG)

Trompet
Willem-Jan Hendrickx (LL)
Christian Jongepier (HKU)
Joeri Mommers (AMPA)
Tiago Baeza (CvA)

Trombone
Víctor Álvarez Alegría (CvA)
Wilco Kamminga (CvA)
Tim Ouwejan (CvA)
Ricardo Rocha (CCR)

Euphonium
Vito De Coster (CvA)

Tuba
Twan Bartholomee (CM)
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Harp
Joost Willemze (CvA)
Lisa De Bruycker (CvA)

Piano
Ana Dorado Suela (CCR)
Floris Heijdra (CvA)

Pauken/percussie
Bruno Cascone (CvA)
Michiel Mollen (AMPA)
Helmer Bijl (ArtEZ)
Miguel Varela (KCDH)
Kobus Prins (CvA)

Assistent-dirigent
Andreas Hansson

Coaches
Eerste viool - Peter Bogaert
Tweede viool - Caroline 
Strumphler & Michael Rein
Altviool - Laura van der Stoep & 
Peter van Praagh
Cello - Roger Regter & Luis 
Andrade
Contrabas - Rob Dirksen & 
Aristotelis Potamianos
Houtblazers - Ali Groen
Hoorns - Frederick Franssen & 
Christiaan Molenaars
Koperblazers - David Kutz
Harp - Alexandre Bonnet
Pauken/slagwerk - Bart van  
Grinsven

Afkortingen Conservatoria
(AMPA Fontys Academy of Music and Performing Arts Tilburg
(ArtEZ) ArtEZ (Arnhem, Enschede, Zwolle)
(CCR) Codarts Conservatorium Rotterdam
(CM) Conservatorium Maastricht 
(CvA) Conservatorium van Amsterdam
(HKU) HKU Utrechts Conservatorium
(HMF) Hochschule für Musik Freiburg
(KCA) Koninklijk Conservatorium Antwerpen
(KCB) Koninklijk Conservatorium Brussel
(KCDH) Koninklijk Conservatorium Den Haag
(KCG) Koninklijk Conservatorium Gent
(KCL) Koninklijk Conservatorium Luik
(LL) Lemmens Leuven - Luca | School of Arts
(MX/JOP) Musicus via MusXchange/Jovem Orquestra Portuguesa
(PCCG) Prins Claus Conservatorium Groningen



volgende
concerten

vrijdag 7 februari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Sebastiaan van Eck 
19.30 uur
series Poëzie | AVROTROS | Klassiek 2

Wagner, Mahler,
Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Omer Meir Wellber dirigent
Christoph Pohl bariton

Wagner 
Vorspiel und Liebestod uit  
Tristan und Isolde
Mahler 
Lieder eines fahrenden Gesellen
Tsjaikovski 
Zesde Symfonie ‘Pathétique’

vrijdag 14 februari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Emanuel Overbeeke  
19.30 uur 
serie AVROTROS Vocaal

Ein deutsches 
Requiem 
Groot Omroepkoor 
Peter Dijkstra dirigent
Sarah Brady sopraan
Sebastian Wartig bariton
Pianoduo Scholtes & Janssens 
piano 

Brahms
Ein deutsches Requiem 
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Programmering
Astrid in ’t Veld
Productie
Manon Tuynman, Marjolein 
Rietveld (NJO)
Marketing & Communicatie
Marco van Es, Ingeborg 
Kanij, Vera Vos, Mary Fan 
Zandkamp
Administratie & financiën
Stichting Omroep Muziek

Presentatie AVROTROS NPO 
Radio 4
Hans van den Boom
Eindredacteur AVROTROS 
NPO Radio4
Anja van Keulen 
Artistiek leider NTR  
ZaterdagMatinee
Kees Vlaardingerbroek
Directeur Stichting Omroep 
Muziek
Roland Kieft

Programmatoelichting
Emanuel Overbeeke
Redactie programmaboek
Clemens Romijn
Vormgeving
Dorine Verharen
Eindredactie
Onno Schoonderwoerd

colofon


