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La divina commedia (1307-1321) is het magistrale dichtwerk 
waarin Dante Alighieri zijn fictieve reis beschrijft door de 
cirkels van de hel (Inferno), de terrassen van de louteringsberg 
(Purgatorio), tot het schouwen van God in de hemel (Paradiso). 
Van alle toestanden die hij voorschildert en personen die hij 
ontmoet spreekt het lot van Francesca da Rimini het meest tot 
de verbeelding. Geen enkele passage bood meer inspiratie voor 
kunstenaars. Voor de romantische schilders van de negentiende 
eeuw waren Francesca en haar minnaar Paolo een onuitputte-
lijke bron. In de muziek waagden twee Russische grootheden 
zich aan het thema: Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en Sergej Rachma-
ninov.
Het verhaal van Francesca da Rimini vormt slechts een korte 
passage in het geheel van het dichtwerk. Dante wist haar 
karakter en haar tragische lot echter zo trefzeker weer te geven, 
dat lezers zich onmiddellijk met haar en haar gevoelens kon-
den identificeren. De immense schoonheid van La divina comme-
dia schuilt onder meer in de onnavolgbare wijze waarop Dante 
een allegorische voorstelling over de diepe geheimen van het 
bestaan weet te verbinden met levendige portretten van con-
crete mensen. In het relaas van Francesca da Rimini komt de 
individuele mens plots dichtbij. Zij spreekt onmiddellijk tot het 
gevoel en wekt spontaan sympathie op. Dante bereikt dit effect 
door de fijnzinnige wijze waarop hij het verhaal opbouwt en 
karakteriseert.
De passage maakt deel uit van de vijfde canto van het Inferno. 
Dante daalt met zijn leidsman Vergilius af naar de tweede 
cirkel van de hel. Dit is de plek waar zondaars die zich hebben 
overgegeven aan de wellust hun straf vinden. Een wervelwind 
sleurt hen onophoudelijk mee. De straf verwijst naar de ontem-
bare seksuele passie die geen vervulling vindt, die de mens als 
een blinde kracht zonder richting of doel voortstuwt. De bewo-
ners van de tweede cirkel zijn degenen die niet in staat waren 

NESSUN MAGGIOR DOLORE
Francesca da Rimini, variaties op een thema van Dante

Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren 
is voor de meeste Matinee
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.
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concerten

Theo van Wijngaarden 1954-2019
Op 1 augustus jongstleden overleed Theo van Wijn-
gaarden, onvoorstelbaar veel eerder dan wie dan ook 
vermoedde. Theo was bijna dertig jaar podium-
assistent van achtereenvolgens het Radio Kamer 
Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het Radio 
Filharmonisch Orkest.

Hij was het die er, samen met zijn jarenlange collega 
Emile  Gerritsen, week in week uit voor zorgde dat 

‘zijn’ orkest  spelen kon. 
Dat de grote instrumen-
ten, van slagwerk tot 
vleugel, veilig werden 
getransporteerd en op 
de juiste plaats beland-
den. Dat stoelen en 
lessenaars bij repetities 
en concerten op de 
goede hoogte stonden, 

de dirigentenbok zijn plekje vond, de dirigent de 
partituur opengeslagen. De meest ongebruikelijke 
instrumenten regelde hij, of het nu olievaten voor 
Lachenmann waren, of megafoons voor Henze. De 
meest onmogelijke changementen op het podium 
verliepen gesmeerd. En als hij zag dat alles piekfijn 
in orde was, dan streek hij neer in de zaal. Hij had 
een grote liefde voor de muziek, en met zijn kennis, 
vakmanschap en ontwapenende humor onderhield 
hij uitstekende contacten met musici en dirigenten.

Theo zou bijna met pensioen gaan, hij zou bijna 
meer tijd krijgen om extra van zijn familie te genie-
ten. Alle sterkte voor zijn gezin, en voor eenieder die 
hem kende en (dat ging vanzelf) liefhad.

Matinee Café 
Na het concert  spreekt Hans Haffmans dirigent Stani-
slav Kochanovsky en pianist Frank van de Laar.
concertgebouwcafé   nporadio4.nl/matineecafe



4 5Paolo de terughoudendheid die tot dan hun relatie had geken-
merkt los. De remmingen verdwenen. Ze gaven toe aan hun 
gevoelens en omhelsden elkaar. Dat moment bezegelde hun lot. 
De moordenaar sloeg toe. Wanneer de wervelwind het paar 
opnieuw meesleurt door de cirkel van de hel is Dante zo sterk 
door emotie overmand dat hij voor dood neervalt.

Liefde zonder rede
Dante verliest het bewustzijn door het besef van de draagwijdte 
van Francesca’s woorden. Haar monoloog is het eerste persoon-
lijke relaas van een veroordeelde zondaar die hij hoort. De 
vraag naar misdaad en straf komt opeens dichterbij. 
Nog belangrijker voor Dante is de inhoud van de morele les die 
zij voorhoudt. Het paar kwam tot illegitieme gevoelens door de 
impact van literatuur. Dante is precies getroffen door het besef 
dat literatuur zo’n negatieve invloed kan hebben op de mense-
lijke ziel. Omdat hij zelf bedreven was in de liefdespoëzie – zijn 
beroemde dolce stil nuovo die hij vereeuwigde in La vita nova – 
staat het relaas van Francesca voor het besef dat de weergave van 
amoureuze gevoelens niet op zichzelf mag staan. Liefde hoort 
een bron van spirituele ontwikkeling te zijn. Daarvoor moet de 
rede de emotie aanvullen en voltooien. Zo beschrijft hij zijn 
liefde voor zijn geïdealiseerde Beatrice in La vita nova. 
De hele onderneming van La divina commedia vormt de uitwer-
king van dit besef. De reis door het hiernamaals is een terugkeer 
tot Beatrice als verpersoonlijking van de theologische deugden 
van geloof, hoop en liefde. In deze opzet werkt Francesca’s 
voorbeeld als de negatieve tegenpool. Literatuur die enkel maar 
erotische gevoelens opwekt zonder spirituele voltooiing kan de 
menselijke ziel op een dwaalspoor brengen.
Francesca spreekt tot Dante in de hoofse stijl van de dolce stil 
nuovo. In haar taal toont zij zich een ware aristocrate die de 
nuances van de hoofse dichtkunst precies beheerst. Ze spreekt 
hoffelijk en met de elegantie van een welbespraakte, voorname 
vrouw. Met het diepe pathos van haar vertelling wekt ze onmid-
dellijk sympathie op. Voor de moderne geest komt haar lot over 
als tergend onrechtvaardig. Hoe kon ze zo worden gestraft voor 
gevoelens die wij als een spontane en oprechte liefde zouden 
karakteriseren? In de negentiende eeuw waren interpreten en 
kunstenaars vooral gevoelig voor het dieptragische in haar 

om hun seksuele verlangens tot een bron van ware spirituele 
liefde te maken. Ze wisten geen richting of doel te geven aan 
hun seksuele energie. Dante ontwaart bekende personages uit 
de geschiedenis en de mythologie, zoals Semiramis, Dido, 
Cleopatra, Achilles, Paris en Tristan.
Een paar in innige omhelzing trekt in het bijzonder zijn aan-
dacht. Hij vraagt aan Vergilius de toestemming hen te spreken. 
Het paar komt aangevlogen – zoals een koppel duiven naar het 
zoete nest – en de wervelwind komt tot bedaren. De vrouw 
dankt Dante voor zijn medelijden en stelt zich voor als afkom-
stig uit Ravenna. Met de man die ze liefheeft heeft ze samen de 
dood gevonden. Hun moordenaar krijgt zijn lot in Caina, een 
van de diepste cirkels van de hel waar broedermoordenaars 
worden gestraft.
Uit de woorden kan de lezer opmaken dat de vrouw Francesca 
da Polenta uit Ravenna is, beter bekend als Francesca da Rimini 
na haar huwelijk met Gianciotto Malatesta in 1275. Zij was de 
dochter van Guido Vecchio da Polenta, heerser over Ravenna. 
Om politieke redenen was ze uitgehuwelijkt aan de gebochelde 
Gianciotto. Volgens de verhalen die rond haar persoon zijn 
geweven was ze door haar vader in de val gelokt met het voor-
uitzicht van een huwelijk met Paolo, de knappe broer van 
Gianciotto. Ze bleef stiekem van hem houden. Gianciotto kwam 
achter hun liaison en vermoordde hen beiden.
Dante is diep getroffen door het besef dat gevoelens van liefde 
kunnen leiden tot zo’n vreselijk lot. Hij vraagt hoe liefde 
aanleiding kon geven tot een illegitiem verlangen. Francesca 
begint haar vertelling met de beroemde woorden:

Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria

“In smart mij op vroeger geluk te richten,
is ’t ergste waar ik mij mee kwel” 
(Peter Verstegen)

Op een dag lazen ze samen de romance van ridder Lancelot en 
zijn buitenechtelijke liefde voor Guinevere, de vrouw van 
koning Arthur. In de gezamenlijke lectuur lieten Francesca en 



6 7geschiedenis. Het beeld van Francesca en Paolo, in elkaar 
verstrengeld en gedreven door een wervelwind, werd een 
geliefkoosd symbool van de ontembare kracht van de romanti-
sche passie.
Op ingenieuze wijze verbindt Dante de twee fasen in de geschie-
denis van Francesca en Paolo met elkaar. Het prille ontluiken 
van hun liefde en de eeuwige straf vormen een ondeelbaar 
geheel. De beroemde verzen nessun maggior dolore en quel giorno 
più non vi leggemmo avante (“voor verder lezen hadden wij geen 
rust” – Peter Verstegen) werken als subtiele schakels tussen de 
twee polen van het verhaal. De negentiende-eeuwse schilders 
deden nauwelijks moeite om de twee fasen met elkaar te 
verbinden. De meeste schilderijen beperken zich tot één aspect. 
Ary Scheffer schiep in 1835 het iconische beeld van Paolo en 
Francesca in de wervelwind, geobserveerd door Dante en 
Vergilius. Scheffers voorstelling werd het model voor onder 
meer Jean Lecomte du Nouÿ (1863). Een ander type voorstelling 
concentreert zich op de ontluikende liefde in verschillende 
stadia van intensiteit. Het boek waaruit de minnaars lezen is de 
iconografische constante om de voorstelling te identificeren. Bij 
Anselm Feuerbach (1864) is Francesca in de lectuur verdiept, 
maar begint Paolo haar met andere ogen te bekijken. Bij Ingres 
(1819) en William Dice (1837) komt het net tot de kus, maar 
kijkt Francesca nog enigszins gereserveerd weg. Bij Edward 
Charles Hallé (1840) gaan de minnaars al wat verder, om bij 
Amos Cassioli (1870) alle remmingen los te laten. Alexandre 
Cabanel (1870) beeldt het moment van hun gewelddadige dood 
af, waarbij het bewuste boek op de grond is gevallen. 
Auguste Rodin nam de omhelzing als inspiratie voor zijn be-
roemde beeld De kus (1888). Hij liet de referentie naar Paolo en 
Francesca uiteindelijk weg, omdat de voorstelling alle anekdo-
tiek – zoals het boek en de historische kledij – achterwege laat. 
Een poging om de twee fasen met elkaar te verbinden deed 
Dante Gabriel Rossetti in een prachtige aquarel uit 1855. Hij 
beeldde de geschiedenis af in de vorm van een drieluik. In het 
midden zien we Dante en Vergilius die het lot van Francesca en 
Paolo overdenken. Ze worden geflankeerd door de taferelen van 
de omhelzing en de wervelwind. In Rossetti’s voorstelling zijn 
beide complementair. Ze vormen twee uitbeeldingen van 
eenzelfde passionele toestand.

Ary Scheffer (1835) & Alexandre Cabanel (1870), 

Anselm Feuerbach (1864), Jean Auguste Dominique Ingres (1819) & Umberto Boccioni (1909), 

Auguste Rodin (1888) & Dante Gabriel Rossetti (1855)



8 9voortdurend subtiel wordt gevarieerd en die flexibel elke 
afsluitende cadens vermijdt. Bijzonder is ook de manier waarop 
Tsjaikovski de suggestie van een hoofse atmosfeer opwekt. De 
beweging is een vloeiend en elegant andante cantabile (in de 
plaats van een zwaarwichtig adagio). De klankschakeringen 
zijn opmerkelijk subtiel, zoals in de combinaties van fluit, 
hobo, klarinet, met later de Engelse hoorn (althobo) en harp. De 
hele passage blijft in dezelfde hoofse sfeer, ook wanneer de 
violen het thema tot zijn passionele hoogtepunt voeren.

De illusie van de verlossing bij Rachmaninov
Ook in opera was Francesca da Rimini een vruchtbaar thema. 
De lijst composities van mindere goden in de Italiaanse opera is 
redelijk lang. Slechts weinige hielden echter stand in het 
repertoire. De versie van Savverio Mercadante (1831) kwam door 
omstandigheden niet op het toneel en kreeg pas zijn opleving 
in 2016. Françoise de Rimini van Ambroise Thomas met een 
libretto van Jules Barbé en Michel Carré ging in 1882 wel in 
productie in het Palais Garnier in Parijs, maar verdween dan 
van het speelplan. De revival vond pas plaats in 2011. De uitzon-
deringen zijn de opera van Sergej Rachmaninov uit 1906 en 
Francesca da Rimini van Riccardo Zandonai uit 1914. Zijn versie 
was gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Gabriele 
D’Annunzio uit 1901.
Zowel de versies van Mercadante als Zandonai behandelen de 
geschiedenis als een complexe intrige aan de hoven van Raven-
na en Rimini, zonder verwijzingen naar het lot in het hierna-
maals. De opera van Thomas behoudt wel het Danteske kader, 
maar krijgt het niet over het hart om de minnaars voor eeuwig 
te veroordelen. Een koor van hemelse stemmen schenkt hen 
vergiffenis.
In het libretto dat Modest Tsjaikovski voor Rachmaninov 
schreef blijft het kader van Dante bewaard. De actie is beperkt 
tot twee scènes aan het hof van Rimini: een overpeinzing van 
Gianciotto – hier gespeld als Lanciotto – over zijn vermoeden 
van Francesca’s ontrouw en een dialoog waarin hij haar op de 
proef stelt, en de scène die Dante beschreef over de gezamen-
lijke lectuur die leidt tot de fatale omhelzing. Het centrale deel 
wordt omkaderd met een proloog en een epiloog in de hel. Het 
libretto is zwaar bekritiseerd omdat het de subtiele samenhang 

Hoofse liefde in tonen: Tsjaikovski
De muziek heeft het voordeel dat zij de twee fasen van de 
geschiedenis kan verbinden in een dynamisch geheel. Pjotr 
Iljitsj Tsjaikovski bereikte dit effect in zijn Francesca da Rimini, 
symfonische fantasie naar Dante opus 32, uit 1876. De muzikale 
weergave van de wervelstorm omkadert het centrale liefdestafe-
reel. Zo wordt de muzikale wervelstorm tot een nog directere 
uitdrukking van de kracht van de passie dan in Dantes origi-
neel. Tsjaikovski kwam op het thema dankzij een plan voor een 
opera. Hij wist van het bestaan van een libretto van Konstantin 
Zvantsev, dat echter was achtergehouden op het bureel van de 
censor. Hij schreef Zvantsev om hem een nieuwe kopie te 
zenden, zodat hij alvast aan de voorbereiding kon beginnen. 
Het project kwam niet van de grond omdat Zvantsev zijn eisen 
stelde. Als aanhanger van de hervormingen van Richard Wag-
ner eiste hij inspraak in de muzikale beslissingen. Zover wilde 
Tsjaikovski niet gaan. Uiteindelijk leidde Zvantsevs voorbehoud 
tot een gelukkige samenloop van omstandigheden. Spoedig zou 
Tsjaikovski zich verdiepen in de materie van Jevgeni Onegin en zo 
opera dichterbij de portrettering van concrete mensen brengen. 
Zijn interesse in Francesca leidde dan weer tot een van zijn 
orkestrale meesterwerken. De symfonische fantasie Francesca da 
Rimini is een waardige opvolger voor zijn Romeo en Julia, even-
eens een tragische liefdesgeschiedenis onder de Italiaanse zon.
De kwaliteit van Francesca da Rimini schuilt in een aantal bewus-
te keuzes die Tsjaikovski maakte. Hij liet zich niet verleiden tot 
een al te letterlijke anekdotiek. Franz Liszt had eerder Frances-
ca een centrale plaats gegeven in het eerste deel van zijn Dante-
symfonie, waarin hij bijvoorbeeld thema’s ontwierp op grond 
van de letterlijke dictie van Dantes verzen. Een dergelijke 
letterlijkheid vinden we niet bij Tsjaikovski. Zijn versie gaat 
meer uit van de directe emotionele kracht van muziek zelf. Er 
zijn wel korte aanduidingen van de scène: de zuchten die Dante 
hoort, de grafische voorstelling van een stormwind in allerlei 
gradaties, het hoorngeschal dat de terugkeer van Gianciotto 
aankondigt. 
De grootste kwaliteit van de compositie vinden we nochtans in 
het middendeel. Een prachtige melodie in de klarinet leidt tot 
een emotionele opbouw die zich langzaam ontplooit in een 
ware unendliche Melodie, een melodische ontwikkeling die 

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski De jonge Sergej 
Rachmaninov en zijn 
hond Levko. Achter 
hem het portret van 
Tsjaikovski.



10 11In zijn libretto voegt Modest Tsjaikovski een dimensie aan de 
liefdesgeschiedenis toe die bij Dante ontbreekt: de hoop op de 
verlossende kracht van de ware liefde. Lanciotto herinnert aan 
de eed van trouw die Francesca had gezworen toen ze nog in de 
waan was dat ze met Paolo zou huwen. Hij ziet het complot van 
haar vader als bron van alle kwaad. Francesca is niet bereid op 
haar eed terug te komen en weigert Lanciotto te beminnen. In 
haar ontmoeting met Paolo herinnert zij hem aan haar belofte. 
Ze tracht Paolo gerust te stellen met het vooruitzicht van de 
voltooiing van hun liefde na hun korte aardse bestaan. Haar 
eed van trouw zal in de hemel worden beloond. Paolo wil niet 
zo lang wachten. Hij verlangt naar de vervulling van hun 
verlangen op aarde. Niet zozeer de lectuur over Lancelot en 
Guinevere misleidt het paar, maar de illusie dat hun vereniging 
in de aardse liefde gelijkstaat met het vooruitzicht van de 
hemelse harmonie. Lanciotto slaat de illusie cynisch stuk en 
veroordeelt hen tot de eeuwige straf. 
De bijkomende tegenstelling tussen eeuwige verlossing en 
ondergang verstoort weliswaar Dantes gebalde voorstelling, 
maar gaf Rachmaninov interessant materiaal om muzikaal mee 
te werken. Zijn uitwerking van de grote liefdesscène maakt ten 
volle gebruik van de schakeringen tussen licht en donker, 
tussen harmonie en passie. Een fantasievolle orkestpartij stuwt 
de toenadering tussen Paolo en Francesca verder met de belofte 
van opperste gelukzaligheid. De ontwikkeling maakt de be-
roemde kus muzikaal zo overtuigend. De muziek laat geen 
twijfel over de gelukzaligheid die de geliefden op dat fatale 
moment voorvoelen. Trouw aan Dante laten Modest Tsjaikovski 
en Rachmaninov nochtans geen ruimte voor vergiffenis. De 
opera eindigt met de wervelstorm die Dante de minnaars had 
toebedacht.

Francis Maes

in Dantes origineel geweld aandoet. Door de beroemde verzen 
nessun maggior dolore en quel giorno più non vi leggemmo avante zo 
nadrukkelijk als schakelmomenten tussen de scènes te gebrui-
ken, gaat de unieke flow van Dantes vertelling verloren. Rach-
maninov kon de verstorende nadruk op de iconische verzen 
niet helemaal vermijden, maar wist haar toch te compenseren 
met meesterlijke overgangen in de orkestpartij.

De activiteit van Rachmaninov als operacomponist duurde 
slechts enkele jaren. Een beloftevolle carrière als operadirigent 
was de aanleiding voor de compositie van twee korte opera’s, De 
gierige ridder en Francesca da Rimini. Eerder had hij met zijn 
diplomawerk Aleko al belofte in het genre getoond. 
Rachmaninov raakte in 1897 betrokken bij opera door een 
aanbieding van de miljonair Savva Mamontov om assistent-
dirigent te worden van zijn private operagezelschap. De baszan-
ger Fjodor Sjaljapin behoorde ook tot het gezelschap. Samen 
ontdekten ze het repertoire, onder meer Moesorgski’s Boris 
Godoenov waarmee Sjaljapin in 1908 in Parijs wereldfaam zou 
verwerven. 
Rachmaninov begon aan de compositie van de liefdesscène uit 
Francesca da Rimini tijdens een reis met Sjaljapin naar Italië in 
1900, maar legde het project terzijde voor de compositie van 
het Tweede pianoconcert en De gierige ridder. In 1904 verkreeg hij 
een aanstelling als dirigent van Russische opera’s bij het Bolsjoj 
Theater in Moskou. Hij nam Francesca da Rimini weer op en kon 
in 1906 beide opera’s in première brengen in dit theater. Kort 
nadien verliet hij zijn post, om nooit meer naar opera terug te 
keren. Hij zou nog twee operaprojecten overdenken, maar zijn 
activiteit in het genre was voorbij.
De kwaliteit van Rachmaninov als operacomponist ligt vooral 
in de combinatie van de dramatische karakterisering van de 
vocale partijen met een bijzondere aandacht voor de poëtische 
suggestiviteit en de continuïteit van de orkestpartij. In de 
proloog klinkt de invloed van Tsjaikovski’s symfonische fanta-
sie door, maar de toon van Rachmaninovs uitgebreide orkestin-
leiding is eerder beschouwend dan dramatisch. Het overwicht 
van het contrapunt in de behandeling van de motieven schept 
een abstracte indruk, die een filosofische toon zet voor de 
beschouwing van het drama dat zal volgen.

Rachmaninov en 
zangers uit de eerste 
productie van 
Francesca da Rimini, 
Giorgi Baklanov 
(Lanciotto) en 
Nadezjda Salina 
(Francesca), 1906



12 13zullen ze samen ondergaan. Bij elkaar 
vinden ze de belofte van eeuwige 
gelukzaligheid. Een lange kus volgt. 
Neen, eeuwige vervloeking, roept 
Lanciotto hen toe en steekt hen neer.

Epiloog
Francesca en Paolo verklaren dat ze die 
dag niet verder lazen. De wervelwind 
steekt op en sleurt hen verder. De 
slotgedachte weerklinkt in het koor: er 
bestaat geen groter leed dan in ellende 
terug te denken aan een tijd van geluk.

Francis Maes

Tweede tafereel
Een kamer in het kasteel Malatesta
Paolo leest Francesca voor uit de roman-
ce van Lancelot en Guinevere. Ze 
overdenken de geschiedenis en zien 
gelijkenissen met hun eigen ervarin-
gen. Kunnen wij die extase niet kennen, 
vraagt Paolo. Francesca verzekert hem 
dat ze in de hemel hun loon zullen 
ontvangen. Het aardse bestaan is maar 
kort. Paolo wil zolang niet wachten. 
Heeft zij niet voor de Allerhoogste 
gezworen altijd de zijne te zijn? God 
moet hun liefde wel zegenen. Zij 
herinnert hem aan de pijnen van de 
hel. Gelukzaligheid of vervloeking 

zant. Dezelfde nacht zullen zijn troe-
pen vertrekken naar Forlì. Zodra hij 
weer alleen is, laat hij zijn vrouw 
ontbieden. Hij geeft zich over aan zijn 
overpeinzingen. De oorlog windt hem 
niet meer op, zozeer wordt hij verteerd 
door jaloerse gevoelens. Francesca’s 
vader Guido is de schuld van zijn 
ongeluk, omdat hij haar een huwelijk 
met Paolo voorspiegelde. Meteen na het 
zien van de knappe Paolo had Francesca 
hém eeuwige trouw gezworen. Was dit 
niet gebeurd, denkt Lanciotto, dan had 
ze misschien van hem gehouden. Nu 
lachen zij en Paolo hem uit om zijn 
misvorming en zijn ruwe manieren. 
Lanciotto wil een einde maken aan zijn 
verdenkingen en hen straffen. Of 
misschien kan een ballingschap van 
Paolo redding brengen? Hij besluit 
Francesca op de proef te stellen.

Francesca komt binnen en vraagt wat 
haar man van haar verlangt. Hij deelt 
haar zijn besluit om te vertrekken mee. 
Zij antwoordt dat zij zich zo lang in een 
klooster zal terugtrekken. Dat is niet 
nodig, repliceert Lanciotto, want Paolo 
zal je wel beschermen. Lanciotto merkt 
haar verwarring. Zij antwoordt dat zij 
altijd de bevelen van haar man opvolgt. 
Waarom hoor ik van jou nooit een 
uiting van liefde, vraagt Lanciotto. Zij 
kan niet liegen, is haar antwoord. God 
sta je dan bij, zegt Lanciotto terug. Hij 
zal vertrekken en zo lang wegblijven als 
de oorlog het gebiedt. Hij zendt haar 
weg. Wanneer ik terugkom, denkt hij 
cynisch, zal je snel genoeg te weten 
komen.

Francesca da Rimini
De handeling vindt plaats aan het hof van 
de familie Malatesta in Rimini op het einde 
van de dertiende eeuw.

Proloog
Vergilius leidt Dante vanuit de eerste 
cirkel van de hel naar de tweede. Hij zal 
voorop gaan en vraagt Dante hem te 
volgen. Hoe kan hij hem volgen, vraagt 
Dante, als Vergilius zelf angst heeft? 
Het is niet zozeer angst als wel medelij-
den, dat hij voelt. Weeklachten van een 
tekstloos koor geven de zuchten van de 
verdoemde zielen in de tweede cirkel 
weer. Vergilius verklaart dat het licht 
hier niet meer doordringt en dat de 
zielen worden meegesleurd in een 
wervelwind. Dante vraagt waaraan zij 
die straf hebben verdiend. Volgens 
Vergilius is dat omdat zij de rede 
ondergeschikt hebben gemaakt aan de 
passie. Dante bemerkt een bijzonder 
paar. Vergilius geeft zijn toestemming 
met hen te spreken. Francesca en Paolo 
beantwoorden zijn vraag “Zeg me, 
terwijl de wervelwind tot bedaren 
komt, wie jullie zijn en wat jullie tot 
dit lot heeft gebracht?” met de woor-
den: er bestaat geen groter leed dan in 
ellende terug te denken aan een tijd 
van geluk.

Eerste tafereel
De binnenplaats van het kasteel Malatesta
Lanciotto Malatesta, de gebochelde heer 
van Rimini, bereidt zich voor om op 
verzoek van de paus slag te leveren 
tegen de Ghibellijnen. Hij deelt zijn 
beslissing mee aan de pauselijke ge-

S
Y

N
O

P
S

IS

Sandro Botticelli: Kaart van de hel, oorspronkelijk in een geïllustreerd manuscript van Dantes Divina 
commedia, ca 1485, coll. Bibliotheek Vaticaan



14 15

Stanislav Kochanovsky
Stanislav Kochanovsky studeerde aan 
het conservatorium in zijn geboortestad 
St. Petersburg. Ervaring deed hij op aan 
het Petersburgse Mikhailovsky Theater 
en als chef-dirigent van het Safonov 
Staats Filharmonisch Orkest in het 
Noord-Kaukasische kuuroord Kislovodsk. 
In seizoen 2019-2020 debuteert Kocha-
novsky bij het Nationaal Symfonieorkest 
van Denemarken, het Gürzenich-Orches-
ter in Keulen en de Dresdner Philharmo-
nie en keert terug bij het Orchestre 
national du Capitole de Toulouse, het 
Nationaal Orkest van België, het Filhar-
monisch Orkest van St. Petersburg, het 
Russisch Nationaal Orkest en het Mari-
insky-orkest. Eerder stond hij voor het 
Koninklijk Concert gebouworkest, het 
Philharmonia Orchestra, het Orchestre 
de Paris, het Filharmonisch Orkest van 
Oslo, het City of Birmingham Symphony 
Orchestra en de Koninklijke Filharmonie 
van Stockholm, de Accademia Nationale 
di Santa Cecilia, het Rotterdams Philhar-

monisch Orkest en het Orchestra Sinfo-
nica della rai. Driemaal dirigeerde de 
Rus concertante opera’s bij het Festival 
van Verbier: Jevgeni Onegin (2017), Rigo-
letto (2018) en Die Zauberflöte (2019). 
Recente opera engagementen waren 
verder Schoppenvrouw en Jevgeni Onegin in 
Opernhaus Zürich, Iolanta in het Maggio 
Musicale Fiorentino, Vorst Igor (De 
Nationale Opera in Amsterdam) en Boris 
Godoenov (Nationale Opera van Korea). Bij 
het Mariinsky Theater is hij dikwijls te 
gast. Daarnaast dirigeert Stanislav 
Kochanovsky graag nieuw of minder 
gespeeld werk, zoals Ligeti’s Requiem en 
Mysterium van Skrjabin/Nemtin (Brus-
sel), Sjostakovitsj’ De gokker (St. Peters-
burg) en Van Gilses Sulamith in het 
AVROTROS Vrijdagconcert en Het Zon-
dagochtend Concert).
Eerder in de Matinee: Visman Sables, 
Oxygène & Berlioz Symphonie fantastique 
(2017), Thorvaldsdottir Aeriality, Sibelius 
Vioolconcert & Rachmaninov Eerste 
symfonie (2019)

Benjamin Goodson 
Benjamin Goodson wordt in september 
2020 de chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor. Hij is chef-dirigent van 

Bath Camerata en 
koorleider bij het 
Dorset Opera 
Festival. Sinds 2016 
is hij assistent-diri-
gent bij het Rund-
funkchor Berlin. Hij 
studeert koren in 
voor dirigenten en 
orkesten als Sir 
Simon Rattle en de 

Berliner Philharmoniker, Christian 
Thielemann, Iván Fischer en Vladimir 
Jurowski. In seizoen 2018-2019 was hij 
te gast bij het Groot Omroepkoor, 
Collegium Vocale Gent, het NDR Chor 
Hamburg en het MDR Chor Leipzig. 
Bijzondere producties waaraan Good-
son meewerkte waren de door Thomas 
Guthrie geënsceneerde Matthäus-Passion 
van Bach, het Human Requiem (een 
geënsceneerde versie van Brahms’ 
Deutsches Requiem) met het Rundfunk-
chor Berlin, Robert Wilsons enscene-
ring van Bach-motetten en Feldmans 
Rothko Chapel met Tabea Zimmermann 
en het Rundfunkchor Berlin. Benjamin 
Goodson leerde het vak van Sir Colin 
Davis, Paul Spicer, Peter Stark en Ulrich 
Windfuhr. Drie jaar na zijn afstuderen 
werd hij aangesteld als Director of 
Music aan het Somerville College, 
waarmee hij de jongste Director of 
Music werd aan de University of Oxford.
Eerder in de Matinee: Delius A village 
Romeo and Juliet (2018)

Maria Bayankina 
Francesca da Rimini
Sopraan Maria Bayankina studeerde 
aan het Conservatorium van Moskou en 
maakt sinds 2010 
deel uit van het 
programma voor 
jonge zangers van 
het Mariinski 
Theater in 
St. Peters burg. Ze 
was er te zien in 
rollen als Tatjana 
(Jevgeni Onegin, een 
rol die ze ook 
vertolkte in het Festspielhaus Baden-
Baden), Corinna (Rossini’s Il viaggio a 
Reims), Elektra (Tanejevs Oresteia), La 
contessa (Le nozze di Figaro), de titelrol in 
Dvořáks Rusalka en Militrisa in Het 
sprookje van tsaar Saltan van Rimski-
Korsakov onder de baton van Valery 
Gergiev. Bayankina won meerdere 
competities en maakte met andere 
jonge zangers van het Mariinski een 
tournee langs grote Europese podia 
zoals het Grand Théâtre de Genève, 
Wigmore Hall (Londen), de Opéra 
National de Bordeaux, het Prinz-
regenten theater in München en het 
Brucknerhaus in Linz. Ze zong de rol 
van Natasja (Tsjaikovski’s De tovenares) 
in het Teatro di San Carlo in Napels in 
een productie van David Pountney en 
maakte haar roldebuut als Minnie 
(Puccini’s La fanciulla del West) in het 
Mariinski, gevolgd door de rol van 
Violetta in La traviata. 
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16 17Mikhail Kolelishvili  
Geest van Vergilius 
De in Moskou geboren bas Mikhail 
Kolelishvili studeerde aan het Conserva-
torium van Tbilisi 
en is als solist 
verbonden aan het 
Mariinski Theater 
in St. Petersburg. 
Hij was daar te zien 
in rollen als 
Sparafucile (Rigo-
letto), Tom (Un ballo 
in maschera), Lepo-
rello en Il Com-
mendatore (Don Giovanni), de titelrol in 
Massenets Don Quichotte, Sarastro (Die 
Zauberflöte), Banquo (Macbeth), Le grand 
inquisiteur (Don Carlo), Skoeratov 
(Rimski-Korsakovs De bruid van de tsaar), 
Mendoza (Prokofjevs Verloving in het 
klooster) en Koning René in Tsjaikovski’s 
Iolanta. Hij zong Leporello in de Opera 
Nacional de México, Mendoza in het 
Capitole in Toulouse en de Opéra 
Comique, Varlaam (Boris Godoenov) en 
Koning René in Dallas, Il Re (Aida) 
tijdens het festival Les Chorégies 
d’Orange en bij Edmonton Opera in 
Canada, en debuteerde in de New 
Yorkse Met als priester in Lady Macbeth 
van het district Mtsensk. Hij was in 2005 
finalist in de BBC Cardiff Singer of the 
World Competition en stond als Lo zio 
Bonzo (Madama Butterfly) in de Brusselse 
Munt.

Vladislav Sulimsky  
Lanciotto Malatesta 
Bariton Vladislav Sulimsky is vast 
verbonden aan het Mariinski Theater in 

St. Petersburg, waar 
hij onder meer te 
zien was in de 
titelrollen van 
Macbeth en Gianni 
Schicchi, als Ibn-
Hakia (Iolanta), 
Kovaljov (De neus), 
Rodrigo (Don Carlo), 
Silvio (Pagliacci), 
Andrej Bolkonski 

(Oorlog en Vrede) en Ford (Falstaff). Hij 
debuteerde in de Malmö Opera als 
Miller in Verdi’s Luisa Miller en keerde er 
terug in de titelrol van Rigoletto; hij 
zong Renato (Un ballo in maschera) in de 
Koninklijke Opera in Stockholm en 
maakte zijn debuut bij de Salzburger 
Festspiele in Schoppenvrouw onder 
Mariss Jansons. Hij vertolkte Macbeth in 
Theater Basel, zong Tomski (Schoppen-
vrouw) in de Staatsoper Stuttgart, en 
was meermaals te gast in het Bolsjoj, 
onder meer als Rodrigo (Don Carlo), 
Prins Nikita (Tsjaikovski’s De tovenares) 
en in de titelrol van Jevgeni Onegin. Hij 
debuteerde als Il Conte di Luna (Il 
trovatore) in de Berliner Staatsoper, zong 
Iago (Otello) in de Wiener Staatsoper en 
vertolkte de titeltrol van Rigoletto in het 
Hessisches Staatstheater Wiesbaden.
Eerder in de Matinee: Moesorgski Boris 
Godoenov (Rangoni, 2018)

Dmitry Golovnin  
Dante
Tenor Dmitry Golovnin studeerde aan 
de conservatoria van St. Petersburg en 
Hamburg, en was 
als solist verbonden 
aan het Michailovs-
ky Theater in 
St. Petersburg. Hij 
zong er rollen als 
Don José (Carmen), 
Alfredo (La traviata), 
Cavaradossi (Tosca), 
Vaudémont (Tsjai-
kovski’s Iolanta), 
Gustavo (Un ballo in maschera), Turiddu 
(Cavalleria rusticana), Pinkerton (Madama 
Butterfly) en Erik (Der Fliegende Holländer). 
Hij debuteerde als Grigori (Boris God-
oenov) in de Opéra national de Paris, 
zong Charles VII in Orleanskaja deva in 
het Theater an der Wien, Hermann 
(Schoppenvrouw) in de Brusselse Munt, 
Grisjka (De legende van de onzichtbare stad 
Kitezj) in het Liceu in Barcelona, Agrip-
pa en Mephisto (Prokofjevs De vuurengel) 
in de Komische Oper Berlin en Don 
Juan (De stenen gast), Don José (Carmen) 
en Sergej (Lady Macbeth van het district 
Mtsensk) in het Bolsjoj. Bij de Vlaamse 
Opera was hij te zien als König Kandau-
les in Zemlinsky’s gelijknamige opera, 
en als Andrej Chovanski in Chovansjt-
sjina. De rol van Dante vertolkte hij 
eerder onder meer in de Brusselse 
Munt.
Eerder in de Matinee: Moesorgski Boris 
Godoenov (Grigori, ‘de valse Dmitri’, 2018)

Oleg Dolgov  
Paolo Malatesta 
Tenor Oleg Dolgov studeerde aan het 
Conservatorium van Moskou, was 

gastsolist bij het 
Bolsjoj aldaar (hij 
zong er rollen als 
Vaudémont in Iolan-
ta en Lykov in De 
bruid van de tsaar) 
en het Novaja 
Opera Theater, 
waar hij te horen 
was als Hermann 
in Schoppenvrouw, 

Lykov, en Manrico in Il trovatore. Hij 
zong Prokofjevs Oorlog en vrede en 
Wagners Lohengrin tijdens het Festival 
di Spoleto, Tsjaikovski’s Tsjerevitsjki in 
de Milanese Scala, de rollen van Ichar-
jov in Sjostakovitsj’ De speler en Archi-
tect in Sjostakovitsj’ The Great Lightning 
tijdens het Holland Festival, Don José 
(Carmen) in het Klaipeda Muziektheater 
in Litouwen en Grigori in Boris Godoenov 
bij de Opéra Royal de Wallonie en 
tijdens het Spaanse Festival Internacio-
nal de Santander. Sinds 2014 is hij vast 
verbonden aan het Bolsjoj, waar hij 
onder meer te zien was als Alfredo 
Germont (La traviata), Sergej (Lady 
Macbeth van het district Mtsensk), Don 
Carlo, Riccardo (Un ballo in maschera), 
José (Carmen), de Prins (Rusalka) en 
Grigori.
Eerder in de Matinee: Prokofjev Semjon 
Kotko (Semjon Kotko, 2016)
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18 19Meezingconcert, waarbij samen met 
het Radio Filharmonisch Orkest en 1200 
amateurzangers het grote koorreper-
toire gezongen wordt.
Op de palmares staan vele opera’s en 
koorwerken uit de negentiende, twin-
tigste en eenentwintigste eeuw. Uiter-
aard wordt daarbij samengewerkt met 
de beste orkesten. In de omroepseries is 
dat doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Con-
certgebouworkest bestaat een lange en 
zeer gewaardeerde samenwerking. De 
eerste officiële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent. Op 1 maart 2015 trad 
Klaas Stok aan als koorleider; die 
functie zal hij tot het einde van dit 
seizoen bekleden. De Engelsman 
Benjamin Goodson, al meermalen te 
gast, leidt het Groot Omroepkoor vanaf 
september 2020 als chef-dirigent. 
Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010, Peter Dijkstra is 
sinds september 2018 eerste gastdiri-
gent.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest – de Concertge-
bouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concert-
zaal. 
 www.grootomroepkoor.nl 
Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR 
ZaterdagMatinee en Het Zondagoch-
tend Concert. Het brengt ook a cappel-
la-concerten in het Amsterdamse 
Concertgebouw en in TivoliVredenburg 
en de Jacobikerk in Utrecht. In de 
omroepseries zingt het Groot Omroep-
koor dikwijls hedendaags werk. Niet 
zelden betreft het opdrachtwerken van 
Nederlandse componisten zoals Wage-
mans, Wagenaar, Visman, Manneke, 
Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Rou-
kens, Vleggaar en Zuidam en premières 
van werk van hedendaagse buitenland-
se componisten, onder wie Rehnqvist, 
MacMillan, Whitacre, Adams, Dean, 
Kancheli, Goebaidoelina en Glanert, 
maar ook al ‘klassieke’ twintigste-eeuw-
se componisten als Stravinsky, Boulez, 
Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti en 
Messiaen. Jaarlijks organiseren de leden 
van het Groot Omroepkoor het Groot 

Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap 
van Zweden (honorary chief conductor) 
en Markus Stenz. In juni 2019 dirigeer-
de Stenz zijn laatste concerten als chef, 
maar hij blijft bij het orkest terugkeren 
voor bijzondere projecten als Brett 
Deans opera Hamlet in juni 2020. Het 
Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als 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. De Amerikaan 
James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 
2011, tekende bij tot en met seizoen 
2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor 
het Nederlandse muziekleven, in 2017 
de Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).
 www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Fil-
harmonisch Orkest? Zie
  www.radiofilharmonischorkest.nl/

vrienden-van-het-rfo

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziek-
leven. Behalve het grote symfonische 
repertoire speelt het orkest, meer dan 
welk ander Nederlands symfonieorkest, 
muziek van dit moment. Het betreft 
vaak premières van werk dat in op-
dracht van de omroepseries NTR Zater-
dagMatinee en AVROTROS Vrijdagcon-
cert wordt geschreven. Vernieuwende 
concertformats als Pieces of Tomorrow 
en Out of the Blue bereiken een opval-
lend jong publiek. Vrijwel alle concer-
ten worden rechtstreeks uitgezonden 
op NPO Radio 4. Dat betekent vanzelf 
dat het Radio Filharmonisch Orkest 
optreedt voor een live-publiek dat vele 
tientallen malen groter is dan een 
concertzaal ooit zou kunnen herber-
gen.
Het orkest wordt sinds 1 september 
2019 geleid door de Amerikaanse 
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is 
daarmee de eerste vrouwelijke chef-
dirigent van een Nederlands symfonie-
orkest. Canellakis heeft illustere voor-
gangers als Bernard Haitink 
(beschermheer), Jean Fournet, Hans 

“Het Radio Filharmonisch Orkest onder 
JoAnn Falletta gaf [Louis Andriessen] een 
gedroomde Nederlandse première.”
erik voermans, het parool 21-1-2019; 
andriessens agammemnon, ntr zaterdag-
matinee 19 januari 2019.

“De koorleden maakten elke zucht voelbaar, 
elke syllabe verstaanbaar.”
biëlla luttmer, de volkskrant 13-11-2018; 
edward gardner dirigeerde lili boulan-
gers du fond de l’abime, ntr zaterdag-
matinee 10 november 2018.



20 21BESCHERMHEER
Bernard Haitink

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF CONDUCTOR
Jaap van Zweden

ERE-DIRIGENT
Edo de Waart

VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan

ASSISTENT-DIRIGENTEN
Frans-Aert Burghgraef
Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Julija Hartig
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Laura Frenkel

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Igor Bobylev
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Wouter Huizinga
Carlos Delgado

CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Ketevan Roinishvili

CONTRABAS
Rien Wisse
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Jeroen Rekké

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Maike Grobbenhaar

HOBO
Aisling Casey
Marjolein Koning
Gerard van Andel

KLARINET
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Annelies van Nuffelen*
Toine Martens
Fréderick Franssen*
Lies Molenaar
Rebecca Grannetia

TROMPET
Juan Peralta Torrecilla
Hessel Buma
Hans van Loenen*
Raymond Rook*
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Timothy Dowling
Octavio Montava Marin

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Saskia Rekké

* banda (Rachmaninov)

KOORLEIDER
Klaas Stok

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Pauline de Lannoy
Heleen Meijer
Tanja Obalski
Yun Park
Elizabeth Poz
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Rachel Thompson
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALT
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Aleksan Chobanov
Marleene Goldstein
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Anjolet Rotteveel
Adélaïde Rouyer
Guja Sandholt
Janneke Schaareman
Lisinka de Vries
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOR
Ambrož Bajec-Lapajne
Alan Belk
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Matthew Smith
John Vredeveldt
Andrew Neil Walters

BAS
Gert-Jan Alders
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Daniël Hermán Mostert
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Hans de Vries
Jan van Zelm
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In seizoen 2019-2020 is de Oostenrijkse componist Thomas Larcher 
‘componist aan huis’ in het Concertgebouw. Hij verblijft een periode 
in Amsterdam waar hij – geïnspireerd door de hoofdstad – nieuwe 
werken zal componeren. Zijn Derde symfonie  klinkt in mei 2020 in de 
NTR ZaterdagMatinee tijdens het Mahler Festival. De composer in 
residence wordt mogelijk gemaakt door de genereuze gift van een 
particuliere muziekliefhebber.

De muziek van de Oostenrijkse componist Thomas Larcher heeft ‘de 
wonderlijke weelderigheid van een jas die niet alleen is gemaakt van 
alle kleuren van de regenboog, maar ook van alle denkbare materialen: 
het klinkende equivalent van veren, fluweel, netten, zijde, geborsteld 
staal, jute en kant’. Dat schreef The Guardian onlangs, concluderend dat 
Larcher het verdient om bij een veel groter publiek bekend te zijn.

Het afgelopen jaar stond voor Larcher grotendeels in het teken van zijn 
eerste opera Das Jagdgewehr, die in maart 2020 te zien zal zijn bij het 
Opera Forward Festival. “De maanden daaromheen verblijf ik in 
Amster dam, en vinden ook in Het Concertgebouw verschillende 
uitvoeringen van mijn werk plaats. Maar eerst kom ik in oktober, om 
wat voorbereidingen te treffen voor mijn nieuwe stukken.” En om zich 
voor te stellen aan het publiek: Larcher geeft op 1 oktober een concert 
met muzikale vrienden als tenor Mark Padmore en cellist Julian Steckel. 
“Ik ben opgeleid als pianist. Tegenwoordig schud ik niet meer zomaar 
een Brahms-concert uit mijn mouw, maar zelf musiceren vind ik wel 
essentieel. In vroeger tijden waren componisten bijna altijd ook actief 
als musicus. Dat komt steeds meer terug, en dat is goed. Het geeft je 
een bewustzijn van hoe het is om een werk daadwerkelijk aan mensen 
te presenteren.”

Op 2 april speelt Asko|Schönberg de wereldpremière van een bijzonder 
samenwerkingsproject met fotografe Awoiska van der Molen, rond de 
landschappen van Nederland en Larchers eigen Tirol.

Ondertussen werkt Larcher ook aan zijn Derde symfonie, die op 9 mei in 
in de NTR ZaterdagMatinee door het Radio Filharmonisch Orkest wordt 
uitgevoerd tijdens het Mahler Festival – nog een première. “Ik ben 
ongeveer op de helft. Dat is eigenlijk het enige wat ik er nu over wil 
zeggen. Tijdens mijn bezoek in oktober hoop ik dan zover te zijn dat ik, 
ter plekke in de zaal, kan bepalen waar ik de percussie neerzet, waar de 
blazers.” Lachend: “De mensen gaan daar niks van merken, maar voor 
mij is het heel belangrijk.”

OP WWW.KLASSIEKMAGAZINE.NL VINDT U EEN AANBIEDING VOOR 1 OKTOBER

Thomas Larcher in de ZaterdagMatinee

“Ik ben opgeleid als pianist. Tegenwoordig schud ik niet meer 
zomaar een Brahms-concert uit mijn mouw, maar zelf musiceren 
vind ik wel essentieel. Het geeft je een bewustzijn van hoe het 
is om een werk daadwerkelijk aan mensen te presenteren.”

 THOMAS LARCHER
   COMPOSER IN RESIDENCE IN HET CONCERTGEBOUW

di 1 okt 20.15 u 
Kleine Zaal
Thomas Larcher & 
Friends
Mark Padmore, Julian 
Steckel, Thomas 
Larcher

do 2 apr 20.15 u 
Kleine Zaal
Nieuw werk van 
Thomas Larcher
Asko|Schönberg, 
Awoiska van der 
Molen

za 9 mei 13.30 u 
Grote Zaal
De nieuwe kleuren 
van Mahler en Larcher 
Radio Filharmonisch 
Orkest, Hannu Lintu, 
Marianne Beate 
Kielland, Markus 
Werba

Nocturne - Insomnia (wereldpremière)
Vioolconcert (Nederlandse première)
Böse Zellen (Nederlandse première)
Dubbelconcert voor viool en piano (Nederlandse première)
Alle Tage, symfonie voor bariton en orkest (wereldpremière)
Tweede symfonie ‘Kenotaph’ (Nederlandse première)
Derde symfonie (wereldpremière)

 1 mrt 2008
23 jan 2010
11 feb 2012
18 jan 2014
11 apr 2015
30 sep 2017
 9 mei 2020
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24 zaterdag 28 september, 14.15-ca 16.30 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie rfo & friends i-1

BASTIAAN EVERINK: 
MARINIER WORDT 
OPERAZANGER

Radio Filharmonisch Orkest

James Gaffigan dirigent

Bastiaan Everink bariton
Annemarie Kremer sopraan

Schubert Zevende symfonie 
‘Unvollendete ’
Zuidam Hercules  
opdrachtwerk ntr zaterdagmatinee - 
wereldpremière, mede mogelijk gemaakt 
door het fonds podiumkunsten
Hindemith Symfonie Mathis der Maler

Marinier wordt operazanger
De wonden die oorlog, nazisme of 
gewoon een ‘vader-zoon-conflict’ kun-
nen veroorzaken. ‘Onderwerpen’ voor 
de muziek van Robert Zuidam en Paul 
Hindemith. En misschien zelfs voor 
Franz Schubert.

Rob Zuidam  
en de psyche van een soldaat
Gestaald marinier wordt gevierd opera-
zanger. Dat is in een notendop de 
carrière van Bastiaan Everink. De 
bariton laat het verhaal van zijn won-
derbaarlijke transformatie in 2016 
optekenen in het boek Strijdtoneel, 
waaruit componist Robert Zuidam en 
librettist Valentijn Dhaenens zijdelings 
inspiratie putten voor een muziekthea-
trale eenakter: Hercules. Over de wonden 
die een oorlog slaat in de psyche van 
een soldaat.

Symfonieën in de romantiek en 
de nazi-tijd
Oorlog en geweld vormen ook het decor 
in Paul Hindemiths opera Mathis der 
Maler. Ten tijde van de bloedige Duitse 
Boerenoorlog zoekt de renaissanceschil-
der Matthias Grünewald zijn toevlucht 
in de kunst. De parallellen met Hinde-
miths eigen leven liggen voor het 
oprapen. Hoewel dreigende wolken zich 
boven Europa samenpakken en de 
nazi’s uitvoeringen van zijn ‘entartete’ 
muziek op alle mogelijke manieren 
dwarsbomen, destilleert de componist 
anno 1934 een driedelig symfonisch 
meesterwerk uit zijn opera in wording. 
Schuberts Unvollendete lijkt bij dit alles 
een vreemde. Een droom waarin vader 
en zoon Schubert een verbeten strijd 
voeren om de liefde en aandacht van de 
moeder zou de inspiratiebron geweest 
kunnen zijn. Althans, zo meent 
Schubert -kenner en dirigent Nikolaus 
Harnoncourt.
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