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Sommige mythen zijn mythischer dan andere. Het verhaal van 
zanger-dichter-musicus Orpheus is een van die uitzonderlijke 
mythen. Hij was de zoon van Calliope, muze van het helden-
dicht, en van zonnegod Apollo, die ratio, schoonheid en muziek 
vertegenwoordigde. Mensen, dieren, natuur en zelfs stenen 
raakten ontroerd door de mooie zang van Orpheus, die zichzelf 
op zijn lier begeleidde. Hij werd verliefd op de nimf Eurydice. 
De imker Aristaeus ontvoerde haar en, op de vlucht voor hem, 
werd ze in het hoge gras door een slang gebeten. Ze stierf en 
vertrok naar de onderwereld. Orpheus was ontroostbaar, daalde 
af naar die onderwereld en wist zowel bootsman Charon als 
Pluto en Proserpina met zijn zang te vermurwen. Hij kreeg 
Eurydice tenslotte terug van het dodenrijk, maar Pluto droeg 
hem op dat hij haar pas mocht aankijken als hij weer daglicht 
zag. Orpheus keek toch eerder om en verloor haar een tweede 
keer. Nu voorgoed. 
Waarom keek hij om? Ovidius 
zegt in zijn Metamorfosen – de 
belangrijkste inspiratiebron voor 
renaissance-kunstenaars – het 
volgende: “Zij waren niet zo ver 
meer van de rand dicht bij de 
aarde. Bang dat ze achterbleef of 
uit verlangen haar te zien keek 
hij in liefde om. Direct is zij 
omlaag gevallen [...]. Ten tweede 
male stervend maakte zij haar 
echtgenoot toch geen verwijt – 
kon ze verwijten dat hij haar zo 
lief had?” Zo lijkt het alsof de 
mens – mét zijn kunst: de muziek 
– alles kan overwinnen, zelfs de 
dood, maar niet zichzelf en zijn 
eigen passies.

MONTEVERDI - LA FAVOLA D’ORFEO

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.

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Uitzending 
NPO Radio 4 
en terugluisteren
Dit concert wordt live uit
gezonden via NPO Radio  4. 
Via de website 
 zaterdagmatinee.nl 
kunt u de gehele uitzen
ding terug luisteren. Enkele 
dagen ná ieder concert 
kunt u het concert (zonder 
pauzeprogramma) terug
luisteren op 
  nporadio4.nl/ 

concerten

Matinee Café 
Na afloop van het concert  
kunt u in ‘Matinee  Café’ 
de gesprekken bijwonen 
van Hans Haffmans en 
zijn gasten . Live vanuit het 
Concertgebouw café. 
Deze week met (onder 
voorbehoud) Leonardo 
García Alarcón en pia
niste Nino Gvetadze.
concertgebouwcafé  
live op npo radio 4
  nporadio4.nl/  

matineecafe

Podium Witteman
In de uitzending van 
zondag 12 januari vertelt 
acteur Gijs van Scholten 
Aschat over zijn liefde voor 
muziek, in het bijzonder 
die van Bach. De Belgi
sche pianist Florian Noack 
komt voor hem spelen. 
Dirigent en organist Krijn 
Koetsveld presenteert een 
nieuw orgel dat speciaal 
voor hem in opdracht van 
het Nationaal Muziekin
strumentenfonds is ge
bouwd. Een mobiel orgel 
zoals dat in de tijd van 
Monteverdi gebruikt werd. 
Samen met Le Nuove 
Musiche voert Koetsveld 
muziek van Monteverdi uit.
zondag 12 januari, 18.10u, 
npo 2 
 podiumwitteman.nl

BENT U AL 
VRIEND?

www.
vriendenvandematinee.nl

Programmaboekjes
Wist u dat u enkele dagen 
voor ieder concert het 
programmaboekje al kunt 
inzien op onze site?
 zaterdagmatinee.nl

KlassiekMagazine
Een website, gewijd aan 
onze concerten, het Radio 
Filharmonisch Orkest en 
het Groot Omroepkoor en 
het Muziekcentrum van de 
Omroep in Hilversum. Met 
achtergronden, interviews, 
musiciportretten en meer!
 klassiekmagazine.nl

Orpheus, omringd 
door de dieren. Antiek-
Romeins vloermoza-
iek, Palermo, nu in 
het Museo archeolo-
gico regionale di 
Palermo.
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Met korting naar  
de Matinee
Wist u dat u losse kaart
jes voor alle Matinee
concerten met korting 
kunt kopen als u al een 
abonnement hebt? Als 
u als seriehouder inlogt 
op de website van het 
Concertgebouw  (in de 
balk bovenaan de web
pagina), wordt u een 
aparte prijslijst getoond.
  concertgebouw.nl/

matinee



4 5Een van de mannen in de kring rond De’ Medici was Angelo 
Poliziano. Hij schreef rond 1480 La fabula di Orfeo, wat niet 
alleen een eerste theatrale verbeelding van de mythe was maar 
waarschijnlijk ook het eerste wereldlijke toneelstuk in de 
nieuwe tijd. Het toeval wil dat Poliziano dit stuk voor de familie 
Gonzaga in Mantua schreef in een periode dat hij Florence 
tijdelijk gedwongen had moeten verlaten. De geleerden zijn het 
erover eens dat Monteverdi en Striggio, die ruim een eeuw later 
aan het hof van Mantua werkzaam waren, deze versie hebben 
gekend. Poliziano’s stuk eindigt ermee dat de wraakgodinnen 
Orpheus verscheuren en het daarna samen met Bacchus op een 
drinken zetten. Een ander toeval wil dat er van Monteverdi’s 
Orfeo twee libretto-varianten zijn overgeleverd. Een mét en een 
zónder deze wraakgodinnen.
In de periode tussen Poliziano en Monteverdi vond nog een 
andere belangrijke ontwikkeling plaats, die van grote invloed 
was op de positie van Orpheus in de kunsten en eveneens op 
het ontstaan van een nieuwe kunstvorm: het dramma per musica 
oftewel de opera. Poliziano’s theaterstuk werd uitgevoerd met 
muziek en misschien ook al met muzikaal begeleide recitatie-
ven – heel precies weten we dat niet. Wat we wel weten is dat 
na zijn Orfeo aan de Italiaanse hoven vaker zogenaamde ‘inter-
medii’ plaatsvonden, muzikaal theater bij feestelijke gelegenhe-
den.
In datzelfde Florence ging men een eeuw na Poliziano zoeken 
naar vormen voor echt muziektheater, dat wil zeggen gereci-
teerd en gezongen theater. Giovanni de’ Bardi en de zijnen 
ontwikkelden daarvoor de lyrische en dramatische monodie – 
het eenstemmig zingen, in tegenstelling tot de meerstemmige 
madrigalen en polyfonie. De’ Bardi en zijn humanisten veron-
derstelden dat de Griekse tragedie gezongen en gereciteerd 
werd. Doel was om die tragedie te reconstrueren met muziek, 
waardoor tekst en emoties verstaanbaar en op een dramatische 
manier konden worden weergegeven. Resultaat van deze 
zoektocht waren rond 1600 de drie eerste opera’s in de geschie-
denis: Dafne en twee Orpheus-versies, die onder de titel L’Euridice 
verschenen. Weer een ander toeval wilde dat hertog Vincenzo 
Gonzaga, die Monteverdi ergens in 1606 opdroeg een Orpheus-
opera te schrijven, in 1600 in Florence L’Euridice van Peri en 
Rinuccini had bijgewoond omdat hij gehuwd was met Eleonora 

De verdere afloop van het verhaal kent veel varianten. Bij 
Ovidius keert Orpheus zich voorgoed af van de vrouwen en 
richt hij zich op de herenliefde. De wraakgodinnen accepteren 
dit niet en verscheuren hem, waarna de geest van Orpheus zich 
in de onderwereld voor eeuwig bij Eurydice kan voegen. Clau-
dio Monteverdi en zijn librettist Alessandro Striggio bedenken 
rond 1606 een ander slot. Apollo ontfermt zich daar over 
Orpheus die ten tweede male zijn geliefde heeft verloren. De 
uitkomst is tegelijkertijd renaissancistisch én christelijk: 
Orpheus wordt door Apollo meegenomen naar de Parnassus, 
met de notie dat een verdrietig leven op aarde wordt vergoed 
door eeuwig geluk in het hiernamaals.

Angelo Poliziano
Dat de Orpheus-mythe niet zomaar een willekeurige mythe was, 
toont de ontwikkeling ervan in de renaissance. Toen in de 
vijftiende eeuw in Florence een geleerden- en kunstenaarskring 
rondom Lorenzo de’ Medici een nieuwe humanistische wereldvi-
sie ontwikkelde, speelde Orpheus daarin een centrale rol. Door 
zijn tocht naar de onderwereld trotseerde hij de goden, iets wat 
de renaissance ook nastreefde. De mens zou profijt hebben van 
een autonomere positie ten opzichte van religieuze dogma’s. In 
diezelfde tocht naar de onderwereld spiegelde zich ook de 
Christus-figuur, die eveneens uit de dood opstond. Zo konden 
‘heidense’ ideeën verzoend worden met een christelijke leer – 
net zoals bij Monteverdi het geval was, waar Orpheus wordt 
opgenomen op de Parnassus, een artistiek-muzikale hemel.
Bovendien vormden de harmonieën van zijn muziek een echo 
van de universele harmonie der sferen, de klanken die de 
voortgang van het heelal begeleidden. Orpheus stond als 
onafhankelijke kunstenaar in alles model voor de nieuwe 
renaissance-mens. Hij representeerde de muziek zelf en hij kon 
zo als autobiografische projectie voor de componisten dienen. 
Niet voor niets opent Monteverdi’s opera met een proloog van 
La Musica, de muziek in hoogsteigen persoon: ‘Io la Musica 
son...’ – ‘Ik ben de Muziek, die met zoete klanken elk bedroefd 
hart kan verzachten. [...] Zingend met een gouden lier breng ik 
soms sterfelijke oren tot ’t hoogste genot, en op deze manier 
wek ik in de ziel de vreugde voor de klinkende harmonie van de 
hemellier.’

Claudio Monteverdi (?), 
ca 1620, naar Dome-  
 nico Fetti  
coll. Gallerie dell’Acca-
demia, Venetië

Hertog Vincenzo Gonzaga



6 7liedvorm kregen een veel prominentere plaats in de compositie. 
Orpheus zelf drukt zich meer in zang dan in recitatief uit. In de 
eerste akte is er zijn aria ‘Rosa del ciel’ (Hemelroos), waarin hij 
de zon en daarmee zijn vader aanroept, die hij over zijn werelds 
geluk inlicht, gezongen op verzoek van de herders en nimfen. 
In de tweede akte klinkt ‘Vi ricorda, o boschi ombrosi’ (Herin-
neren jullie je, schaduwrijke bosschages), wat een gezongen 
pastorale herinnering is aan eerdere eenzaamheid en liefdes-
pijn. Aan het einde van die akte, als de boodschapster hem in 
wringende dissonanten heeft verteld dat Eurydice dood is, volgt 
‘Tu sei morta’ (Je bent gestorven).
Orpheus’ grootste ‘aria’ volgt in de derde akte, ‘Possente spirto 
e formidabil nume’ (Machtige geest en grootse god). Daarin 
probeert hij bootsman Charon vleiend te overtuigen van de 
noodzaak om levend het dodenrijk binnen te mogen treden. Dit 
is het kernstuk van de opera, en hier wordt het meest expliciet 
getoond wat muziek vermag. Orpheus zingt in – door Monte-
verdi volledig uitgeschreven – virtuoze vocale versieringen, die 
zich herhalen in instrumentale echo’s. De eerste Orpheus werd 
gezongen door tenor Francesco Rasi, die eerder in Peri’s Euridice 
in Florence had meegezongen en die de reputatie van een 
vocale ster genoot.

Koor en orkest
De belangrijkste muzikale expansie is misschien wel het ge-
bruik van het koor, dat in de eerste en tweede akte voorname-
lijk pastorale madrigalen zingt, en daarmee teruggrijpt op de 
vroegere polyfone koorzang. Naarmate de dramatische span-
ning in de laatste akten toeneemt, neemt het pastorale karakter 
af en wordt de polyfonie complexer, alsof hier een gevoel van 
religieuze ernst moet worden opgeroepen. De koorscènes 
bevatten vaak dansliederen, zeker in de pastorale openingsak-
tes, maar Monteverdi componeert ook ballo’s, kleine instru-
mentale balletten. Het koor moeten we ons niet al te overweldi-
gend voorstellen. Waarschijnlijk waren er in 1607 in Mantua in 
totaal tien zangers op het toneel, die solistische partijen voor 
hun rekening namen maar elders ook in de ensembles meezon-
gen. Bovendien waren tijdens die eerste uitvoeringen alleen 
maar mannen op het toneel: bassen/baritons, tenoren en 
mezzosopraan-castraten.

de’ Medici. Hij werd hierbij vergezeld door zijn hofsecretaris 
Alessandro Striggio, die Monteverdi het libretto zou leveren. 
Het is niet uitgesloten dat de componist er zelf ook bij is ge-
weest, maar bewijzen daarvoor ontbreken. Wel kende hij de 
partituur van Peri en Rinuccini, die in 1601 werd uitgegeven.

Mantua
Er was een duidelijke aanleiding voor de verstrekking van een 
opera-opdracht aan Claudio Monteverdi. Hertog Vincenzo 
Gonzaga wilde laten zien dat zijn hertogdom allerminst provin-
ciaal was vergeleken met Florence. Toen zijn zoon Francesco IV 
Gonzaga in 1607 zijn verjaardag vierde, kon de vader met een 
gepaste opera-uitvoering zijn politieke rivalen de ogen uitste-
ken, zoals de Medici’s dat rond 1600 ook hadden gedaan. Men 
ging zorgvuldig te werk. In Mantua was eveneens een kring van 
humanistische denkers en kunstenaars actief, de Accademia 
degli Invaghiti, wat zowel academie van de verdwaasden als 
van de hopeloos verliefden kan betekenen. Alessandro Striggio 
was prominent lid van deze vereniging. Zij legde zich met 
name toe op muziek en zij was het die op 24 februari 1607 de 
uitvoeringen van Monteverdi’s La favola d’Orfeo realiseerde.
Behalve een ‘imitatie’ van de werken die ze in Florence hadden 
gezien, streefden Striggio en Monteverdi ook een verbetering 
na. Bij de toepassing van het monodische recitatief was het 
instrumentale of orkestrale gedeelte op de achtergrond geble-
ven, en alleen bij emotioneel uitzonderlijke momenten werd de 
instrumentale ondersteuning effectvoller toegepast. Het spraak-
ritme van de poëtische tekst domineerde in de experimenten in 
Florence, al realiseerde men zich ook daar al dat afwisseling 
noodzakelijk was. Monteverdi besefte ten volle dat een aantal 
uren luisteren naar dramatisch recitatief, het ‘parlar cantando’, 
niet de meest onderhoudende bezigheid was. Muziek was 
volgens hem weliswaar de dienares van de poëzie, maar het 
moest ook theater worden. Om saaiheid te voorkomen volgde 
de componist ontwikkelingen die in Florence mondjesmaat 
waren toegepast maar die hij nu met volle effecten kon inzet-
ten en vernieuwen.
Zo is er allereerst een pakkende ouverture, de beroemde toc-
cata, die volgens sommigen de officiële fanfare-muziek van de 
Gonzaga’s was. De arioso-manier van zingen maar ook de 



8 9Voor Claudio Monteverdi volgde na het 
succes van zijn Orfeo een tragische gebeurte-
nis. Zijn vrouw, Claudia Cattaneo, werd in de 
zomer van 1607 ziek en stierf in september 
van dat jaar. Orpheus verloor zijn Eurydice. 
Bij het componeren van de klaagzang van 
Arianna zal hij daar af en toe aan hebben 
teruggedacht. Ook zijn broodheer Vincenzo 
Gonzaga overleed in 1612. Diens zoon en 
opvolger Francesco had geen geld en geen 
belangstelling meer voor de kunsten. Monte-
verdi zocht naar een betere positie en vond 
die een jaar later aan de San Marco-kerk in 
Venetië, waar hij niet alleen religieuze 
muziek zou componeren maar het operagenre richtinggevend 
verder zou ontwikkelen. Alleen is hij nooit meer hertrouwd en 
rond 1630 werd hij zelfs tot priester gewijd. ‘Che farò senza 
Euridice?’

Willem Bruls

Hoewel het aantal solisten beperkt was – meer uit ruimtege-
brek bij de uitvoeringen dan uit geldgebrek – vermeldt Monte-
verdi een orkestbezetting van wel 41 musici. Die waren in 
groepen onderverdeeld. Er waren enerzijds ‘basale’ instrumen-
ten, zoals chitarrone, luit, harp, klavecimbel, virginaal, orgel en 
regaal. Anderzijds waren er de ‘ornamentele instrumenten’, de 
blaasinstrumenten, strijkinstrumenten en de luit, voor zover 
die niet in de bas meespeelde. Fluiten, strijkinstrumenten en 
tokkelinstrumenten begeleiden de pastorale ‘bovenwereld’ 
terwijl zinken, dulciaan, trombones en het snerpende regaal-
orgel de onderwereld kleuren. Orpheus wordt voornamelijk 
begeleid door harp en orgel, waarbij de harp natuurlijk verwijst 
naar zijn archaïsche lier.
Bijzonder is de moresca in het slot van de opera. Nadat het koor 
het hemelse geluk van Orpheus heeft bezongen, volgt een 
levendig slotballet. De moresca-dans vond zijn oorsprong in 
Zuid-Italië en Sicilië en zou wortelen in de Arabische muziek 
die tijdens de moslimperiode werd overgeleverd. Het is daar-
mee een vroege vorm van muzikaal oriëntalisme. Sommige 
musicologen verklaren het gebruik van de wilde dans als een 
late verwijzing naar de gesneuvelde scène van de wraakgodin-
nen.

Venetië
La favola d’Orfeo had succes in Mantua. Na 24 februari 1607 
volgde een tweede voorstelling op 1 maart. Vincenzo Gonzaga 
gaf Monteverdi ook toestemming voor een tweede opera, wat 
L’Arianna zou worden. Helaas is de partituur daarvan verloren 
gegaan en moeten we het doen met het enige bewaard gebleven 
fragment, het Lamento van Arianna. Orfeo werd eveneens in 
enkele andere Italiaanse steden uitgevoerd en er verschenen 
twee edities van de partituur. Er volgden noch talloze Orpheus-
opera’s, in de zeventiende eeuw ook al in Frankrijk en Duits-
land. Christoph Willibald Gluck maakte een eeuw later furore 
in Wenen met zijn Orfeo ed Euridice. Daar had hij Orpheus niet 
alleen nodig om een nieuwe opera te schrijven maar om het 
genre opera geheel te hervormen. Weer een eeuw later trakteert 
Jacques Offenbach zijn stad Parijs met de parodie Orphée aux 
enfers. Orpheus heeft de muziek nooit meer verlaten en nog 
steeds worden componisten erdoor geïnspireerd.

Monteverdi is nooit 
meer hertrouwd en rond 
1630 werd hij zelfs tot 
priester gewijd. ‘Che 
farò senza Euridice?’

Jean Corot, Orpheus 
leidt Euridice uit de 
onderwereld (1861) 
coll. Museum of Fine 
Arts, Houston



10 11wolk zijn vader Apollo. Hij neemt 
Orpheus op in zijn hemel en hij belooft 
hem dat hij tussen de zon en de sterren 
het evenbeeld van Eurydice terug zal 
vinden.

Epiloog 
De herders en nimfen vieren de transfi-
guratie van de goddelijke zanger.

Willem Bruls

is, rijst zijn twijfel al. Zal Eurydice hem 
daadwerkelijk volgen? Misschien 
benijden de goden zijn intense geluk? 
Dan lijkt hij de wraakgodinnen te 
horen die Eurydice tegenhouden... Hij 
kijkt om, en verliest haar voorgoed.

Vijfde akte
Alleen teruggekeerd op de wereld 
beklaagt Orpheus zich opnieuw over 
zijn harde levenslot. Alleen een echo 
antwoordt hem. Dan verschijnt op een 

redden. Zijn geliefde is overleden.
Vertwijfeld besluit Orpheus in de onder-
wereld af te dalen om zijn Eurydice 
terug te eisen. Hij wil de heerser van 
het dodenrijk, Pluto, met zijn zang 
mild stemmen. Mocht dat niet lukken, 
dan wil hij zelf in het dodenrijk blijven 
om daar dicht bij zijn dode geliefde te 
kunnen zijn. De herders en nimfen 
beklagen het lot van Orpheus.

Derde akte
Speranza, de Hoop, leidt Orpheus naar 
de poort van de onderwereld. In de 
steen boven de ingang staat de volgende 
spreuk: ‘Lasciate ogni speranza voi 
ch’entrate’ (Laat alle hoop varen, u die 
hier binnentreedt). Hier moet Speranza 
omkeren en Orpheus alleen achterla-
ten. Binnen treft hij Charon, de boots-
man die de dode zielen over de Lethe, 
de rivier der vergetelheid, moet zetten. 
Levenden mag hij niet naar de onder-
wereld overzetten. Het lukt Orpheus 
om met zijn hartverscheurende klaag-
zang Charon in slaap te sussen. Hij kan 
nu zelf naar de overkant varen.

Vierde akte
De echtgenote van Pluto, Proserpina, is 
door de zang van Orpheus zo ontroerd 
geraakt, dat zij haar man smeekt om 
Eurydice aan hem mee te geven. Pluto 
kan zich niet onttrekken aan deze 
smeekbede, maar stelt wel een voor-
waarde: Orpheus mag Eurydice op zijn 
tocht naar de bovenwereld niet aankij-
ken, anders zal hij haar voorgoed 
verliezen. Terwijl hij het godenpaar van 
de onderwereld nog aan het bedanken 

LA FAVOLA D’ORFEO

In een mythische tijd, ergens in Thracië

Proloog
De Muziek, voor wie geen enkel oor 
ongevoelig kan zijn, nodigt het illustere 
publiek uit tot het luisteren naar de 
fabel van Orpheus. Zijn zang kon de 
wilde beesten temmen en zelfs de 
Onderwereld overwinnen.

Eerste akte
Herders en nimfen vieren het huwelijk 
van Orpheus en Eurydice. Zij vragen 
Orpheus een lied te zingen dat zijn 
geluk uitdrukt. Hij prijst de dag waarop 
Eurydice zijn hart veroverde en roept 
de zon op getuige te zijn van zijn 
voorspoed. Eurydice roept op haar 
beurt Amor aan als deelgenoot van 
haar geluk. De herders vragen het 
liefdespaar vervolgens om in de tempel 
hun verbinding te laten zegenen door 
de god, opdat hun geluk eeuwig zal 
zijn.

Tweede akte
Orpheus en de herders hebben tijdens 
het hete middaguur verkoeling gevon-
den in een bosschage. Hij mijmert over 
zijn vroegere klaagliederen, die hij 
zong toen Eurydice zijn liefde nog niet 
beantwoordde, en hij begeleidt zichzelf 
daarbij op zijn lier. Nu kan hij alleen 
maar vrolijke liederen zingen. Plots 
verschijnt de boodschapster, die Or-
pheus vertelt dat Eurydice door een 
slang werd gebeten en dat alle tover-
spreuken haar niet meer konden 
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Abraham van den Hecken, Orpheus in de onderwereld (ca 1620-1655) 
coll. Rijksmuseum, Amsterdam



12 13Leonardo García Alarcón 
Na een pianostudie in Argentinië 
verhuisde Leonardo García Alarcón in 
1997 naar Europa en studeerde klave-
cimbel aan het conservatorium in 
Genève bij Christiane Jaccottet. Hij is 
nu zowel Argentijns als Zwitsers staats-
burger. Onder de vleugels van Gabriel 
Garrido betrad hij het pad van de 
barok. Zo’n tien jaar geleden richtte hij 
Cappella Mediterranea op, en kort 
daarna het Millenium Orchestra, dat hij 
grondvestte als begeleider van het 
Chœur de Chambre de Namur, waarvan 
Alarcón in 2021 de artistiek directeur 
wordt. Hij verdeelt zijn tijd tussen 
Genève, Frankrijk (o.a. als trouwe gast 
van het Festival van Ambronay, en sinds 
2018, als artist in residence van de 
Opera de Dijon), en België, al reist hij 
soms nog af naar zijn Zuid-Amerikaan-
se geboortegrond. Minder bekend 
repertoire blies hij nieuw leven in. Hij 
dirigeerde opera’s van Cavalli (Eliogabalo 
bij de opening van het Parijse seizoen 
in 2016, Il Giasone in Genève en Erismena 
bij het Festival van Aix-en-Provence in 
2017), Francesco Sacrati en Antonio 
Draghi (beide in Dijon), maar ook 
Spaans repertoire en Monteverdi’s Orfeo 
(Staatsoper Berlin). In september 2019 
dirigeerde hij Les indes galantes van 
Rameau tijdens het feest ter ere van de 
350 jaar Opéra de Paris en de Académie 
Royale de Musique. In december 2019 
dirigeerde hij hetzelfde werk in een 
andere regie in het Grand Théâtre de 
Genève. Tijdens het seizoen 2019-2020 
is hij tevens in residentie in het audito-
rium van Radio France, waar hij een 

serie concerten brengt. Aanvang 2020 
dirigeert hij o.a. Alcina van Händel in 
Nancy, en nadien in Dijon, en in de 
zomer van 2020 vinden we hem terug 
in Aix-en-Provence, met zijn Cappella 
Mediterranea, voor een nieuwe produc-
tie van Monteverdi’s L’incoronazione di 
Poppea. In juni 2019 werd Leonardo 
García Alarcón door de Franse regering 
benoemd tot ‘Chevalier des Arts et des 
Lettres.
Eerder in de Matinee: Händel Acis and 
Galatea (2013), Falvetti Il diluvio universale 
(2015), Falvetti Il dialogo del Nabucco 
(2017), werken van Giorgi en Colonna 
(2019)

Valerio Contaldo
De in Italië geboren en in Zwitserland 
opgegroeide tenor Valerio Contaldo 
studeerde gitaar en zang en volgde 
masterclasses bij onder andere Christa 
Ludwig. Hij heeft een bijzonder breed 

repertoire opgebouwd; zo vertolkte hij 
de tenorpartij in Ravels L’enfant et les 
sortilèges met de Académie du Festival 
d’Aix en Provence, zong Jupiter in 
Händels Semele in de Opéra de Nice, 
Primo Soldato, Lucano, Familiare 2 en 
Console 2 (L’incoronazione di Poppea) in 
de Opéra national de Paris en was te 
zien in Henri Rabauds Mârouf, Savetier 
du Caire onder dirigent Marc Minkowski 
in de Opéra de Bordeaux en de Parijse 
Opéra Comique. Hij zong de titelrol in 
Monteverdi’s L’Orfeo met Iván Fischer en 
het Budapest Festival Orchestra in 
Boedapest, Vicenza en Genève, Acis en 
Damon in Händels Acis and Galatea met 
Les Musiciens du Louvre in Salzburg, 

Mercurio (Fux’ Dafne 
in Lauro) tijdens de 
Steirische Festspiele 
en tourde door 
China met Concerto 
Italiano en Rinaldo 
Alessandrini.
Eerder in de Matinee: 
werken van Giorgi en 
Colonna (2019)

Mariana Flores
Sopraan Mariana 
Flores studeerde in 
haar geboorteland 
Argentinië en aan 
de Schola Cantorum 
Basiliensis. Ze zingt 
met name barokre-
pertoire, en vertolk-
te (hoofd-)rollen in 

onder andere Cavalli’s Elena (o.a. Festi-
val d’Aix-en-Provence, Opéra de Lille, 

Gulbenkian Foundation Lissabon, 
Angers Nantes Opéra), Eliogabalo (Opéra 
national de Paris, De Nationale Opera 
Amsterdam) en Giasone (Grand Théâtre 
de Genève, Opéra Royal de Versailles). 
Ze zong Purcells Dido and Aeneas in het 
Grand Théâtre de Genève, Cavalli’s 
Egisto in de Opéra Comique in Parijs en 
de Opéra de Rouen Normandie, Vival-
di’s Motezuma in het Teatro de la Ciudad 
de México, en was als Tétis te zien in de 
wereldpremière van Antonio Draghi’s El 
Prometeo in de Opéra de Dijon, waar ze 
ook aantrad als Deidamia in Sacrati’s La 
finta pazza. Flores werkte intensief met 
dirigent Leonardo García Alarcón, maar 
ook met John Eliot Gardiner (o.a. in 
Carnegie Hall New York, Kennedy 
Center Washington), Christina Pluhar, 
Vincent Dumestre, Teodor Currentzis 
en Gabriel Garrido.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il diluvio 
universale (2015), werken van Giorgi en 
Colonna (2019)

Giuseppina Bridelli 
De Italiaanse mezzo Giuseppina Bridelli 
studeerde aan het 
Conservatorium 
van Piacenza en 
debuteerde al op 
haar 21e in Mozarts 
Così fan tutte onder 
dirigent Diego 
Fasolis. Ze zong 
rollen als Corinna 
in Il viaggio a Reims 
tijdens het Rossini 
Opera Festival in Pesaro, Aristeo (Rossi’s 
L’Orfeo) in Nancy, Versailles en Bor-
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14 15baroque en de BarockTage in de Berli-
ner Staatsoper.

Carlo Vistoli
De Italiaanse countertenor Carlo Vistoli 
studeerde aan de conservatoria van 
Sion en Lausanne en is vooral actief als 
oratoriumzanger, met een repertoire 
dat uiteenloopt van Claudio Monteverdi 
tot Frank Martin. Als lid van William 
Christies ensemble Le Jardin des Voix 
reisde hij de hele wereld over, onder 
meer met Händels Messiah, en met 
Christies Les Arts Florissants zong hij 
onder andere Monteverdi’s Selva morale 
(2017). Hij vertolkte de rol van Idrapse 
in Cavalli’s Erismena tijdens het Festival 
d’Aix-en-Provence onder dirigent Leo-
nardo García Alarcón, was te zien als 
Umana Fragilità (Il ritorno d’Ulisse in 
patria) tijdens de 
Salzburger Fest-
spiele, en als 
Ruggiero in Vival-
di’s Orlando furioso 
in Teatro la Fenice 
in Venetië. Als 
Narciso in Händels 
Agrippina stond hij 
in Teatro Real 
Madrid, het Gran 
Teatre del Liceu, Théâtre des Champs-
Elysées en het Barbican Centre in 
Londen. Vistoli werkte met dirigenten 
als Marc Minkowski en Rinaldo Alessan-
drini en maakte meerdere cd-opnames.
Eerder in de Matinee: werken van Giorgi 
en Colonna (2019), Jommelli Requiem & 
Mozart Requiem (2019)

productie van het Ensemble Elyma van 
Gli amori d’Apollo e di Dafne stond hij 
onder meer in het Brusselse Kaaithea-
ter en de Rotterdamse Schouwburg.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il dialogo 
del Nabucco (2017), Jommelli Requiem & 
Mozart Requiem (2019)

Alessandro Giangrande
De Italiaanse countertenor Alessandro 
Giangrande studeerde aan het Conser-
vatorium van Monopoli en voltooide 
tevens een studie economie aan de 
Universiteit van Bari. Op zijn repertoire 
staan met name Monteverdi-werken; zo 
was hij te zien in de befaamde L’orfeo-
productie van Trisha Brown en René 
Jacobs tijdens het Festival d’Aix en 
Provence, vertolkte de rol van Ottone 
(L’incoronazione di Poppea) tijdens het 

Festival d’Ambronay, 
en stond in Robert 
Carsens productie 
van L’orfeo in de 
Opéra de Lausanne. 
Hij zong Andronico/
Polidarte (Vivaldi’s 
Giustino) tijdens het 
Festival Internatio-
nal d’Opéra Baroque 
de Beaune en in de 

Opéra de Lausanne, en was als Apollo te 
zien in Mozarts Apollo et Hyacinthus in 
het Teatro Litta in Milaan. Giangrande 
is een graag geziene gast op veel gere-
nommeerde festivals, en was onder 
meer te beluisteren tijdens het Utrecht-
se Festival Oude Muziek, Festival 
Sinfonia en Périgord, XXXI Festival 
della Valle d’Itria, Festival Valloire 

regie van Pierre Audi, en vertolkte de 
rol van Seneca (L’incoronazione di Poppea) 
tijdens de Schwetzinger Festspiele, 
waar hij tevens te zien was als Nettuno/
Antinoo in Monteverdi’s Il ritorno 
d’Ulisse in patria. Recentelijk vertolkte 
hij de rol van Capitano in Sacrati’s La 
finta pazza in de Opéra de Dijon en de 
Opéra Royal de Versailles.
Eerder in de Matinee: Jommelli Requiem & 
Mozart Requiem (2019)

Alejandro Meerapfel
De Argentijnse bariton Alejandro 
Meerapfel studeerde aan het Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón in 
Buenos Aires. Hij heeft een breed 
repertoire opgebouwd van operarollen, 
Lieder en oratoria. In het Teatro Colón 
in Buenos Aires vertolkte hij rollen als 
Don Fernando 
(Beethovens Fidelio), 
Rodrigo (Don Carlo), 
Ricardo (Bellini’s 
I Puritani), Brétigny 
(Massenets Manon), 
Peter (Hänsel und 
Gretel), Schaunard 
(La bohème) en 
Polizeikommissar 
(Der Rosenkavalier). 
Bij de Opera Obliqua Stand de Moutier 
zong hij Achilla (Händels Giulio Cesare in 
Egitto), Giorgio Germont (La traviata) en 
Guglielmo (Così fan tutte), een rol die hij 
ook vertolkte in het Théâtre du Passage 
in Neuchâtel. In het Teatro Argentino 
de La Plata was hij te zien als Le comte 
Capulet (Gounods Roméo et Juliette) en 
Roucher (Andrea Chénier). Met een 

deaux, Ernesto in Haydns Il mondo della 
luna in de Opéra Monte-Carlo, Cheru-
bino (Le nozze di Figaro) in het Teatro di 
San Carlo in Napels en de Malmö 
Opera, en ging met Cappella Mediterra-
nea op wereldtournee als La messagie-
ra. Ze vertolkte de rol van Nerone in 
Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea en 
van Penelope in Il ritorno d’Ulisse in 
patria tijdens de Schwetzinger Festspie-
le, stond in La clemenza di Tito in een 
regie van Willy Decker in de Maggio 
Musicale Fiorentino, zong Flora (La 
traviata) in het Teatro di San Carlo en 
Deianira (Ercole Amante) in de Parijse 
Opéra Comique en de Opéra de Versail-
les.

Salvo Vitale
De Italiaanse bas Salvo Vitale studeerde 

in Milaan en volgde 
masterclasses bij 
Alan Curtis. Hij 
heeft een enorm 
breed repertoire 
opgebouwd met 
madrigalen, canta-
tes, oratoria en 
barokopera’s, en 
geniet vooral 
bekendheid om zijn 

vertolking van het Monteverdi-repertoi-
re, dat hij zong in grote operahuizen en 
concertzalen als het Teatro alla Scala in 
Milaan, Teatro Colón in Buenos Aires, 
Theater an der Wien in Wenen, Carne-
gie Hall in New York en de Opera City 
Hall in Tokio. Hij was als Furore/Caron-
te te zien in Stefano Landi’s La morte 
d’Orfeo bij De Nationale Opera in een 
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16 17voor de uitvoering van de muzikale 
erfenis van zijn ‘geboorteregio’, met 
concerten en registraties gewijd aan de 
muziek van Lassus, Rogier, Hayne, Du 
Mont, Fiocco, Gossec, Grétry en meer. 
Het repertoire reikt van de middeleeu-
wen tot nu, waaronder het grote koor-
repertoire. Het koor werkte samen met 
dirigenten als als Ottavio Dantone, 
Peter Phillips, Christophe Rousset, 
Jean-Christophe Spinosi, Jérémie Rohrer 
en Richard Egarr. In 2010 werd Leonar-
do García Alarcón de artistieke leiding 
toevertrouwd. In 2016 nam het Chœur 
de Chambre de Namur voor het eerst 
deel aan een scenische opera-uitvoering 
(Eliogabalo van Cavalli in de Opéra de 
Paris); in 2017 stonden Purcells Dido and 
Aeneas (Luik) en L’Orfeo van Monteverdi 
(tournee) op het programma, in 2018 
onder andere de Grands Motets van Lully, 
de Passio del Venerdi Santo van Gaetano 
Veneziano, de missen en motetten van 
Jacques Arcadelt en het oratorium 
Samson van Händel. In 2019 kwam 
Händels Saul op het repertoire (Namen, 
Beaune), Isis van Lully (Beaune, Parijs en 
Versailles), Les indes galantes van Rameau 
(Parijs), maar ook het nieuwe werk 
Goethes Fragmente van de Belgische 
componist Michel Fourgon.
Het Chœur de Chambre de Namur geniet de 
steun van de FWB (dienst Muziek en Dans), 
van de Nationale Loterij en de Stad en de 
Provincie Namen. 
Eerder in de Matinee: Falvetti Il diluvio 
universale (2015), Falvetti Il dialogo del 
Nabucco (2017), werken van Giorgi en 
Colonna (2019)

theater en dans wordt gecombineerd. 
Cappella Mediterranea speelde in zalen 
als het Théâtre du Châtelet in Parijs, 
het Château de Versailles, het Konzert-
haus in Wenen, het Concertgebouw in 
Amsterdam, Carnegie Hall in New York 
en Teatro Colón in Buenos Aires. Met 
Elena van Cavalli op het Festival d’Aix-
en-Provence in 2013 behaalde het zijn 
eerste succes op operagebied. Operapro-
ducties volgen elkaar sindsdien op: 
Händels Alcina (2016) en Cavalli’s Il 
Giasone (2017) voor Opéra de Nations en 
het Grand Théâtre de Genève, en 
Charpentiers Medée en Les indes galantes 
in het in 2019 net gerestaureerde 
Théâtre de Genève. Cavalli’s Eliogabalo 
klonk in de Opéra national de Paris 
(2016) en bij De Nationale Opera in 
Amsterdam (2017), diens Erismena in 
Aix-en-Provence en bij de Opéra Royal 
de Versailles in 2017. Sinds 2018 brengt 
het ensemble in de Opéra de Dijon een 
reeks opvoeringen van onuitgegeven 
werken, zoals El Prometeo van Antonio 
Draghi of La finta pazza van Francesco 
Sacrati.
Cappella Mediterranea wordt gesteund door 
het Ministère de la Culture et de la Commu-
nication - DRAC Auvergne Rhône-Alpes -, de 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de stad Genève 
en een privé-stichting in die stad.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il diluvio 
universale (2015), Falvetti Il dialogo del 
Nabucco (2017), werken van Giorgi en 
Colonna (2019)

Chœur de Chambre de Namur
Sinds zijn oprichting in 1987 werpt het 
Chœur de Chambre de Namur zich op 

van Plutone in Monteverdi’s L’Orfeo 
tijdens het London Festival of Baroque 
Music, in het Auditorio Nacional de 
Música in Madrid en tijdens de Barock-
tage Melk, en debuteerde als Seneca 
(L’incoronazione di Poppea) tijdens de Tage 
Alter Musik in Herne. Hij werkte veel-
vuldig met het Zwitserse Orchestra e 
Coro della Radio Svizzera, onder meer 
als solist in de opera Agnese van Paër, 
Cossini’s Vespers en Cavalli’s Ercole 
amante. Hij zong muziek van Gavin 
Bryars met het ensemble Vox Altera, 
vertolkte Stravinsky’s Les noces, was 
Pilatus in Facchinetti’s Passio Christi, 
Superman in Luca Mosca’s Mr Me en 
zong Gesualdo considered as a murderer 
van Luca Francesconi. Bellotto werkte 
met dirigenten als Gustav Leonhardt, 
Diego Fasolis en Claudio Cavina.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il diluvio 
universale (2015), Falvetti Il dialogo de 
Nabucco (2017),
Händel Dixit Dominus HWV 232 (2019)

Cappella Mediterranea
Cappella Mediterranea werd in 2005 
opgericht door Leonardo García Alar-
cón. Zoals de naam aangeeft, richtte 
het ensemble zich oorspronkelijk op de 
muziek uit het Middellandse-Zee gebied, 
maar het tracht ook de barokmuziek 
van Latijns Amerika op een nieuwe 
manier te benaderen. Inmiddels heeft 
het repertoire zich verbreed en zijn er 
ruim 45 concerten per jaar. Speerpun-
ten zijn het madrigaal, het meerstem-
mige motet en de opera, waarbij dik-
wijls vergeten werken op het 
programma staan, of de muziek met 

Nicholas Scott
De Britse tenor Nicholas Scott studeer-
de aan de Royal Academy of Music in 
Londen. Als lid van William Christies 
ensemble Le Jardin des Voix reisde hij 
de hele wereld over en stond in grote 
zalen als het Sydney Opera House en 
het Lincoln Center in New York. Hij was 
in Opernhaus Zürich te zien in King 
Arthur en keerde er terug als Parque in 
Rameaus Hippolyte et Aricie onder de 
baton van Emmanuelle Haïm. Hij zong 
Händels Acis and Galatea met Damien 
Guillon en Le Banquet Céleste, de 
Messiah met Laurence Cummings en het 
Bournemouth Symphony Orchestra, 
Charpentiers La descente d’Orphée aux 
enfers met Sébastien Daucé, en Monte-
verdi’s Selva Morale met Les Arts Floris-
sants. Hij vertolkte de partijen van 

Arbas/La Nourrice 
in Lully’s Cadmus et 
Hermione in de 
Opéra Royal de 
Versailles en stond 
als Thespis/Mercure 
in Rameaus Platée 
in het Théâtre des 
Champs-Elysées in 
Parijs.

Matteo Bellotto
De Italiaanse bas 
Matteo Bellotto 
studeerde aan de 
conservatoria van 
Bologna en Modena 
en zingt met name 
barokrepertoire. Zo 
vertolkte hij de rol 
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18 19EERSTE VIOOL
Girolamo Bottiglieri
Sue-Ying Koang

TWEEDE VIOOL
Stéphanie De Failly
Jorlen Vega Garcia

ALTVIOOL
Lola Fernandez
Martine Schnorhk

BAROKTROMBONE
Aurélien Honore
Miguel Tantos Sevillano
Fabien Cherrier
Jean-Noël Gamet
Adrian France 

ZINK, BLOKFLUIT
Rodrigo Calveyra

TROMPET, ZINK
Gustavo Gargiulo

continuo  
VIOLA DA GAMBA

Margaux Blanchard
Ronald Martin Alonso

CELLO
Oleguer Aymami Busque

DULCIAAN
Mélanie Marie Anne Flahaut

KLAVECIMBEL, ORGEL
Jacopo Raffaele

THEORBE, GITAAR, SLAGWERK
Quito Gato

AARTSLUIT, GITAAR
Monica Pustilnik

HARP
Marie Bournisien

ORGEL, BLOKFLUIT
Ariel Rychter

CONTRABAS
Eric Mathot

EERSTE SOPRAAN 
Elke Janssens
Marine Lafdal-Franc
Estelle Lefort
Amélie Renglet

TWEEDE SOPRAAN
Julie Calbete
Camille Hubert
Caroline Villain

COUNTERTENOR
Matthieu Peyregne
Marcio Soares Holanda
Jérôme Vavasseur

TENOR
Thibaut Lenearts
Renaud Tripathi
Frederico Projecto

BAS-BARITON
Sergio Ladu
Jean-Marie Marchal
Philippe Favette
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N zaterdag 18 januari, 14.15-ca 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie gok & friends-3

BACH+TWEE EEUWEN: 
STRAVINSKY, BERG 
EN MASCAGNI

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Andrea Battistoni dirigent
Klaas Stok koordirigent

Ilya Gringolts viool
Helena Rasker alt
Sergey Romanovsky tenor
Amartuvshin Enkhbat bariton

Stravinsky Requiem canticles
Berg Vioolconcert ‘Dem Andenken 
eines Engels’
Mascagni Messa di gloria

Ceci n’est pas Bach. Maar de meest 
favoriete componist aller tijden drukt 
wel zijn stempel op het werk van 
Stravinsky, Berg en zelfs Mascagni.

‘Requiems’ van Stravinsky en Berg
De geest van Johann Sebastian Bach 
waart rond in dit programma, dat 
bestaat uit twee vermomde requiems 
en een missa solemnis. In zijn Requiem 
canticles fileert Igor Stravinsky de 
requiemtekst tot een handvol zangen 
van een paar minuten, geflankeerd 
door sobere instrumentale commenta-
ren. Muziek die in haar strengheid naar 
de meester van de Kunst der Fuge lijkt te 
verwijzen. Stravinsky was 84 toen hij 
het werk voltooide, en vijf jaar later 
werd het in Venetië op zijn begrafenis 
gespeeld.
Alban Berg schreef een requiem voor de 
achttienjarige Manon Gropius, ver-
momd als vioolconcert: Dem Andenken 
eines Engels. In het laatste deel citeert hij 
Bach noot voor noot: ‘Es ist genug’.

Tóch ook Bach bij Mascagni
Pietro Mascagni was 27 toen hij het 
grootste succes van zijn carrière boekte 
met Cavalleria rusticana. Tegelijkertijd 
werkte hij aan een grote mis, en dat 
werk is net zo theatraal als zijn opera. 
Maar hier en daar duikt onverhoeds de 
geest van Bach op: in het Paaskoor van 
de opera en in het intermezzo voor 
viool van de mis.
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20 zaterdag 25 januari, 14.15-ca 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie rfo & friends i-3

VALERY GERGIEV 
DIRIGEERT 
SJOSTAKOVITSJ

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Valery Gergiev dirigent

Gautier Capuçon cello

Rossini Ouverture Guillaume Tell
Sjostakovitsj Eerste celloconcert
Sjostakovitsj Vijftiende symfonie

Sjostakovitsj kende zijn Rossini. Valery 
Gergiev vertelt hoe de late werken van 
de Sovjet-Russische componist en zijn 
Italiaanse collega met elkaar verweven 
zijn.

Sjostakovitsj-specialist Gergiev
Sjostakovitsj schopt met zijn opera Lady 
Macbeth vadertje Stalin tegen de sche-
nen. Vervolgens zit hij nachtenlang met 
een koffertje bij de lift te wachten: hij 
vreest dat de geheime dienst ieder 
moment op zijn deur kan bonzen. In 
een poging de apparatsjiks tevreden te 
stellen, produceert hij de ene na de 
andere symfonie. Maar zijn ware 
gevoelens drukte hij uit in zijn strijk-
kwartetten.
Pas in zijn laatste drie symfonieën laat 
hij ons zijn echte gezicht zien, ontdaan 
van alle ideologische pathos. In zijn 
Eerste celloconcert uit 1959, geschreven 
voor Mstislav Rostropovitsj, drijft hij in 
de finale venijnig de spot met de Geor-
giër Stalin door een bekend Georgisch 
volksliedje te verhaspelen.
Valery Gergiev kent het werk van 
Dmitri Sjostakovitsj van binnen en van 
buiten. Niet alleen de symfonieën en 
concerten, maar ook de opera’s, vocale 
werken en de verplichte propaganda-
stukken. 

Van Rossini’s Guillaume Tell tot 
achtervolgingsscène
Sjostakovitsj speelde als teenager piano 
in de bioscoop, als begeleider van 
stomme films. Honderden keren moet 
hij bij een achtervolgingsscène het 
marsje uit de ouverture tot Rossini’s 
Guillaume Tell, en bij verdriet Siegfrieds 
treurmars van Wagner hebben ge-
speeld. In zijn Vijftiende (en laatste) 
symfonie duiken die jeugdherinnerin-
gen ineens weer op. Fascinerend.
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