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Stravinsky – Requiem Canticles
De compositie van een requiem confronteert de maker vroeg of 
laat met zijn eigen sterfelijkheid. En is het bovendien niet de 
goden verzoeken, denkend aan de jonge Mozart die tijdens het 
schrijven ziek werd en stierf voordat hij zijn requiem kon 
voltooien? Net als Mozart schreef Igor Stravinsky zijn Requiem 
Canticles op verzoek van een nabestaande, de aan de Princeton 
University verbonden kunstverzamelaar Charles Seeger wiens 
moeder was overleden. Zelf was Stravinsky op dat moment al 
dik in de tachtig, en hij realiseerde zich dus maar al te goed dat 
zijn eigen einde ook nabij kon zijn. Hoewel hij na de première 
in 1966 nog een kleine vijf jaar zou leven, vormden de Requiem 
Canticles daadwerkelijk zijn laatste grote opus, en een passende 
afsluiting van zijn immense en uiterst diverse oeuvre. Het werk 
klonk niet alleen in een balletvoorstelling van George Balan-
chine ter nagedachtenis aan Martin Luther King in 1968, maar 
ook tijdens Stravinsky’s eigen begrafenis in Venetië in 1971.   
Bijzonder – en tegelijkertijd typisch stravinskiaans – is de wijze 
waarop de componist in zijn Requiem Canticles een eeuwenoud 
genre vol tradities met twintigste-eeuwse avant-gardistische 
compositietechnieken vermengt. De belangrijkste inspiratie-
bron voor dit stuk vormt de twaalftoonstechniek van Schön-
berg, Berg en Webern. Dat is opmerkelijk, want de relatie 
tussen de Tweede Weense School en Stravinsky was decennia-
lang moeizaam geweest. Schönberg noemde Stravinsky ooit 
schertsend “de kleine Modernsky” en beschouwde diens neo-
klassieke aanpak als regressief, terwijl Stravinsky zijn Oosten-
rijkse collega “meer als een chemicus dan als een kunstenaar” 
zag. Op hoge leeftijd leerde Stravinsky – dankzij dirigent, 
componist en persoonlijke ‘amanuensis’ Robert Craft – de 
twaalftoonsmuziek voor het eerst daadwerkelijk kennen en 
waarderen, waarna hij het procedé ook zelf begon toe te passen. 
Stravinsky werkt in de Requiem Canticles tamelijk strikt met 
twaalftoonsreeksen, maar slaagt er toch in om die techniek 
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Tussen de instrumentale delen in plaatst Stravinsky twee 
drieluiken met teksten uit de requiemmis, gezongen door 
solo-bas (IV. ‘Tuba mirum’), solo-alt (VI. ‘Lacrimosa’) en koor. Het 
zijn uiterst korte delen, waarin de componist het grootste 
gedeelte van de liturgie weglaat. Die aforistische aanpak wordt 
vaak met de compositiestijl van Anton (von) Webern in verband 
gebracht, al is die bondigheid überhaupt een kenmerk van de 
Tweede Weense School (denk bijvoorbeeld aan de ansichtkaar-
tenpoëzie van Alban Bergs Altenberg-Lieder). De minimalistische 
aanpak van Stravinsky blijkt ook uit de kleine orkestbezetting, 
zeker vergeleken met de vaak tamelijk melodramatische en 
megalomane aanpak van andere requiems, zoals die van Ber-
lioz (Grande messe de morts, 1837) of Verdi (1871). In het ‘Tuba 
mirum’ klinken ook bij Stravinsky het gebruikelijke koper en 
de bazuinachtige zanglijnen van de bassolist, maar de muziek 
blijft binnen de bescheiden dynamische bandbreedte van het 
geheel. Uiteindelijk ontlenen de Requiem Canticles hun expres-
sieve kracht niet aan het grote gebaar, maar aan de kernachtige 
muzikale ideeën en het razende tempo waarin alle stadia van 
een gebruikelijke requiemmis doorlopen worden.                    

Berg – Vioolconcert ‘dem Andenken eines Engels‘
Hoewel Alban Bergs Vioolconcert (1935) strikt gezien geen requi-
em is, wordt het stuk symbolisch wel vaak als zodanig be-
schouwd. En ook Berg werd uiteindelijk slachtoffer van het 
‘spook van Mozart’: de componist slaagde er weliswaar in om 
zijn ‘requiem’ te voltooien, maar stierf vóór de première op 

typisch-stravinskiaans te laten klinken, en onderweg ook nog 
naar vele andere, historische muziekstijlen te verwijzen. Dat 
typisch-stravinskiaanse zit hem bijvoorbeeld in het gebruik van 
bewegelijke klankvelden, maar ook in de markante ritmes, die 
een veel sterkere puls hebben dan in de muziek van Schönberg, 
Berg of Webern gebruikelijk is. Wat ook opvalt, is dat samen-
klanken in de Requiem Canticles minder als tijdelijke raakpunten 
van individueel opererende melodische lijnen klinken. Ze 
worden daarentegen verticaler ingezet, meer als akkoorden in 
traditionele zin.       
De Requiem Canticles bestaan uit negen delen, waarvan de 
instrumentale delen – Praeludium (I), Interludium (V) en Postlu-
dium (IX) – de ankerpunten vormen. Elk instrumentaal deel 
wordt gedomineerd door een bepaalde orkestkleur. In het 
Interludium horen we strijkers, met klaaglijke, schurende 
melodieën tegen de achtergrond van felle, repetitieve strijkers-
akkoorden – een soort miniatuurversie van Stravinsky’s be-
roemde Sacre-akkoorden. In het Interludium regeren de blazers 
en klinkt een trage processie. Het afsluitende ‘Postludium’ is 
opnieuw repetitief, met overwegend slagwerk: naast drie 
‘doodsakkoorden’ (Robert Craft) voor fluiten, hoorn, piano en 
harp klinkt het gelui van een doodsklok die langzaam uitsterft, 
waarna Stravinsky de muziek twaalf maten laat zwijgen. In Het 
apollinische uurwerk (1983) tonen Louis Andriessen en Elmer 
Schönberger aan dat die twaalf maten stilte onderdeel uitma-
ken van een muzikale symbolisering van Christus’ kruis, zo 
ingenieus dat Bach er zijn hoed voor zou afnemen.   

Alban Berg (l), Manon 
en Walter Gropius.

op de pagina 
hiernaast: George 
Balanchine en Igor 
Stravinsky in New 
York, jaren zestig
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6 7lijk over een verboden liefde tussen een jong paar, en Berg had 
zelf op achttienjarige leeftijd een kind verwekt met een dienst-
meisje. 
Het tweede deel opent met een virtuoze cadens, en het orkest 
neemt die stormachtige muziek op onheilspellende wijze over. 
De ‘doodsstrijd’ bereikt een hoogtepunt, waarna plotseling – 
plechtig en sereen – de koraalmelodie ‘Es ist genug’ in de 
soloviool klinkt, met orgelachtige harmonisaties in de houtbla-
zers. Deze melodie is vooral bekend door Bachs gebruik ervan 
in zijn cantate O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 60). De invoeging 
van een Bach-koraal was hoogstwaarschijnlijk een formele eis 
van opdrachtgever Krasner, maar deze tekst paste uiteraard 
wonderwel in Bergs programma. Vanaf het 
koraalcitaat volgt de etherische, overwegend 
tonale afsluiting van het stuk, waarin ook het 
Karinthische volksliedje in een melancholi-
sche, trage versie terugkeert. Onder begelei-
ding van de harp stijgt de soloviool naar het 
hoogst mogelijke register, richting het eeu-
wige leven. 
Bergs combinatie van twaalftoonsmuziek met 
nostalgische tonale fragmenten is tamelijk 
uniek en dramatisch zeer effectief, maar bleef 
niet onomstreden. Een jonge Pierre Boulez 
sprak in 1948 weliswaar zijn waardering uit 
voor Bergs vermogen om Bach-muziek in een 
twaalftoonscompositie te integreren, maar beschouwde het 
tegelijkertijd als regressief: twaalftoonsmuziek diende immers 
het pad richting het nog rigoureuzere serialisme te effenen, in 
plaats van terug te grijpen op klanken uit het verleden. Tegelij-
kertijd zal menigeen de geleidelijke ontwikkeling binnen het 
stuk – van venijnige twaalftoonsmuziek naar hemelse tonale 
klanken – ook voor zijn eigen luistergenot als een verlossing 
ervaren. Gooit de twaalftoonscomponist Berg daarmee niet zijn 
eigen glazen in? Voor radicale modernisten misschien wel, 
maar daar valt tegenin te brengen dat hij de atonaliteit een 
duidelijke dramatische functie geeft, en haar daarmee des te 
‘aanhoorbaarder’ maakt, ook voor mensen die normaal gespro-
ken met een grote boog om de Tweede Weense School heen 
lopen. De immense populariteit van het Vioolconcert heeft dat 

vijftigjarige leeftijd. In zijn laatste levensjaar was Berg druk 
met de compositie van zijn tweede opera Lulu, die pas jaren na 
zijn dood door Friedrich Cerha voltooid zou worden. Lulu was 
een gigantisch werk, en Berg componeerde doorgaans secuur 
en langzaam, waardoor het niet erg opschoot. Door de econo-
mische crisis en de kritische houding van de nazi’s ten aanzien 
van twaalftoonsmuziek zat Berg bovendien financieel aan de 
grond. Daarnaast leed de componist in toenemende mate aan 
ademhalingsziektes en allerhande abcessen, kwalen die hem 
uiteindelijk fataal zouden worden. 
Hoewel Bergs prioriteit bij de voltooiing van Lulu lag, kon hij de 
opdracht voor een soloconcert van een jonge Amerikaanse 
violist, Louis Krasner, moeilijk weigeren. Hij ging braaf aan de 
slag, maar raakte pas werkelijk geïnspireerd door het tragische 
overlijden van Manon Gropius, de achttienjarige dochter van 
architect Walter Gropius en Alma Mahler. Plotseling had Berg 
de programmatische impuls die hem tot dan toe ontbrak, en hij 
ontwierp het stuk als een verklanking van Manons leven, fatale 
ziekte en verlossing door de dood. Berg schreef zijn vioolcon-
cert ‘ter nagedachtenis aan een engel’ uiteindelijk in amper zes 
weken tijd: extreem snel voor een dermate complex werk, zeker 
gezien zijn gebruikelijke componeertempo. 
Alban Berg was weliswaar een exponent van de atonale twaalf-
toonsmuziek, maar slaagde er steevast in om muziek te schrij-
ven vol laatromantische gloed en nostalgie. Dat geldt bij uitstek 
voor zijn Vioolconcert. Het toonmateriaal van het stuk is welis-
waar gebaseerd op een twaalftoonsreeks, maar deze reeks is 
grotendeels opgebouwd uit tertsen, waardoor het makkelijker 
is om conventionele, tonale samenklanken te creëren. Berg 
introduceert de reeks in de openingsmaten, waarbij de solo-
viool met open snaren de tonen g, d, a en e speelt. Het is een 
kinderlijk eenvoudig, maar betoverend effect. Het verdere 
verloop van het eerste deel – Berg ontwierp het concert in twee 
delen – is verre van eenvoudig. Een felle, atonale rapsodie 
wordt tijdelijk verzacht door flarden Weense wals en tegen het 
einde van het deel klinkt een pittoresk Karinthisch volksliedje. 
Binnen het ‘narratief’ van het concert lijkt het liedje te verwij-
zen naar de levensvreugde van de veel te jong overleden Ma-
non. Tegelijkertijd heeft de tekst van het liedje mogelijk ook 
een autobiografische angel. De tekst van het liedje gaat name-

Bergs vloeiende combinatie 
van muzikale stijlen 
regressief? Eigenlijk was 
Berg zijn tijd ver vooruit.



8 9karakteristieke muzikale idee: pendelakkoorden met een 
dalende melodie in de hoge houtblazers. Afgezien van de grote 
stilistische overeenkomsten tussen de muziek van Cavalleria 
rusticana en de Messa di Gloria zijn er ook citaten die op een 
intertekstueel verband zouden kunnen duiden. De melodie van 
de tenorsolist op de woorden ‘Ex Maria virginae’ uit het ‘Et 
incarnatus est’ komt overeen met de melodie waarop Turiddu 
in de opera aan zijn rivaal Alfio uitlegt dat hij zich niet zal 
laten afslachten in hun duel, omdat hij Santuzza niet alleen 
kan achterlaten. Mogelijk legde Mascagni hiermee een link 
tussen het karakter van de vrome Santuzza en de Heilige 
Maagd. 
Na dit Cavalleria-‘citaat’ volgt de meest onheilspellende en 
overweldigende passage uit het stuk: op een verminderd-
septiem akkoord zingt het mannenkoor fortissimo de woorden 
‘Crucifixus’, begeleid door oorverdovende slagen op de tamtam 
grave. Mogelijk liet Mascagni zich er door inspireren voor de 
spectaculaire opkomst van de woedende oom Bonzo in Puc-
cini’s Madama Butterfly (1904). Na dit duistere hoogtepunt richt 
de muziek zich vanaf het ‘Et resurrexit’ weer op. Daarbij 
integreert Mascagni in de ‘Elevazione’ nog een sereen minia-
tuur-vioolconcert, waarin de melodie van het daaropvolgende 
‘Benedictus’ sierlijk omspeeld wordt. Net als Stravinsky en Berg 
laat Mascagni de muziek in het afsluitende ‘Agnus Dei’ lang-
zaam wegsterven.  
Hoewel Mascagni de Messa di Gloria al enkele keren uitgevoerd 
had met een jeugdorkest uit zijn toenmalige woonplaats 
Cerignola, trad hij er pas werkelijk mee in de openbaarheid 
tijdens een uitvoering in de kathedraal van Orvieto in 1891. 
Deze uitvoering stond in het kader van het zeshonderdjarige 
bestaan van de kerk en trok maar liefst 6000 bezoekers, die zo 
enthousiast waren dat ze de mis herhaaldelijk onderbraken 
met hun applaus. Mascagni’s mis nestelde zich in de daaropvol-
gende jaren niet in het toch al beperkte liturgische standaard-
repertoire. Net als zijn overige opera’s kon het stuk nooit 
volledig uit de schaduw van Cavalleria rusticana treden. Deze 
uitvoering biedt echter een mooie gelegenheid om te ontdek-
ken dat Mascagni veel meer dan een one hit wonder was. 

Kasper van Kooten

dubbel en dwars bewezen. Bovendien leek de vloeiende combi-
natie van muzikale stijlen in 1948 misschien nog regressief, 
maar is die in de afgelopen decennia juist een bron van muzi-
kale vernieuwing gebleken. In dat opzicht was Berg zijn tijd 
eigenlijk ver vooruit.                     

Mascagni – Messa di Gloria 
In tegenstelling tot de overige vandaag gespeelde componisten 
schreef Pietro Mascagni zijn Messa di Gloria aan het begin van 
zijn leven. Dat past in zekere zin in de Italiaanse traditie om 
aan het begin van je carrière kerkmuziek te schrijven. Die 
kerkmuziek biedt de mogelijkheid om traditionele, ‘academi-
sche’ technieken te ontwikkelen, maar dient ook als opstapje 
naar de opera, als oefenterrein voor muzikaal effect. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor Mascagni’s tijd-, studie- en kamergenoot 
Giacomo Puccini, die in 1880 een Messa componeerde die 
tegenwoordig als Messa di Gloria bekend staat. Waar Puccini zijn 
eerste opera Le Villi pas enkele jaren later, in 1883, voltooide, 
schreef Mascagni zijn Messa di Gloria voor tenor, bariton, koor 
en orkest parallel aan zijn eerste opera Cavalleria rusticana 
(1890). 
Door Cavalleria rusticana werd de toen 26-jarige Mascagni van de 
ene op de andere dag een wereldster. De opera werd allereerst 
een hit dankzij Mascagni’s vermogen om de passie van eenvou-
dige mensen op een directe, ongekunstelde manier te verklan-
ken. Ten tweede slaagde hij erin kerkmuziek op uiterst effec-
tieve wijze in zijn opera in te voegen; het beroemde Paaskoor 
vormt een dramatisch hoogtepunt van het stuk. Die directe 
expressie en soepele vermenging van opera- en kerkmuziek 
horen we ook in de Messa di Gloria terug. In tegenstelling tot 
Puccini’s Messa di Gloria laat Mascagni academische leerstukken 
zoals fuga’s achterwege, ten gunste van eenvoudige, maar des 
te effectievere melodieën.  
Het ‘Kyrie eleison’ (Heer, ontferm u over mij) waar het stuk mee 
opent, klinkt bij Mascagni niet smekend – zoals in veel andere 
missen – maar eerder als een verkoelende bries op een hete 
zomerdag. Het openingsdeel heeft bovendien veel gemeen met 
het beroemde intermezzo uit Cavalleria rusticana. Beide stukken 
ademen dezelfde sfeer. Ze staan in F-groot, hebben een drie-
kwartsmaat, en gebruiken na pakweg tien maten hetzelfde 

Pietro Mascagni
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Verhoor mijn gebed,
moge alle vlees tot u komen.

Deze dag, deze dag van toorn
zal de wereld wegteren tot as,
zoals voorspeld door David en de 
profeten.
Wat een siddering zal er zijn,
wanneer de rechter zal komen,
om alles nauwgezet te wegen.

De trompet, die zijn afschuwelijke klank
verspreidt over de graven des lands
roept allen bijneen voor de soevereine 
macht.

Koning van ontzagwekkende grootsheid,
die vrijelijk degenen redt die te redden 
zijn,
red mij, bron van medelijden!

O, dag vol tranen,
waarop de schuldige mens vanuit de as 
zal herrijzen
om terecht te staan.
O God, wil hem dan sparen.

Genadige Heer Jezus,
geef hen rust. Amen!

Heer, bevrijd mij, van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag, 
wanneer hemel en aarde geschokt 
zullen worden. Wanneer Gij,
met vuur de wereld komt oordelen.
Ik beef, en ik ben bang, voor het oor-
deel dat zal komen, en voor de nade-
rende toorn,
wanneer hemel en aarde geschokt 
zullen worden.
Die dag zal een dag van toorn, van 
rampspoed en ellende zijn, een lange 
en zeer bittere dag.
Verlos mij.

Heer, ontferm u! Christus, ontferm u!
Heer, ontferm u.

Eer aan God in den hoge, en vrede op 
aarde aan de mensen van goede wil.

Wij loven U. Wij zegenen U. Wij aanbid-
den U. Wij verheerlijken U.

Wij zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid.

Heer God, hemelse koning, God, al-
machtige Vader. Heer, eniggeboren 
Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.

REQUIEM CANTICLES

Prelude

Exaudi
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Dies Irae
Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba Mirum
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum
Coget omnes ante thronum

Interlude

Rex Tremendae
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,

Salva me, fons pietatis.

Lacrimosa
Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,

Judicandus homo reus,
Huic ergo parce Deus!

Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.

Libera Me
Libera me Domine, de morte aeterna, in 
die illa tremenda:
Quando coeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per 
ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo, dum 
discussio venerit, atque ventura ira.

Quando coeli movendi sunt et terra.

Dies illa, dies irae, calamitatis et mise-
riae, dies magna et amara valde.

Libera me.

Postlude

MESSA DI GLORIA

Kyrie eleison! Christe eleison!
Kyrie eleison.

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

Laudamus Te, benedicimus Te, adora-
mus Te, glorificamus Te.

Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater 
omnipotens, Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.



12 13Ik geloof in de heilige Geest die Heer is 
en het leven geeft die voortkomt uit de 
Vader en de Zoon; die met de Vader en 
de Zoon tezamen wordt aanbeden en 
verheerlijkt; die gesproken heeft door 
de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke 
en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van 
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de 
doden en het leven van het komend rijk.
Amen.

Heilig, Heilig, Heilig, Heer God der 
Hemelse Machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heer-
lijkheid, Hosanna in den hoge.

Gezegend die komt in de naam van de 
Heer. 

Hosanna in den hoge.

Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt, ontferm U over ons.
Geef ons vrede!

Die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 

Die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt heilig. Gij alleen de 
Heer. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus 
Christus.

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader.
Amen.

Ik geloof in één God, de almachtige 
Vader, Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, enigge-
boren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God 
uit de ware God. Geboren, niet gescha-
pen, één in wezen met de Vader, en 
door wie alles geschapen is. Hij is voor 
ons, mensen, en omwille van ons heil 
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de 
heilige Geest uit de Maagd Maria en is 
mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens 
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: 
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om 
te oordelen levenden en doden en aan 
zijn rijk komt geen einde.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit, qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur: qui locutus 
est per prophetas.

Et (in) unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissio-
nem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, dominus 
Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, 
hosanna in excelsis.

[Elevazione]

Benedictus, qui venit in nomine 
Domini. 

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Dona nobis pacem!

Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. Suscipe deprecationem nostrum, 

qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis.

Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus, Tu solus altissimus, Jesu 
Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 

Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipo-
tentem, factorem coeli et terrae, visibi-
lium omnium et invisibilium.
Credo In unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
verum de Deo vero, genitum non 
factum, consubstantialem Patri, per 
quem omnia facta sunt, qui propter nos 
homines et propter nostram salutem 
descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu sancto ex 
Maria virgine, et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, et ascendit in coelum, sedet 
ad dexteram Dei Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, 
judicare vivos et mortuos, cujus regni 
non erit finis.



14 15Andrea Battistoni
Op zijn 24ste was Andrea Battistoni 
(Verona, 1987) de jongste dirigent die 
ooit in het Milanese Teatro alla Scala 
dirigeerde (Le nozze di Figaro). In de 
periode 2014-2016 was hij eerste gastdi-
rigent in het Teatro Carlo Felice in 
Genua, waar hij ieder jaar twee opera’s 
en twee symfonische producties leidde. 
In 2015 werd hij eerste gastdirigent van 
het Filharmonisch Orkest van Tokyo, 
waar hij in oktober 2016 een aanstelling 
als chef-dirigent kreeg. Verder was 
Battistoni te gast in het Teatro Regio di 
Torino, het Teatro Carlo Felice, La 
Fenice van Venetië, de Deutsche Oper 
Berlin, de Koninklijke Opera in Stock-
holm, de Arena di Verona, de Bayeri-
sche Staatsoper, het Mariinsky Theater 
in Petersburg, de Semperoper in Dres-
den en De Nationale Opera in Amster-
dam (La bohème) en bij orkesten als de 

Filarmonica della Scala, de Accademia 
di Santa Cecilia, het Filharmonisch 
Orkest van Israël en het Staatssymfonie-
orkest van St. Petersburg. Op zijn 
repertoire heeft hij opera’s als Il barbiere 
di Siviglia, Rossini’s Il viaggio a Reims, Il 
matrimonio segreto van Cimarosa, Na-
bucco, Attila, Macbeth, Luisa Miller, Stiffe-
lio, Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Un 
ballo in maschera, La forza del destino, 
Aida, Otello, Falstaff, La bohème, Tosca, 
Madama Butterfly, Turandot, Carmen, 
Adriana Lecouvreur (Cilea), Pagliacci, Iris 
(Mascagni), en Billy Budd. Andrea Bat-
tistoni studeerde in 2006 af als cellist in 
Verona en studeerde vanaf 2004 direc-
tie (bij Ennio Nicotra, Gabriele Ferro en 
Gianandrea Noseda). In 2012 studeerde 
hij in Verona af als componist; sinds-
dien schreef hij verschillende werken 
voor theater, kamermuziek en symfoni-
sche werken.

Klaas Stok
Klaas Stok is sinds seizoen 2015-2016 
koorleider van het Groot Omroepkoor. 
Hij was jarenlang als koorleider verbon-
den aan het Nederlands Kamerkoor. Hij 
dirigeerde vele concertseries met 
koormuziek vanaf de zestiende tot de 
eenentwintigste eeuw, waaronder 
wereldpremières van Kancheli en Kagel. 
Sinds 2018-2019 is hij chef-dirigent van 
het NDR-koor in Hamburg. Hij program-
meert daar een eigen serie, met a 
capella-concerten en werken met 
orkest. Hoogtepunten waren afgelopen 
seizoen onder andere Bachs Hohe Messe 
en het Requiem van Schittke. Komend 
seizoen staan oa. de Mis in e van Bruck-
ner, de Mass van Stravinsky, Messiah van 
Händel en La figure humaine van Poulenc 
op het programma. Stok was regelmatig 
te gast bij andere professionele koren, 
zoals het Iers Nationaal Kamerkoor, het 

Vlaams Radiokoor, Cappella Amster-
dam, het SWR-vocaal Ensemble, Musica 
Treize (Marseille), Chorwerk Ruhr en 
het BR-koor München. Dit seizoen 
dirigeert hij een productie met de 
Boetepsalmen van Lassus en van 
Schnittke . Klaas Stok is docent koordi-
rectie aan het ArtEZ-conservatorium te 
Zwolle. Daarnaast is hij werkzaam als 
organist. Hij won vele prijzen en gaf 
concerten in binnen- en buitenland. Hij 
is stadsorganist van Zutphen, waar hij 
het beroemde Bader-orgel bespeelt.

Ilya Gringolts
Na zijn studie viool en compositie in
St. Petersburg studeerde Ilya Gringolts
bij Itzhak Perlman aan de Juilliard
School of Music. De Russische violist
richt zich zowel op de eigentijdse en
onterecht zelden gehoorde muziek als
op de historisch geïnformeerde uitvoe-
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16 17in Lakmé), bij de Bregenzer Festspiele 
(Hertog in Rigoletto – eerder al in het 
Bolsjoj) en de Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia (Rossini’s Petite messe 
solenelle) en zong de Rus Nadir in Les 
pêcheurs de perles (Zürich) en Belfiore in 
Il viaggio a Reims (Bolsjoj Theater). Ook 
was hij te horen in theaters als Covent 
Garden (Alfredo in La traviata), La Scala 
(Libenskof), het Mariinsky (Nemorino in 
L’elisir d’amore) en het Stanislavsky 
Theater in Moskou (Almaviva in Il 
barbiere di Siviglia).

Pietro Spagnoli
De Italiaanse bariton Pietro Spagnoli 
zong in de belangrijkste theaters van de 
wereld, van de Staatsoper in Wenen tot 
de Met in New York, van Londen tot 
Barcelona, Madrid en Aix-en-Provence. 
Hij zong vele hoofdrollen, met name in 
opera’s van Mozart, Rossini en Doni-

Leeuw, Jaap van Zweden, Pascal Rophé 
en Hartmut Haenchen.
Eerder in de Matinee: Wagemans Legen
de (Ursula, 2008), Berlioz Les nuits d’été 
(2008), Adams Nixon in China (Second 
Secretary of Mao, 2017)

Sergey Romanovsky
Tenor Sergey Romanovsky, afgestudeerd 
aan het Tsjaikovski-Conservatorium en 
de Koorkunstacademie in Moskou, won 
in dezelfde stad in 2005 het Bella Voce- 
concours. Hij krijgt momenteel les van 
Olga Mironova en Dmitry Vdovin. Dit 
seizoen debuteert hij bij Oper Köln 
(Rodolpho in La bohème, een rol die hij 
eerder zong bij De Nationale Opera), de 
Opera van Vlaanderen (Verdi’s Requiem) 
en het Palau de les Arts Reine Sofia in 
Valencia (Libenskof in Il viaggio a Reims). 
Vorig seizoen waren er debuten in de 
Koninklijke Opera van Muscat (Gérald 

tische repertoire, maar ook moderne 
muziek. Zo zong zij op het podium van 
De Nationale Opera in wereldpremières 
van Claude Vivier, Michel van der Aa, 
Peter-Jan Wagemans en Rob Zuidam; 
recentelijk dubuteerde zij bij het Royal 
Opera House (Londen) en de Deutsche 
Oper Berlin in de rol van Erna in Morgen 
und Abend van Georg Friedrich Haas. 
Verder zong zij bijvoorbeeld De oude 
gravin in Schoppenvrouw (Aalto Theater, 
Essen), George Benjamins Into the Little 
Hill (met Ensemble Modern op een 
tournee door Europa) en Ramise in 
Händels Arminio (Händel-Festpiele, 
Göttingen). Rasker werkte samen met 
Les Musiciens du Louvre, London 
Sinfonietta, het Koninklijk Concertge-
bouworkest en Asko|Schönberg, en met 
dirigenten als Marc Minkowski, Fabio 
Biondi, Oliver Knussen, Yannick Nézet-
Séguin, Marc Albrecht, Reinbert de 

ringspraktijk, speelde premières van 
Peter Maxwell Davies, Augusta Read 
Thomas, Christophe Bertrand, Albert 
Schnelzer, Michael Jarrell en Bernhard 
Lang en werkte samen met ensembles 
als het Finnish Baroque Orchestra en 
Arcangelo. Hij speelt daarnaast
in het in 2008 opgerichte Gringolts
Quartet, en speelt kamermuziek met 
onder anderen Itamar Golan, Nicolas 
Altstaedt, Christian Poltera, Antoine 
Tamestit en Jörg Widmann. Hij trad op 
met orkesten als het Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, City of Bir-
mingham Symphony Orchestra, BBC 
Symphony Orchestra, Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin, het Filharmo-
nisch Orkest van St. Petersburg, Los 
Angeles Philharmonic, NHK Symphony, 
het Mahler Chamber Orchestra en de 
Bamberger Symphoniker. Dit seizoen 
begon hij met Jarrells Vioolconcert 
tijdens het Enescu Festival, en dit 
voorjaar is hij artist in residence bij de 
Badenweiler Musiktage. In 1998 won hij 
de International Violin Competition 
Premio Paganini, als jongste finalist in 
de geschiedenis van het concours. Ilya 
Gringolts bespeelt een instrument van 
Giuseppe Guarneri ‘del Gesù’ (Cremona 
1742-43).
Eerder in de Matinee: Paganini Capricci 5, 
6 & 24 (2015)

Helena Rasker
De Nederlandse alt Helena Rasker 
studeerde in 1994 cum laude af aan het 
Haags conservatorium en volgde lessen 
bij de Tanglewood Summer Academy. 
Zij zingt het barokke en klassiek-roman-
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18 19Het 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 
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

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 
gastdirigent.
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

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 
ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdag-
concert wordt geschreven. Vernieuwen-
de concertformats als Pieces of Tomor-
row en Out of the Blue bereiken een 
opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitge-
zonden 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 
herbergen.

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 
Meezingconcert, 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, twintig-
ste en eenentwintigste eeuw. Uiteraard 
wordt daarbij samengewerkt met de 
beste orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Concert-
gebouworkest bestaat een lange en zeer 
gewaardeerde samenwerking. De eerste 
officiële chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor was Kenneth Montgomery. 
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 bekle-
den. De Engelsman Benjamin Goodson, 

zetti, zoals Figaro in Il barbiere di Sivig-
lia, Figaro en Almaviva in Le nozze di 
Figaro, de titelrol in Don Giovanni (onder 
andere bij De Nationale Opera in 
Amsterdam) en de titelrol in Falstaff. De 
voorbije jaren zong hij Don Profondo in 
Il viaggio a Reims (Liceu Barcelona), Don 
Magnifico in La Cenerentola en Dulca-
mara in L’elisir d’amore (Metropolitan 
Opera New York), Don Alfonso in Così 
fan tutte (Bayerische Staatsoper en 
Staatsoper Hamburg), Prosdocimo in Il 
Turco in Italia (Zürich), Sulpice in La fille 
du régiment (Covent Garden) en Don 
Magnifico en Malatesta in Don Pasquale 
(Staatsoper Wien). Recente roldebuten 
waren verder Fra Melitone in La forza del 
destino (Semperoper), Don Bartolo in Il 
barbiere (Rossini Opera Festival) en de 
titelrol in Don Pasquale (Muntschouw-
burg Brussel en Wiener Staatsoper).
Eerder in de Matinee: Haydn Orlando 
Paladino (Rodomonte, 2009), Rossini La 
scala di Seta (Blansac, 2013)

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 



20 21BESCHERMHEER
Bernard Haitink

CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis

HONORARY CHIEF CONDUCTOR
Jaap van Zweden

ERE-DIRIGENT
Edo de Waart

VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan

ASSISTENT-DIRIGENT
Sander Teepen

 
EERSTE VIOOL

Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Theo Ploeger
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Bernadette Verhagen

CELLO
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard
Giorgos Kotsiolis

CONTRABAS
Rien Wisse
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Barbara Deleu
Carla Meijers
Mirjam Teepe
Marie-Cécile de Wit

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Diede Brantjes

BASKLARINET
Sergio Hamerslag

ALTSAXOFOON
Femke IJlstra

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

HOORN
Petra Botma
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hans van Loenen
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Rommert Groenhof

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Marianne Smit

PIANO
Celia Garcia-Garcia

CELESTA
Reinier van Houdt

 
 

KOORLEIDER
Klaas Stok

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser
 

SOPRAAN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Pauline de Lannoy
Heleen Meijer
Tanja Obalski
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Yuko Yagishita

ALT
Yvonne Benschop
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOR
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Gerben Houba
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith
Andrew Neil Walters

BAS
Gert-Jan Alders
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Mitchell Sandler
Menno van Slooten
Lars Terray
Hans de Vries
Jan van Zelm
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N zaterdag 1 februari, 13.00-ca 17.15 uur (!)
Concertgebouw Amsterdam
serie opera-3

SEMIRAMIDE: 
ROSSINI-DRAMA IN 
OPTIMA FORMA

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Michele Mariotti dirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent

Semiramide Albina Shagimuratova 
sopraan
Arsace Varduhi Abrahamyan alt
Idreno Michele Angelini tenor
Assur Mirco Palazzi bas
Azema Maria Novella Malfatti sopraan
Mitrane Alessandro Luciano tenor
L’ombra�di�Nino Stanislav Vorobyov bas
Oroe Fabrizio Beggi bas

Door de bekendheid van komedies als Il 
barbiere di Siviglia zou je haast vergeten 
dat Rossini zijn mooiste muziek mis-
schien wel bewaarde voor een tragedie: 
Semiramide.

Onderschat meesterwerk
Het vormt een onderschat deel van het 
oeuvre van Rossini: de opera seria, de 
serieuze opera. Maar terwijl hij tussen 
1813 en 1816 triomfen vierde met zijn 
komedies Italiana, Turco en Barbiere was 
hij even beroemd en bemind om zijn 
tragedies Tancredi en Otello. In 1823 
culmineerde deze ontwikkeling in een 
van zijn mooiste werken: Semiramide. 

Virtuoze titelrol voor Rossini’s 
vrouw
Het stuk beleefde zijn première in het 
beroemde Teatro la Fenice in Venetië, 
de stad waar hij zijn eerste triomfen 
had gevierd. Volgens sommigen nam de 
componist met dit werk voorgoed 
afscheid van de lyrische Italiaanse 
opera en het achttiende-eeuwse belcan-
to. Rijke, virtuoze en ontroerende 
recitatieven en aria’s componeerde hij 
voor de titelheldin Semiramis, koningin 
van Assyrië. Deze partij schreef Rossini 
voor de dramatische coloratuursopraan 
Isabella Colbran, de zangeres die ook 
zijn echtgenote was. Niet minder 
virtuoos is de rol van Semiramis’ zoon 
Arsace, een Hosenrolle, geschreven voor 
de coloratura-contralto Rosa Mariano.
Net als het eerdere Tancredi (1813) was 
Semiramide gebaseerd op een tragedie 
van Voltaire. Deze hoogwaardige 
literaire bron inspireerde de componist 
uit Pesaro tot zijn mooiste muziek.

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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Albina Shagimuratova
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“Je beste vrienden zitten bij de Matinee.” (Noortje van Oostveen) 

Word nu Matineevriend 
of Matineegenoot!

De NTR ZaterdagMatinee is nog steeds een 
baken in het Nederlandse muziekleven. 
Maar hoe lang nog? Door structurele bezuini-
gingen komen de kroonjuwelen van de Zater-
dagMatinee steeds meer in gevaar. 
Het in stand houden van het unieke karakter 
en de hoge kwaliteit van de Zaterdag Matinee 
vraagt om continuïteit in de programmering. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat de artistiek 

leider van de ZaterdagMatinee – ook in onzekere tijden – een of meer jaren vooruit 
kan plannen. Aan die zekerheid wil de Stichting Vrienden van de Matinee graag 
bijdragen. Meerjarige donaties zijn daarvoor een belangrijke basis. 

Al een kleine tweehonderd trouwe bezoekers en (radio-)luisteraars van de Zater-
dagMatinee hebben gedoneerd. Bijna de helft heeft de donatie toegezegd voor vijf 
jaar.* Daardoor hebben we de eerste projecten al mede mogelijk kunnen maken. 
Dat is een mooie eerste stap. Maar er is meer nodig. Word daarom Vriend (donatie 
van € 45 of meer per jaar) of Genoot (meerjarige donatie van € 100 of meer per jaar). 

Bent u al Vriend? Overweeg dan Genoot te worden.
Bent u al Vriend of Genoot? Maak dan uw buurman of buurvrouw in de Matinee ook 
Vriend of Genoot. 

Meer informatie: www.vriendenvandematinee.nl

U kunt ook rechtstreeks geld overmaken op rekening NL95 TRIO 0379 3404 96 t.n.v. 
Vrienden van de Matinee. Iedere bijdrage is welkom!

*  De Stichting Vrienden van de Matinee heeft de status van culturele ANBI-stichting. Dit 
betekent dat u bij een meerjarige donatie – middels een lijfrente – 1,25 x uw bijdrage van uw 
belastbare inkomen geheel mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt 
de fiscus bij een gift van € 100 dan tot € 65 mee; u betaalt zelf effectief slechts € 35.

“Lang leve de NTR 
ZaterdagMatinee, die muzikale 
projecten werkelijkheid laat 
worden die nergens anders 
mogelijk zouden zijn”. 


