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Een Italiaan die komische opera’s uit zijn mouw schudt, het 
leven niet al te serieus neemt en zijn operacarrière beëindigt 
zodra hij genoeg geld heeft verdiend, om zich vervolgens 
hoofdzakelijk met wijn en lekker eten bezig te houden. Dat is 
het clichébeeld van Rossini, dat al tijdens zijn leven ontstond 
en nog steeds gangbaar is, zowel onder liefhebbers als tegen-
standers. Dat beeld doet de werkelijkheid in meerdere opzich-
ten geweld aan. Achter het masker van de opgewekte bon vivant 
ging immers een complexe persoonlijkheid schuil, en naast 
buffa-opera’s zoals l’Italiana in Algeri (1813), Il barbiere di Siviglia 
(1816), en La Cenerentola (1817) schreef Rossini ook vele serieuze 
opera’s, waarin hij de conventies van de Italiaanse opera op-
rekte ten gunste van een moderne, meer dramatische stijl. De 
componist beleefde bovendien zijn Europese doorbraak met 
een opera seria, Tancredi, die in 1813 in première ging in het 
Teatro La Fenice in Venetië. Tien jaar na het verpletterende 
succes van Tancredi keerde Rossini in 1823 terug naar Venetië 
voor Semiramide, een stuk dat achteraf zijn laatste Italiaanse 
opera zou blijken.
Uniek aan Semiramide is de manier waarop Rossini zowel voor-
uit- als terugblikt. Waar het antieke verhaal, de nadruk op hoge 
stemmen en het gebruik van een held en travesti doen terugden-
ken aan de achttiende eeuw, vormden de monumentaliteit, 
verfijnde orkestratie en complexe psychologie van de karakters 
een belangrijke opstap richting de Franse grand opéra en de 
Italiaanse opera-romantiek van Bellini, Donizetti en Verdi. 
Bovendien zet Rossini in Semiramide reuzestappen richting de 
monumentale, Franstalige werken waarmee hij enkele jaren 
later zijn operacarrière zou afsluiten. Semiramide is behalve een 
scharnierpunt in Rossini’s eigen ontwikkeling en die van de 
opera in het algemeen, ook een absoluut zangersfeest, slechts 
weggelegd voor absolute belcanto-specialisten.       

SEMIRAMIDE: ROSSINI’S MONUMENTALE OPERA
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Rossini en zijn librettist Gaetano Rossi baseerden Semiramide, 
net als hun eerdere samenwerking Tancredi, op een toneelstuk 
van Voltaire, Sémiramis uit 1748. Semiramide was een Babyloni-
sche vorstin uit de oudheid, en een veelgeziene heldin op het 
achttiende-eeuwse operatoneel. Rossini’s collega Giacomo 
Meyerbeer had de Semiramide-traditie in 1819 nieuw leven 
ingeblazen met een gelijknamige opera. Dit werk beleefde in 
Turijn zijn première, waarna het voor een productie in Bologna 
verder werd aangepast en omgedoopt tot Semiramide ricono
sciuta, waarbij Gaetano Rossi als librettist een belangrijke rol 
vervulde. Behalve van Meyerbeers opera kreeg Rossini mogelijk 
ook een impuls door Gaspare Spontini’s Olimpie, die in 1819 in 
Parijs in première was gegaan. Spontini’s opera is eveneens 
gebaseerd op een tragedie van Voltaire, en de plot – een intrige 
vol liefde en wraak na een koningsmoord – heeft grote raak-
vlakken. Bovendien bood Spontini’s stijl, die qua thematiek 
klassiek is, maar qua monumentaliteit en tragiek vooruitwijst 
naar de grand opéra, het beste model voor Rossini’s eigen mu-
ziekdramatische ambities in Semiramide.   
In de meeste operaversies van het verhaal heeft Semiramide 
zich na de dood van haar echtgenoot – in sommige versies door 
haar vermoord, in andere niet – als man verkleed, en regeert ze 
het land, zich uitgevend voor de prins. Door een typische opera 
seria-verwikkeling wordt haar identiteit als vorstin en weduwe 
van de voormalige vorst uiteindelijk onthuld. En zoals gebrui-
kelijk in achttiende-eeuwse opera seria’s, komt alles uiteinde-
lijk goed.
Voltaires tragische versie heeft veel raakvlakken, maar toont 
tegelijkertijd belangrijke verschillen. Daarbij vallen vooral de 
parallellen met de oud-Griekse mythes van Orestes (de prins die 
de moord op zijn vader wreekt door zijn moeder te doden) en 
Oedipus (de prins die dood wordt geacht, maar jaren later 
terugkeert en zonder het zelf te weten met zijn eigen moeder 
trouwt) op. Sémiramis heeft samen met Assur haar echtgenoot 
Ninus vermoord, om zo de troon te bemachtigen. Haar zoon 
Ninias weet te ontkomen en maakt onder de naam Arsace 
carrière in het leger. Wanneer Sémiramis Arsace jaren later 
ontmoet, besluit ze met hem te trouwen in plaats van met 
Assur. Voordat het zover is, ontdekken de twee echter dat ze 

Rossini’s heroriëntatie in Napels
Tussen 1815 en 1822 werkte Rossini bij het prestigieuze Teatro 
San Carlo in Napels, dat in die jaren gerund werd door de 
roemruchte impresario Domenico Barbaja. Napels zou de 
voedingsbodem blijken voor een grondige stilistische heroriën-
tatie. Rossini produceerde er hoofdzakelijk serieuze opera’s – 
komische opera’s als Il barbiere en La Cenerentola gingen in Rome 
in première. In Napolitaanse opera’s zoals Elisabetta, regina 
d’Inghilterra (1815), Otello (1816), Mosè in Egitto (1819) en La donna 
del lago (1819) liet Rossini de vaste formules die hem zo be-
roemd gemaakt hadden, waaronder zijn kenmerkende 
ouverture- vorm met spectaculaire crescendi, grotendeels los. 
Zijn stijl werd monumentaler, koor en orkest kregen een 
belangrijkere rol, en de muziek kwam meer en meer in dienst 
van het drama te staan.
Rossini’s stilistische koerswijziging lijkt twee oorzaken te 
hebben gehad. Allereerst werd Napels geregeerd door de Bour-
bons, waardoor er een levendige uitwisseling plaatsvond met 

Franse cultuur, en dus ook met de Franse 
opera. Ten tweede leerde Rossini in Napels 
de diva Isabella Colbran kennen, met wie 
hij in 1822 zou trouwen en die in de jaren 
daarvóór uitgroeide tot zijn muze. De 
vrouwelijke hoofdrollen in Rossini’s Napoli-
taanse opera’s zijn stuk voor stuk op haar 
unieke stem en dramatische kwaliteiten 
toegesneden. 
Ook de titelrol van Semiramide schreef 
Rossini voor de stem van zijn echtgenote, al 
was ze vocaal toen al flink over haar top 
heen. Tijdens een Venetiaanse opvoering 
van Rossini’s opera Maometto II in 1822 was 
ze uitgejouwd, en kort daarop werden rond 

het theater smadelijke posters met een ‘in memoriam’ opge-
hangen. Om verdere negatieve framing te voorkomen werd de 
oorspronkelijk beoogde titel La morte di Semiramide ingekort tot 
Semiramide. Na het eerdere fiasco van Maometto II moest Semira
mide het seizoen van La Fenice redden. Hoewel niet in blakende 
vorm, bleef Colbran tijdens de première voldoende op de been, 
en werd de productie over het geheel beschouwd een succes. 

De vrouwelijke hoofdrollen 
in Rossini’s Napolitaanse 
opera’s zijn stuk voor stuk 
toegesneden op de unieke 
stem en dramatische kwali-
teiten van Isabella Colbran.

Isabella Colbran, 
schilderij (detail) van 
Luigi Pedrazzi

Impresario Domenico 
Barbaja, portret door 
Giovanni Battista 
Rubini
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Sowieso werd er veelvuldig in Semiramide geknipt, en werd de 
opera jarenlang ook weinig uitgevoerd, hoofdzakelijk omdat er 
eenvoudigweg geen stemmen beschikbaar waren met de juiste 
combinatie aan dramatiek en wendbaarheid. In Rossini’s eigen 
tijd maakte Semiramide op sommige toeschouwers grote indruk. 
Vincenzo Bellini vroeg zich in 1824 bijvoorbeeld af wat voor zin 
het nog had om zelf te componeren na het zien van zo’n mees-
terwerk. Minstens zo luid was echter de kritiek. Hoewel Semira
mide vooral blijk geeft van Franse opera-invloeden, werd daarin 
meestal de link gelegd met de Duitse muziek. In zijn Vie de 
Rossini (1823) stelde Stendhal – die Semiramide op dat moment 
overigens nog niet gezien had – dat Rossini “uiteindelijk Duit-
ser zou worden dan Beethoven” als hij zo zou doorgaan. Een 
recensent van de Londense Harmonicon oordeelde in 1824 nog 
harder: “Semiramide is geschreven in de Duitse stijl, maar het is 
een overdrijving ervan. Zoals elke bekeerling schiet Rossini 
door. Hij gebruikt veel te veel instrumenten en overlaadt zijn 
ensembles met orkestraal geweld. Sommige koren zijn verdien-
stelijk, maar ze worden verwoest door de storm aan trompetten 
en trombones en de batterij aan slagwerk die Rossini eraan 
toevoegt.” Ook Duitse Rossini-aanhangers waardeerden zijn 
‘toenaderingspoging’ tot hun eigen nationale ‘school’ overwe-
gend negatief.
Het is typerend dat deze kritiek op de monumentaliteit en 
ernst van Rossini’s Semiramide steevast uit buitenlandse pennen 
vloeide. Critici reduceren kunstenaars immers maar al te graag 
tot een etnisch cliché, en zien vervolgens niet graag dat de 
lichtvoetige Italiaan ook een minder zonnige kant blijkt te 
hebben. Voor Italianen was Rossini’s stap richting de serieuze 
opera veel begrijpelijker. Het bood hem de kans met grotere 
orkesten, grotere zangers en grotere thema’s te werken, en 
zichzelf als kunstenaar verder te ontwikkelen. Gelukkig hebben 
we tegenwoordig ook meer oog voor Rossini’s serieuze kwalitei-
ten, en is Semiramide inmiddels aan een rijk tweede leven 
begonnen.       

Kasper van Kooten

moeder en zoon zijn. Assur, die Arsace nog steeds als zijn rivaal 
beschouwt, probeert hem te doden. Sémiramis komt tussen-
beide maar wordt per ongeluk dodelijk door Arsace getroffen. 
Zonder het bewust te willen heeft hij de moord op zijn vader 
gewroken.

Twee krachtige diva’s: Semiramide en Arsace
Rossini en Rossi bleven in de opera dicht bij Voltaires versie. De 
componist maakte een opvallende keuze door Arsace, de held 
van het verhaal, niet door een tenor, maar door een mezzo-
sopraan en travesti te laten vertolken. In Tancredi had hij welis-
waar hetzelfde gedaan, maar die opera stond nog volledig in de 
achttiende-eeuwse seria-traditie, terwijl de musico – het Italiaan-
se equivalent van de Hosenrolle – in 1823 al flink op zijn retour 
was. Een bijzonder gevolg van deze keuze is dat in Semiramide 
hierdoor twee diva’s centraal staan die zowel vocaal als karakte-
rologisch op een niveau staan dat hun mannelijke collega’s bij 
lange na niet halen. Het androgyne effect – de rol van Arsace 
wordt vertolkt door een vrouwenstem – is in zeker opzicht 
bovendien een reflectie van het karakter van Semiramide: een 
vrouw die politiek haar mannetje stond en volgens verschil-
lende overleveringen als man vermomd door het leven ging. 

Semiramide en Arsace beschikken over een breed scala aan 
emoties, en zowel over eigenschappen die traditioneel met 
mannen (politiek inzicht, leiderschap en strijd) als met vrou-
wen (liefde en compassie) werden geassocieerd. In vergelijking 
steken hun mannelijke collega’s daar tamelijk flets tegen af. De 
drie bassen zijn respectievelijk in macht (Assur), gerechtigheid 
(Oroe) en wraak (Nino’s geest) geïnteresseerd. Tenor Idreno 
wordt weliswaar door liefde gedreven, maar zijn virtuoze 
liefdesbetuigingen zetten de Assyrische prinses Azema hoog-
stens tot medelijden en een klein beetje sympathie aan. Zijn 
showaria’s werden ook in Rossini’s tijd al regelmatig weggela-
ten, omdat ze niet in verhouding stonden tot zijn beperkte 
dramatische inbreng. 

Vincenzo Bellini vroeg zich in 1824 af wat voor zin het nog had 
om zelf te componeren na het zien van zo’n meesterwerk. 

Kostuumschets 
Semiramide voor de 
voorstellingen in Parijs, 
1825



9Arsaces situatie en stelt dat onderdanen 
hem moeten respecteren. Wanneer 
Assur verdwenen is, zegt Oroe dat een 
god op zijn kans wacht om hem voor 
zijn misdaden te straffen. 

In het koninklijk paleis, nabij het 
mausoleum voor koning Nino, heeft 
Semiramide het volk bijeen geroepen 
om haar keuze voor een troonopvolger 
bekend te maken. Ze vertelt dat de 
nieuwe koning ook haar echtgenoot zal 
worden, en dat Arsace de gelukkige is. 
Terwijl het volk Arsace bejubelt, reage-
ren de belanghebbenden verbijsterd. 
Assur ziet de troon aan zijn neus 
voorbijgaan, terwijl Idreno Semiramide 
direct om de hand van Azema vraagt, 
en haar goedkeuring krijgt. Arsace 
probeert Semiramide uit te leggen dat 
hij Azema begeert, maar Semiramide 
begrijpt het niet en wuift het weg. 
Wanneer ze het sein geeft om het huwe-
lijk te laten voltrekken, verschijnt 
plotseling de geest van de overleden 
Nino. Hij stelt dat Arsace de nieuwe 
koning zal worden, maar dat deze hem 
eerst moet wreken door af te dalen in 
zijn tombe en daar een mens te offeren. 
Arsace toont zich bereid en vraagt 
welke mens het moet zijn, maar Nino’s 
geest geeft geen antwoord en verdwijnt. 
De menigte blijft verbijsterd achter. 

soms van een ander houdt, Assur 
bijvoorbeeld. Ze antwoordt dat Assur 
haar zijn liefde heeft verklaard, maar 
dat ze hem niet wil. Ervan uitgaande 
dat Assur zijn enige concurrent is, 
koestert Idreno hoop. Nadat hij is 
vertrokken merkt Azema op dat hij een 
kans zou maken, als haar hart niet al 
voor Arsace zou kloppen. 

In de hangende tuinen van Babylon 
wacht Semiramide vol verwachting op 
Arsaces komst. In plaats daarvan 
verschijnt de legerkapitein Mitrane met 
een boodschap van het orakel, verzon-
den door Oroe. De brief vermeldt dat 
Semiramide vrede zal vinden door 
Arsaces komst en dat er een huwelijk 
zal volgen. Semiramide is blij met de 
boodschap: zij denkt dat er een huwe-
lijk met Arsace voor haar in het ver-
schiet ligt. Ze vraagt Mitrane Arsace te 
halen en alles in gereedheid te brengen 
voor een huwelijksritueel. Arsace 
verschijnt en vertelt Semiramide dat hij 
haar graag dient, maar Assur, die de 
troon en Azema begeert, veracht. 
Semiramide antwoordt dat ze Assurs 
intriges doorheeft, en dat hij Azema 
niet zal krijgen. Arsace is opgelucht en 
probeert Semiramide over zijn liefde 
voor Azema te vertellen. Zij interpre-
teert zijn woorden echter als een 
liefdesverklaring aan haarzelf. 

Oroe en Assur verschijnen in het 
koninklijk paleis. Oroe vertelt dat het 
zijn eerste bezoek aan het paleis is 
sinds die verschrikkelijke nacht vijftien 
jaar geleden. Assur informeert naar 

Arsace verschijnt en beschrijft hoe 
overweldigend het is, eindelijk terug te 
keren naar de stad van zijn overleden 
vader. Daarnaast denkt hij aan zijn 
liefde voor Azema, die hij ooit uit de 
handen van barbaren redde. Arsace 
meldt zich bij Oroe, die hem mee de 
tempel in neemt. Oroe toont hem 
Nino’s afscheidsbrief, kroon en zwaard. 
Hij legt uit dat Nino vermoord is en dat 
het zwaard dient om diens dood te 
wreken. Hun gesprek wordt onderbro-
ken door de komst van Assur. Assur 
vraagt Arsace waarom hij zonder zijn 
toestemming naar Babel is gekomen. 
Volgens Arsace is dat omdat de konin-
gin hem ontboden heeft en dat zijn 
liefde voor Azema hem daartoe dreef. 
Assur vraagt hem waar hij het lef 
vandaan haalt om als buitenlander de 
prinses te begeren die ooit aan Ninia 
beloofd was. Arsace antwoordt daarop 
dat Ninia dood is, en dat hij zelf Azema 
ooit gered heeft en haar liefheeft; reden 
genoeg om een kans te wagen. Assur 
vertelt dat hij Azema ook begeert, en 
als Babylonische edelman meer aan-
spraak op haar maakt. Arsace werpt 
tegen dat Assur niet weet wat liefde is, 
en slechts in de troon is geïnteresseerd. 
Assur dreigt zijn jonge rivaal iets aan te 
doen als hij niet van Azema afziet. 
Arsace is niet onder de indruk en stelt 
dat hij Assur nooit als zijn koning zou 
accepteren. De heren gaan woedend 
uiteen. 

Azema is blij dat Arsace in Babylon is 
aangekomen. Idreno verklaart Azema 
zijn liefde en vraagt voorzichtig of ze 

SEMIRAMIDE
In het antieke Babylon heeft koningin 
Semiramide samen met edelman Assur haar 
echtgenoot Nino vermoord. Ze verkeren ook 
in de veronderstelling dat Semiramides zoon 
Ninia vermoord is. Deze heeft echter kunnen 
ontkomen en is inmiddels, vijftien jaar na de 
moord, een succesvolle Scytische legeraan
voerder onder de schuilnaam Arsace. Onder 
de indruk van zijn prestaties nodigt Semira
mide hem uit naar het hof te komen. Arsace 
geeft gehoor aan dit verzoek, vooral in de 
hoop dat het zijn kansen zal vergroten om 
met de Assyrische prinses Azema te trouwen. 

Eerste akte 
Bij de tempel ter ere van Baal wacht het 
volk op Semiramide, die een manne-
lijke troonopvolger voor de gestorven 
koning zal aanwijzen. Hogepriester 
Oroe wacht op een goddelijk teken. 
Assur en de Indiase koning Idreno zijn 
ook aanwezig. Beiden ambiëren zowel 
de troon als de hand van prinses Aze-
ma. Semiramide verschijnt, maar stelt 
haar bekendmaking uit omdat ze wacht 
op de aankomst van Arsace, haar 
beoogde kandidaat. Wanneer ze rich-
ting het altaar loopt, wordt de heilige 
vlam door een plotselinge bliksem-
schicht uitgeblazen. Oroe concludeert 
dat de goden ontriefd zijn door onbe-
strafte misdaden. 
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toneelschets van Ales-
sandro Sanquirico voor 
Semiramide, tweede acte, 
Milaan, La Scala, 1824

treffen. De aanwezigen zijn verbaasd 
over Assurs waanbeelden. Hij veront-
schuldigt zich voor zijn tijdelijke 
moment van zwakte, en belooft de boze 
goden en het noodlot te trotseren. 

Mitrane waarschuwt de bewakers dat 
Assur via een geheime gang het mauso-
leum heeft betreden, en vraagt Arbate, 
hoofd van de koninklijke garde, de 
koningin in veiligheid te brengen. Oroe 
en Arsace betreden de aardedonkere 
tombe. Oroe gebiedt Arsace uit te halen 
met zijn zwaard; de goden zullen 
ervoor zorgen dat hij in het donker de 
juiste persoon treft. Nadat Assur dezelf-
de ruimte bereikt heeft, verschijnt even 
later ook Semiramide. Ze bidt tot Nino 
om haar te vergeven en haar zoon te 
laten zegevieren. Vanuit zijn graf klinkt 
de stem van Nino, die zijn zoon Ninia 
aanspoort nú uit te halen. Assur is zo 
geschokt door de gedachte dat de dood 
geachte koningszoon in de tombe 
aanwezig is, dat hij zijn positie ver-
raadt. Arsace slaat toe, maar treft 
Semiramide. Bewakers en priesters 
betreden de tombe, en Oroe vertelt hen 
dat Arsace in werkelijkheid Ninia is, en 
dat de moord gewroken is en de goden 
daarmee tevredengesteld zijn. Assur 
wordt door de bewakers afgevoerd. 
Wanneer Arsace ontdekt dat hij zijn 
moeder gedood heeft, wil hij zichzelf 
van het leven beroven, maar Oroe slaagt 
erin om dat te voorkomen. Het koor 
kondigt een nieuw, voorspoedig tijd-
perk voor Assyrië aan.    

Kasper van Kooten

belooft met hem te trouwen aangezien 
de koningin het gebiedt, en hij daad-
werkelijk van haar houdt. De aanwezi-
gen manen Idreno en Azema naar de 
tempel te gaan voor hun bruiloft, maar 
Azema barst in tranen uit. 

Arsace deelt Semiramide mee dat hij 
niet met haar kan trouwen. Zij vertelt 
hoe graag ze hem als nieuwe koning 
aan het volk wil presenteren, en hoe 
graag ze Assur daaronder ziet lijden. 
Arsace stelt dat hij Assur zal doden, om 
de moord op zijn vader te wreken. 
Semiramide begrijpt niet wat hij 
bedoelt en vraagt of hij nog steeds van 
streek is door de geestesverschijning. 
Arsace overhandigt haar Nino’s af-
scheidsbrief, en vertelt dat de goden 
deze aan hem, Nino’s zoon, hebben 
gegeven. Na deze ontdekking smeekt 
Semiramide dat hij haar doodt, om 
daarmee zijn vader te wreken. Arsace 
antwoordt dat ze nog steeds zijn moe-
der is, en huilt. De twee omhelzen 
elkaar. Arsace vertrekt naar de graftom-
be teneinde zijn vader te wreken en 
belooft de goden te smeken om zijn 
moeder te vergeven. 

Assur spreekt zijn plan uit om Arsace in 
Nino’s tombe te vermoorden, maar 
betrapt zichzelf op angst. Satrapen 
waarschuwen hem dat Arsace morgen 
de nieuwe koning zal zijn, en dat Oroe 
het volk tegen Assur op heeft gezet. 
Wanneer Assur via een geheime gang 
de graftombe probeert te betreden, 
voelt hij hoe een ijzeren hand hem 
terugdrijft en een zwaard hem dreigt te 

Tweede akte 
Mitrane geeft zijn manschappen de 
opdracht het koninklijk paleis te 
bewaken en Assur goed in de gaten te 
houden. Assur bezoekt Semiramide en 
vraagt haar waarom ze is vergeten hoe 
loyaal hij aan haar geweest is. Ze den-
ken terug aan de moord die ze samen 
pleegden en maken elkaar verwijten. 
Semiramide stelt dat Assur haar met 
geveinsde liefde tot haar schanddaad 
aanzette, en dat ze nu op bescherming 
van Arsace hoopt, die de goden voorlo-
pig gunstig gezind zijn. Assur ant-
woordt dat ze genoeg reden heeft om 
de goden te vrezen, en dat hij de wreker 
bovendien zal doden voordat deze zijn 
taak zal kunnen uitvoeren.

In de tempel geeft Oroe de afscheids-
brief en het zwaard van Nino aan 
Arsace, en plaatst hij de kroon op diens 
hoofd: hij zal de nieuwe koning zijn. 
Arsace werpt tegen dat Ninia de ware 
troonopvolger is, waarop Oroe ant-
woordt dat hijzelf Ninia is. Arsace leest 
de afscheidsbrief en ontdekt dat zijn 
moeder Semiramide samen met Assur 
de moord op Nino op haar geweten 
heeft. Oroe spoort Arsace aan om Assur 
te doden. De prins hoopt dat Nino’s 
dood daarmee gewroken zal zijn, en dat 
hij zijn moeder vervolgens kan sparen. 

Azema beklaagt zich tegenover Mitrane 
over Semiramide, die Arsace van haar 
afgepakt heeft. Idreno komt binnen en 
is verbijsterd wanneer hij hoort dat 
Azema Arsace liefheeft. Hij verklaart 
haar nogmaals zijn liefde, en Azema 

Isabella Colbran, geschil-
derd door Luigi Pedrazzi
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Michele Mariotti 
Michele Mariotti werd geboren in 
Rossini’s stad Pesaro en studeerde er af 
als componist en dirigent. Na zijn eerste 
successen als operadirigent in Salerno 
(2005) en Bologna (2007) werd hij 
achtereenvolgens chef-dirigent van het 
Orchestra del Teatro Comunale in 
Bologna (2008-2014) en muziekdirecteur 
van het Teatro Comunale di Bologna 
(2015-2018). Daar dirigeerde hij I puri
tani, La gazza ladra, Idomeneo, Carmen en 
Il prigioniero (Dallapiccola), La Ceneren
tola, La traviata, Le nozze di Figaro, Norma, 
Nabucco, Così fan tutte, Guillaume Tell, Un 
ballo in maschera, Die Zauberflöte, Attila, 
Werther, La voix humaine/Cavalleria 
rusticana, Lucia di Lammermoor, La 
bohème, Don Carlo en Don Giovanni, en 
Verdi’s en Mozarts Requiem. Daarnaast 
dirigeerde hij onder meer in Moskou en 
Turijn, in de New Yorkse Met, in Covent 
Garden, in de Opera van Los Angeles en 

de Lyric Opera in Chicago en bij de 
festivals van Pesaro en Parma, en stond 
hij voor een groot aantal symfonie-
orkesten. Vanaf 2016 leidde hij I due 
Foscari in de Milanese Scala en bij de 
Salzburger Festspiele, La traviata bij de 
Opéra de Paris, Les Huguenots bij de 
Deutsche Oper Berlin, Semiramide bij de 
Bayerische Staatsoper, La forza del destino 
bij De Nationale Opera in Amsterdam, 
Lucia di Lammermoor in Covent Garden, 
Orphée et Euridice in La Scala en La donna 
del lago in Luik. In 2019 volgden Don 
Pasquale en La traviata in Parijs, I masna
dieri in Milaan, Semiramide in Pesaro en 
Idomeneo bij de Opera di Roma, en stond 
hij in het Concertgebouw op het po-
dium bij het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. 
Dit seizoen dirigeert hij onder andere 
I masnadieri bij de Bayerische Staatsoper 
en debuteert hij bij de Wiener Staats-
oper met Guillaume Tell.

Klaas-Jan de Groot
Klaas-Jan de Groot, ooit jongenssopraan 
in het Kampen Boys Choir, studeerde 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag en het Royal Welsh College of 
Music & Drama in Cardiff. Hij begon 

zijn loopbaan in 
seizoen 2015-2016 in 
het talentenpro-
gramma van De 
Nationale Opera 
waar hij onder 
andere assistent-
dirigent was bij Il 
matrimonio segreto. 
Kort daarna werd hij 
assistent-dirigent 

(Jephta van Händel, Parsifal) en koordiri-
gent (Die Entführung aus dem Serail) bij 
het koor van de Nationale Opera. Hij 
werkte bij Opera Zuid als repetitor (La 
bohème) en assistent-dirigent (Il barbiere 
di Siviglia, Un ballo in maschera en A Quiet 
Place - door Place de l’Opera uitverkozen 
als de Opera van het jaar). In de zomer 
van 2019 keerde hij terug bij de Bay-
reuther Festspiele, waar hij in 2018 
begon als assistent-koordirigent. In 
2019 dirigeerde hij een aantal voorstel-
lingen van Offenbachs Fantasio bij 
Opera Zuid. In april 2019 was hij als 
koordirigent te gast bij het Groot 
Omroepkoor (Nabucco).

Albina Shagimuratova Semiramide 
De Russische sopraan Albina Shagimu-
ratova studeerde o.a. aan het Conserva-
torium van Moskou en maakte haar 
Europese debuut als Koningin van de 
Nacht (Die Zauberflöte) tijdens de Salz-
burger Festspiele 
onder dirigent 
Riccar do Muti. Het 
is een van haar 
signatuurrollen 
geworden, die ze 
vertolkte in opera-
huizen als de New 
Yorkse Met, de 
Milanese Scala, de 
Wiener Staatsoper, 
Opéra national de Paris, San Francisco 
Opera, Bayerische Staatsoper, het 
Bolsjoj en ROH Covent Garden. Ze zong 
de titelrol in Donizetti’s Lucia di Lam
mermoor in de Met, Donna Anna (Don 
Giovanni) in het Mariinski Theater en de 
Wiener Staatsoper, Violetta (La traviata) 
in het Bolsjoj en Houston Grand Opera, 
Gilda (Rigoletto) in de Lyric Opera of 
Chicago en de Deutsche Oper Berlin en 
Konstanze (Die Entführung aus dem Serail) 
in de Bayerische Staatsoper. Op haar 
repertoire staat ook La contessa di 
Folleville (Il viaggio a Reims, in het 
Bolsjoj) en Aspasia (Mitridate, Rè di Ponto, 
Covent Garden). Met de rol van Semira-
mide maakte ze haar BBC Proms-
debuut ; de opname van dit concert won 
de ICMA Classical Music Award.
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14 15Maria Novella Malfatti Azema
De Italiaanse sopraan Maria Novella 
Malfatti studeerde aan de Accademia 
Musicale Chigiana in Siena en de 
conservatoria van Lucca en Amsterdam, 
en was finalist van de 52ste editie van 
het Internationaal 
Vocalisten Concours 
’s Hertogenbosch. 
Ze was meermaals 
te gast tijdens de 
Tiroler Festspiele 
Erl; zo zong ze 
onder de baton van 
Gustav Kuhn de rol 
van Tamiri in 
Mozarts Il re pastore, 
Cleone in Rossini’s Ermione en Ein 
Junger Hirt in Wagners Tannhäuser. Ook 
vertolkte ze er de sopraanpartij in Bachs 
MatthäusPassion en het WeihnachtsOrato
rium en was er te zien als Musetta in 
Puccini’s La bohème onder dirigent Paolo 
Carignani. Tijdens het Festival d’Aix-en-
Provence trad ze aan in Kurt Weills 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny in 
een regie van Ivo van Hove, met dirigent 
Esa-Pekka Salonen op de bok. Vanaf 
komend theaterseizoen maakt ze deel 
uit van het programma voor jonge 
zangers van de Lyric Opera Chicago.

Mirco Palazzi Assur
De Italiaanse bas Mirco Palazzi studeer-
de aan het Conservatorium van Pesaro 
en debuteerde in Don Giovanni – een 
opera die niet meer van zijn repertoire 
is weg te denken. Zo zong hij Masetto 

in de Milanese Scala 
en Leporello in het 
Teatro Verdi Padova, 
de Opéra de Nice en 
het Teatro Regio di 
Torino, waar hij ook 
de titelrol vertolkte 
in Le nozze di Figaro. 
Hij trad aan als 
Ferrando (Il trova
tore) in Teatro di San 

Carlo in Napels en de Oper Köln, als 
Raimondo Bidebent (Lucia di Lammer
moor) en Seneca (L’incoronazione di 
Poppea) in het Gran Teatre del Liceu in 
Barcelona, en als Talbot (Maria Stuarda) 
in La Fenice en de Opéra de Marseille. 
In Royal Opera House Covent Garden 
was hij te zien als Raimondo Bidebent 
en Assur, en hij stond als Basilio (Il 
barbiere di Siviglia) o.a. in de Opéra de 
Rouen en La Fenice. Zijn repertoire 
omvat tevens werken als Mozarts 
Requiem, Rossini’s Stabat Mater en Petite 
messe solennelle, en Verdi’s Messa da 
Requiem.
Eerder in de Matinee: Rossini Guillaume 
Tell (Walter Furst, 2010), Donizetti Caterina 
Cornaro (Mocenigo, 2010), Verdi Il trova
tore (Ferrando, 2013)

Michele Angelini Idreno
De Italiaans-Amerikaanse tenor Michele 
Angelini studeerde aan Ohio State 
University en maakte zijn Europese 
debuut tijdens het Rossini Opera 
Festival in Pesaro als Il conte di Libens-
kof in Rossini’s Il 
viaggio a Reims. Hij 
zong de rol van 
Hänschen Rilow in 
de wereldpremière 
van Benoit Merniers 
Frühlings Erwachen in 
de Brusselse Munt 
en debuteerde in 
Seattle Opera als 
Don Ramiro in La 
Cenerentola, een rol die hij eerder op 
zich nam in Teatro dell’opera di Roma 
en de Koninklijke Opera in Stockholm. 
Hij trad aan als Il conte Almavia (Il 
barbiere di Siviglia) in de Berliner Staats-
oper, tijdens het Musikfest Bremen en 
het Edinburgh International Festival, 
zong Libenskof in het Bolsjoj, Nicias 
(Massenets Thaïs) tijdens het Festival 
Castell de Peralada en in Teatro Real 
Madrid, en Don Narciso (Il Turco in Italia) 
in de Bayerische Staats oper, waar hij 
ook te zien was in de rol van Idreno. Hij 
debuteerde als Almaviva in Royal Opera 
House Covent Garden en keerde er 
terug als Don Ottavio (Don Giovanni) en 
Orphée (Orphée et Euridice).

Varduhi Abrahamyan Arsace
Mezzosopraan Varduhi Abrahamyan 
studeerde aan het Conservatorium van 
Jerevan. Ze was veelvuldig te zien in de 
Opéra national de Paris, onder meer als 
Ottone (L’incoronazione di Poppea), Isa-

bella (L’Italiana in 
Algeri) – een rol die 
ze ook vertolkte in 
het Gran Teatre del 
Liceu – Ulrica (Un 
ballo in maschera), 
Mistress Quickly 
(Falstaff), de titelrol 
in Carmen, en Olga 
(Jevgeni Onegin). Ze 
zong Fenena (Na

bucco), Adalgisa (Norma) en Dalila 
(Samson et Dalila) in het Palau de les Arts 
Reina Sofía in Valencia, Orfeo (Orfeo ed 
Euridice) en Arsace (Semiramide, concer-
tant) in de Opéra de Marseille, Brada-
mante (Alcina) in Opernhaus Zürich en 
het Théâtre des Champs-Élysées, Mal-
colm (Rossini’s La donna del lago) tijdens 
het Rossini Opera Festival Pesaro, 
Ascanio (Benvenuto Cellini) in Teatro 
dell’Opera di Roma, Polinesso (Ariodan
te) bij de Canadian Opera Company en 
Carmen in het Bolsjoj, Opernhaus 
Zürich en de Staatsoper Hamburg. Ze is 
ook actief als concertzangeres; zo 
vertolkte ze Verdi’s Requiem met het 
Orchestre de Paris en Dvořáks Stabat 
Mater met het Orchestre Philharmoni-
que de Radio France.
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16 17mans, 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, 
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.

en hij trad met Europa Galante aan in 
Bellini’s I Capuleti e i Montecchi tijdens 
het Reate Festival in Rieti en in Händels 
Imeneo tijdens de Händel-Festspiele 
Halle. Hij vertolkte de rol van Colline 
(La bohème) bij The New Israeli Opera, 

zong Selim (Il Turco 
in Italia) in Teatro 
Ponchielli Cremona, 
Ribbing (Un ballo in 
maschera) in het 
Grand Théâtre du 
Luxembourg, en 
Oroe in de Opéra 
national de Lorraine 
Nancy.

zangersbiografieën Marijne Thomas

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-

hij als solist aan het gezelschap verbon-
den, en is er te zien in rollen als Colline 
(La bohème), ll Gran Sacerdote di Belo 
(Nabucco), Masetto (Don Giovanni), Ein 
Notar (Strauss’ Der Rosenkavalier) en 
Reinmar von Zweter in Wagners 
Tannhäuser. Hij 
vertolkte de rol van 
Don Basilio (Il 
barbiere di Siviglia) 
tijdens de Bregenzer 
Festspiele in een 
regie van Brigitte 
Fassbaender en was 
als Nourabad (Bizets 
Les pêcheurs de perles) 
te zien bij Opera 
Ballet Vlaanderen in een enscenering 
van het Antwerps theatercollectief 
FC Bergman. Met het Lüzerner Sinfonie-
orchester zong hij Naroemov in een 
concertante uitvoering van Schoppen
vrouw onder de baton van James Gaffi-
gan. Onlangs maakte hij in Opernhaus 
Zürich zijn roldebuut als Alidoro in 
Rossini’s La Cenerentola.

Fabrizio Beggi Oroe
Bas Fabrizio Beggi studeerde aan de 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
en trad na zijn studie toe tot de Opera-
studio van Teatro Carlo Felice in Genua, 
waar hij te zien was in rollen als Don 
Pistacchio in Donizetti’s Il Campanello, 
Marco (Puccini’s Gianni Schicchi), Zio 
Henry in de wereldpremière van Coli’s 
Oz on the road en Le duc de Vérone in 
Gounods Roméo et Juliette. In het Teatro 
Regio stond hij in producties als Andrea 
Chénier, Don Carlo en Simon Boccanegra, 

Alessandro Luciano Mitrane
Tenor Alessandro Luciano studeerde 
onder meer aan het conservatorium 
van zijn geboortestad Rome en bouwde 
een breed repertoire op met vooral veel 
belcantowerk. Zo zong hij Arturo Talbo 

(Bellini’s I puritani) 
bij Welsh National 
Opera, Serano 
(Rossini’s La donna 
del lago) en Il conte 
di Libenskof (Il 
viaggio a Reims) 
tijdens het Rossini 
Opera Festival in 
Pesaro, Don Ramiro 
(La Cenerentola) in 

het Salzburger Landestheater en Teatro 
Regio di Torino, en Il cavaliere Belfiore 
(Il viaggio a Reims) in Teatro Real Madrid. 
Hij was als Edgardo (Lucia di Lammer
moor) te zien in het Teatro Verdi Pisa, 
vertolkte de rol van Pisani in Saverio 
Mercadantes Il bravo bij Wexford Festi-
val Opera, en Nick (Puccini’s La fanciulla 
del West) met de Filarmonica Toscanini. 
Op zijn repertoire staan tevens rollen 
als Conte d’Almaviva (Il barbiere di 
Siviglia, o.a. in Theater Kiel en Theater 
Lübeck), Arbace (Idomeneo, Teatro 
dell’Opera di Roma) en Alabazar (Il Turco 
in Italia) in het Teatro Comunale di 
Bologna.

Stanislav Vorobyov L’ombra di Nino 
De Russische bas Stanislav Vorobyov 
studeerde aan het Conservatorium van 
Moskou en trad na zijn studie toe tot de 
Internationale Opernstudio van Opern-
haus Zürich. Sinds seizoen 2018-2019 is 
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1918 BESCHERMHEER
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
Elisabeth Perry
Fred Gaasterland 
Alexander Baev
Maria Escarabajal
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Kerstin Kendler
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Theo Ploeger
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Igor Bobylev
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Wouter Huizinga

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Crit Coenengracht
Anneke Janssen
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius

FLUIT
Barbara Deleu
Maike Grobbenhaar

PICCOLO BANDA
Ellen Alberts

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek

KLARINET BANDA
Sergio Hamerslag
Tom Wolfs

ESKLARINET BANDA
Diede Brantjes

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

HOORN BANDA
Petra Botma
Kirsten Jeurissen
Margreet Mulder
Lindy Karreman

TROMPET
Hessel Buma
Juan Peralta Torrecilla

TROMPET BANDA
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij
Sven Berkelmans

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Rommert Groenhof

TROMBONE BANDA
Harrie de Lange
Hugo van der Wedden

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Vincent Cox
Esther Doornink

SLAGWERK BANDA
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Jennifer HeinsR
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Tchef-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

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 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 



21KOORLEIDER
Klaas Stok

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Annelie Brinkhof
Reneé Brunt stagiaire
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Elizabeth Poz
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Mijke Sekhuis
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Jasmina Toh stagiaire
Liesbeth Vanderhallen
Yuko Yagishita

ALT
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Victorina Eeckeloo
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Fran van Lysebettens (stagiaire)
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Anjolet Rotteveel
Klarijn Verkaart
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Emilie Wijers
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan      

TENOR
Alan Belk
Kevin Doss
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Aart Mateboer
Benedict Quirke
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith
John Vredeveldt

BAS
Gert-Jan Alders
Coert van den Berg
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Pieter Hendriks
Daniël Hermán Mostert
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Lars Terray
Hans de Vries
Nanco de Vries
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R zaterdag 8 februari, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie oude muziek-4

HERODES EN SALOME 
VOLGENS STRADELLA
Collegium 1704
Václav Luks dirigent

Erodiade la figlia (Salome)  
Arianna Venditelli sopraan
Erodiade la madre  
Gaia Petrone mezzosopraan
San Giovanni Battista  
Christophe Dumaux countertenor
Consigliere Luca Cervoni tenor
Erode Krešimir Strazanac bas

Stradella San Giovanni Battista

Alessandro Stradella? Václav Luks en 
zijn Collegium 1704 houden een krach-
tig pleidooi voor Corelli’s tijdgenoot, 
die het het verhaal van Salome en 
Herodes ongekend sterk toonzette.

Václav Luks en Collegium 1704
Met Václav Luks bevinden we ons onder 
de oudemuzieknoblesse. Sinds 1991 
rijgt de Tsjech de jubelkritieken aaneen 
met zijn Collegium 1704: een wereld-
topper binnen het zeventiende- en 
achttiende-eeuwse repertoire. Er zijn 
dan ook geen betere gidsen denkbaar 
om het oeuvre van Corelli-tijdgenoot 
Alessandro Stradella te doen herontdek-
ken.
Stradella verdiende zijn sporen als 
musicus in Rome, Venetië en Genua, en 
componeerde zo’n driehonderd werken: 
een oeuvre dat barokfanaten met 
smaak zullen verorberen. Hoogst 
expressief, uitbundig en contrastrijk, 
vol pakkende melodieën, virtuoos 
contrapunt en slimme orkestratietruc-
jes: San Giovanni Battista behoort tot het 
beste van wat Stradella geschreven 
heeft.

Verleiding, trots, wanhoop en 
horror
Centraal in dit oratorium – bedoeld 
voor Palmzondag 1675 – staat Johannes 
de Doper, die poogt Herodes tot een 
deugdzaam bestaan te bewegen. De 
intriges van stiefdochter Salome wor-
den echter zijn dood. Dit Bijbelse drama 
vertaalt Stradella naar een bonte en 
boeiende partituur, met een bezetting 
die van nummer tot nummer varieert 
en vocale solisten die hun pad kiezen 
tussen verleiding en trots, wanhoop en 
horror.

Arianna Venditelli
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22 23zaterdag 15 februari, 14.15-ca 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie rfo & friends ii-3

GAVRYLYUKS 
RACHMANINOV-REEKS, 
BARTÓK EN LOEVENDIE

Radio Filharmonisch Orkest
Ludovic Morlot dirigent

Alexander Gavrylyuk piano

Loevendie La calle opdrachtwerk ntr 
zaterdagmatinee - wereldpremière, 
mede mogelijk gemaakt door het fonds 
podiumkunsten
Rachmaninov Tweede pianoconcert
Bartók Concert voor orkest

Alexander Gavrylyuk vervolgt zijn reeks 
pianoconcerten van Sergej Rachma-
ninov. Een mooie combi met de werken 
van Theo Loevendie en Béla Bartók, die 
hun liefde voor ‘het orkest’ betonen.

Alexander Gavrylyuk in Rachma-
ninovs bekendste pianoconcert
In mei 2019 startte de pianist Alexander 
Gavrylyuk een over meerdere seizoenen 
verspreide reeks waarin alle werken voor 
piano en orkest van Sergej Rachmaninov 
aan bod komen. Dit seizoen staat het 
populaire Tweede pianoconcert centraal.

Liefde voor de jazz en het orkest
Het concert, dat de wederopstanding 
van Rachmaninov na een duistere 
depressie betekende, krijgt gezelschap 
van werken die op vergelijkbare wijze 
de sfeer van een land transformeren tot 
meeslepende abstracte muziek. Theo 
Loevendie viert zijn liefde voor de 
Amerikaanse jazz in zijn nieuwe La 
calle. En Béla Bartók verstopte zijn liefde 
voor de Oost-Europese volksmuziek in 
zijn grootse viering van het orkestappa-
raat, het Concert voor orkest. Met dit werk 
speelt een van de belangrijkste motoren 
van de ZaterdagMatinee zich in de 
schijnwerpers: het immer flexibele en 
altijd op het hoogste niveau spelende 
Radio Filharmonisch Orkest.
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zaterdag 29 februari, 14.15-ca 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie hedendaags-3

DE RAADSELACHTIGE 
VIVIER

Asko|Schönberg
Slagwerk Den Haag

Bas Wiegers dirigent*

Barbara Kozelj mezzosopraan
Katrien Baerts sopraan

Vivier Zipangu
Vivier Palau Dewata arrangement
Vivier Wo bist Du Licht
Namavar Tiare Tahiti wereldpremière, 
mede mogelijk gemaakt door het fonds 
podiumkunsten
Vivier Lonely child

De intrigerende Claude Vivier – Cana-
dees die zijn bronnen zocht in het 
zuidoosten van Azië en het Midden-
Oosten – staat centraal in dit concert 
van Reinbert de Leeuw; de Nederlands-
Iraanse Reza Namavar schrijft een 
nieuw werk.

De raadselachtige Claude Vivier
Ruim tien jaar geleden bracht dirigent 
Reinbert de Leeuw het werk van de 
raadselachtige Canadese componist 
Claude Vivier, de man die zijn eigen 
dood voorspelde in zijn laatste composi-
tie, groots onder de aandacht. Nog 
steeds is zijn muziek, waarin invloeden 
van zijn leermeester Karlheinz Stock-
hausen, de Franse spectralisten en de 
volksmuziek van Java, Bali en Iran 
samenkomen, geen gemeengoed. De 
NTR ZaterdagMatinee geeft uitgebreid 
aandacht aan een aantal van zijn 
meesterwerken waarin de obsessie met 
de dood misschien wel het belangrijk-
ste thema is.

Nieuw werk van Reza Namavar
Speciaal voor dit concert kreeg de 
Nederlandse componist met Iraanse 
wortels Reza Namavar het verzoek een 
nieuw werk te schrijven. De componist 
die in 2014 al eens Versnelheijdsbinderh 
schreef voor de ZaterdagMatinee werd 
in 2017 geëerd met de eerste tweejaar-
lijkse Willem Breukerprijs, een prijs 
voor een componist wiens werk wordt 
gekenmerkt door “vrijheid, een harte-
lijke brutaliteit en een volstrekt open 
geest”. Dus u bent – in vrolijke zin – ge-
waarschuwd.

*  Bas Wiegers vervangt Reinbert de Leeuw, die om gezondheidsredenen moest besluiten de 

komende maanden rust te nemen. Eerder dit Matinee-seizoen nam Wiegers met veel succes 

een programma met werken van Andriessen, Padding en Messiaen over van de zieke Engelse 

dirigent Ryan Wigglesworth. NRC schreef over dit concert: “Dirigent Bas Wiegers, last minute 

ingevallen voor de zieke Ryan Wigglesworth, maakte grote indruk en kreeg terecht applaus 

van het orkest, dat onder zijn leiding voortreffelijk speelde.”
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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 
ZaterdagMatinee 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”. 


