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Geen mens is een eiland. En geen kunstenaar dobbert eenzaam 
op de golven van de creativiteit. Tussen inspiratie en imitatie 
zijn de verhalen van heel wat componisten en oeuvres met 
elkaar vervlochten. Dat ook een monument als Georg Friedrich 
Händel werk van anderen als hefboom gebruikte, doet dan ook 
geen afbreuk aan zijn artistieke persona. Met de blik strak 
gericht op Corelli’s Concerti grossi schreef hij zijn eigen briljante 
opus 6; Händels anthems en canticles smaken dan weer naar 
Purcell; en dan is er de casus Stradella. Händel was een gepassio-
neerd bewonderaar van de man en verwierf na diens dood 
diverse muziekmanuscripten voor zijn bibliotheek. Met heldere 
echo’s van Stradella’s innovatieve concerto grosso-bezetting, de 
recyclage van diverse van zijn melodieën en een vocale schrif-
tuur gesmeed om dezelfde leest, vormt Händels oeuvre een 
klinkende laudatio aan het adres van een vergeten barokpionier.

De musicus achter de man 
Alessandro Stradella (1643-1682) werd geboren in een aristocra-
tische familie in Toscane, maar bouwde zijn muziekcarrière uit 
in Rome, waar hij zich in de gunst wist te werken van Christina 
van Zweden en andere kapitaalkrachtige melomanen. Die 
ruggensteun ten spijt waren het financiële troebelen die hem 
als twintiger van het rechte pad leidden. Het schandaal dat 
losbarstte nadat hij op de verduistering van kerkfondsen werd 
betrapt en zijn daaropvolgende vlucht naar Venetië, weerhiel-
den Stradella er niet van om alles in de strijd te werpen voor 
een goed gevulde beurs – niet het minst zijn charmes, die meer 
dan één goedgelovige dame van haar fortuin vervreemdden. 
Een affaire met de dogaressa, een mislukte moordaanslag, een 
ontsnapping naar Genua en een gewelddadige dood op z’n 
38ste: ook de laatste hoofdstukken in Stradella’s levensverhaal 
doen eerder aan een Netflix-serie dan aan een componistenbio 
denken. Geen wonder dat niet zozeer zijn muziek maar zijn 

DODELIJK VERLEIDELIJK
Alessandro Stradella’s San Giovanni Battista

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. 
live op npo radio 4
  nporadio4.nl/ 

matineecafe

Podium Witteman 9 februari
Paul Witteman ontvangt zondag in zijn uitzending 
onder anderen violist Daniel Rowland. Rowland speelt 
‘Marietta’s Lied’ uit Korngolds opera Die tote Stadt, de 
jonge Shane van Neerden speelt muziek van de Rus
sische componist Nikolaj Medtner, en Fuse speelt een 
wereld première van een werk gecomponeerd door Joey 
Roukens. Cappella Amsterdam zingt o.l.v. Daniël Reuss 
de Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré.
zondag 9 februari, 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

zaterdag 14 maart, 14.15u

Barok uit Brussel
Ruim driehonderd jaar na 
de Brusselse première 
brengt Andrea Marcon 
La vanità del mondo van 
de Italiaan Pietro Torri 
voor het eerst in Amster
dam. En we hebben wat 
gemist…

La Cetra Barockorchester 
& Vokalensemble Basel
Andrea Marcon dirigent
Nederlandse première!
 zaterdagmatinee.nl
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première kreeg met Palmzondag ook een ereplaats op de 
liturgische kalender, en met de beste zangers van de stad en 
minstens twintig instrumentalisten een absolute droomcast.
De tekst van het oratorium – het enige van de veertien werken 
dat bewaard bleef – werd geleverd door de Florentijnse rechts-
geleerde, kerkfunctionaris en auteur Ansaldo Ansaldi. Het 
Marcus-evangelie diende als uitgangspunt voor een hertaling 
van het verhaal van Johannes de Doper, die met een bezoek aan 
Herodes diens laakbare levensstijl tracht te keren door hem te 
manen een einde te maken aan de relatie met Herodiade – de 
echtgenote van zijn eigen broer. Herodiade en haar dochter 
Salome vrezen echter hun luxeleventje aan het hof te zullen 
verliezen en overtuigen Herodes om Johannes te laten onthoof-
den. 
Aan de kleine groep Bijbelse figuren voegde Ansaldi een extra 
personage toe: een raadgever (‘Consigliere’) die de karakterteke-
ning van de andere protagonisten en de wendingen in het plot 
helpt te verduidelijken. Voorts licht de librettist de meest 
dramatische passages van het verhaal uit, met als resultaat een 
scenario dat opera-expert Stradella als gegoten zit.

lotgevallen al eeuwenlang tot de verbeelding spreken. En zo 
werd Stradella zelf een personage in kunst en literatuur, onder 
meer in opera’s van Niedermeyer en Franck, een roman van 
Francis Marion Crawford en een film van Giacomo Gentilomo 
(The lovers, 1946).
Gelukkig loont ook een blik op ’s mans vaardigheden met veer 
en notenpapier erg de moeite. Stradella’s vroegst bekende werk 
was een (inmiddels verloren) oratorium bestemd voor de 
Aartsbroederschap van het Heilig Kruis. Zijn eerste overgele-
verde compositie, O di Cocito oscure deità, is van een heel ander 
pluimage. Deze opera werd na een succesvolle première in het 
Palazzo Colonna (1668) geïntegreerd in Jacopo Melani’s Il Girello: 
een van de grootste hits uit het komische repertoire van de 
zeventiende eeuw. 
Vocale genres domineren ook het ongeveer driehonderd werken 
tellende oeuvre dat Stradella in de daaropvolgende vijftien jaar 
bij elkaar schreef: van madrigaal en ariette tot opera, met een 
glansrol voor de cantate. Stradella’s geestelijke muziek is 
wellicht het minst bekend, en dat is uitermate jammer. Compo-
sities als San Giovanni Battista – een oratorium uit 1675 – beho-
ren tot zijn beste werk: een stelling die de componist alvast zelf 
bekrachtigde en ook door zijn publiek moet zijn beaamd, te 
oordelen naar het (uitzonderlijk grote) aantal manuscripten 
dat bewaard is gebleven. De hemel in geprezen door Händel 
(die één van die kopieën bezat) en muzikale globetrotter Char-
les Burney, belandde San Giovanni Battista desalniettemin in de 
vergetelheid, om pas midden vorige eeuw, in volle barokrevival, 
eerherstel te genieten. Zijn moderne debuut beleefde dit 
barokke pareltje in 1949, met niemand minder dan Maria 
Callas in de vrouwelijke hoofdrol.

Dansen tot de dood
San Giovanni Battista ontstond in opdracht van de Romeinse 
broederschap van San Giovanni dei Fiorentini Venerabile 
(‘Compagnia della Pietà’), die met een reeks van veertien 
oratoria het door paus Clemens X geproclameerde Heilige Jaar 
1675 wilde vieren. De broederschap zette enkele van Romes 
meest gerenommeerde componisten aan het werk; onder hen 
Stradella, die met de toonzetting van een libretto rond hun 
patroonheilige een belangrijke taak was toevertrouwd. De 

Hendrik Frans van Lint 
(Antwerpen, 1684-
Rome, 1763): de San 
Giovanni dei Fioren-
tini in Rome, 1739
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De krachtigste barokmuziek blinkt uit in retoriek, en dat 
illustreert deze partituur op sublieme wijze. Een hoogtepunt is 
het moment waarop Salome het pleit bij Herodes weet te 
beslechten, niet enkel dankzij 
haar verleidelijke danskun-
sten maar ook met haar 
redenaarstalent. In het 
recitatief Deh, che più tardi a 
consolar manoeuvreert ze 
zichzelf in de slachtofferrol 
door de negatieve impact van 
Johannes’ verwijten op haar 
welzijn te vocaliseren. De 
daaropvolgende aria, Queste 
lagrime, schiet recht op doel: 
het inwilligen van haar wens 
zou geen daad van wreedheid 
tegen Johannes, maar een act 
van genade jegens Salome 
betekenen. 
De muziek volgt nu eens de 
woorden, dan weer de onder-
liggende emoties van de 
protagonisten, en onder-
steunt zo het libretto in een 
gelaagde karaktertekening. 
Herodes, Herodiade en 
Salome zijn geen cartooneske 
figuren, maar personages van 
vlees en bloed die vleien en 
zalven, roddelen en kwellen, 
piekeren en twijfelen, maar 
– alle ethische overwegingen ten spijt – toch kiezen voor eigen 
gewin. Verblind door wraaklust (‘Morirai! Uccidetelo / Uccidetemi 
pur!’) beseft Salome echter niet dat Johannes’ stervensbereid-
heid haar de autoriteit ontneemt die ze zich in haar arrogantie 
had toegeëigend. Herodes merkt evenmin dat de serene hou-
ding van Johannes en de manipulaties van Salome hem van 
brulboei (‘Tuonerà tra mille turbini’) tot zwakkeling reduceren. 

Kleurenspel
Stradella vertaalde Ansaldi’s tekst naar een compacte, twee-
delige compositie voor een bezetting van twee sopranen (Hero-
diade en Salome), een hoge mannenstem (Johannes), tenor 
(Consigliere) en bas (Herodes). De leerlingen van Johannes en 
hovelingen van Herodes worden door dezelfde vijf stemmen 
vertolkt. 
De instrumentale schriftuur toont Stradella van zijn meest 
progressieve zijde: de partijen vallen uiteen in een concertino 
(twee violen, een contrabas en luit) en een concerto grosso 
(mogelijk met wel zes eerste en vier tweede violen, altviool, 
cello en contrabas) – een instrumentatie die hij een jaar eerder 
als eerste in de geschiedenis had toegepast. 
Met dit vocaal-instrumentale gezelschap slaagt de componist 
erin een rijk spectrum aan texturen, kleuren en sferen te 
coveren. Dat doet hij door de bezetting in de dertien aria’s 
voortdurend te variëren: van basso continuo (enkel én tweevou-
dig) over concertino en concerto grosso, tot een mix van alle 
voorgaande. Bijzonder is ook hoe Stradella stem en instrument 
tot elkaars gezel maakt: de instrumenten zorgen in de aria’s 
voor begeleiding en tweespraak, eerder dan zich met ritornelli 
of tussenspelen op een apart plan te begeven.

Het stilistische kader waarin Stradella zich beweegt is op en top 
barok. Met uitbundige versieringen in de vocale partijen, een 
breed expressief palet, spetterend contrapunt en levendige 
ritmiek doet deze compositie precies wat je van een zeventien-
de-eeuws stukje muziekdrama verwacht (en verhoopt). Een 
dans met zeven sluiers schreef hij niet, maar de recitatieven, 
aria’s en ensemblestukken zorgen voor voldoende drama en 
sterke evocatieve momenten die niet in de val trappen van de 
anekdotiek. 

Herodiade en Salome zijn geen cartooneske figuren, maar 
personages van vlees en bloed die vleien en zalven, roddelen 
en kwellen, piekeren en twijfelen, maar – alle ethische 
overwegingen ten spijt – toch kiezen voor eigen gewin.

Het begin van Morirai! 
Uccidetelo in manu-
script, biblioteca 
Estense universitaria, 
Modena



98 Herkenbare kleinmenselijke drama’s zijn het, die San Giovanni 
Battista uittillen boven de slappe allegorie die zoveel barok-
oratoria nekt.  
Die zeer directe vorm van expressie en interactie kenmerkt 
overigens ook eerdere oratoria van Stradella (Ester, Susanna) 
maar met San Giovanni Battista is de ontkerstening van het 
drama compleet. Aan het slot duikt dan ook geen deus ex ma-
china op; de Almachtige, die Johannes aanroept, antwoordt niet. 
Geen netjes verpakte slotscène met rode strik eromheen, geen 
moraal van het verhaal, geen definitieve balans die de oppositie 
Goed-Kwaad veilig stelt. Dat het werk besluit met een abrupt, 
onopgelost akkoord – en niet met de verwachte volmaakte 
cadens – mag dan ook niet verbazen. In het laatste duet van 
Salome en Herodes is alle eensgezindheid dan ook verdwenen, 
en blijkt ook het innerlijke equilibrium van beiden verstoord 
door bloeddorst en wroeging. 

Tussen toren en theater
Eenentwingste-eeuwers zijn dol op hokjes en labels. We worste-
len met muziek die niet onmiddellijk in een categorie kan 
worden ondergebracht. Maar het mooie aan werken als San 
Giovanni Battista is precies dat de grenzen tussen uitvoerings-
contexten en genres (bewust?) in het midden worden gelaten, 
waardoor de muziek op verschillende niveaus geproefd – en 
gesmaakt – kan worden. Waar de een in de temperamentvolle 
recitatieven en virtuoze aria’s vooral opera hoort, zal de ander 
in het Bijbelverhaal een diepere luisterdimensie ontdekken. 
Voor de een: echo’s van de opulente Venetiaanse opera à la 
Cavalli. Voor de ander: kerkmuziek in de grote Romeinse 
traditie van Carissimi.
Hoe dan ook werkt muziek als deze aanstekelijk, dankzij de 
gevarieerde schriftuur en de heerlijke ‘drive’ die de partituur 
onhoudbaar naar zijn bitterzoete eindpunt doet denderen. 
Maar louteren doet ze ook, dankzij de spanningsboog die alleen 
de grootste barokcomponisten met succes wisten te hanteren – 
van iubilatio tot deploratio, en van verslagenheid naar collectieve 
catharsis.

Sofie Taes

laakbare gedrag van Herodes tot ver 
buiten de paleismuren bekend is. Hij 
maant aan tot berouw, maar botst op 
een verontwaardigde Consigliere (‘Taci, 
folle!’) die de machtsverhoudingen 
scherpstelt: ‘Weet je dan niet dat wat 
een koning ook beslist te doen – of dat 
nu goed is of fout – altijd boven de wet 
staat?’
Johannes’ proclamatie van hemelse 
machten die ver boven de zeggenschap 
van aardse heersers uittorenen, wordt 
in de kiem gesmoord door Salome. Een 
opgehitste Herodes stelt paal en perk 
aan de vrijpostigheden van de evange-
list met de dreiging te zullen donderen 
als duizend orkanen (Tuonerà tra mille 
turbini) en beveelt zijn gevangenne-
ming. Johannes vreest de dood niet, 
Herodes zweert te zullen bewijzen dat 
zijn wil wet is.

Seconda parte
Met een aanroeping van de nimfen van 
de Jordaan (Vaghe ninfe nel giordano) 
opent een verrukte Salome het tweede 
deel. Herodes nodigt zijn stiefdochter 
uit om haar wensen kenbaar te maken, 
met de verzekering dat hij elk verzoek 
zal inwilligen. Salome weet de vorst tot 
nog sterkere beloften te verleiden en 
krijgt bedenktijd om haar ultieme wens 
te formuleren. 
Terwijl Johannes – verontwaardigd om 
het wangedrag van zijn beulen – berust 
in het lot dat hem wacht (Io per me non 
cangerei), deelt Herodiade met Salome 
haar idee voor het perfecte koninklijke 
geschenk: het hoofd van de evangelist. 
Kostbaarder dan welke rijkdom ook, is 

Prima parte
Johannes de Doper neemt afscheid van 
zijn familie, leerlingen en veilige 
thuishaven (Amiche selve, addio) om zich 
op weg te begeven naar het paleis van 
Herodes Antipas, de tetrarch van 
Galilea en Perea. Herodes heeft Hero-
diade – de echtgenote van zijn eigen 
broer – tot gemalin genomen; Johannes 
is vastbesloten de vorst van zijn onethi-
sche gedrag te doen afzien en hem weer 
op het rechte pad te brengen. De her-
haalde waarschuwingen voor het 
gevaar van die onderneming slaat de 
evangelist – die zijn idyllische leven in 
het woud weliswaar met tegenzin 
achterlaat – in de wind met een nauti-
sche metafoor: met God als immer 
stralende poolster, zal geen storm, 
wilde zee of deining hem uit koers 
kunnen brengen.  
Na de afscheidsscène verhuist de actie 
naar het hof van Herodes, waar diens 
raadgever (‘Consigliere’) aanmaant tot 
rust en ontspanning. Ook Herodiade 
zingt haar hoop uit op mooie dagen, 
waarin een serene glimlach de zorge-
loze frons van het gelaat van haar 
geliefde zal vegen. Haar dochter Salome 
(‘Herodiade figlia’), heeft haar eigen 
smeekbede klaar en roept de goden om 
de liefde van haar stiefvader – en het 
luilekkere leventje dat ze aan zijn hof 
geniet – te vrijwaren. Herodes maakt 
een einde aan de verzuchtingen met de 
belofte zich mee in zang, dans en 
feestelijkheden te storten.
Johannes steekt een stokje voor die 
plannen (Non più cedo – Non fia ver – Non 
più ferma) en maakt duidelijk dat het 
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Václav Luks
Václav Luks studeerde hoorn en klave-
cimbel aan het conservatorium van 
Pilsen en de Academie voor Podium-
kunsten in Praag. Tijdens zijn vervolg-
studie aan de Schola Cantorum Basi-
liensis (Bazel) richtte hij zich op de 
oude muziek. Hij trad internationaal op 
als solohoornist in de Akademie für 
Alte Musik Berlin. In 2005 bouwde hij 
Collegium 1704, dat als kamermuziek-
ensemble al sinds zijn conservatorium-
jaren (1991) bestond, uit tot een barok-
orkest en richtte bovendien Collegium 
Vocale 1704 op. In 2008 begon hij de 
concertserie Musikbrücke Prag–Dres-
den en sinds 2012 is hij regelmatig te 
gast in het Praagse Rudolfinum, waar 
hij met Collegium 1704 een concert-
reeks rond de zangkunst van de zeven-
tiende en achttiende eeuw realiseert. 
Luks en zijn ensembles traden op bij de 
Salzburger Festspiele, in de Berliner 
Philharmonie, het Theater an der Wien, 
het Konzerthaus Wien, het Konzert-
haus Wien, Wigmore Hall en Bozar in 

Brussel, en tijdens het Lucerne Festival, 
het Chopin Festival in Warschau, het 
Festival Oude Muziek in Utrecht en het 
Bachfest Leipzig. Václav Luks werkt 
bovendien samen met ensembles als La 
Cetra Barockorchester Basel, het Dresd-
ner Kammerchor en de Nederlandse 
Bachvereniging.
Eerder in de Matinee: Monteverdi
Magnificat uit Vespro della Beata Vergine 
& Biber Missa Salisburgensis (2016)

Arianna Venditelli Erodiade la figlia
De Italiaanse 
sopraan Arianna 
Vendittelli studeer-
de aan het Conser-
vatorium van Adria 
en debuteerde 
tijdens de Inns-
brucker Fest-
wochen der Alten 
Musik in de wereld-
première van 
Cesti’s Le nozze in sogno. Ze maakte haar 
debuut tijdens de Salzburger Festspiele 
en het Ravenna Festival als Carmi in 
Mozarts Betulia liberata onder dirigent 
Riccardo Muti en was in Teatro Regio di 
Torino te zien als Despina (Così fan tutte). 
Ze vertolkte de titelrol in Henze’s Gisela! 
in Teatro Massimo di Palermo, Fiordi-
ligi (Così fan tutte) en Donna Elvira (Don 
Giovanni) in Teatro Olimpico Vicenza en 
zong in Wolf-Ferrari’s Il segreto di 
Susanna in Teatro Malibran in Venetië. 
Ze was Aminta in Mozarts Il rè pastore in 
Teatro Verdi Trieste en vertolkte de 
titelrol in Rossini’s Ermione in Teatro di 
San Carlo, Hasse’s Semele in Theater an 

het hoofd het ultieme symbool van hun 
macht over Herodes: ‘Wie triomfeert 
over een koning, krijgt het koninkrijk!’. 
Salome stelt het plan onmiddellijk in 
werking en speelt op Herodes’ gemoed 
door haar ongerustheid en angst voor 
de gevangene te benadrukken (Deh, che 
più tardi a consolar). Herodes worstelt. 
Hij overwoog immers om Johannes 
genade te verlenen uit onwil om een 
onschuldige te straffen. Maar met 
tranen, zuchten en gespeelde veront-
waardiging trekt Salome de vorst over 
de streep: ‘De wreedheid heeft gewon-
nen: breng de Doper ter dood!’ 
Terwijl Johannes de hemelse verlossing 
uit zijn aardse gevangenis contem-
pleert, neemt Salome zelf de leiding in 
handen. Ze beveelt de wachters tot 
moord en wentelt zich vervolgens in 
het genoegen van de wraak die ze als 
een persoonlijke triomf beschouwt 
(Cadesti alfine – Sù coronatemi). Zo luid-
ruchtig zijn haar vreugdekreten dat 
Herodes’ rust wordt verstoord; dat zijn 
ziel echter ook door de stem van zijn 
slachtoffer wordt geplaagd, vervult hem 
met angst en spijt: ‘Helaas! Berouw is de 
erfgenaam van de dwaling’. 
Het besluitende duet van Salome en 
Herodes (Che gioire, che contento / Che 
martire, che tormento) doet vermoeden 
dat beiden door de gebeurtenissen zijn 
getekend: zowel de extatische Salome 
als de getormenteerde Herodes trachten 
hun gevoelens een plaats te geven.

Sofie Taes

(omgeving van) Rembrandt van Rijn: Salome ontvangt 
het hoofd van Johannes de Doper, ca 1640-1645 
coll. Rijksmuseum
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12 13Krešimir Strazanac Erode 
De Kroatische 
bas-bariton 
Krešimir Stražanac 
studeerde aan het 
Conservatorium 
van Stuttgart en 
trad na zijn studie 
toe tot het ensem-
ble van Opernhaus 
Zürich, waar hij te 
zien was in rollen 
als Ping in Turandot, Don Fernando in 
Fidelio en Yamadori in Madama Butterfly. 
Hij debuteerde in de Bayerische Staats-
oper als Pietro Fléville in Giordano’s 
Andrea Chénier en in de Oper Frankfurt 
als Baron Tusenbach in Péter Eötvös’ Tri 
Sestri, een rol die hij ook vertolkte in 
Zürich. Hij is vooral zeer actief als 
concert-, Lied- en oratoriumzanger; zo 
nam hij de aria’s en de Pilatuspartij op 
zich in de Johannes-Passion met de 
Bayerische Rundfunk en Concerto Köln, 
zong Bach-cantates met het WDR-Sinfo-
nieorchester, Schönbergs Ein Überleben-
der aus Warschau en Brahms’ Requiem 
met het Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra, en deelde het podium met 
orkesten en ensembles als de Staatska-
pelle Halle, Collegium Vocale Gent, het 
Münchener Rundfunkorchester en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. 
Stražanac werkte met dirigenten als 
Franz Welser-Möst, Helmuth Rilling en 
Bernard Haitink.
Eerder in de Matinee: Wagner Die Meis
tersinger von Nürnberg (Konrad Nachtigall, 
2009)

zangersbiografieën Marijne Thomas

Luca Cervoni Consigliere
De Italiaanse tenor 
Luca Cervoni stu-
deerde aan het 
Conservatorium van 
Rome en zong 
jarenlang in Phi-
lippe Herreweghe’s 
Collegium Vocale 
Gent. Hij werkte 
mee aan Sigiswald 
Kuijkens bijzondere 

interpretatie van Bachs Hohe Messe, die 
volledig door solisten werd vertolkt, en 
was een van de oprichters van het 
Abchordis Ensemble, waarmee hij 
tijdens talloze festivals aantrad, zoals 
Les Riches Heures de Valère, Festival 
d’Ambronay en het Valletta Baroque 
Festival. Als lid van Concerto Romano 
zong hij Giuseppe d’Arimatea in Pas-
quini’s La sete di Christo, Oloferne in 
Scarlatti’s La Giuditta in het Romeinse 
Teatro Olimpico en Inverno in diens La 
gloria di primavera in het Wiener Kon-
zerthaus. Hij was te zien als Monostatos 
(Die Zauberflöte) in Teatro dell’Opera di 
Roma, Lucano (L’incoronazione di Poppea) 
in Theater Kiel, Arasse (Leonardo Vinci’s 
Siroe) in Teatro San Carlo in Napels, en 
als Anfinomo (Il ritorno d’Ulisse in patria) 
en Corimbo (Melani’s L’empio punito) 
tijdens het Reate Festival. De rol van 
Consigliere zong hij eerder in Teatro 
Argentina in Rome.
Eerder in de Matinee: Veneziano La pas
sione secondo Giovanni (Christus, 2018)

het Festival d’Aix-en-Provence. Petrone 
werkte met dirigenten als James Conlon, 
Stefano Romani en Nathalie Stutzmann.

Christophe Dumaux  
San Giovanni Battista 
Countertenor 
Christophe Dumaux 
studeerde aan het 
Conservatorium van 
Parijs en debuteerde 
als Eustazio in 
Händels Rinaldo 
tijdens het Festival 
Radio France. Hij 
maakte zijn debuut 
in de New Yorkse 
Met als Unulfo (Händels Rodelinda) en 
debuteerde bij de Salzburger Festspiele 
als Tolomeo (Giulio Cesare), een rol waar-
mee hij tevens terugkeerde naar de Met. 
Hij zong Ottone (L’incoronazione di Poppea) 
tijdens het Glyndebourne Festival, in 
Theater an der Wien en de Opéra natio-
nal de Paris, de titelrol in Tamerlano in De 
Munt en tijdens het Spoleto Festival, 
Polinesso (Ariodante) tijdens de Salzbur-
ger Festspiele Pfingsten, in de Opéra de 
Lausanne, Gran Teatre del Liceu en de 
Wiener Staats oper, The Voice of Apollo 
(Brittens Death in Venice) in Theater an der 
Wien en de titelrol in Cavalli’s Giasone bij 
Opera Ballet Vlaanderen. Hij vertolkte de 
rol van Giuliano in Cavalli’s Eliogabalo in 
De Munt en zong Fernando (Conti’s Don 
Chisciotte in Sierra Morena) bij De Natio-
nale Opera, waar hij ook te zien was in 
de titelrol van Händels Tamerlano.
Eerder in de Matinee: Caldara La concor
dia de’ pianeti (Giove, 2018)

der Wien, Francesco Cilea’s Gina in 
Teatro La Fenice en werkte mee aan de 
wereldpremière van Scarlato’s Fadwa in 
de Accademia Filarmonica Romana. De 
rol van Salome zong ze eerder o.a. 
tijdens de Innsbrucker Festwochen.
Eerder in de Matinee: Falvetti Il dialogo del 
Nabucco (Azaria/Idolatria, 2017)

Gaia Petrone Erodiade la madre 
Mezzosopraan Gaia 
Petrone studeerde 
aan de Accademia 
Nazionale di Santa 
Cecilia in Rome en 
het Koninklijk 
Conservatorium 
Den Haag. Ze 
maakte haar profes-
sionele debuut als 
Apollonia in Haydns 

La canterina tijdens het Festival 
dell’Inter mezzo e dell’Opera buffa, 
gevolgd door rollen zoals Lisetta in 
Haydns Il mondo della luna in Teatro 
Bonci in Cesena. Ze debuteerde in 
Théâtre du Capitole in Toulouse als 
Ursule in Berlioz’ Béatrice et Bénédict en 
was te zien als Emilia in Rossini’s Otello 
in Teatro di San Carlo Napels en als 
Ramise in Händels Arminio tijdens de 
Händel-Festspiele in Karlsruhe. In 
Theater an der Wien vertolkte ze rollen 
als Clarina (Rossini’s La cambiale di 
matrimonio), Medoro (Orlando), Pisana 
(I due Foscari), Sibari (Porpora’s Semira-
mide riconosciuta) en Sesto in La clemenza 
di Tito. Ze debuteerde als Rosina (Il 
barbiere di Siviglia) bij Palm Beach Opera 
en zong Ippolita in Cavalli’s Elena tijdens 
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EERSTE VIOOL
Josef Žák
Iveta Schwarz
Jan Hádek
Veronika Manová
Markéta Knittlová

TWEEDE VIOOL
Ivan Iliev
Simona Tydlitátová
Martina Kuncl Štillerová
Petra Šcevková
Vojtech Jakl

ALTVIOOL
Eleonora Machová
Friedemann Ramsenthaler
Martin Stupka

CELLO
Hana Fleková
Libor Mašek

CONTRABAS
Tilman Schmidt

KLAVECIMBEL
Joan Boronat Sanz

ORGEL
Pablo Kornfeld

THEORBE
Shizuko Noiri
Jan Krejca

HARP
Johanna Seitz

FAGOT
Katrin Lazar

Collegium 1704
Collegium 1704 (en Collegium Vocale 
1704) werden in 2005 opgericht door 
Václav Luks. De onmiddellijke aanlei-
ding hiertoe vormde het door Luks 
geïnitieerde project Bach–Praag–2005. 
Sindsdien werkten de ensembles samen 
met solisten als Magdalena Kožená, 
Vivica Genaux en Bejun Mehta. Ze 
leverden hun bijdrage aan het muziek-
festival Praagse Lente en organiseerden 
de concertseries Musikbrücke Prag–
Dresden (sinds 2008) en Baroque Opera 
Stars/Collegium 1704 in het Rudolfi-
num. Na internationaal succes met de 
opera Rinaldo van Händel in 2009 was 
het jaar 2013 gewijd aan de herontdek-
king van de Boheemse componist Josef 
Myslive ček. Diens opera L’Olimpiade 
speelde Collegium 1704 in Praag, Caen, 

Dijon, Luxemburg en in het Theater an 
der Wien. In 2017 bracht Collegium 
1704 Vivaldi’s Arsilda, regina di Ponto 
voor het eerst in 300 jaar op de planken 
in Bratislava, Lille, Luxemburg en 
Versailles.
Het jaartal 1704 in de naamgeving van 
beide ensembles verwijst naar een 
belangrijke gebeurtenis in het Tsjechi-
sche muziekleven. Het betreft de 
opvoering van de allegorie Via Laureata 
van Jan Dismas Zelenka, waaraan 
musici uit het hele land hun bijdrage 
leverden. Over Zelenka’s leven vóór 
1704 is weinig bekend, maar met de 
uitvoering in augustus 1704 in de 
Praagse Nicolaaskerk betrad de Tsjechi-
sche meestercomponist het internatio-
nale muziekpodium.
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N zaterdag 15 februari, 14.15-ca 16.25 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie rfo & friends ii-3

RACHMANINOVS 
TWEEDE PIANOCONCERT
Radio Filharmonisch Orkest
Ludovic Morlot dirigent

Alexander Romanovsky piano

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

De Rus Alexander Romanovsky speelt 
het beroemde Tweede pianoconcert van 
Sergej Rachmaninov. Een mooie combi 
met de werken van Theo Loevendie en 
Béla Bartók, die hun liefde voor ‘het 
orkest’ betonen.

Rachmaninovs bekendste  
pianoconcert
Alexander Romanovsky vervangt zijn 
collega Alexander Gavrylyuk, die 
wegens een blessure zijn optreden 
helaas op een laat moment moest afzeg-
gen. De beroemde Italiaanse dirigent 
Carlo Maria Giulini zag in de nog jonge 
Romanovsky, een grandioze telg in de 
Russische pianoschool, al een buitenge-
woon begaafde musicus. En in septem-
ber 2011 schreef Trouw naar aanleiding 
van een optreden in Het Concertge-
bouw: “Romanovsky profileerde zich als 
een van de allerbeste pianisten van zijn 
generatie. Hij speelt niet alleen gaver en 
sneller dan de meeste van zijn collega’s, 
hij heeft tevens een heel eigen en 
sympathiek geluid: kristalhelder.”

Liefde voor de jazz en het orkest
Rachmaninovs Tweede pianoconcert, 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-Euro-
pese volksmuziek in zijn grootse 
viering van het orkestapparaat, het 
Concert voor orkest. Met dit werk speelt 
een van de belangrijkste motoren van 
de ZaterdagMatinee zich in de schijn-
werpers: het immer flexibele en altijd 
op het hoogste niveau spelende Radio 
Filharmonisch Orkest.
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16 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; 
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.”


