
Maandag 4 juli 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson, dirigent
Louise Kemény, sopraan • Rosanne van Sandwijk, mezzosopraan
Fabio Trümpy, tenor • Ashley Riches, bas

Georg Friedrich Händel 1685-1759
Dixit Dominus, HWV 232 (1707)
Dixit Dominus (koor)
Virgam virtutis (solo mezzosopraan)
Tecum principium (solo sopraan)
Iuravit Dominus (koor)
Tu es sacerdos (koor)
Dominus a dextris tuis (solisten en koor)
Iudicabit in nationibus (solisten en koor)
De torrente in via bibet (sopraan en koor)
Gloria patri et Filio (koor)

PAUZE

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Requiem in d, KV 626 (1791)
Introitus: Requiem aeternam
Kyrie
Sequenz: Dies irae - Tuba mirum - Rex tremendae - Recordare - Confutatis - Lacrimosa
Offertorium: Domine Jesu Christe - Hostias
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Communio: Lux aeterna

Dit concert wordt opgenomen voor rechtstreekse uitzending in het 
Zomeravondconcert op NPO Radio 4.  

Informatiebeveiliging in de ambulancezorg

Zo mooi is klassiek

w   

Zo mooi is klassiek

Genoten van 
het concert?
Op NPO Radio 4 hoor je de hele zomer 
de mooiste optredens van internationale 
muziekfestivals, gewoon bij jou thuis.

nporadio4.nl/zomeravondconcert

Meer weten? 
Scan de QR-code
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EN VERDER...

Het Radio Filharmonisch Orkest, opgericht 
in 1945, is een onmisbare schakel in het 
Nederlandse muziekleven. Het speelt naast 
het grote symfonische repertoire meer dan 
elk ander Nederlands symfonieorkest muziek 
van dit moment. Chef-dirigente is Karina 
Canellakis.
Het Groot Omroepkoor, opgericht kort na 
de Tweede Wereldoorlog, is het enige koor in 
Nederland dat het grote koor-symfonische 
repertoire op professionele wijze uitvoert. 
Het koor is nauw verbonden met de 
Nederlandse Publieke Omroep. De Brit 
Benjamin Goodson is chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor sinds september 2020 en 
muzikaal leider van Bath Camerata. Daar-
naast treedt hij op als gastdirigent bij diverse 
gezelschappen in Europa. 
De veelgevraagde Brits-Hongaarse opera-
zangeres Louise Kemény studeerde af aan 
de Royal Conservatoire of Scotland. Ze is 
voormalig Britten-Pears Young Artist, 
Independent Opera Fellow en Yeoman of the 
Worshipful Company of Musicians. In 2018-
2019 was ze ensemblelid van Theater Bonn. 
Rosanne van Sandwijk studeerde aan 
Codarts Rotterdam cum laude af bij Roberta 
Alexander en won de Grachtenfestivalprijs 
2014 en diverse prijzen op het Internationaal 
Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch. Ze 
treedt regelmatig op met gerenommeerde 
orkesten en operagezelschappen. 
Fabio Trümpy studeerde Engelse literatuur 
en zang in Zürich en daarna zang bij 
Margreet Honig in Amsterdam. Hij trad op 
met gezelschappen als het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en het Nederlands 
Kamerorkest. Sinds het seizoen 2012-2013 is 
hij verbonden aan het Opernhaus Zürich. 

Ashley Riches studeerde Engels in 
Cambridge en zang aan de Guildhall School 
of Music and Drama in Londen en maakte 
deel uit van het Jette Parker Young Artists 
Programme van het Royal Opera House. Hij 
trad op met orkesten als de Berliner 
Philharmoniker, de English National Opera 
en het Concertgebouworkest.

***
George Frideric Handel’s love of Italian music 
arose during his sojourn in Italy from 1706 to 
1710. Soon after he arrived in Rome in early 
1707, he made quite a splash with a series of 
psalm settings for soloists, choir and orches-
tra, including the Dixit Dominus. Its virtuoso 
string parts, lively dialogues between choir 
and orchestra and between the soloists and 
the other musicians, sumptuous choral 
sounds and the contrasts in character of the 
various movements are extraordinary. 
Wolfgang Amadeus Mozart is one of the 
greatest composers of all time, partly be-
cause of his brilliant operas, symphonies and 
piano concertos. But he also wrote religious 
works, including his impressive Requiem. For 
a long time, romanticised rumours circulated 
about the mysterious client who commissio-
ned the Requiem, the precise circumstances 
around Mozart’s sudden death and the 
search for someone to complete Mozart’s 
work. However, even the fact that most of 
the riddles have been solved by scholars 
hasn’t diminished the world-wide admiration 
for Mozart’s amazingly beautiful Requiem.
Mozart’s Requiem was also on the programme 
four years ago, when the English conductor 
Benjamin Goodson made his acclaimed debut 
with the Netherlands Radio Choir.

Mozarts Requiem stond vier jaar geleden ook 
op het programma toen de Britse dirigent 
Benjamin Goodson zijn succesvolle debuut 
maakte bij het Groot Omroepkoor. Vanavond 
combineert hij dit meesterwerk met een 
virtuoze compositie van Händel.

Händels energieke Dixit Dominus
Georg Friedrich Händel werd geboren in 
Duitsland, maar woonde het grootste deel 
van zijn leven in Londen. Voordat hij zich 
definitief in Engeland vestigde maakte hij 
vele reizen die zijn muzikale ontwikkeling 
sterk hebben beïnvloed. Zijn liefde voor 
Italiaanse muziek ontstond tijdens zijn 
verblijf in Italië tussen 1706 en 1710. Händel 
maakte bij zijn aankomst in Rome, begin 
1707, meteen grote indruk met een reeks 
psalmen voor solisten, koor en orkest, 
waaronder het Dixit Dominus. Met dit vir-
tuoze koorwerk toonde Händel aan dat hij de 
Italiaanse stijl en de techniek van de meer-
stemmigheid perfect onder de knie had. Dat 
de Italianen enthousiast waren blijkt onder 
andere uit een dagboeknotitie van de kro-
niekschrijver Francesco Valesio: ‘Er is in de 
stad een man uit Saksen aangekomen, een 
uitstekende klavecimbelspeler en componist, 
die vandaag zijn vaardigheid demonstreerde 
op het orgel van de kerk van San Giovanni, 
tot verbazing van alle aanwezigen.’ Hoewel 
het Dixit Dominus na Händels dood lange tijd 
niet gespeeld zou worden, behoort het 
tegenwoordig tot zijn bekendste koorwer-
ken. Opvallend zijn de virtuoze strijkerspar-
tijen, de levendige dialoog tussen koor en 
orkest en tussen de solisten en overige 
musici, de weelderige koorklanken en de 
contrastrijke karakters van de verschillende 
delen. 

Mozarts onvoltooide meesterwerk
Het wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart 
(geboren in 1756, drie jaar voordat Händel 
zou sterven op 74-jarige leeftijd) groeide op 
in Salzburg en reisde rond door Europa met 
zijn vader, op zoek naar een prestigieuze 
vaste baan. Uiteindelijk vestigde hij zich, 
tegen het advies van zijn vader in, als zelf-
standig musicus in Wenen toen hij 25 was; als 
pianovirtuoos, pianodocent en componist. 
Mozart behoort tot de grootste componisten 
aller tijden, mede dankzij zijn geniale 
opera’s, symfonieën en pianoconcerten. 
Daarnaast schreef hij diverse religieuze 
werken, waaronder het indrukwekkende 
Requiem. Het opvallendste verschil tussen 
Händels Dixit Dominus en Mozarts Requiem is 
de orkestbezetting. Waar Händel koos voor 
een strijkorkest, schreef Mozart zijn doden-
mis voor een veel groter orkest van twee 
klarinetten (destijds waren dat basset-
hoorns), twee fagotten, twee trompetten, 
drie hoorns, orgel, pauken en strijkers; met 
als resultaat een overweldigende rijkdom aan 
klankkleuren. Over de precieze omstandig-
heden van de geheimzinnige opdrachtgever 
van het Requiem, Mozarts plotselinge dood 
en de zoektocht naar de persoon die Mozarts 
werk zou voltooien, bestonden lange tijd veel 
geromantiseerde geruchten. Maar ook nu de 
meeste raadsels door wetenschappers zijn 
opgelost is de wereldwijde bewondering voor 
Mozarts verbluffend mooie Requiem nog 
altijd even groot.

Noortje Zanen

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify -
playlist en neem een kijkje achter de  
schermen via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

OPTIMAAL GENIETEN
Veel van onze bezoekers willen optimaal van 
de muziek genieten door geconcentreerd en 
in stilte te luisteren. Wij vragen u hinderlijke 
geluiden, zoals hoesten, zoveel mogelijk te 
vermijden. Zet uw telefoon op ‘stil’ en houd er 
rekening mee dat ook oplichtende schermen 
de concentratie kunnen verstoren. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Peter Whelan leidt Mozarts vocale meesterwerken
Het Nederlands Kamerorkest brengt hoogtepunten  
uit de vocale werken van Mozart. De Ierse dirigent  
Peter Whelan leidt het Toonkunstkoor Amsterdam en 
een kwartet topsolisten.
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De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. 
Het Concertgebouw en de VriendenLoterij 
wensen u een geweldig ZomerConcert!


