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Live-uitzending en webcast
De AVROTROS zendt dit con-
cert vanuit TivoliVredenburg 
live uit op NPO Radio 4. De 

webcast van het concert kunt u volgen 
via onderstaande sites. Alle luisteraars 
kunnen volop genieten van de muziek 
als mobiele telefoons, horloges en 
gehoor-apparaten geen geluid maken. 
Presentatie voor Radio 4 vanuit de zaal 
door Mark Brouwers. De webcast kunt 
u terugzien in het videoarchief op 

➜ WWW.AVROTROSVRIJDAGCONCERT.NL

➜ WWW.RADIO4.NL

Radio Filharmonisch Orkest 24 
december in Podium Witteman
In een uitverkocht Carré ontving Paul 
Witteman eerder deze maand topmusici 
zoals de pianobroers Arthur en Lucas 
Jussen, bariton Thomas Oliemans, de 
Syrische klarinettist Kinan Azmeh en het 
Weense duo BartolomeyBittmann. Deze 
optredens worden begeleid door het 
Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Otto 
Tausk. Mike Boddé is speciaal voor deze 
feestelijke avond een uitdaging aan-
gegaan: hij speelt het eerste deel van 
het Tweede pianoconcert van Sergej 
Rachmaninov, samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest. Boddé: “Het is 
alsof ik de Himalaya ga beklimmen, maar 
ontzettend gaaf om te doen.”
Podium Witteman in Concert 
uitzending zondag 24 december 
NPO 2 om 18.05 uur
 ➜ PODIUMWITTEMAN.NL

Drankje na afl oop
Na het concert is er 
gelegenheid om een 
drankje te nuttigen.

GELUKKIGE FEESTDAGEN!

Het team van het AVROTROS Vrijdagconcert 
wenst u fi jne Kerst dagen en een gelukkig 

Nieuwjaar!

www.podiumwitteman.nl
www.radio4.nl
www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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De monumentale Derde symfonie van Gustav Mahler illustreert wat 
er kan gebeuren als een componist zich in weerwil van zijn oor-
spronkelijke intenties door de meanders van zijn inspiratie laat 
meeslepen. Nadat Mahler in 1894 zijn Tweede symfonie ‘Auf-
erstehung’ eindelijk had voltooid, wilde hij tijdelijk af van de 
zwaarmoedige thema’s die het karakter van zijn vroege orkest-
werken mede hadden bepaald: de dood van een held in de Eerste, 
de dialectiek van dood en wederopstanding in de Tweede. Maar 
uiteindelijk groeide de Derde uit tot de langste, veelzijdigste en in 
zekere zin meest ambitieuze van al zijn symfonieën.

De Derde ontstond tijdens twee achtereenvolgende zomers. Pas in 
juni 1895 kon Mahler er in alle rust voor gaan zitten, nadat hij als 
operadirigent in Hamburg het drukke winterseizoen had afgerond. 
Plek van handeling was Steinbach am Attersee, vijftig kilometer 
ten oosten van Salzburg. In dit bekoorlijke vakantieoord aan een 
turquoiseblauw meer had Mahler een jaar eerder zijn eerste 
Komponierhäuschen laten bouwen (er zouden er later nog twee 
volgen, in Maiernigg am Wörthersee en in het Zuid-Tiroolse 
Toblach) om zich in alle rust aan zijn scheppende arbeid te kunnen 
wijden. Een tafel, een stoel, een piano, een kachel en natuurlijk het 
prachtige uitzicht over het meer en de rotsige berg – meer had hij 
niet nodig.

Mahlers Derde

Een tafel, een stoel, een piano, een kachel en 
natuurlijk het prachtige uitzicht over het meer en 
de rotsige berg – meer had Mahler niet nodig.



GUSTAV MAHLER 
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Anders dan in zijn eerste twee symfonieën wilde 

Mahler zijn Derde aan een vooropgezet buiten-
muzikaal programma ophangen. Dit lukte 

hem slechts ten dele. Hij ontwierp een 
zevendelige vorm, die in zijn bestaande 

liedzetting Das himmlische Leben zou 
culmineren. Deze keuze was veelzeg-

gend: het betreff ende gedicht uit 
de volkspoëziebundel Des Knaben 
Wunderhorn biedt een beschrij-
ving van het paradijs gezien door 
kinderogen. De voorafgaande 
delen van de nieuwe symfonie 
zouden na een orkestrale inlei-
ding in zomerse sferen via een 
stijgende weg naar deze hemelse 
eindbestemming leiden, met 

etappes die de verschillende stadia 
van het leven voorstellen: de 

bloemen in het veld, de dieren in het 
woud, de nacht als symbool voor de 

mens (met altsolo), de kerkklokken als 
symbool voor de engelen (met vrouwen-

koor en altsolo) en de liefde als symbool voor 
God. 

In de zomer van 1895 componeerde Mahler deze 
tussenstations op weg naar het paradijs, maar hij kwam niet 

toe aan het geplande openingsdeel. Voordat hij zijn hectische 
dirigentenbestaan in Hamburg weer oppakte, wist hij nog net een 
titel voor de gehele symfonie-in-wording te bedenken: Die fröhli-
che Wissenschaft, naar een boek van de door hem bewonderde 
fi losoof Friedrich Nietzsche. In zijn brieven toonde hij zich tevre-
den met de muzikale oogst van deze productieve zomermaanden 
dichtbij de natuur. Hij schreef bijvoorbeeld aan zijn vertrouweling 
Natalie Bauer-Lechner dat hij al op zijn eerste middag in Steinbach 
een muzikale ingeving voor het tweede deel had gekregen toen hij 
uit het raam van zijn Komponierhäuschen naar het gras en de 
bloemen keek. En medio augustus kon hij aan een vriend berichten 
dat de zomer hem zijn Derde had gebracht, “waarschijnlijk het 
rijpste en eigenzinnigste wat ik tot nu toe heb gemaakt”.



5Plannen en rijpen
Dat deze symfonie toch verder moest rijpen, bleek de volgende 
zomer toen Mahler aan het nog ontbrekende en in principe be-
scheiden openingsdeel ging werken. Tot zijn eigen ontzetting 
groeide deze inleiding tot een reusachtig deel van ruim een halfuur. 
Hij had het gevoel, zo schreef hij aan sopraan Anna von Mildenburg, 
dat hij als componist door een hogere macht gestuurd werd: “men 
is zogezegd slechts een instrument waarop het universum speelt.” 
En tegen Natalie Bauer-Lechner verzuchtte hij dat het resultaat 
van zijn inspanningen nauwelijks meer muziek te noemen was, 
maar “slechts mystieke, onmetelijke natuurgeluiden”. 
Dit uit de kluiten gewassen voorspel had ook gevolgen voor het 
slotdeel. Omwille van het evenwicht verving Mahler het korte, 
onschuldige lied Das himmlische Leben door een fl ink uitgebreide 
versie van het voorafgaande deel, een warmbloedig Adagio rond het 
thema liefde. (Hij zou het lied vier jaar later gebruiken als slotdeel 
van zijn Vierde symfonie.) Daarom telt de Derde in haar defi nitieve 
vorm ‘slechts’ zes delen in plaats van de geplande zeven.

Wat was er gebeurd? Wie had de controle over Mahlers composito-
rische fantasie overgenomen? Misschien wel de onheilspellende 
Griekse god Pan, die zich binnen het ongeschreven narratief tot de 
hoofdpersoon van het lange eerste deel ontpopt had. Aan Pan als 
vertegenwoordiger van het oneindige universum in al zijn zicht-
bare en onzichtbare complexiteit kunnen we ook de ‘mystieke, 
onmetelijke natuurgeluiden’ toeschrijven waar Mahler met ontzag 
over vertelt. De oorspronkelijke titel van het eerste deel verwijst 
naar het ontwaken van Pan, een beeld dat de afwisseling tussen 
statische, ‘slaperige’ momenten en actieve, ‘wakkere’ momenten in 
dit openingsdeel helpt verklaren.
Na de laatste aanpassingen was de partituur eind 1896 klaar. De 
delen 2, 3 en 6 werden al snel los uitgevoerd, maar Mahler moest 
tot 9 juni 1902 wachten voordat hij de Derde symfonie als geheel 
ten doop kon houden. Hij dankte deze kans aan zijn welwillende 

En tegen Natalie Bauer-Lechner verzuchtte Mahler 
dat het resultaat van zijn inspanningen nauwelijks 
meer muziek te noemen was, maar “slechts mystieke, 
onmetelijke natuurgeluiden”.  



collega Richard Strauss, die vanuit zijn positie als nieuwe bestuurs-
voorzitter van de Allgemeine Deutsche Musikverein het werk had 
voorgedragen voor het 38ste Tonkünstlerfest in Krefeld. Hoewel 
Mahler inmiddels als chef-dirigent van de Weense Hofoper veel 
prestige genoot, bleef zijn reputatie als componist nog die van een 
dilettant. Dat laatste veranderde voorgoed na de triomfantelijke 
ontvangst van de Derde in Krefeld. Al tijdens de repetities had de 
bijna 28-jarige Arnold Schönberg zich diep onder de indruk getoond 
van het drama en ‘de meest compromisloze waarheid’ die deze 
symfonie uitstraalde.

De zes delen
Zoals vaker trok Mahler in de defi nitieve partituur van de Derde 
symfonie alle programmatische titels terug. Gezien de ontstaans-
geschiedenis van het anderhalf uur durende werk lijkt het wel 
zinvol bij onderstaande beschrijving van de muziek de oorspronke-
lijke deeltitels te vermelden. Ook zonder expliciete deeltitels blijft 
de Derde een uitgebreide hymne aan de universele kracht van de 
natuur en aan alle wezens die daar deel van uitmaken.
Ondanks zijn enorme omvang dient het eerste deel nog steeds als 
proloog. Het is wel qua thematiek én muzikale uitwerking een 
wereld op zichzelf, wat Mahler benadrukt door dit deel als 
‘I. Abteilung’ aan te wijzen, terwijl de daaropvolgende vijf delen 
samen de ‘II. Abteilung’ vormen. In een vroege schets schreef 
Mahler als voorlopige deeltitel “Wat het rotsgebergte mij vertelt”. 
Hij bedacht later een langer alternatief, “Het ontwaken van Pan 
(inleiding), de zomer maakt al marcherend zijn intrede (optocht 
van Bacchus)”. Deze tweedeling komt overeen met het verloop van 
de muziek, waarbij na een machtig hoornsignaal (‘Weckruf’) een 
‘levenloze’ beginsectie vloeiend overgaat in een marsachtig 
hoofddeel. In de beginsectie zit een uitgebreide trombonesolo die 
onbestemd begint en gaandeweg steeds gearticuleerder wordt. In 
de marssectie roept Mahler vaak associaties op met een milde 
vorm van militaire muziek en zelfs met de operette, een lichtvoetig 
genre dat hij als dirigent grondig kende.
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Ook zonder expliciete deeltitels blijft de Derde een 
uitgebreide hymne aan de universele kracht van de 
natuur en aan alle wezens die daar deel van uitmaken.



7Het tweede deel, oorspronkelijk getiteld “Wat de veldbloemen mij 
vertellen”, is een fris en sierlijk menuet. De natuur, in het eerste 
deel nog zo intimiderend, inspireert Mahler hier tot tedere, zorge-
loze en, behalve misschien in de middensectie, kamermuziekach-
tige klanken. Vrolijke motieven in de violen slaan een brug met het 
lied Das himmlische Leben dat als fi nale had moeten dienen. 
Als volgende stap in de ontwikkeling van de natuur dienen de 
dieren zich aan. Het derde deel heette oorspronkelijk “Wat de 
dieren in het woud mij vertellen”. Mahler geeft eerst een instru-
mentale versie van zijn vroege Wunderhorn-lied Ablösung im 
Sommer, waarin met een knipoog verteld wordt hoe de nachtegaal 
de plek inneemt van de gestorven koekoek. Het tweede hoofdge-
geven van dit deel is de lange en gedragen solo van de posthoorn, 
die wederom als ‘Naturlaut’ schijnt te dienen. De uitbarsting tegen 
het eind van dit deel weerspiegelt het geweld dat steeds in de 
natuur dreigt.
De laatste drie delen volgen elkaar zonder onderbreking op. Het 
verstilde vierde deel, oorspronkelijk “Wat de mens mij vertelt”, 
staat in het teken van het Nachtlied uit Nietzsches fi losofi sch-poë-
tische verhandeling Also sprach Zarathustra. Mahler had rond 1891 
het werk van Nietzsche ontdekt dankzij zijn vriend Siegfried 
Lipiner. Het warme timbre van de solo-alt in het lage register past 
perfect bij het woord ‘tief’ dat binnen het korte gedicht Das 
Nachtwandlerlied uit Also sprach Zarathustra steeds weer opduikt. 
Met de verwijzing naar de eeuwigheid klinkt er een echo van de 
woorden die Mahler zelf had toegevoegd in de fi nale van de 
Tweede symfonie. De omfl oerste orkestklank en het herhaalde 
glissando omhoog van de hobo, ‘wie ein Naturlaut’, zorgen voor 
een geheimzinnige sfeer.
Aan het vijfde deel doen niet alleen de alt en het vrouwenkoor 
mee, maar ook een kinderkoor, dat bijna voortdurend het geluid 
van kerkklokken nabootst. Dit past bij de oorspronkelijke titel “Wat 
de engelen mij vertellen”. Als tekst klinkt het Wunderhorn-gedicht 
Armer Kinder Bettlerlied, terwijl bepaalde zachte passages in de 
zetting wederom naar het beoogde slotlied Das himmlische Leben 
vooruitwijzen. De sfeer blijft opgewekt of, conform Mahlers 
partituur, ‘keck’, wat het midden houdt tussen vlot en vrijpostig. 
Ook al komen serieuze kwesties rondom het geloof aan bod, het 
geheel speelt zich af in een geestige combinatie van naïviteit en 
theatraliteit. 



8 In het zesde en laatste deel, oorspronkelijk “Wat de liefde mij 
vertelt”, bereiken we de hoogste trede binnen Mahlers kosmolo-
gie. De humor van het vorige deel is dan ook op slag verdwenen. 
Een doorvoelde melodie ontvouwt zich langzaam in de strijkers, 
waarna Mahler het gehele orkest in variatievorm naar een stra-
lende apotheose laat toewerken. Hij heeft het per slot van reke-
ning over God, die volgens hem “slechts als ‘de liefde’ kan worden 
opgevat”.
Terugkijkend lijkt het alsof de vier middendelen slechts als tussen-
spelen fungeren tussen het machtige openingsdeel en het majes-
tueuze slotdeel. Maar de thematiek van de natuur verleent de 
Derde symfonie eenheid in verscheidenheid. Ook al speelt de 
natuur vaker een rol in Mahlers muziek, tot en met het afscheid in 
Das Lied von der Erde, hier is de band tussen scheppend kunstenaar 
en oneindig heelal bijzonder sterk. De natuur zit al in de partituur, 
zoals blijkt uit een anekdote die dirigent Bruno Walter vertelde: als 
jonge assistent bezocht hij Mahler in diens Komponierhäuschen 
toen deze in juli 1896 de laatste hand aan de Derde symfonie legde. 
Toen Walter bij aankomst het prachtige berglandschap tot zich 
nam, zei Mahler: “U hoeft niet eens rond te kijken. Ik heb dat 
allemaal al meegecomponeerd.”

Michel Khalifa



Mahler 
Derde symfonie, deel 4

O Mensch! Gib Acht! 
Was spricht die tiefe Mitternacht? 

"Ich schlief, ich schlief–, 
aus tiefem Traum bin ich erwacht:– 
Die Welt ist tief, 
und tiefer als der Tag gedacht. 
Tief ist ihr Weh–, 
Lust–tiefer noch als Herzeleid. 
Weh spricht: Vergeh! 
Doch all' Lust will Ewigkeit–, 

–will tiefe, tiefe Ewigkeit!" 

Tekst:  Friedrich Nietzsche, Das Nacht-
wandlerlied uit Also sprach Zarathustra

Derde symfonie, deel 5

Kinderkoor:
Bimm bamm, bimm, bamm, . . .
Vrouwenkoor:
Es sungen drei Engel einen süßen 
Gesang,
Mit Freuden es selig in den Himmel klang.
Sie jauchzten fröhlich auch dabei,
Daß Petrus sei von Sünden frei.
Und als der Herr Jesus zu Tische saß,
Mit seinen zwölf Jügern das Abendmahl 
aß,
Da sprach der Herr Jesus: "Was stehst 
du den hier?
Wenn ich dich anseh', so weinest du mir."
Alt:

"Und sollt' ich nicht weinen, du gütiger 
Gott" . . .
Vrouwenkoor:
Du sollst ja nicht weinen!
Alt:

"Ich habe übertreten die Zehn Gebot;
Ich gehe und weine ja bitterlich,
Ach komm und erbarme dich über mich."
Vrouwenkoor:
Has du denn übertreten die Zehen Gebot,
So fall auf die Knie und bete zu Gott!
Liebe nur Gott in alle Zeit,
So wirst du erlangen die himmlische 
Freud!
Die himmlische Freud, die Selige Stadt;
Die himmlische Freud, die kein Ende 
mehr hat.
Die himmlische Freude war Petro 
bereit'
Durch Jesum und allen zur Seligkeit.

Tekst: ‘Armer Kinder Bettellied’ uit Des 
Knaben Wunderhorn
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10 Markus Stenz, dirigent
Sinds het seizoen 2012-2013 is Markus 
Stenz chef-dirigent van het Radio Fil-
harmonisch Orkest. Markus Stenz geniet 
een bijzondere reputatie als vertolker 
van eigentijds symfonisch en muziek-
dramatisch repertoire. Hij wordt be-
schouwd als een belangrijk pleitbezorger 
van de muziek van Hans Werner Henze, 
van wie hij diverse opera's in première 
bracht. Stenz staat tevens hoog aan-
geschreven in uitvoeringen van werken 
uit de klassieke en romantische periode: 
Beethoven, Bruckner en met name 
Mahler en Wagner. Voorts is hij een groot 
operadirigent met vele internationale 
engagementen. Tenslotte heeft Stenz de 
afgelopen jaren blijk gegeven van grote 
betrokkenheid bij het gebruik van nieuwe 
media. Markus Stenz was voorheen 
chef-dirigent van de Keulse opera en van 
het Gürzenich Orchester in Keulen, 
chef-dirigent en artistiek directeur van 
het Melbourne Symphony Orchestra, 
principal conductor van London Sinfo-
nietta en artistiek directeur van het 
Montepulciano Festival. Als gastdirigent 
leidde hij orkesten in Europa en de 
Verenigde Staten, zoals de Berliner 
Philharmoniker, de Münchner Philharmo-
niker, het Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, het Gewand-
hausorchester Leipzig, het Tonhalle 
Orchester Zürich, het BBC Symphony 
Orchestra, het Hallé Orchestra, het 
Chicago Symphony Orchestra en de Los 
Angeles Philharmonic. Zijn grote be-
trokkenheid bij de moderne muziek 
leidde tot een vaste relatie met Ensemble 
Inter Contemporain.

Daarnaast heeft Markus Stenz een 
internationale reputatie als operadirigent. 
Hij leidde voorstellingen bij de English 
National Opera, Los Angeles Opera, San 
Francisco Opera en Glyndebourne 
Festival Opera. Hij dirigeerde in Keulen 
de volledige ‘Ring’ van Wagner en leidde 
de wereldpremière van Caligula van 
Detlev Glanert. Markus Stenz is regel-
matig te gast bij het Koninklijk Concert-
gebouworkest. In 2007 maakte hij 
opnames van hedendaags repertoire die 
als eerste in de reeks Horizon werden 
uitgebracht op RCO Live. 
Markus Stenz werkte voor het eerst samen 
met het Radio Filharmonisch Orkest en 
het Groot Omroepkoor in april 2002. In 
de ZaterdagMatinee dirigeerde hij de 
Nederlandse première van de opera The 
Bassarids van Hans Werner Henze. Hij 
werd teruggevraagd voor de uitvoering 
van de suite The Tempest van Thomas 
Adès en Earth Dances van Harrison Birtwis-
tle (juni 2006), de Sankt-Bach-Passion van 
Mauricio Kagel (december 2008) en de 
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11integrale versie van de opera The Tempest 
(mei 2009). Stenz dirigeerde de afgelo-
pen seizoenen het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor onder 
meer in de Nederlandse première van 
Walter Braunfels' Te Deum, Henze's 
L'Upupa und der Triumph des Sohnesliebe 
en Mahlers Das klagende Lied.

Florian Helgath, koordirigent
Florian Helgath is sinds 2011 artistiek 
leider van ChorWerk Ruhr. Met dit 
ensemble brengt hij a cappella koor-
muziek en koorsymfonisch repertoire uit 
alle tijden. Vanaf seizoen 2017-2018 
neemt hij de artistieke leiding van de 
Zürcher Sing-Akademie over. Eerder was 
hij dirigent van het Deense Omroepkoor 
(2009-2015) en artistiek leider van het 
Via Nova Chor München (2008-2016), 
waar hij vele wereldpremières dirigeerde. 
hij is regelmatig te gast bij het SWR 
Vokalensemble, het RIAS Kammerchor, 
het MDR Rundfunkchor, het Chor des 
Bayerischen Rundfunks en het Choeur de 

Radio France en werkt met orkesten als 
het Münchener Rundfunkorchester, de 
Bochumer Symphoniker, het Deens Kamer-
orkest, de Münchner Symphoniker, de 
Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto 
Köln en Ensemble Resonanz. Hij assi-
steerde en was koordirigent naast Herbert 
Blomstedt, Kent Nagano, Rafael Frühbeck 
de Burgos en Christian Thielemann. Zijn 
eerste muzikale ervaring deed Florian 
Helgath op bij de Regensburger Dom-
spatzen. Hij studeerde aan de Hochschule 
für Musik und Theater in München; zijn 
belangrijkste leraren zijn Michael Gläser, 
Stefan Parkman en Dan Olof. Hij was 
fi nalist/prijswinnaar bij het Eric Ericson-
concours 2006 en de Competition For Young 
Choral Conductors 2007 in Boedapest.

Wilma ten Wolde, koordirigent
Wilma ten Wolde is artistiek leider van 
het Nationaal Kinderkoor. Ze is een 
internationaal vooraanstaand deskundige 
op het gebied van de training van jonge 
zangers. Zij geeft masterclasses in 

FLORIAN HELGATH WILMA TEN WOLDE



12 binnen- en buitenland en is jurylid bij 
diverse internationale festivals. Eerder 
was zij docent aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag op de vakgebieden 
solfège en ensemblezang. Zij coacht een 
aantal Nederlandse kinderkoordirigen-
ten. Wilma ten Wolde bereidde koorpro-
ducties voor met Vocaal Talent Neder-
land voor dirigenten als Sir Simon Rattle, 
Mstislav Rostropovitsj, Bernhard Haitink, 
Nikolaus Harnoncourt, Riccardo Chailly, 
Jaap van Zweden, Ed Spanjaard en Iván 
Fischer. 

Tamara Mumford, alt
 Dit seizoen keert mezzosopraan Tamara 
Mumford terug naar de Metropolitan 
Opera in New York voor Die Zauberfl öte, 
en geeft ze concerten met de Chamber 
Music Society van het Lincoln Center en 
het National Symphony Orchestra. Met 
Gustavo Dudamel en het Los Angeles 
Philharmonic zingt ze in Mahlers Das Lied 
von der Erde in een productie van Yuval 
Sharon en de Chileense theatergroep 

Teatrocinema, en in Schumanns Das 
Paradies und die Peri geregisseerd door 
Peter Sellars. Tamara Mumford is afge-
studeerd aan het Lindemann Young Artist 
Development Program van de Metropoli-
tan Opera, debuteerde daar als Laura in 
Luisa Miller en werkte sindsdien mee aan 
meer dan honderdveertig uitvoeringen. 
Dat waren onder meer Kajia Saariaho's 
L'Amour de loin, Anna Bolena, Rigoletto, 
Ariadne auf Naxos, Il trittico, Parsifal, 
Idomeneo, Cavalleria rusticana, Nixon in 
China, de complete Ring, A Midsummer 
Night's Dream en Wozzeck. Recentelijk 
zong ze in Rossini's Aureliano in Palmira 
op het Caramoor Festival, in L'Amour de 
loin op het Festival d'opéra de Québec, in 
Iolante bij Dallas Opera, en zong titelrol-
len in de Amerikaanse première van 
Henze's Phaedra en The Rape of Lucretia, 
en zong ze in de wereldpremière van 
Daniel Schnyders Yardbird bij Opera 
Philadelphia. Naast haar opera-optredens 
is Tamara Mumford ook te horen in 
recitals en concerten. Zo zong ze met 
Gustavo Dudamel en het Los Angeles 
Philharmonic Orchestra tijdens Ameri-
kaanse en Europese tournees in de 
wereldpremière van het oratorium van 
John Adams, The Gospel according to the 
Other Mary. Verder trad ze onder meer 
op met orkesten in New York, San Fran-
cisco, Dallas, Utah, Oregon en Milwaukee. 

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, op-
gericht in 1945, is een onmisbare schakel 
in het Nederlandse muziekleven. Het 
orkest speelt bijzonder geprogrammeerde 
symfonische concerten en concertante 

TAMARA MUMFORD



13opera-uitvoeringen. Nederlandse en 
wereldpremières vormen een belangrijk 
onderdeel van het repertoire. De meeste 
concerten vinden plaats in het kader van 
de concertseries AVROTROS Vrijdag-
concert (TivoliVredenburg Utrecht) en 
NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag-
ochtend Concert (Koninklijk Concert-
gebouw Amsterdam) en worden live 
worden uitgezonden op NPO Radio 4. 
Met de concertreeksen Pieces of 
Tomorrow en Out of the Blue in Tivoli-
Vredenburg en met lunchconcerten in 
het Muziekcentrum van de Omroep in 
Hilversum weet het orkest nieuwe 
muziekliefhebbers van alle leeftijden te 
bereiken.
Markus Stenz is sinds 2012 chef-dirigent. 
Zijn voorgangers zijn Albert van Raalte, 
Paul van Kempen, Bernard Haitink, Jean 
Fournet, Willem van Otterloo, Hans Vonk, 
Sergiu Comissiona, Edo de Waart en Jaap 
van Zweden. Het orkest werkte bovendien 
samen met gastdirigenten als Leopold 
Stokowski, Kirill Kondrashin, Antal Doráti, 
Charles Dutoit, Mariss Jansons, Michael 
Tilson Thomas, Gennady Rozhdestvensky, 
Christoph Eschenbach, Pablo Heras-
Casado, Vasily Petrenko, Vladimir Jurowski 
en Valery Gergiev. De Amerikaan James 
Gaffi  gan is vaste gastdirigent sinds het 
seizoen 2011-2012; Bernard Haitink heeft 
als beschermheer zijn naam aan het 
orkest verbonden.
Cd’s met werken van hedendaagse 
componisten als Harvey, Torstensson en 
MacMillan, of de registratie van Wagners 
Parsifal – live in de NTR ZaterdagMatinee 
onder leiding van Jaap van Zweden – 
werden met prijzen als de Edison Klassiek 

onderscheiden. Meer recent verschenen 
Bruckners symfonieën onder leiding van 
Jaap van Zweden op cd, en bovendien 
Willem Jeths’ Blokfl uitconcert (met 
Markus Stenz en Erik Bosgraaf) en Eerste 
symfonie (met Edo de Waart), Eine Lebens-
messe van Van Gilse (met Groot Omroep-
koor, solisten en Markus Stenz) en 
vioolconcerten van Sjostakovitsj en 
Goebaidoelina (met Simone Lamsma en 
respectievelijk James Gaffi  gan en 
Reinbert de Leeuw). Momenteel wordt 
de laatste hand gelegd aan de uitgave 
van de zeven Prokofjev-symfonieën 
(James Gaffi  gan).
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor het 
Nederlandse muziekleven. Als belangrijk 
bespeler van het Concertgebouw ontving 
het orkest – samen met het Groot Om-
roepkoor – in september 2017 de Con-
certgebouw Prijs, na eerdere prijswin-
naars als Sir John Eliot Gardiner, Yo-Yo 
Ma, Janine Jansen en Thomas Hampson. 
Het Radio Filharmonisch Orkest maakt 
deel uit van de Stichting Omroep Muziek, 
samen met het Groot Omroepkoor en de 
productieafdeling van de concertseries 
van Radio 4 (NTR en AVROTROS).

➜ WWW.RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

 volg het orkest via twitter 
 (@radiofi lhorkest) en facebook

Groot Omroepkoor
Met zestig vocalisten is het Groot Om-
roepkoor het grootste professionele koor 
van Nederland. Sinds de oprichting in 
1945 brengt het koor een breed reper-
toire, waarbij de grootte van de bezet-

www.radiofilharmonischorkest.nl


14 ting vanzelfsprekend afhankelijk is van de 
muziek en de visie van de dirigent. Het 
koor is nauw verbonden met de Neder-
landse Publieke Omroep. Het merendeel 
van de concerten vindt plaats in de 
omroepseries in Utrecht (het AVROTROS 
Vrijdagconcert in TivoliVredenburg) en 
Amsterdam (de NTR ZaterdagMatinee en 
Het Zondagochtend Concert in het 
Koninklijk Concertgebouw), dikwijls in 
samenwerking met het Radio Filharmo-
nisch Orkest, maar ook a cappella. Het 
repertoire in deze series strekt zich uit 
van klassiek tot hedendaags, met op-
drachtwerken van Nederlandse compo-
nisten als Jeths, Manneke, Momotenko, 
Kortekaas, De Raaff , Roukens, Simons, 
Wagemans en Zuidam, en premières van 
buitenlandse componisten onder wie 
Adams, Glanert, Goebaidoelina, Henze, 
Kancheli, MacMillan, Widmann en Whita-
cre. Op het programma staan daarnaast 
inmiddels ‘klassieke’ twintigste-eeuwse 
werken, opera en het romantische 
muziek. Het Groot Omroepkoor wordt 
bovendien met enige regelmaat uitgeno-
digd door Het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en de Berliner Philharmoniker.
Op cd’s schittert het Groot Omroepkoor 
in een breed repertoire, met opnamen 
van onder meer MacMillan (Sun Dogs, St. 
Luke Passion, Magnifi cat), Ravel (Daphnis 
et Chloé met Yannick Nézet-Séguin), 
Hartmann (Simplicius Simplicissimus), 
Mozart, Rachmaninov (Vespers), Mahler, 
Beethoven, Jeths, Van Gilse (Eine Lebens-
messe), Wagner (Lohengrin met Sir Mark 
Elder) en Kurtág (de complete koormu-
ziek met Reinbert de Leeuw). Jaarlijks 

organiseert het Groot Omroepkoor het 
Groot Meezingconcert: heuse happenings 
(voorafgegaan door workshops) die 
openstaan voor iedereen die van zingen 
houdt.
De eerste offi  ciële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent van het koor. Sinds 1 maart 
2015 is Klaas Stok koorleider van het 
Groot Omroepkoor. Michael Gläser is 
vaste gastdirigent sinds september 2010. 
In september 2018 treedt Peter Dijkstra 
aan als eerste gastdirigent van het Groot 
Omroepkoor. In september 2017 ontving 
het Groot Omroepkoor – samen met het 
Radio Filharmonisch Orkest – de Concert-
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profi el van de Amsterdamse concertzaal.

➜ WWW.GROOTOMROEPKOOR.NL

Nationaal Kinderkoor
Het Nationaal Kinderkoor (elf t/m vijftien 
jaar) zingt meestal klassieke muziek en 
werkt regelmatig mee aan producties van 
orkesten als het Koninklijk Concertge-
bouworkest en de Berliner Philharmoni-
ker. Dit jaar maakt het Nationaal Kinder-
koor de dvd ‘Sing and Perform in Style’, 
een instructie-dvd voor kinderkoordiri-
genten en basisschoolleerkrachten. In 
2010 is het Nationaal Kinderkoor uitge-
nodigd als gastkoor in het Europäischer 
Jugendchor Festival Basel. Met het Radio 
Filharmonisch Orkest werden het War 
Requiem van Benjamin Britten en El Niño 
van John Adams uitgevoerd, Alban Bergs 

www.grootomroepkoor.nl


15Wozzeck en Das Floß der Medusa. Dirigent 
is Wilma ten Wolde. De kinderen wonen 
verspreid over het land en een team van 
zestien docenten verzorgt  de opleiding. 
De wekelijkse lessen worden gegeven in 
regionale lesplaatsen (Amersfoort, 
Amsterdam, Den Haag, Groningen, 
Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zuidwolde 
(Dr) en Zutphen). Eens in de maand 
verzamelen de kinderen zich voor een 
landelijke studiedag of studieweekend. 
Voor kinderen van zes tot tien jaar zijn er 
voorbereidende zangklassen en oplei-
dingskoren. Het Nationaal Kinderkoor 
wordt georganiseerd door Vocaal Talent 
Nederland, een nationaal opleidingsinsti-
tuut met als missie om muzikaal getalen-
teerde kinderen (vanaf zes jaar) en 
jongeren (vanaf zestien jaar) tot bloei te 
brengen. De stichting biedt een oplei-
dingstraject aan voor zangonderwijs, 
solfège, ensemblezang en algemene 
muziekleer. Uitgangspunt is om kinderen 
en jongeren vaardigheden aan te reiken 
om zelfstandig te kunnen musiceren. De 
stichting organiseert drie nationale 
koren, het Nationaal Kinderkoor, het 
Nationaal Jongenskoor en het Nationaal 
Jeugdkoor. Beschermheer van de stich-
ting is Sir Simon Rattle, chef-dirigent van 
de Berliner Philharmoniker. 

➜ WWW.NATIONALEKOREN.NL/
 NATIONAAL-KINDERKOOR/

www.nationalekoren.nl/nationaal-kinderkoor/
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Bernard Haitink
CHEF DIRIGENT
Markus Stenz
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
ERE DIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffi  gan
ASSISTENT DIRIGENT
Frans-Aert Burghgraef

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn 
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Maria Escarabajal
Alberto Facanha 
Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler 
Anna Korpalska
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pieter Vel
Ruud Wagemakers
Casper Donker

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Eveline Trap
Zofi a Balcar
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde
Marie Chiarizia
Janneke van Prooijen

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Erik Krosenbrink
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Sofi e van der Schalie
León van den Berg

CELLO
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat

CONTRABAS
Rien Wisse
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Edward Mebius
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Valerie Colen
Matteo Costanzi

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag
Bart de Kater

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Birgit Strahl
Desirée van Vliet

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Fréderick Franssen
Laurens Otto
Rebecca Grannetia
Martijn Appelo
Sander van Dijk
Mees Vos

TROMPET
Hessel Buma
Sven Berkelmans
Mechtild Drop
Jeroen Schippers

POSTHOORN
Raymond Rook

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
Brandt Attema
Twan Dubbers

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Paula Brouwer
Jennifer Heins
Arjan Roos
Andrea Petracca

HARP
Ellen Versney
Veronique Serpenti
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KOORLEIDER
Klaas Stok
VASTE GASTDIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Kazue Goto
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Heleen Meijer
Yun Park
Judith Petra
Margo Post
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Eline Harbers
Anneke Leenman
Liesbeth van der Loop
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Els Woldberg
Anke Zuithoff 
Pierrette de Zwaan
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Ivo Bakker 
Emma Becker 
Dorian Bellamy 
Antonia Besselink 
Gizella van Beveren 
Joep van der Borg 
Ruben Budding 
Djuna Claassen 
Isaak van Duijn 
Lena Edens 
Camí Engelbrecht 
Diana van Faassen 

Eva Frieling 
Fenna Heijbroek 
Tessa Heijbroek 
Roos van Herreweghen 
Casper Jeukendrup 
Rik de Jong 
Dante Koning 
Anna-Sofi e Krämer 
Marlies de Lange 
Leonie Meijer 
Zwaan Noorlander 
Joëlle Ocheng 
Nimaro Ocheng 

Rosalin Plaat 
Dora Raykova 
Lucia Rikkert de Koe 
Adriana Rio 
Robin Roosjen 
Emily Rowe 
Eva Schuddebeurs 
Pien Stegeman 
Florian Verburg 
Anna Vroegindeweij 
Roos Wijker Thio 
Yente Wilms  
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nvrijdag 19 januari 2018 20.15 uur

TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer, 19.30 uur
SERIES GROOT OMROEPKOOR, AVROTROS VOCAAL

Marcus Creed dirigeert 
Mahler en Bruckner

Groot Omroepkoor
RFO Koperensemble
Marcus Creed dirigent

Solist instrument

Bruckner Zwei Aequale
Bruckner Ave Maria
Bruckner Christus factus est
Bruckner Virga Jesse
T. de Leeuw Transparence
Tsjaikovski Cherubijnse hymne uit de 
Liturgie van de heilige Johannes 
Crysostomos
Penderecki Cherubijns lied
Mahler / Gottwald Die zwei blauen 
Augen uit Lieder eines fahrenden 
Gesellen
Mahler / Gottwald Im Abendrot 
(Adagietto uit de vijfde symfonie)

vrijdag 12 januari 2018 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Sebastiaan van Eck, 19.30 uur
SERIE MUZIKALE MEESTERWERKEN

Sjostakovitsj-opera 
wordt symfonie

Radio Filharmonisch Orkest
Thomas Sanderling dirigent

Paul Meyer klarinet

Wagenaar Saul en David
Mozart Klarinetconcert
Sjostakovitsj / Basner Symfonie 'Katerina 
Ismailova' (Nederlandse première)
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Groot 
Meezingconcert
Na de succesvolle edities van het
Meezingconcert in 2016 en 2017, ge-
organiseerd door het Groot Omroepkoor 
rondom Ein Deutsches Requiem van 
Brahms en het Requiem van Fauré, gaat 
het op zondag 4 februari 2018 voor de 
derde keer gebeuren: dan kunt u weer 
meezingen met het Groot Omroepkoor, 
het grootste professionele symfonische 
koor van Nederland. Op het programma 
staat Giuseppe Verdi's beroemde Messa 
da Requiem. Het Meezingconcert vindt 
plaats in de Grote Zaal van Tivoli-
Vredenburg in Utrecht. Het Groot
 Omroepkoor, het Radio Filharmonisch 
Orkest, vier solisten en de deelnemers 
staan evenals vorig jaar onder leiding van 
de Amerikaanse dirigent Martin Wright, 
een van de voormalige chef-dirigenten 
van het Groot Omroepkoor. Het Groot 
Meezingconcert staat open voor iedereen 
die van zingen houdt, van beginnende tot 
ervaren zangers. 

Voor vooruitblik of aanmelding kijkt u op

➜ WWW.GROOTOMROEPKOOR.NL/
 GROOT-MEEZINGCONCERT-2018

zaterdag 13 januari 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Diefstal en een 
betoverende klarinettist

Residentie Orkest
Nicholas Collon dirigent

Martin Fröst klarinet

De Graaff  Café de nuit (wereldpremière)
Borisova-Ollas Golden Dances of Pha-
raohs, voor klarinet en orkest
Hillborg Klarinetconcert 'Peacock tales'
Stravinsky Petroesjka

PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Manon Tuynman
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, Saskia Roos, 
Mary Fan Zandkamp
ADMINISTRATIE & FINANCIËN

Stichting Omroep Muziek
MANAGER RADIO FILHARMONISCH 
ORKEST & GROOT OMROEPKOOR 
Wouter den Hond

PRESENTATIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Mark Brouwers
EINDREDACTIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Tim Moen
ARTISTIEK LEIDER

Kees Vlaardingerbroek
DIRECTEUR STICHTING OMROEP 
MUZIEK

Roland Kieft

PROGRAMMATOELICHTING

Michel Khalifa
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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