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Marcus Creed en het 
Groot Omroepkoor a cappella
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Koperensemble Radio Filharmonisch Orkest

Marcus Creed dirigent
Klaas Stok koorleider (instudering GOK)

Anton Bruckner 1824-1896
Christus factus est 1884 voor koor a cappella 

Virga Jesse fl oruit 1885 voor koor a cappella 

Ave Maria 1861 voor koor a cappella 

Zwei Aequale 1847 voor drie trombones 

Ton de Leeuw 1926-1996
Transparence 1986 voor koor, drie trompetten en drie trombones
solisten: Judith Petra, sopraan / José Kamminga, alt / Jan-Willem Schaafsma, tenor
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Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840-1893
Cherubijnse hymne 1878 voor koor a cappella 

Krzysztof Penderecki 1933
Lied der Cherubijnen 1987 voor koor a cappella 

Gustav Mahler 1860-1911 (bew. Clytus Gottwald * 1925)
Die zwei blauen Augen uit Lieder eines fahrenden Gesellen 1885 / 2001 
voor koor a cappella 

Im Abendrot: Adagietto uit de Vijfde symfonie 1902 / 2008 
voor koor a cappella 
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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 TivoliVreden-
burg in Utrecht. Het Groot Omroepkoor, 
het Radio Filharmonisch Orkest, vier 
solisten en de deelnemers staan evenals 
vorig jaar onder leiding van de Ameri-
kaanse dirigent Martin Wright, een van 
de voormalige chef-dirigenten van het 
Groot Omroepkoor. Het Groot Meezing-
concert 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
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Opname en uitzending 
De AVROTROS zendt dit concert rechtstreeks 
uit op NPO Radio 4. Alle luisteraars kunnen 
volop genieten van de muziek als mobiele 

telefoons, horloges en gehoorapparaten geen geluid 
maken. Presentatie voor Radio 4 vanuit de zaal door 
Mark Brouwers. 

➜ WWW.RADIO4.NL

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

Uitzending via EBU
De concerten van het Vrijdagconcert worden via de 
European Broadcasting Union geregeld wereldwijd 
aangeboden. Zo wordt dit concert rechtstreeks of 
later uitgezonden in Tsjechië, Litouwen en Bulgarije en 
via de Saarländische Rundfunk en Radio Catalunya.

Nieuw seizoen
Op 23 januari a.s. start de 
voorinschrijving van het 
nieuwe concertseizoen 
2018-19. In de foyer vindt 
u voorafgaand aan het 
concert, in de pauze en na 
afl oop een informatie-
stand waar u met 
eventuele vragen terecht 
kunt.

www.grootomroepkoor.nl/groot-meezingconcert-2018
www.radio4.nl
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Tussen religieuze en niet-religieuze muziek bestaan behalve 
verschillen ook overeenkomsten. Veel muziek, bijvoorbeeld die op 
dit concert, is ‘in naam’ religieus, maar qua stijl vaak verwant aan 
de niet-religieuze muziek van dezelfde en andere componisten, en 
daarmee voor sommigen in zekere zin ook religieus. Het om-
gekeerde (muziek, qua stijl religieus maar qua strekking anders) 
bestaat ook. Daarmee staan de componisten van vanavond in een 
traditie. Monteverdi en Bach maakten in hun religieuze muziek 
gebruik van theatrale middelen ontleend aan de opera. Mozart 
stond als katholiek componist in de traditie van onder meer 
Palestrina, maar liet zich in zijn missen ook beïnvloeden door het 
idioom van zijn instrumentale muziek; vandaar dat kardinaal 
Simonis deze missen ooit afdeed als veel te werelds – de ‘echte’, 
d.w.z. niet-gecorrumpeerde vorm van kerkmuziek is voor de 
kardinaal het gregoriaans.
De romantiek bracht een verdere beïnvloeding van de kerkmuziek 
door de wereldlijke muziek, met name de opera. Die groeiende 
invloed leidde tot een reactie. Sommige componisten wilden terug 
naar die niet-gecorrumpeerde vorm (katholieken lieten zich daarbij 
inspireren door het gregoriaans en protestanten door Bach), maar 
ze wilden daarbij de klok niet helemaal terugdraaien. In hun werk 
lijken zij ook het idee te illustreren dat religieuze muziek vaak 
betrekkelijk gedragen en ingetogen is, zonder grote expressieve 
uitbarstingen en stilistische experimenten en met een vrij stabiel 
karakter. Zelfs wanneer de mens gelukkig is omdat hij of zij Het 
Licht heeft gezien, overheerst in de muziek vaak een reserve, zeker 
als men die vergelijkt men de wereldlijke muziek van dezelfde 
componisten. Op deze ‘regel’ bestaan natuurlijk uitzonderingen.

Marcus Creed en het 
Groot Omroepkoor a cappella



4 Koormuziek in de schaduw van de symfonie 
Anton Bruckner is in Nederland vooral bekend om zijn symfonieën; 
in de Duitstalige gebieden worden zijn religieuze koorwerken veel 
vaker uitgevoerd. Bruckner voltooide zijn Eerste symfonie pas toen 
hij bijna veertig was, maar religieuze stukken schreef hij gedurende 
zijn gehele leven (hij was streng katholiek). Kent u van Bruckner 
zijn symfonieën, dan mist u in de koorstukken twee eigenschappen: 
typische Bruckner-ritmen en grote harmonische complexiteit.

Christus factus est is kort en heeft een grotendeels koraalachtig 
karakter. De dynamische tekens zijn bescheiden, op twee plekken 
na: de eerste is bij het woord ‘illum’ (licht) en de tweede bij ‘no-
men’ (naam). Sommigen zien hierin een muzikale illustratie van 
Bruckners theologische inzichten waarin deze woorden centraal 
staan. Voor die opvatting pleit dat dezelfde woorden verderop in 
het werk zo zijn gezet dat ze opvallend verstaanbaar zijn.
Virga Jesse beleefde zijn première in 1885 in Wenen tijdens een 
eredienst ter gelegenheid van het feest van de maagd Maria. Net 
als Christus factus est is het een sterk koraalachtig werk, zij het dat 
Bruckner in harmonisch opzicht avontuurlijker is en de stemmen 
iets zelfstandiger laat optreden. Ook hier berijdt Bruckner zijn 
theologische stokpaardjes, ditmaal door deze woorden te verbin-
den met lange notenwaarden.
Dit Ave Maria is een van Bruckners drie Ave Maria’s. De grotere 
bezetting (zeven stemmen tegen vier in de andere twee koorstuk-
ken) stelde hem meer in staat de stemmen tegen elkaar te zetten. 
In andere opzichten lijkt het veel op de twee andere: het werk is 
kort, de schrijfwijze sterk akkoordisch en het is voor goede ama-
teurs goed uitvoerbaar. 

Bruckners Twee Aequale uit 1847 (aequali zijn korte werken voor 
gelijke instrumenten) voor drie trombones zijn geschreven  ter 
nagedachtenis van Bruckners stiefmoeder Rosalia Mayrhofer. Ook 
al zijn het instrumentale werken, ze hebben een religieus karakter, 
niet alleen omdat ze voor het eerst werden uitgevoerd bij een 
herdenking in een kerk, maar ook omdat Bruckner zich duidelijk 
liet inspireren door de muziek van Palestrina en het koraal van 
Bach. Van het Tweede Aequalis ontbrak na Bruckners dood de 
baspartij, waarop deze werd gereconstrueerd door de Oostenrijkse 
componist Hans Bauernfeind.

ANTON BRUCKNER



5Achter de westerse horizon 
Ton de Leeuw was van meet af aan geboeid door muziek uit 
niet-westerse culturen, met name uit Azië. Elementen uit die 
muziek verwerkte hij in zijn eigen composities, al ging het hem 
daarbij niet om uiterlijkheden zoals een exotisch ritme of een 
exotisch instrument, maar om een compositorisch uitgangspunt 
dat hij vorm gaf met eigen middelen. Voor zijn vierdelige Transpa-
rence maakte hij gebruik van vier teksten van vier Arabische mystici 
in Franse vertaling. Voor de muziek hanteerde hij het oosterse 
concept van een toonreeks – dat is geen thema in de westerse 
klassieke zin van het woord, maar een opeenvolging van noten. Die 
reeks verschijnt al vrijwel meteen aan de kop van het eerste deel: 
een bijna reciterend gezang op één toon. Naarmate de compositie 
vordert, voegt de componist concepten toe: eerst veel variatie in 
de toonduur, vervolgens meer afwisseling in de dynamiek, daarna 
meer contrast tussen zangers en instrumenten. Het beoogde 
eff ect van die opeenstapeling van concepten is een toenemende 
intensivering in de muziek die bedoeld is als verbeelding van een 
groeiende mystieke sensatie. Intensiteit zit meer in een geleide-
lijke opbouw dan in bijzondere momenten. Anders dan Bruckner, 
Tsjaikovski en zeker Penderecki houdt Ton de Leeuw niet van 
opgelegd sentiment. Ook anders dan bij deze westerse componis-
ten lijkt bij hem een ‘westers’ logisch betoog van begin tot eind 
afwezig: de muziek lijkt elk moment te kunnen beginnen en 
eindigen. 

Controverse rond een liturgie 
De Liturgie van Johannes Chrysostomos van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, 
waarvan de Cherubijnse hymne deel uitmaakt, is vooral beroemd 
om haar ontstaansgeschiedenis. Tot 1879 mocht kerkmuziek in 
Rusland alleen worden uitgevoerd in en uitgegeven met toe-
stemming van de kerk. Tsjaikovski was bewust ongehoorzaam en 
de kerkelijke autoriteiten stapten prompt naar de rechter; de 
componist won.

Tsjaikovski was bewust ongehoorzaam en de 
kerkelijke autoriteiten stapten prompt naar de 
rechter; de componist won.

TON DE LEEUW



De ongelovige Tsjaikovski was niet gefascineerd door de liturgische 
aspecten van de kerkmuziek, wel door de muzikale schoonheid 
ervan – en die wilde hij ook buiten de kerk laten horen. Die schoon-
heid wilde hij versterken door bij eenstemmige liederen meer-
stemmige zettingen te maken. Net als bij Bruckner is de schrijfwijze 
overwegend akkoordisch, maar anders dan bij Bruckner veel 
minder koraalachtig. Bij een koraal tendeert het harmonisch 
verloop in een duidelijke richting, terwijl die richting bij de Rus veel 
meer ongewis is. Kent u Tsjaikovski vooral van orkestwerken en 
balletten, dan krijgt u hier een andere kant: minder kleurrijk en 
elegant en meer gericht op soberheid en vasthoudendheid.

Een lofzang vol theater
Krzysztof Penderecki koos net als Tsjaikovski een lofgezang van 
Cherubim (Cherubijnen), maar ging er anders mee om. De Pool 
houdt van theater en kiest in zijn expressie eerder voor de over-
drijving dan voor het understatement, zowel in zijn religieuze als in 
zijn niet-religieuze werken. Hij zet, veel meer dan de componisten 
tot nu toe op dit concert, de stemmen tegenover elkaar en schuwt 
grote dynamische contrasten bepaald niet.
Penderecki schreef deze lofzang voor de zestigste verjaardag van 
de cellist Mstislav Rostropovitsj, net als Penderecki een demon-
stratief strijder tegen communistische autoriteiten. De uiteenlo-
pende manieren waarop het koor wordt behandeld weerspiegelen 
de inhoud van de tekst. Het eerste onderdeel is op allerlei wijzen 
een verklanking van de vele tongen waarmee engelen spreken. Het 
tweede lijkt door zijn eenvoud (ook in de tekst – ‘de zorgen worden 
opzij gezet’) op gemeentegezang. Het derde loopt door de tekst 
(‘dat we de koning mogen ontvangen’) vooruit op het slot waarin 
het Alleluja wordt gezongen door een uitgesplitst koor dat ver-
volgens verdwijnt in stilte en eenheid.

Mahler in nieuwe gedaante
Gustav Mahler was niet religieus, maar wel zijn leven lang gefasci-
neerd door het geloof. God verschijnt in sommige teksten die hij 
koos voor zijn werk, maar dan bijna altijd als onderdeel van een 
‘couleur locale’, bijna nooit als de kern van zijn wereldbeeld (de 
grote uitzonderingen hierop zijn het laatste deel van de Tweede en 
het eerste deel van zijn Achtste symfonie). Wel schreef hij aan 
religieuze muziek herinnerende werken in de zin van stemmig, 
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7gedragen, intens en gereserveerd, zonder grote stilistische experi-
menten, acrobatische en theatrale uiterlijkheden en met soms een 
tekst die zich leent voor metafysische bespiegelingen. Daartoe 
behoren onder meer de twee compositiedelen die de Duitse 
dirigent Clytus Gottwald bewerkte voor koor. Die zwei blauen Augen 
is het laatste van de Lieder eines fahrenden Gesellen voor solostem 
en orkest. Gottwald heeft de balans tussen stem en orkest groten-
deels gehandhaafd en de orkestpartij verdeeld over de koorstemmen. 
De solostem wordt vaak een koorpartij en de afwisseling in instru-
mentatie is weerspiegeld in de koorbehandeling. 

Het Adagietto is het vierde deel van de Vijfde symfonie. Uitgevoerd 
in een hoog tempo lijkt het op een van Mahlers Rückert-Lieder. Dat 
liedkarakter wordt versterkt door het arrangement. Aan het 
instrumentale werk voegde Gottwald de tekst ‘Im Abendrot’ van 
de Duitse dichter Joseph Eichendorff  toe. Richard Strauss koos 
deze tekst eerder voor een van zijn Vier letzte Lieder, maar bij 
Strauss staat die in het teken van de dood, terwijl Mahler daaren-
tegen zijn Adagietto bedoelde als zijn liefdesverklaring aan zijn 
aanstaande vrouw. Of de dood het begin is van een nieuw leven en 
of wij dit religieus mogen duiden, laat Gottwald in het midden.

Emanuel Overbeeke

Of de dood het begin is van een nieuw leven en of 
wij dit religieus mogen duiden, laat Gottwald in het 
midden.

GUSTAV MAHLER

CLYTUS GOTTWALD



Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum:
et dedit illi nomen
quod est super omne nomen.

Virga Jesse fl oruit:
Virgo Deum et hominem genuit:
pacem Deus reddidit,
in se reconcilians ima summis.
Alleluja. 

Middeleeuwse tekst gebaseerd op Jesaja 11

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Deel 1
O toi, qui m’as énivré de ton amour,

ne me rends pas à moi-même
après m’avoir ravi à moi-même. 

tekst: Mansoer Al-Halladj, ?-922

Christus is voor ons geworden
Gehoorzaam tot de dood,
Ja, tot de dood op het kruis.
Daarom ook heeft God hem verheven
En hem een naam gegeven
Die boven alle namen is.

De stam van Jesse heeft gebloeid: een 
maagd heeft God en mens gebaard: God 
heeft de vrede hersteld, in zich verzoe-
nend het laagste met het hoogste. 
Alleluja.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de 
Heer is met u;
gezegend zijt gij onder de vrouwen,
en gezegend Jezus, de vrucht van uw 
schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood. Amen 

O jij, die me dronken hebt gemaakt van 
jouw liefde,
geef me niet over aan mijzelf
na me van mezelf te hebben beroofd.
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8 Anton Bruckner Christus factus est 

Anton Bruckner Virga Jesse fl oruit

Anton Bruckner Ave Maria

Ton de Leeuw Transparence 



Deel 2
Il se voile par sa trop grande trans-
parence
et devient invisible par l’intensité de 
sa lumière.

tekst: Ibn ‘Abaad, ?–1390

Deel 3
Pourquoi ne veux-tu pas
que la partie rejoigne le tout,
le rayon la lumière?
Dans mon coeur je contiens l’univers,
autour de moi, le monde me contient.

tekst: Djalal Al-Din Muhammad Rumi, 
? – 1273

Deel 4
a
O toi, qui m’as énivré de ton amour,

ne me rends pas à moi-même
après m’avoir ravi à moi-même. 

b 
Mon instant s’est éteruisé. 
Tu m’as annihilé en toi.
Je suis devenu libre de tout.

tekst: Chibli, ? – 945

c
O mystère que l’Etre apparaisse dans 
le Néant
et que subsiste le temporel
avec Celui qui a l’attribut de l’éternité.

tekst: Ibn’ Atâ Allah, 1259-1309

Hij verhult zich door zijn al te grote 
doorzichtigheid 
en wordt onzichtbaar door de intensiteit 
van zijn licht.

Waarom wil je niet dat het deel zich 
voegt bij het geheel,
de straal bij het licht?
In mijn hart houd ik het universum,
om mij heen bevat de wereld mij.

O jij, die me dronken hebt gemaakt van 
jouw liefde,
geef me niet over aan mijzelf
na me van mezelf te hebben beroofd.

Mijn moment is vervaagd.
Je hebt me in jou vernietigd.
Ik werd vrij van alles.

O mysterie dat Het Zijn verschijnt in 
Het Niets
en dat het tijdelijke blijft
bij Hem die het attribuut heeft van de 
eeuwigheid.
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Izjе chеroevimy tajnо оbrazoejoesjtsjе,
i zjivоtvоrjasjtsjеj Trоitse 
trisvjatoejoe pesn’ pripevajoesjtsjе,

Vsjakоjе nyne zjitеjskоjе оtlоzjim 
pоpеtsjеnіjе.
Jakо da Tsarja vsech pоdimеm,
angеl’skimi nеvidimо dоrinоsima tsjinmi.

Alliloeіa.

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da mußt ich Abschied nehmen vom allerliebsten Platz!
O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab' ich ewig Leid und Grämen.

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
Wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Mein Gesell' war Lieb' und Leide!

Auf der Straße steht ein Lindenbaum,
Da hab' ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum, 
Der hat seine Blüten über mich geschneit,
Da wußt' ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!

Wij, die op mystieke wijze de Cherubim 
representeren 
en die een driemaal heilige hymne zingen 
voor de levensgevende drie-eenheid,
laat ons nu alle aardse zorgen opzij 
zetten 
opdat we de Koning van Allen kunnen 
ontvangen, die ongezien wordt bij-
gestaan door de engelen. 
Halleluja

10 Pjotr Iljitsj Tsjaikovski Cheroevimskaja pesnja / Cherubijnse hymne 
Krzysztof Penderecki Lied der Cherubijnen

Gustav Mahler / Clytus Gottwald Die zwei blauen Augen, 
uit Lieder eines fahrenden Gesellen



Im Abendrot

Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand,
vom Wandern ruhen wir beide
nun überm stillen Land.
Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft,
zwei Lerchen nur noch steigen
nachträumend in den Duft.
Tritt her, und lass sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit,
dass wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.
O weiter, stiller Friede,
so tief im Abendrot,
wie sind wir wandermüde, 
ist dies etwa der Tod?

Tekst: Joseph von Eichendorff 

11Gustav Mahler / Clytus Gottwald Im Abendrot:
Adagietto uit de Vijfde symfonie
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12 Marcus Creed, dirigent
De in Engeland geboren dirigent Marcus 
Creed studeerde aan het King’s College 
in Cambridge, waar hij zong in het King's 
College Choir, en zette zijn studie voort 
aan de Christ Church in Oxford en de 
Guildhall School of Music and Drama in 
Londen.
Na zijn verhuizing naar Duitsland leefde 
hij vanaf 1977 in West-Berlijn. Daar was 
hij aan de Deutsche Oper eerst zeven jaar 
lang repetitor en vervolgens tussen 1984 
en 1987 koorleider. Aan de Hochschule 
der Künste in Berlijn was hij docent in het 
vak liedzang. Daarnaast werkte hij in 
Berlijn met de groep Neue Musik en het 
Scharoun Ensemble als pianist en diri-
gent. Vanaf 1986 was hij vijftien jaar 
chef-dirigent van het RIAS Kammerchor 
in Berlijn.  Met dat koor legde hij zich toe 
op moderne en oude muziek, waarvan de 
cd-opnamen werden bekroond met vele 
platenprijzen. Creed dirigeerde de 
belangrijkste Duitse barokorkesten, zoals 
het Freiburger Barockorchester, Concerto 

Köln en de Akademie für Alte Musik 
Berlin. Met deze orkesten voerde hij 
tussen 1990 en 2010 een dozijn oratoria 
van Händel uit. Verder dirigeerde hij de 
Staatskapelle Berlin en het Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin en trad hij 
op op talrijke internationale festivals, 
zoals Wien Modern, de Salzburger 
Festspiele, de Berliner Festwochen, de 
festivals in Montreux, Edinburgh, Luzern, 
Innsbruck en de Händelfestspielen in 
Göttingen en Halle. In 1998 werd hij 
benoemd tot professor koordirectie aan 
de Hochschule für Musik in Keulen. Sinds 
2014 is hij tevens chef-dirigent van het 
DR VokalEnsemblets in Kopenhagen.  In 
2010 ontving Creed de Preis der Europäi-
schen Kirchenmusik. Op vrijdag 23 
december 2016 dirigeerde Marcus Creed 
in het Vrijdagconcert het Groot Omroep-
koor, solisten en het Radio Filharmonisch 
Orkest in Elias van Mendelssohn. 

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-
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-
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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

Radio Brass
De kopergroep van het Radio Filharmo-
nisch Orkest wordt al decennia geroemd 
om zijn mooie warme klank en homogene 
spel. In de programmering van het orkest 
komt een diversiteit aan repertoire 
voorbij en de kopergroep heeft zich 
daarmee gespecialiseerd in het eigen 
maken van verschillende stijlen, van 
Richard Wagner tot Peter-Jan Wagemans 
en van Duke Ellington tot Franz Schubert. 
Naast alle uitdagingen die het orkest al 
biedt, hebben de koperblazers behoefte 
aan nog meer uitdaging en die vinden ze 
in hun koperensemble Radio Brass. In het 
verleden trad dit ensemble onder de 
naam Hillstreet Brass al regelmatig op. 
De programma's van Radio Brass zijn net 
zo divers als de programmering van het 
Radio Filharmonisch Orkest. Het ensem-
ble begeeft zich van klassiek tot heden-
daagse muziek en van jazz tot wereldmu-
ziek. Ook heeft het ensemble een aantal 
wereldberoemde solisten in de groep die 
zich presenteren op de concerten. Radio 
Brass staat voor schoonheid, spektakel, 
diversiteit en virtuositeit.

www.grootomroepkoor.nl
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r KOORLEIDER 
Klaas Stok
VASTE GASTDIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Christa Luth (stagiaire)
Heleen Meijer
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Margo Post
Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALTEN
Carolina Alvez Luis 
(stagiaire)
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Ans van Dam
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Janneke Vis
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Els Woldberg
Enikö Zádor – Gösi 
(Master Practicum 
Student)
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Alan Belk
Kevin Doss
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Ioan Micu
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan Willem Schaafsma
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
Henk Vels

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geff en
Martijn de Graaf 
Bierbrauwer
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Mitchell Sandler
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries

TROMPETTISTEN
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij 

TROMBONISTEN
Herman Nas
Victor Belmonte 
Twan Dubbers
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nvrijdag 9 februari 2018, 20.15 uur

TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Wisse 19.30 uur
SERIE MUZIKALE MEESTERWERKEN

Italiaanse impressies

Radio Filharmonisch Orkest
Pietro Rizzo dirigent

Enrico Pace piano

Puccini Preludio sinfonico
Martucci Tweede pianoconcert
Verdi Ouverture uit La forza del destino
Respighi Pini di Roma

vrijdag 26 januari 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Sebastiaan van Eck 19.30 uur 
SERIES BERNSTEIN / RADIO FILHARMONISCH 
ORKEST / AVROTROS KLASSIEK

Bernstein en Brahms 
op symfonisch 
avontuur

Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent

Sasha Cooke mezzosopraan
Marjolein Koning althobo
Hessel Buma trompet

Copland Quiet city
Bernstein Eerste symfonie 'Jeremiah'
Brahms Eerste symfonie
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zaterdag 20 januari 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Componeren 
met open oren

Radio Filharmonisch Orkest
Edward Gardner dirigent

Jean-Effl  am Bavouzet piano

Janáček Taras Bulba
Bartók Eerste pianoconcert
Lutosławski Derde symfonie

zaterdag 27 januari 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Een staaltje 'ouderwetse' 
meerstemmigheid:
Vivaldi en Pergolesi

Ghislieri Choir & Consort
Giulio Prandi dirigent

Pergolesi Mis in D
Jommelli Miserere
Vivaldi Dixit Dominus RV 594

PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Manon Tuynman, René 
Meulenberg
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, Mary Fan 
Zandkamp
ADMINISTRATIE & FINANCIËN

Stichting Omroep Muziek

MANAGER RADIO FILHARMONISCH 
ORKEST & GROOT OMROEPKOOR 
Wouter den Hond
RANDPROGRAMMERING

AVROTROS RADIO 4 
Thea Derks 
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

Emanuel Overbeeke
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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