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Dit concert is deels te volgen via 
de Wolfgang app. Met deze app
krijgt het publiek in de zaal 

toelichting op Brahms Eerste symfonie via de eigen 
smartphone, zodat de concertbeleving wordt vergroot. 
Terwijl de musici spelen, biedt deze app uitleg en 
verhaal over wat er op dat moment in de muziek te 
horen is. Wolfgang is gratis te down loaden in de App 
Store en Google Store

➜ WWW.WOLFGANGAPP.NL

2 Opname en uitzending 
De AVROTROS 
zendt dit 
concert recht-

streeks uit op NPO Radio 
4. Alle luisteraars kunnen 
volop genieten als mo-
biele telefoons, horloges 
en gehoorapparaten geen 
geluid maken. Presentatie 
voor Radio 4 vanuit de 
zaal door Mark Brouwers. 

➜ WWW.RADIO4.NLAssistent van 
Bernstein 
Edo de Waart won in 1964 
de Dimitri Mitropoulos 
Conducting Competition 
in New York, waarna hij 
voor één jaar werd aan-
gesteld als assistent van 
Leonard Bernstein bij de 
New York Philharmonic.

Nieuw seizoen
Op 23 januari is de voor-
inschrijving van het 
nieuwe concertseizoen 
2018-19 gestart. In de 
foyer vindt u voorafgaand 
aan het concert, in de 
pauze en na afl oop een 
informatiestand waar u 
met eventuele vragen 
terecht kunt.

Bernstein in seizoen 
2017-2018

“Als we elkaar raken door 
middel van muziek, dan 
raken we het hart, en de 
geest, tegelijkertijd.” 
Woorden van Leonard 
Bernstein, die in 2018 
honderd zou zijn geworden. 

Meer Bernstein dit seizoen:
2 MRT suite uit Fancy Fee
9 MRT Prelude, Fugue and
 riff s Three dance  
 episodes uit On the 
 Town
 Glitter and be gay
 uit Candide
26 MEI West Side Story 
 (met fi lm)
8 JUN White House 
 Cantata

➜ WWW.AVROTROS-
 VRIJDAGCONCERT.NL

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

www.wolfgangapp.nl
www.radio4.nl
www.avrotrosvrijdagconcert.nl


3

De symfonie geldt als een van de meest ambitieuze muzikale 
vormen in de muziekgeschiedenis en als het genre van de grote 
gevoelens. Beethoven heeft het voorgedaan. Johannes Brahms 
trad, zij het vanwege zijn grote ontzag voor Beethoven met 
aarzelingen, in zijn Eerste symfonie in diens voetsporen. De 
Amerikaans-joodse componist en dirigent Leonard Bernstein 
beoogde met zijn Eerste symfonie 'Jeremiah', evenals Beethoven in 
zijn Negende, een verbroedering van de mensheid. Maar ontsteld 
door het Duitse fascisme en de holocaust schreef Bernstein zijn 
symfonie uit 1944 niet zozeer als een ode aan de mensheid, 
vreugde en vrijheid: meer als een smeken. ‘Breng ons, HERE, tot U 
weder’: op deze woorden van Jeremia zijn de laatste maten van 
het werk gebaseerd. Aan deze twee grote symfonieën van Bern-
stein en Brahms gaat in dit concert Quiet City van Aaron Copland 
– ook een Amerikaan met joodse wortels – vooraf. In dit oorspron-
kelijk als toneelmuziek geconcipieerde werk verplaatst de compo-
nist zich in een rijke New Yorkse zakenman, eveneens van joodse 
afkomst, die peinst over de zin van het leven. 

Nachtelijke meditaties
Aaron Copland heeft in zijn creatieve leven met veel stijlen ge-
experimenteerd. Hij was daarin typisch een Amerikaan, omdat hij 
zich niet aan een bepaalde traditie gebonden voelde. Na een avant-
gardistische periode in Parijs (1921-1924) richtte hij zich na zijn 
terugkomst meer naar de smaak van het Amerikaanse publiek. Hij 
componeerde in bonte opeenvolging orkest- en kamermuziek, 
schreef muziek voor toneel en fi lm alsmede werken voor school-
kinderen. Copland in 1984 over zijn componeren: “Je moet het 
publiek niet geven wat het wil, maar ook niet meer dan het kan 
verdragen”.

Bernstein en Brahms
op symfonisch avontuur
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Bij Quiet City uit 1939 gaat het om muziek bij een drama van Irwin 
Shaw. Wellicht kon Copland als Amerikaan met joodse wortels zich 
met de hoofdpersoon van Shaws toneelstuk identifi ceren. Verteld 
worden episoden uit het leven van Gabriel Mellow, “een half-joodse 
zakenman op middelbare leeftijd (…) die zijn liberale joodse 
achtergrond en zijn jeugddroom om dichter te worden opzij 
geschoven heeft; die zijn naam verengelst heeft, met een wel-
gestelde Amerikaanse trouwde en opsteeg tot hoofd van een 
groot warenhuis” (in Howard Pollack, 'Aaron Copland' 1999). Alleen 

in zijn New Yorks appartement, de stad is op dit 
nachtelijke tijdstip stil gevallen, denkt hij aan zijn 
broer David die voor de muziek koos en een 
carrière als jazztrompettist heeft gemaakt. In 
Quiet City preluderen de melodie van een 
eenzame trompet en kale orkestklanken op de 
innerlijke confl icten van de rijke zakenman. Ook 
het besef van de armoe in de stad wordt gethe-
matiseerd. De verschillende episoden van het 
drama werden door Copland met behulp van een 
pentatonische reeks muzikaal aan elkaar ge-
knoopt. Quiet City ging in 1939 met het Group 
Theatre in New York in première. Tegenwoordig 
wordt het werk in de concert zalen als orkest-
suite uitgevoerd.

‘Breng ons, HERE, tot U weder’
In de joodse religie spelen de aan de profeet Jeremia toegeschreven 
boeken een bijzondere rol. Jeremia is ooggetuige van de val van 
Jeruzalem en het wegvoeren van het joodse volk in 587 v. Chr. in 
Babylonische gevangenschap. Hij klaagt over de vernieling van de 
tempel in Jeruzalem, het religieuze middelpunt van zijn volk. De 
profeet herinnert de joden tot op heden aan hun latere diaspora 
na de tweede verwoesting van hun tempel in 70 na Chr. door de 
Romeinen, welke tot in de twintigste eeuw zou duren. Jeremia is 
de grote vermaner die het ongeluk van het joodse volk toeschrijft 
aan zijn afvalligheid van God, en die erop wijst dat de fysieke 
aanwezigheid van God in de vorm van een tempel niet noodzakelijk 
is voor het geloof. De traditie van de rabbijnen, de bestudering van 
de Bijbelse teksten vormt tot op de dag van vandaag het hart van 
de joodse religie.

AARON COPLAND 
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Leonard Bernstein, in 1918 als zoon van joodse immigranten in 
Lawrence/Massachusetts geboren, gestorven in 1990 in New York, 
voelde zich met deze traditie verbonden. Hij wilde aanvankelijk zelf 
rabbijn worden, maar koos voor de muziek. Bern-
stein werd een van de beroemdste dirigenten 
van de twintigste eeuw en vierde ook als compo-
nist met bijvoorbeeld de West Side Story grote 
successen. In zijn Eerste symfonie 'Jeremiah' 
staan de vrijheidsgedachte en het lot van het 
joodse volk centraal. Het is zeker geen toeval 
dat deze symfonie in 1942-44 is ontstaan. 
Schokkende berichten van de holocaust in 
Duitsland met als gevolg weer een diaspora – 
vooral in de richting van Palestina en Amerika, 
hebben hem tot het werk geïnspireerd.
De drie delen van de symfonie weerspiegelen de 
roeping van de profeet (‘Prophecy’), de ontrouw 
van de joden tegenover hun God (‘Profanation’ = 
Ontwijding, verwereldlijking) en als laatste deel 
‘Lamentations’. Dit deel is gebaseerd op de Klaagliederen van 
Jeremia die beginnen met de woorden: “Hoe zit zij eenzaam neder, 
de eens vrolijke stad...”, gezongen in het Hebreeuws door een 
mezzosopraan. Met ‘Breng ons, HERE, tot U weder’ (Jeremia 
Klaagliederen V vers 21) eindigt Bernsteins aangrijpende symfonie. 
De klanktaal van het werk is klassiek-eclectisch met een Ameri-
kaanse tongval. Zijn boodschap is universeel. 

Beethovens ‘Tiende’
Toen Johannes Brahms in 1876 met zijn Eerste symfonie in de 
openbaarheid trad woonde de uit Hamburg afkomstige componist 
sinds vier jaar in de muziekstad Wenen. Trots schrijft hij: “Ik woon 
maar een paar stappen van het Prater vandaan en kan mijn wijn 
drinken waar Beethoven hem gedronken heeft.” Brahms is al 
drieënveertig wanneer zijn Eerste symfonie in 1876 in Karlsruhe in 

In Bernsteins Eerste symfonie 'Jeremiah' staan de 
vrijheidsgedachte en het lot van het joodse volk 
centraal. Het is zeker geen toeval dat deze symfonie 
in 1942-44 is ontstaan.
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JEREMIA TREURT OVER DE VERWOESTING VAN JERUZALEM

REMBRANDT VAN RIJN,  1630



7première gaat. Achtervolgd door de ‘reus’ Beethoven (aldus 
Brahms) heeft hij aan de symfonie, die al tien jaar in de la gelegen 
had, lang geschaafd. Brahms heeft Beethoven tot aan zelf-
verloochening toe vereerd. Aan zijn vriend, de violist Joseph 
Joachim vertrouwt hij toe: “Ik moet soms constateren dat wij 
nieuwe componisten meer [dan Beethoven, CS] met het thema 
worstelen. Wij houden angstig aan de melodie vast, maar er komt 
niets nieuws uit voort; we overladen haar alleen.”

Het zal niet verbazen dat Brahms in zijn Eerste probeert Beethoven 
te evenaren en dat het werk raakvlakken vertoont met de symfo-
nieën van zijn beroemde voorganger. Dit betreft het gewichtige en 
dramatische karakter van de symfonie en het feit dat ze in Beet-
hovens 'Schicksals'-toonsoort c-klein staat. Brahms maakte het zijn 
tijdgenoten met zijn enigszins zwaar op de hand liggende Eerste 
symfonie niet makkelijk. Aan de Weense dirigent Carl Reinicke 
schrijft hij: “Mijn symfonie is niet bepaald liebenswert.” Na de 
eerste uitvoering in Karlsruhe meent de Weense arts Theodor 
Billroth: “De motieven van de symfonie zijn niet sympathiek, 
ritmisch te langdradig en harmonisch van een al te stugge koppig-
heid, al getuigen ze van een woelig verlangen.” Wanneer we aan 
Billroths bevindingen een positieve draai geven, ‘langdradig’ door 
‘weids uitgesponnen’ en ‘stugge koppigheid’ door ‘compromisloos-
heid’ vervangen, komen we dichterbij de waarheid. De langzame 
inleiding met paukenslagen is een voorbereiding op een drama-
tisch en gepassioneerd werk. Na een poëtisch Andante sostenuto 
en een lichtvoetig Un poco allegretto e grazioso eindigt de symfonie 
majestueus. Zoals vaker in zijn werken maakt Brahms in de fi nale 
gebruik van een statige, plechtige koraalmelodie – een hymnische 
afsluiting van het werk. Hans von Bülow, een groot bewonderaar 
van Brahms, noemde Brahms' Eerste ‘Beethovens Tiende’. 

Christiane Schima

JOHANNES BRAHMS

Achtervolgd door de ‘reus’ Beethoven (aldus Brahms) 
heeft hij aan de symfonie, die al tien jaar in de la 
gelegen had, lang geschaafd. Brahms heeft Beet-
hoven tot aan zelf verloochening toe vereerd.



Kinot 1:1-3
Eicha yashva vadad ha-ir rabati am hay’ta 
k’almana, rabati vagoyim sarati bam’dinot 
hay’ta lamas.

Bacho tivkeh balaila v’dim’ata al le .heya; 
ein la m’na .hem mikol ohaveha, kol re’eha 
bag’du hayu lah l’oy’vim.

Galta Y’huda me'oni, umerov avodah, hi 
yashva vagoyim, lo matsa mano-a .h; kol 
rod’feha hisiguha ben hamitsarim.

Kinot 1:8
.Het  .hata Y’rushalayim
(Eicha yashva vadad ha-ir ...k’almana.)

Kinot 4.14-15
Na-u ivrim ba .hutsot, n’go-alu badam, 
b’lo yuchlu yig’u bilvushehem.

Suru tame kar’u lamo, suru, suru, al 
tiga-u...

Kinot 5:20-21
Lama lanetsa .h tishka .henu...
Lanetsa .h... taazvenu...

Hashivenu Adonai ele .ha

Klaagliederen 1.1-3
Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks 
was, zij is als een weduwe geworden, zij, 
die groot was onder de heidenen, een 
vorstin onder de landschappen, is cijns-
baar geworden.
Zij weent steeds des nachts, en haar 
tranen lopen over haar kinnebakken; zij 
heeft geen trooster onder al haar lief-
hebbers; al haar vrienden hebben trou-
welooslijk met haar gehandeld, zij zijn 
haar tot vijanden geworden.
Juda is in gevangenis gegaan vanwege 
de ellende, en vanwege de veelheid der 
dienstbaarheid; zij woont onder de 
heidenen, zij vindt geen rust; al haar 
vervolgers achterhalen ze tussen de 
engten.

Klaagliederen 1.8
Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd
(Hoe zit die stad zo eenzaam...een 
weduwe.)

Klaagliederen 4.14-15
Zij zwierven als blinden op de straten, zij 
waren met bloed besmet, zodat men niet 
kon zien, of men raakte hun klederen aan.
Zij riepen tot hen: Wijkt, hier is een 
onreine, wijkt, wijkt, roert niet aan!

Klaagliederen 5.20-21
Waarom zoudt Gij ons steeds vergeten? 
Waarom zoudt Gij ons zo langen tijd 
verlaten?
Heere, bekeer ons tot U

8 Leonard Bernstein Eerste symfonie 'Jeremiah': Lamentation
tekst: Hebreeuwse bijbel, Boek Jeremia Klaagzangen
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Edo de Waart, dirigent
Edo de Waart was chef-dirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest van 1989 tot 
2005. Sinds 2005 is hij eredirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest. Hij is ook ere-
 dirigent van deFilharmonie in Antwerpen 
(nu: Antwerp Symphony Orchestra), 
artistiek leider van het Milwaukee 
Symphony Orchestra (tot vorig seizoen), 
'artistic partner' van het Saint Paul 
Chamber Orchestra in Minnesota en 
muzikaal leider van het New Zealand 
Symphony Orchestra. Voorheen was hij 
artistiek directeur en chef-dirigent van 
het Hong Kong Philharmonic Orchestra. 
Edo de Waart is regelmatig te gast bij het 
San Francisco Symphony Orchestra, NHK 
Symphony, Royal Stockholm Philharmo-
nic, Washington National Symphony 
Orchestra, Minnesota Orchestra en Los 
Angeles Philharmonic. Onlangs is hij 
teruggevraagd bij de orkesten van 
Sydney en Melbourne.
Als operadirigent vierde Edo de Waart 
successen met een breed en gevarieerd 
repertoire in 's werelds grote operahuizen. 

Zo dirigeerde hij bij de Nikikai Opera, de 
opera van Genève, Opéra de Bastille, 
Santa Fe Opera en The Metropolitan 
Opera. In het seizoen 2009-10 keerde hij 
terug bij The Met voor uitvoeringen van 
Der Rosenkavalier, die alom werden 
bejubeld. Recent leidde hij een uitvoering 
van Hertog Blauwbaards Burcht bij het 
Milwaukee Symphony Orchestra en The 
Rake’s Progress bij het Saint Paul Chamber 
Orchestra.
Na zijn studie hobo, piano en orkest-
directie in Amsterdam werd Edo de Waart 
eerste hoboïst van het Concertgebouw-
orkest. In 1964 won hij de Dimitri Mitro-
poulos Conducting Competition in New 
York, waarna hij voor één jaar werd 
aangesteld als assistent van Leonard 
Bernstein bij de New York Philharmonic. 
Daarna werd hij assistent-dirigent van 
Bernard Haitink bij het Concertgebouw-
orkest. In 1967 werd hij aangesteld als 
gastdirigent van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest en van het Nederlands 
Blazers Ensemble. Van 1973 tot 1979 was 
hij artistiek directeur van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Na zijn debuut bij 
het San Francisco Symphony Orchestra in 
1975 werd hij er gevraagd als gastdirigent. 
In 1977 werd hij benoemd als artistiek 
directeur – een functie die hij tot 1985 
zou bekleden. In 1986 werd hij artistiek 
directeur van het Minnesota Orchestra. In 
1989 keerde hij terug naar Nederland. 
Tot en met december 2004 was hij chef-
dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest. Van 1999 tot 2002 was hij chef-
dirigent van De Nederlandse Opera. Van 
1995 tot 2004 bekleedde hij deze functie 
tevens bij het Sydney Symphony Orchestra.

  EDO DE WAART



10 Sasha Cooke, mezzosopraan
Sasha Cooke studeerde onder meer aan 
de Juilliard School in New York en nam 
deel aan het Lindemann Young Artists 
Development Program van de Metro-
politan Opera. De Amerikaanse mezzo-
sopraan maakte vooral naam met haar 
bijdragen aan uitvoeringen van Mahlers 
symfonieën en orkestliederen en met 
haar inzet voor eigentijdse muziek. Haar 
vertolking van Kitty Oppenheimer op de 
dvd van de Metropolitan Opera-productie 
van John Adams’ Doctor Atomic werd 
beloond met een Grammy Award. Recente 
hoogtepunten uit haar agenda zijn onder 
andere optredens met het Melbourne 
Symphony Orchestra onder leiding van 
Sir Andrew Davis en met het Miró Quartet, 
de Europese tournee met Michael Tilson 
Thomas en de San Francisco Symphony, 
de wereldpremière van Laura Kaminsky’s 
As One aan de Brooklyn Academy of 
Music, de vertolking van Anna in Berlioz’ 
Les Troyens bij de San Francisco Opera en 
een recital met pianist Julius Drake in 
Carnegie Hall in New York. In het seizoen 
2016/17 maakte Sasha Cooke haar 
debuut bij het Koninklijk Concertgebouw-
orkest.

Marjolein Koning, althobo 
Marjolein Koning (Vlaardingen, 1971) 
begon op 10-jarige leeftijd hobo te spelen. 
Zij kreeg les van Maarten Karres op de 
muziekschool van Rotterdam. In 1990 
startte zij haar hobostudie bij Jan Spronk 
aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam. Na in 1995 eerst haar diploma 
Docerend Musicus te hebben behaald, 
studeerde zij in 1997 met onderscheiding 
af als Uitvoerend Musicus. Tijdens haar 
studie volgde zij masterclasses en had zij 
gedurende anderhalf jaar privéles in 
Zwitserland bij Omar Zoboli. Vanaf 1994 
speelde zij in diverse Nederlandse 
orkesten en ensembles. Vanaf 2002 tot 
de opheffi  ng van dit orkest in 2013 was 
Marjolein Koning plaatsvervangend eerste 
hoboïste in de Radio Kamer Filharmonie. 
Aansluitend trad zij als hoboïste in dienst 
bij het Radio Filharmonisch Orkest. Zij 
maakt verder deel uit van het Doelen-
Ensemble en het Concertgebouw Kamer-
orkest. De resterende tijd is zij actief met 
kamermuziek, geeft zij les en is zij op 
freelance-basis werkzaam bij verschillende 
andere Nederlandse orkesten en ensem-
bles. In haar vrije tijd houdt Marjolein zich 
bezig met de taal, het eten en de cultuur 
van Italië.
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TA  SASHA COOKE MARJOLEIN KONING
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Hessel Buma, trompet
Hessel Buma is sinds 2003 als solo-
trompettist verbonden aan het Radio 
Filharmonisch Orkest. Zijn professionele 
loopbaan begon in 1998 bij Het Gelders 
Orkest in Arnhem. Snel daarna volgde de 
overstap naar het Radio Kamer Orkest. 
Hij studeerde achtereenvolgens aan de 
volgende conservatoria. In Amsterdam bij 
Peter Masseurs, in Groningen bij Auke 
van der Merk en in Den Haag bij Ad van 
Zon. Tijdens zijn studie volgde hij diverse 
masterclasses bij onder meer Bernard 
Soustrot, Alan Vizutti en Anthony Plog. 
Hessel Buma trad als solist op in werken 
van Torelli, Barber, Copland en Hummel.

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 
opera-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-

HESSEL BUMA



12 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 
Omroepkoor – in september 2017 de 
Concertgebouw Prijs, na eerdere prijs-
winnaars 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

www.radiofilharmonischorkest.nl
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BESCHERMHEER
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
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Anna Korpalska
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers
Anne van Eck

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Laura Frenkel

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije de Jong - Helder
Erik Krosenbrink
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Frank Goossens

CELLO
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Sebastiaan van Eck
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Marjolein Meijer

CONTRABAS
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Carla Meijers
Marjolein Vermeeren

HOBO
Aisling Casey
Marjolein Koning
Yvonne Wolters

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Desirée van Vliet

HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Mees Vos

TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
Octavio Montava Marin

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

PIANO
Pauline Post



 

Ga naar avrotros.nl/vrijdagconcert 
en vraag een gratis MUZE aan!

MUZE, 
hét kunstmagazine
van AVROTROS, 
vol informatie over 
tentoonstellingen,
theatervoorstellingen
en klassieke concerten.
Samen met unieke 
kijkjes achter de 
schermen, biedt dit 
magazine je een uit- 
gebreid overzicht van het
kunstaanbod in ons land.

Kunstmagazine
CADEAU?

GRATIS KENNISMAKEN? 

avrotros.nl/vrijdagconcefrt
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nvrijdag 16 februari 2018, 20.15 uur 

TivoliVredenburg (Hertz!), Utrecht
inleiding Jan-Willem van Ree 19.30 uur
SERIE GROOT OMROEPKOOR

Groot Omroepkoor 
à la carte

Groot Omroepkoor
Michael Gläser dirigent

Ben Martin Weijand / Ad Broeksteeg
piano (begeleiding – Brahms)
Lars Terray bariton (solo Ständchen – 
Schubert)
Strijkersensemble Radio Filharmonisch 
Orkest (Schubert – Gesang der Geister)

Brahms Zigeunerlieder 
Richard Strauss Drei Männerchöre 
Schubert Ständchen / Gesang der Geister 
über den Wassern 
Wagenaar Prière au printemps 
Schumann Tamburinschlägerin & 
Meerfey uit Romances opus 69 / In 
Meeres Mitten uit Romances opus 91 
Brahms Liebeslieder-Walzer 

vrijdag 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

Respighi en Martucci worden ook 
gespeeld in het Zondagochtend Concert 
op 11 februari 2018 om 11.00 uur in het 
Concertgebouw in Amsterdam
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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

zaterdag 3 februari 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Requiem voor twee 
meesters: 
Edo de Waart 
dirigeert Verdi
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Vlaams Radio Koor

Edo de Waart dirigent
Klaas Stok koordirigent

Leah Crocetto sopraan
Veronica Simeoni mezzosopraan
Brian Jagde tenor
John Relyea bas

Verdi Requiem

UITVERKOCHT

PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Manon Tuynman
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, 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

Christiane Schima
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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