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2 Opname en uitzending 
De AVROTROS 
zendt dit 
concert recht-

streeks uit op NPO Radio 4. 
Alle luisteraars kunnen 
volop genieten als mobiele 
telefoons, horloges en 
gehoorapparaten geen 
geluid maken. Presentatie 
voor Radio 4 vanuit de 
zaal door Sander Zwiep. 

➜ WWW.RADIO4.NL

Nieuw seizoen
Onlangs is de voorinschrijving van het nieuwe concert-
seizoen 2018-19 gestart. In de foyer vindt u in de pauze 
en na afl oop een informatiestand waar u met eventuele 
vragen terecht kunt. Op 23 februari komt de nieuwe 
seizoensbrochure van het AVROTROS Vrijdagconcert 
uit. Als u nu een abonnement hebt, krijgt u de brochure 
automatisch thuisgestuurd. Stuurt u anders een mail 
aan ➜ INFO@AVROTROSVRIJDAGCONCERT.NL

In Nederland is er nog maar één profes-
sioneel symfonisch koor over, het Groot 
Omroepkoor. Wie zelf af en toe zingt of 
wie graag concerten bijwoont kent het 
Groot Omroepkoor als vaste waarde in 
de Nederlandse concertzalen. De 
Stichting Vrienden Groot Omroepkoor 
steunt de zangers en dirigent. Vrienden 
van het Groot Omroepkoor mogen soms 
achter de schermen kijken bij repetities. 

Ook hoort u eerder dan anderen wat de 
plannen voor een nieuw muziekseizoen 
zijn, zodat u op tijd kunt reserveren voor 
bijzondere uitvoeringen. Bij de activitei-
ten van de Vrienden van het Groot 
Omroepkoor ontmoet u bovendien 
mensen die net als u een 'stem' willen 
geven aan hun liefde voor muziek.
Meld u aan als Vriend via 

➜ WWW.VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

Vrienden van het Groot Omroepkoor

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

Educatieproject Pronkstukken
De bovenbouwleerlingen van het Gerrit Rietveld 
College uit Utrecht brengen hun eigen compositie ten 
gehore in TivoliVredenburg. Gedurende drie project-
dagen hebben zij dit muziekstuk zelf gecomponeerd en 
aan de uitvoering gewerkt, met de componisten 
Beethoven, Maier en Richard Strauss als inspiratie. 
resultaat wordt op vrijdag 23 februari a.s. om 19.00 uur 
live gepresenteerd in Cloud Nine. De presentatie is 
gratis toegankelijk. Ter afsluiting van het project wonen 

de leerlingen dit Vrijdag-
concert bij. Educatieproject 
Pronkstukken komt voort 
uit een samenwerking 
tussen TivoliVredenburg 
en middelbare scholen in 
stad en regio Utrecht.

mailto: info@avrotrosvrijdagconcert.nl
www.radio4.nl
www.vriendengrootomroepkoor.nl


3Franz Schubert 1797-1828
Ständchen D.921 voor bariton, vrouwenkoor en piano 1827

Gesang der Geister über den Wassern voor mannenkoor, 2 altviolen, 2 cello's 
en contrabas 1821

PAUZE

Johan Wagenaar 1862-1941
Prière au printemps (Gebed tot de lente) opus 18 voor vrouwenkoor en piano 1898

Robert Schumann 1810-1856
uit Romanzen opus 69 voor vrouwenkoor en piano 1849 
Tamburinschlägerin
Meerfey

uit Romanzen opus 91 voor vrouwenkoor a cappella 1849
In Meeres Mitten

Johannes Brahms
Liebeslieder-Walzer opus 52 voor koor en piano vierhandig 1868-1869
1. Rede, Mädchen 
2. Am Gesteine rauscht die Flut 
3. O die Frauen 
4. Wie des Abends schöne Röte 
5. Die grüne Hopfenranke 
6. Ein kleiner, hübscher Vogel 
7. Wohl schön bewandt war es 
8. Wenn so lind dein Auge mir 
9. Am Donaustrande 
10 .O wie sanft die Quelle 
11. Nein, es ist nicht auszukommen 
12. Schlosser auf, und mache Schlösser 
13. Vögelein durchrauscht die Luft 
14. Sieh, wie ist die Welle klar 
15. Nachtigall, sie singt so schön 
16. Ein dunkeler Schacht ist Liebe 
17. Nicht wandle, mein Licht 
18. Es bebet das Gesträuche 
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De opkomst van de burgerij zou aan het einde van de achttiende 
eeuw en in de romantiek nieuwe impulsen geven aan de vocale 
muziek. Zangverenigingen, niet zelden van massale aard, kwamen 
als paddenstoelen uit de grond. Maar ook in de huiskamers en 
salons werd meerstemmig gezongen, doorgaans met één stem per 
partij. Het programma van vanavond geeft een indruk waartoe 
deze ontwikkelingen in de Duitstalige landen hebben geleid. Als 
intermezzo klinkt Prière au printemps, een ode aan het voorjaar 
voor vrouwenkoor en piano die de Utrechtse componist Johan 
Wagenaar in 1898 componeerde op een gedicht van Sully Prudhomme.

Johannes Brahms
Het programma begint lichtvoetig met elf Zigeunerlieder (1887) 
van Johannes Brahms. Hiermee borduurde de componist voort op 
het succes dat hij bijna twintig jaar eerder had gehad met de 
Liebeslieder-Walzer, die het programma besluiten. In de Zigeuner-
lieder klinkt de Brahms zoals we hem kennen van de Hongaarse 
dansen. Zelf omschreef de componist ze als buitensporig vrolijk. Hij 
was inmiddels vierenvijftig en zat om geld of roem niet meer 
verlegen. Over beide beschikte hij voldoende. Brahms zal de 
liederen puur uit plezier hebben geschreven. Voor de teksten 
putte hij uit een vertaling die een vriend had gemaakt van Hon-
gaarse volksliederen. Naar de noten van dat repertoire keek hij 
slechts met een half oog; met Centraal-Europese csárdás-ritmes 
wist hij zelf voldoende raad. Het slotnummer, ‘Rote Abendwolken’, 
vertoont ritmische verwantschap met het eerste lied, ‘He, Zigeu-
ner’, wat de verzameling een semi-gesloten vorm verschaft. De 
pianopartij van ‘Mond verhüllt sein Angesicht’ imiteert onmisken-
baar een cimbalom. Brahms zou acht nummers later omsmeden tot 

Excursie door romantische 
koormuziek



5sololiederen, wat wel aangeeft dat hij zelf zeer op deze composi-
ties gesteld is geweest. Voor vocaal kwartet en piano schreef hij 
later overigens nog vier extra Zigeunerlieder, die hij onderdeel 
maakte van zijn bonte opus 112. 
De honingzoete Liebeslieder-Walzer uit 1869 brengen de luisteraar 
in Weense sferen. Schubert is hier een directe bron van inspiratie 
geweest. Eerder dat jaar had Brahms een editie voorbereid van 
een aantal ongepubliceerd gebleven Ländler van Schuberts hand 
(de Ländler is als een voorloper van de Weense wals te beschou-
wen). Het is veelzeggend dat hij de Walzer ‘im Ländler-Tempo’ 
uitgevoerd wilde hebben. Dat Brahms zich ook graag aan de 
walsenkoning Johann Strauss jr. spiegelde, bewijst ‘Am Donaus-
trande’ (nr. 9). Het knipoogt naar de toen nagelnieuwe wals An der 
schönen blauen Donau, waarvan Brahms het spijtig vond dat hij die 
niet zelf had gecomponeerd. 
De teksten betrok hij uit de bundel Polydora van Georg 
Friedrich Daumer. De zangstemmen gaan vergezeld van 
piano vierhandig, of beter gezegd: de vier handen op de 
piano gaan vergezeld van vocaal kwartet. Want zo lagen 
wat Brahms betreft de verhoudingen, zoals de titelpagina 
wel aangeeft: muziek voor piano vierhandig, met gezang 
ad libitum. Maar zonder zangstemmen worden ze zelden 
of nooit uitgevoerd. Daarvoor is het vocale element te 
attractief. Alleen al qua stemcombinaties is sprake van een 
grote diversiteit. Dat Brahms de zangstemmen niet als een 
vrijblijvende toevoeging zag, bewijst het feit dat hij de cyclus 
enkele jaren nog bewerkte voor, jawel, piano vierhandig. 

Richard Strauss 
Strauss heeft altijd voor zangstemmen gecomponeerd, getuige 
zijn vele opera’s en liederen. De Drei Männerchöre op teksten van 
Friedrich Rückert schreef hij in 1935 voor de Kölner Männer-
gesangverein, met meer dan tweehonderd leden destijds een van 
de grootste mannenkoren van Duitsland. Dit zal hem ertoe hebben 
bewogen de zettingen overwegend homofoon te houden. De 
harmonische taal is intussen zo rijk als we van Strauss gewend zijn. 
In het eerste lied, ‘Vor den Türen’, klopt de ik-fi guur op deuren van 
het leven aan, totdat er nog maar één overblijft, die van de dood. 
Alle nadruk ligt op het slot. Het breed uitgesponnen zoeken naar 
het huisje van de dood gaat vergezeld van hallucinante harmonieën. 

JOHANNES BRAHMS
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De openingsmaten van het lyrische ‘Traumlicht’ lijken te citeren uit 
‘De herdertjes lagen bij nachte’, hoewel de kans gering is dat Strauss 
dit oer-Nederlandse kerstlied heeft gekend. ‘Fröhlich im Maien’ ten 
slotte is een vrolijk meilied. Deze liederen zijn zo fi jnzinnig gecon-
cipieerd, dat het geen betoog behoeft dat ze in kleine vocale 
bezetting beter tot hun recht komen dan met meer dan twee-
honderd zangers.

Franz Schubert
Het Ständchen (‘Serenade’) van Schubert dankt zijn ongewone 
bezetting aan de gebeurtenis die tot het componeren aanleiding 
gaf. De opdracht was afkomstig van Anna Fröhlich, zangdocente 
aan het Weense conservatorium. In 1827 organiseerde zij een 
verjaarspartij voor Louise Gosmar, een van haar leerlingen. Ze 
vroeg Franz Grillparzer een gedicht te schrijven. Toen Schubert 
even later op bezoek kwam, kreeg hij de tekst onder de neus 
gedrukt met het verzoek er muziek bij te componeren. Enkele 
dagen later was het klaar, maar niet tot Anna’s tevredenheid. 
Schubert had voor een bezetting van mezzosopraan en mannenkoor 
gekozen, niet wetende dat de koorpartijen door Louises vrouwelijke 
medestudenten gezongen zou worden. De componist schreef de 
koorpartijen terstond om voor vrouwenstemmen. Zodoende zijn 
twee versies bekend. De solopartij wordt vanavond gezongen door 
een bariton. Deze serenade behoort in al haar charme tot de 
betoverendste werken uit de koorliteratuur.

Met Goethes Gesang der Geister über den Wassern heeft Schubert 
zich intensief beziggehouden, tot vijfmaal toe. Tweemaal bleef het 
bij aanzetten. Daarna kwam het tot een sololied met klavier-
begeleiding, een a-cappellastuk voor mannenstemmen en ten 
slotte een versie voor acht mannenstemmen, twee altviolen, twee 
cello’s en contrabas. In laatstgenoemde gedaante klonk het voor 
het eerst in het voorjaar van 1821 in het Weense Kärntnertor-
Theater. In Goethes natuurfi losofi sche gedicht wordt de menselijke 
ziel met het water vergeleken. Dat Schubert de woorden een 
donker romantische bodem wilde geven, blijkt overduidelijk uit de 
gekozen bezetting met lage strijkers. Hij plaatst de vier tenoren en 
vier bassen als klanklichamen tegenover elkaar. De noten geven 
elk moment treff end uitdrukking aan de tekst. De muziek eindigt 
even mysterieus als zij begint. 

RICHARD STRAUSS 

FRANZ SCHUBERT
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7Robert Schumann
Zo vroeg als de literair ingestelde Robert Schumann begon met het 
componeren van liederen, zo lang liet zijn koormuziek op zich 
wachten. Er was een aanleiding voor nodig. In 1847 nam hij de 
leiding op zich van de Dresdner Liedertafel, een mannenkoor. 
Hierdoor geïnspireerd richtte hij in hetzelfde Dresden kort daarna 
een eigen gemengd koor op, de Verein für Chorgesang. De meeste 
koorwerken van zijn hand zijn voor dit gezelschap gecomponeerd. 

Het jaar 1849 gaf op dit gebied niet minder dan een explosie te 
zien. De twaalf romances voor vrouwenkoor opus 69 en 91 schreef 
hij in maart van dat jaar. Hij had er slechts vijf dagen voor nodig. De 
werken vloeiden voort uit Schumanns frustratie dat de mannen het 
qua koorbezoek zo vaak lieten afweten. De meeste romances 
hebben een ad libitum pianobegeleiding, die weinig meer doet dan 
de zangstemmen verdubbelen. Dit pleit voor een uitvoering a 
cappella. In het strofi sche lied ‘Tamburinschlägerin’ symboliseren 
volkse accenten de slagen op de tamboerijn. De volkse sfeer maakt 
in ‘Meerfey’ (‘Meermin’), op tekst van Josef von Eichendorff , plaats 
voor een romantische vertelling over zeelieden die door meer-
minnen worden verlokt en door de zee verzwolgen. Dit laatste 
gaat vergezeld van onbestemde, om niet te zeggen troebele 
harmonieën. Een niet afl atende stroom van snelle noten symboli-
seert in dit lied de golvende zee. Waar ‘Tamburinschlägerin’ 
vierstemmig is en ‘Meerfey’ vijfstemmig, verbond Schumann aan 
‘In Meeres Mitten’ zesstemmigheid. De eerste helft van deze 
romance op tekst van Rückert is opgezet als dubbelcanon en klinkt 
zo plechtig en archaïsch dat het bijna een madrigaal van Claudio 
Monteverdi zou kunnen zijn. 

Thiemo Wind

Zo vroeg als de literair ingestelde Robert Schumann 
begon met het componeren van liederen, zo lang liet 
zijn koormuziek op zich wachten. Er was een aan-
leiding voor nodig.



Johannes Brahms – 
Zigeunerlieder opus 103 
tekst: Hugo Conrat (1845-1906)

1 He, Zigeuner, greife in die 
 Saiten
He, Zigeuner, greife in die Saiten ein!
Spiel das Lied vom ungetreuen Mägdelein!
Laß die Saiten weinen, klagen, traurig 
bange,
Bis die heiße Träne netzet diese Wange!

2 Hochgetürmte Rimafl ut
Hochgetürmte Rimafl ut,
Wie bist du so trüb;
An dem Ufer klag ich
Laut nach dir, mein Lieb!
Wellen fl  iehen, Wellen strömen,
Rauschen an dem Strand heran zu mir.
An dem Rimaufer laß mich
Ewig weinen nach ihr!

3 Wißt ihr, wenn mein Kindchen 
 am...
Wißt ihr, wenn mein Kindchen am aller-
schönsten ist?
Wenn ihr süßes Mündchen scherzt und 
lacht und küßt.
Mägdelein, du bist mein, inniglich küß ich 
dich,
Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur 
für mich!
Wißt ihr, wenn mein Liebster am besten 
mir gefällt?
Wenn in seinen Armen er mich umschlun-
gen hält.
Schätzelein, du bist mein, inniglich küß 
ich dich,
Dich erschuf der liebe Himmel einzig nur 
für mich

4 Lieber Gott, du weißt, wie 
 oft bereut...
Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich 
hab,
Daß ich meinem Liebsten einst ein 
Küßchen gab.
Herz gebot, daß ich ihn küssen muß,
Denk, solang ich leb, an diesen ersten Kuß.
Lieber Gott, du weißt, wie oft in stiller 
Nacht
Ich in Lust und Leid an meinen Schatz 
gedacht.
Lieb ist süß, wenn bitter auch die Reu,
Armes Herze bleibt ihm ewig, ewig treu.

5 Brauner Bursche führt zum 
 Tanze
Brauner Bursche führt zum Tanze
Sein blauäugig schönes Kind;
Schlägt die Sporen keck zusammen,
Csardasmelodie beginnt.
Küßt und herzt sein süßes Täubchen,
Dreht sie, führt sie, jauchzt und springt;
Wirft drei blanke Silbergulden
Auf das Zimbal, daß es klingt.

6 Röslein dreie in der Reihe 
 blühn so...
Röslein dreie in der Reihe blühn so rot,
Daß der Bursch zum Mädel gehe, ist kein 
Verbot!
Lieber Gott, wenn das verboten wär,
Ständ die schöne weite Welt schon längst 
nicht mehr;
Ledig bleiben Sünde wär!
Schönstes Städtchen in Alföld ist 
Ketschkemet,
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Dort gibt es gar viele Mädchen schmuck 
und nett!
Freunde, sucht euch dort ein Bräutchen aus,
Freit um ihre Hand und gründet euer Haus,
Freudenbecher leeret aus.

7 Kommt dir manchmal in den 
 Sinn, mein...
Kommt dir manchmal in den Sinn, mein 
süßes Lieb,
Was du einst mit heil’gem Eide mir gelobt?
Täusch mich nicht, verlaß mich nicht,
Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab,
Lieb du mich, wie ich dich,
Dann strömt Gottes Huld auf dich herab!

8 Horch, der Wind klagt in den 
 Zweigen...
Horch, der Wind klagt in den Zweigen 
traurig sacht;
süßes Lieb, wir müssen Scheiden: gute 
Nacht.
Ach wie gern in deinen Armen ruhte ich,
doch die Trennungsstunde naht, Gott 
schütze dich.
Dunkel ist die Nacht, kein Sternlein 
spendet Licht;
süßes Lieb vertrau auf Gott und weine 
nicht;
führt der liebe Gott mich einst zu dir 
zurück,
bleiben ewig wir vereint in Liebesglück.

9 Weit und breit schaut 
 niemand mich an
Weit und breit schaut niemand mich an,
und wenn sie mich hassen, was liegt mir 
dran?
Nur mein Schatz der soll mich lieben 
allezeit,
soll mich küssen, umarmen und herzen in 
Ewigkeit.
Kein Stern blickt in fi  nsterer Nacht;
keine Blum mir strahlt in duftiger Pracht.
Deine Augen sind mir Blumen Sternen-
schein,
die mir leuchten so freundlich, die blühen 
nur mir allein.

10 Mond verhüllt sein Angesicht
Mond verhüllt sein Angesicht,
süßes Lieb, ich zürne dir nicht.
Wollt ich zürnend dich betrüben, sprich
wie könnt ich dich dann lieben?
Heiß für dich mein Herz entbrennt,
keine Zunge dir’s bekennt.
Balt in Liebesrausch unsinnig,
bald wie Täubchen sanft und innig.

11 Rote Abendwolken ziehn am
 Firmament
Rote Abendwolken ziehn am Firmament,
Sehnsuchtsvoll nach dir,
Mein Lieb, das Herze brennt,
Himmel strahlt in glühnder Pracht,
Und ich träum bei Tag und Nacht
Nur allein von dem süßen Liebchen mein.
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Richard Strauss –  Drei 
Männerchöre nach Gedichten 
von Friedrich Rückert

1 Vor den Türen
 Ich habe geklopft an des Reichtums Haus;
Man reicht mir ‘nen Pfennig zum Fenster 
heraus.
Ich habe geklopft an der Liebe Thür;
Da standen schon fünfzehn Andre dafür.
Ich klopfte leis’ an der Ehre Schloß;
“Hier thut man nur auf dem Ritter zu Roß.”
Ich habe gesucht der Arbeit Dach;
Da hört’ ich drinnen nur Weh und Ach!
Ich suchte das Haus der Zufriedenheit;
Es kannt’ es niemand weit und breit.
Nun weiß ich noch ein Häuslein still,
Wo ich zuletzt anklopfen will.
Zwar wohnt darin schon macher Gast,
Doch ist für Viele im Grab noch Rast.

2 Traumlicht 
Ein Licht im Traum 
Hat mich besucht, 
Es nahte kaum, 
Und nahm die Flucht.

Der Blick ist tief
Hier eingesenkt,
Den, als ich schlief,
Du mir geschenkt.

Hell dämmert mild 
Am Tage wach,
O Nachtgebild,
Dein Glanz mir nach.

Komm oft, O Stern,
In meiner Ruh!
Dir schließ' ich gern
Die Augen zu.

Franz Schubert – 
Ständchen D.921 
tekst: Franz Grillparzer (1791-1872)

Zögernd, leise,
In des Dunkels nächt'ger Stille
Sind wir hier;
Und den Finger sanft gekrümmt,
Leise, leise,
Pochen wir
An des Liebchens Kammerthür.

Doch nun steigend,
Schwellend, hebend, schwellend,
Mit vereinter Stimme, laut
Rufen aus wir hochvertraut:
Schlaf' du nicht,
Wenn der Neigung Stimme spricht!

Sucht' ein Weiser nah' und ferne
Menschen einst mit der Laterne,
Wie viel selt'ner dann als Gold,
Menschen uns geneigt und hold?
D'rum, wenn Freundschaft, Liebe spricht,
Freundin, Liebchen, schlaf' du nicht! -

Aber was in allen Reichen
Wär' dem Schlummer zu vergleichen?
D'rum statt Worten und statt Gaben,
Sollst du nun auch Ruhe haben;
Noch ein Grüßchen, noch ein Wort,
Es verstummt die frohe Weise,
Leise, leise,
Schleichen wir uns wieder fort!
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Gesang der Geister 
über den Wassern 
tekst: Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832)

Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.
Strömt von der hohen,
Steilen Felswand
Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen,
Wallt er verschleiernd
Leisrauschend,
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen
Dem Sturz' entgegen,
Schäumt er unmuthig
Stufenweise
Zum Abgrund.

Im fl achen Bette
Schleicht er das Wiesenthal hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne. 

Wind ist der Welle
Lieblicher Buhle;
Wind mischt vom Grund aus
Schäumende Wogen.

Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
Wie gleichst du dem Wind!
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Toi qui fl euris ce que tu touches,
Qui, dans les bois, aux vieilles souches
Rends la vigueur,
Le sourire à toutes les bouches,
La vie au coeur ;

Qui changes la boue en prairies,
Sèmes d'or et de pierreries
Tous les haillons,
Et jusqu'au seuil des boucheries
Mets des rayons !

Ô printemps, alors que tout aime,
Que s'embellit la tombe même,
Verte au dehors,
Fais naître un renouveau suprême
Au coeur des morts !

Qu'ils ne soient pas les seuls au monde
Pour qui tu restes inféconde,
Saison d'amour !
Mais fais germer dans leur poussière
L'espoir divin de la lumière
Et du retour !

Jij die alles laat ontbloeien
Wat je maar aanraakt, die in het bos
Oude stammen kracht hergeeft,
Om alle monden een glimlach legt
En het hart doet herleven,

Jij die de modder in gras verandert,
Die lompen en vodden overdekt
Met goud en edelstenen,
Die nog de dorpel van het slachthuis 
Mild bestraalt!

O lente, terwijl alles liefheeft
En zelfs het graf zich van buiten
Groen bekranst, laat een uiterste 
Wedergeboorte het hart 
Van de doden bezielen!

Zodat je niet voor hen alleen
Onvruchtbaar blijft,
Seizoen van de liefde.
Maar laat in hun barre stof
Goddelijke hoop op licht ontkiemen
En op terugkeer!

12 Johan Wagenaar – Prière au printemps 
(Gebed tot de lente)
tekst: René-François Sully Prudhomme (1839-1907), vertaling: Maarten Elzinga



Robert Schumann – 
uit Romanzen opus 69: 
Tamburinschlägerin 
tekst: Josef von Eichendorff  (1788-1857)

Schwirrend Tamburin, dich schwing ich,
Doch mein Herz ist weit von hier.

Tamburin, ach könntst du's wissen,
Wie mein Herz von Schmerz zerrissen,
Deine Klänge würden müssen
Weinen um mein Leid mit mir.

Weil das Herz mir will zerspringen,
Laß ich hell die Schellen klingen,
Die Gedanken zu versingen
Aus des Herzens Grunde mir.

Schöne Herren, tief im Herzen
Fühl ich immer neu die Schmerzen,
Wie ein Angstruf ist mein Scherzen,
Denn mein Herz ist weit von hier.

Meerfey 
tekst: Josef von Eichendorff 

Still bei Nacht fährt manches Schiff ,
Meerfei kämmt ihr Haar am Riff ,
Hebt von Inseln an zu singen,
Die im Meer dort untergingen.

Purpurrot, smaragdengrün
Sieht's der Schiff er unten blühn,
Silberne Paläste blinken,
Holde Frauenmienen winken:

Wann die Morgenwinde wehn,
Ist nicht Riff  noch Fei zu sehn,
Und das Schiffl  ein ist versunken,
Und der Schiff er ist ertrunken.

uit Romanzen opus 91: 
In Meeres Mitten 
In Meeres Mitten ist ein off 'ner Laden,
Und eine junge Kaufmannsfrau darinnen,
Die feil hat golden Band und Seidenfaden.

Johannes Brahms – 
Liebeslieder-Walzer opus 52 
tekst: Georg Friedrich Daumer 
(1800-1875)

1 Rede, Mädchen 
Rede, Mädchen, allzu liebes,
das mir in die Brust, die kühle,
hat geschleudert mit dem Blicke
diese wilden Glutgefühle!

Willst du nicht dein Herz erweichen,
willst du, eine Überfromme,
rasten ohne traute Wonne,
oder willst du, daß ich komme?

Rasten ohne traute Wonne,
nicht so bitter will ich büßen.
Komme nur, du schwarzes Auge.
Komme, wenn die Sterne grüßen.

2 Am Gesteine rauscht die Flut 
Am Gesteine rauscht die Flut,
heftig angetrieben;
wer da nicht zu seufzen weiß,
lernt es unterm Lieben.

3 O die Frauen 
O die Frauen, o die Frauen,
wie sie Wonne tauen!
Wäre lang ein Mönch geworden,
wären nicht die Frauen!
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4 Wie des Abends schöne Röte 
Wie des Abends schöne Röte
möcht ich arme Dirne glühn,
Einem, Einem zu gefallen,
sonder Ende Wonne sprühn.

5 Die grüne Hopfenranke 
Die grüne Hopfenranke,
sie schlängelt auf der Erde hin.
Die junge, schöne Dirne,
so traurig ist ihr Sinn!

Du höre, grüne Ranke!
Was hebst du dich nicht himmelwärts?
Du höre, schöne Dirne!
Was ist so schwer dein Herz?

Wie höbe sich die Ranke,
der keine Stütze Kraft verleiht?
Wie wäre die Dirne fröhlich,
wenn ihr das Liebste weit?

6 Ein kleiner, hübscher Vogel 
Ein kleiner, hübscher Vogel
nahm den Flug
zum Garten hin,
da gab es Obst genug.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte so wie der.

Leimruten-Arglist
lauert an dem Ort;
der arme Vogel
konnte nicht mehr fort.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte doch,
ich täte nicht wie der. 

Der Vogel kam
in eine schöne Hand,
da tat es ihm,
dem Glücklichen, nicht and.
Wenn ich ein hübscher,
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht,
ich täte doch wie der.

7 Wohl schön bewandt war es 
Wohl schön bewandt
War es vorehe
Mit meinem Leben,
Mit meiner Liebe;
Durch eine Wand,
Ja durch zehn Wände,
Erkannte mich
Des Freundes Sehe;
Doch jetzo, wehe,
Wenn ich dem Kalten
Auch noch so dicht
Vor'm Auge stehe,
Es merkt's sein Auge,
Sein Herze nicht.

8 Wenn so lind dein Auge mir 
Wenn so lind dein Auge mir
und so lieblich schauet,
jede letze Trübe fl ieht
welche mich umgrauet.

Dieser Liebe schöne Glut,
laß sie nicht verstieben!
Nimmer wird, wie ich, so treu
dich ein andrer lieben.

9 Am Donaustrande 
Am Donaustrande,
da steht ein Haus,
da schaut ein rosiges
Mädchen aus.
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Das Mädchen,
es ist wohl gut gehegt,
zehn eiserne Riegel
sind vor die Türe gelegt.

Zehn eiserne Riegel
das ist ein Spaß;
die spreng ich
als wären sie nur von Glas.

10 O wie sanft die Quelle 
O wie sanft die Quelle sich
durch die Wiese windet!
O wie schön, wenn Liebe sich
zu der Liebe fi ndet!

11 Nein, es ist nicht 
 auszukommen 
Nein, es ist nicht auszukommen mit den 
Leuten;
Alles wissen sie so giftig auszudeuten.

Bin ich heiter, hegen soll ich lose Triebe;
bin ich still, so heißts, ich wäre irr aus 
Liebe.

12 Schlosser auf, und mache 
 Schlösser 
Schlosser auf, und mache Schlösser,
Schlösser ohne Zahl;
denn die bösen Mäuler will ich
schließen allzumal.

13 Vögelein durchrauscht 
 die Luft 
Vögelein durchrauscht die Luft,
sucht nach einem Aste;
und das Herz, ein Herz begehrt's,
wo es selig raste.

14 Sieh, wie ist die Welle klar 
Sieh, wie ist die Welle klar,
blickt der Mond hernieder!
Die du meine Liebe bist,
liebe du mich wieder!

15 Nachtigall, sie singt so schön 
Nachtigall, sie singt so schön,
wenn die Sterne funkeln.
Liebe mich, geliebtes Herz,
küsse mich im Dunkeln!

16 Ein dunkeler Schacht ist Liebe 
Ein dunkeler Schacht ist Liebe,
ein gar zu gefährlicher Bronnen;
da fi el ich hinein, ich Armer,
kann weder hören noch sehn,
nur denken an meine Wonnen,
nur stöhnen in meinen Wehn.

17 Nicht wandle, mein Licht 
Nicht wandle, mein Licht, dort außen
im Flurbereich!
Die Füße würden dir, die zarten,
zu naß, zu weich.

All überströmt sind dort die Wege,
die Stege dir;
so überreichlich tränte dorten
das Auge mir.

18 Es bebet das Gesträuche 
Es bebet das Gesträuche,
gestreift hat es im Fluge
ein Vögelein.
In gleicher Art erbebet
die Seele mir, erschüttert
von Liebe, Lust und Leide,
gedenkt sie dein.
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16 Michael Gläser, dirigent
Michael Gläser, geboren in Chemnitz, was 
lid van het koor van de Thomasschule in 
Leipzig van 1967 tot 1978. Zijn muzikale 
loopbaan stond al vroeg in het teken van 
zang en koordirectie. Hij studeerde 
vervolgens zang en directie in Leipzig en 
Berlijn. Hij was actief als koorleider, onder 
meer bij het koor van de Leipziger Hoch-
schule, het Gewandhauschor in Leipzig, 
de Berliner Singakademie en het Rund-
funkchor Leipzig. In 1986 werd Michael 
Gläser directie-assistent bij het Rund-
funkchor Berlin. Vervolgens was hij van 
1990 tot 2005 artistiek leider van het 
koor van de Beierse Omroep. Zijn belang-
rijkste taak was om het koor voor te 
bereiden op gezamenlijke optredens met 
beide orkesten van de Beierse omroep. 
Daarnaast presenteert hij het koor sinds 
1998 in een eigen abonnementsserie in 
het Prinzregententheater. Michael Gläser 
oogstte succes met uitvoeringen van 
werken van onder anderen Bach, Reger en 
Rachmaninov. Sinds 1994 is hij professor 
koordirectie van de Musikhochschule in 
München. Ook leidt hij hier de afdeling 
Evangelische Kirchenmusik. Daarnaast is 
hij geregeld te gast bij gerenommeerde 
koren in Duitsland en andere Europese 

landen. Vanaf 2005 treedt Michael Gläser 
regelmatig op als gastdirigent bij het 
Groot Omroepkoor. In maart 2008 
maakte hij zijn debuut bij het Choeur de 
Radio France, waar hij Mendelssohns Elias 
instudeerde voor de uitvoeringen met 
Kurt Masur. Michael Gläser is sinds het 
seizoen 2010-2011 vaste gastdirigent van 
het Groot Omroepkoor. In juni 2011 was 
hij Gläser, naast Jos van Veldhoven, 
docent in de tweejaarlijkse Eric Ericson 
Masterclass in Haarlem.

Ben Martin Weijand, piano 
Ben Martin Weijand is pianist en begeleider 
bij het Groot Omroepkoor. Hij voltooide 
zijn studie piano aan het Brabants Con ser-
vatorium in 1984, waar hij studeerde bij 
Theo Bles en Liana Serbescu. Hij volgde 
cursussen bij Rudolf Jansen en Vitaly 
Margulis. Ben Martin Weijand werkte van 
1983 tot 1997 als begeleider aan de zang -
afdeling van het Brabants Conservatorium. 
Ook werkte hij met veel instrumentalisten 
en ensembles. Sinds 1993 is hij werkzaam 
bij het Groot Omroepkoor. Daarnaast is 
hij regelmatig te gast bij het Nederlands 
Kamerkoor, Cappella Amsterdam, het 
Nationaal Jeugdkoor en het Brabantkoor.

  MICHAEL GLÄSER BEN MARTIN WEIJAND
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  AD BROEKSTEEG LARS TERRAY

17Ad Broeksteeg, piano 
Ad Broeksteeg studeerde piano, koor- en 
orkestdirectie aan de conservatoria van 
Tilburg en Arnhem. Als pianist is hij een 
veelgevraagd begeleider en coacht 
vocale solisten in hun voorbereiding op 
en uitvoering van lied-, oratorium- en 
operarepertoire. Als dirigent leidde hij 
uiteenlopende concerten met de grote 
werken voor koor, orkest en solisten. 
Onder zijn leiding gingen diverse werken 
in première. Ook leidt hij regelmatig 
zangersdagen alsmede bijzondere 
concerten met speciaal samengestelde 
projectkoren en orkesten. 
Op opera gebied was hij eerst enkele 
jaren repetitor en leidde vervolgens 
diverse concertante en scenische opera-
uitvoeringen. Als repetitor en gastdirigent 
werkt hij bij het Brabant Koor, het Neder-
lands Concert Koor, De Nederlandse 
Händel Vereniging, De Nederlandse 
Reisopera en De Vlaamse Opera. Momen-
teel is Ad Broeksteeg dirigent/artistiek 
leider van kamerkoor VOX, repetitor bij 
Kempenkoor en werkzaam als vaste 
repetitor / assistent-dirigent bij het Koor 
van de Nationale Opera.

Lars Terray, bariton 
(solo Ständchen – Schubert)
Lars Terray behaalde het diploma solo-
zang bij Aase Nordmo Løvberg in zijn 
geboortestad Oslo, en vervolgde zijn 
studie aan de operaklas van het Sweelinck 
Conservatorium bij Kevin Smith. Sinds zijn 
afstuderen in 1993 is hij als eerste bas 
verbonden aan het Groot Omroepkoor. 
Hij is een veel gevraagd oratoriumzanger 
en zong in 1991 bij de Erna Spoorenberg 
Vocalistenpresentatie te Nijkerk. Met 
Jeroen Snijder vormt hij een liedduo, dat 
repertoire van Schubert tot hedendaags 
uitvoert.
Tot zijn operarepertoire horen onder 
meer de rollen van Don Inigo (L’heure 
espagnole), Dancaire (Carmen), Marquis 
(Dialogues des Carmélites), Alfonso (La 
favorita) en Capulet (Roméo et Juliette). 
Lars Terray werkte met dirigenten als 
Gerard Akkerhuis, Kees Bakels, Valery 
Gergiev, Kenneth Montgomery, Johan 
van Slageren en Ed Spanjaard. Hij volgde 
masterclasses van Oren Brown, Kurt 
Equiluz, Jill Feldman, Ian Partridge en 
Nigel Rogers. In de ZaterdagMatinee in 
Amsterdam, in het Vrijdagconcert in 
Utrecht en Het Zondagochtend Concert 
was hij meermaals solistisch te horen.

 



18 Groot Omroepkoor
Met 67 vocalisten is het Groot Omroep-
koor het grootste professionele koor van 
Nederland. Sinds de oprichting in 1945 
brengt het koor een breed repertoire, 
waarbij de grootte van de bezetting 
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

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

SOPRANEN
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Anitra Jellema
Tanja Obalski
Judith Petra
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Nicoline Bovens
Ans van Dam
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Kevin Doss
Ben Heijnen
Gerben Houba
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan Willem Schaafsma
Matthew Smith
John Vredeveldt

BASSEN
Gert-Jan Alders
Erks Jan Dekker
Joep van Geff en
Geert van Hecke
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Hans de Vries

ALTVIOOL
Francine Schatborn
Lotte de Vries
 

CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof

CONTRABAS
Wilmar de Visser
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PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

René Meulenberg, 
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
Sander Zwiep
EINDREDACTIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Tim Moen
ARTISTIEK LEIDER

Kees Vlaardingerbroek

DIRECTEUR STICHTING OMROEP 
MUZIEK

Roland Kieft
PROGRAMMATOELICHTING

Thiemo Wind
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

De Orgelsymfonie 
van Saint-Säens

Radio Filharmonisch Orkest
Stéphane Denève dirigent

Antoine Tamestit altviool
Leo van Doeselaar orgel

Connesson Flammenschrift (Nederlandse 
première)
Escaich Altvioolconcert (opdrachtwerk 
NTR ZaterdagMatinee - wereldpremière)
Liszt Ave Maria von Arcadelt
Saint-Saëns Orgelsymfonie

vrijdag 23 februari 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Arntzen 19.30 uur 
SERIE AVROTROS KLASSIEK

Jubel en Heldenleben

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest 
Sir Mark Elder dirigent

Isabelle Faust viool

Florian Maier Rotterdam (ter gelegen-
heid van het 100-jarig jubileum van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest)
Beethoven Vioolconcert
R. Strauss Ein Heldenleben
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