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Swing, glamour en 
Michael Jackson
Noord Nederlands Orkest 
Antony Hermus dirigent

Alexandra Flood sopraan
Anastasia Goldberg piano
Manuel Davila Ares trompet (in Ives)
Rob van der Vlugt klarinet (solo in Prelude, Fugue and Riff s)

Aaron Copland 1900-1990
Fanfare for the common man voor koperblazers en slagwerk 1942

Charles Ives 1874-1954
The unanswered question voor trompet, blazers en strijkorkest 
1906-1934

George Antheil 1900-1959
A Jazz Symphony 1927 / 1955 

Michael Jackson 1958-2009
Thriller & Beat it 1982
(bewerking voor symfonieorkest: Larry Moore en Mike Townend)

Leonard Bernstein 1918-1990
Prelude, Fugue and Riff s voor klarinet en jazz-ensemble 1949 
Prelude for the Brass 
Fugue for the Saxes 
Riff s for Everyone 
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2 Nieuw seizoen AVROTROS Vrijdagconcert – 
Liefde!
Op 26 januari 1979 werd Muziekcentrum Vredenburg 
geopend met een concert door het Utrechts Symfonie 
Orkest. In februari dat jaar begonnen de concertseries 
met diverse omroeporkesten en het omroepkoor. 
Komend seizoen is dus een feestelijk jubileumseizoen. 
Een mooier thema dan 'Liefde' is dan nauwelijks denk-
baar: het is dé inspiratiebron voor oneindig mooie en 
spannende meesterwerken. Zoals de Symphonie 
fantastique van Berlioz, of de cantate Sulamith van Jan 
van Gilse. Hoe de liefde om off ers kan vragen in Ver-
klärte Nacht van Schönberg en Die Seejungfrau van 
Zemlinsky. De onzekerheid in Schönbergs monodrama 
Erwartung, de droefenis van Maria in Miroir de peine van 
Hendrik Andriessen. Of werken die voor een onbereik-
bare geliefde geschreven werden, zoals Bartóks Eerste 

vioolconcert of de Eerste symfonie 
van Walton. En Romeo en Julia
natuurlijk. Driemaal zelfs: van 
Berlioz, Prokofjev en Tsjaikovski.

Leest u verder in de nieuwe 
seizoensbrochure van het 
AVROTROS Vrijdagconcert 
2018-2019. In de foyer vindt u in 
de pauze en na afl oop een 
informatiestand waar u met 
eventuele vragen terecht kunt.

Bestel nu uw abonnementen voor deze serie 
in het Utrechtse TivoliVredenburg! 

➜ WWW.AVROTROSVRIJDAGCONCERT.NL

Opname en uitzending 
De AVROTROS 
zendt dit 
concert recht-

streeks uit op NPO Radio 4. 
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.

Pronkstukken 
16 maart 2018
De bovenbouwleerlingen 
van het Goois Lyceum uit 
Bussum brengen hun 
eigen compositie ten 
gehore in Tivoli-
Vredenburg. Gedurende 
drie projectdagen hebben 
zij dit stuk gecomponeerd 
en ingestudeerd, de 
componisten Britten, 
Sjostakovitsj en Beethoven
als inspiratie.Het resultaat 
van de drie workshop-
dagen wordt op vrijdag 
16 maart a.s. om 19.00 uur 
live gepresenteerd in 
Cloud Nine. Toegang is 
gratis. Als afsluiting van 
hun project wonen de 
leerlingen aansluitend het 
vrijdagconcert bij. 
Educatie project Pronk-
stukken komt voort uit 
een samenwerking tussen 
TivoliVredenburg en 
middelbare scholen in 
stad en regio Utrecht.

TIVOLIVREDENBURG

 
 

www.avrotrosvrijdagconcert.nl
www.radio4.nl
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Igor Stravinsky 1882-1971
Greeting Prelude 1955

Leonard Bernstein
Three dance episodes uit ‘On the Town’ 1945
The Great Lover Displays Himself
Lonely Town: Pas de deux
Times Square: 1944

Leonard Bernstein
Uit Candide: Glitter and be Gay 1956

Maurice Ravel 1875-1937
Daphnis et Chloé Suite nr. 2 1909/1912
Lever du jour
Pantomime 
Danse générale

Meer 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:

26 MEI West Side Story (met fi lm)
8 JUN White House Cantata

➜ WWW.AVROTROSVRIJDAGCONCERT.NL

www.avrotrosvrijdagconcert.nl


Hoewel veel van Bernsteins werk, zoals zijn symfonieën, 
nog steeds niet op straat nagefl oten wordt, is de 
belangstelling voor zijn muziek sinds zijn dood alleen 
maar groter geworden.

4

Op 25 augustus 2018 zou Leonard Bernstein bij leven honderd jaar 
zijn geworden. Toen hij in 1990 stierf was hij een gevierd dirigent, 
maar werd hij door de klassieke wereld als componist niet helemaal 
serieus genomen. Ja, hij componeerde West Side Story, de grote 
Broadwayhit, maar zijn hinken tussen Broadway en Beethoven in 
zijn symfonische en kamermuzikale werken werd hem niet in dank 
afgenomen in een tijd dat het de westerse avant-garde niet gek 
genoeg kon. Inmiddels is Bernstein van anachronisme tot wegbereider 
getransformeerd en is zijn muzikale taal die net zo makkelijk leent 
van jazz, pop, rock en Broadway als van Mahler en de vroeg-twintigste 
eeuwse Amerikaanse componisten eerder gemeengoed dan een 
uitzondering. Hoewel veel van zijn werk, zoals zijn symfonieën, nog 
steeds niet op straat nagefl oten wordt, is de belangstelling voor 
zijn muziek sinds zijn dood alleen maar groter geworden.

De waarde van de dirigent Bernstein is al die jaren boven elke twijfel 
verheven gebleven. Zijn energetische vertolkingskunst en de wijze 
waarop hij zich sterk maakte voor zijn Amerikaanse collega-
componisten en voor de twintigste-eeuwse componisten in wie hij 
werkelijk geloofde, zoals Maurice Ravel en Igor Stravinsky, maakt een 
muzikaal portret van Bernstein niet compleet zonder hun werk te 
laten klinken. Dat ook Michael Jackson deel uitmaakt van zo’n portret 
lijkt vreemd, maar is in het licht van de brede en vooral tolerante 
muzikale smaak van Bernstein eerder een vanzelfsprekendheid.

Leonard Bernstein 100 jaar



5Bernstein en zijn landgenoten
Al tijdens zijn studie aan Harvard University had Leonard Bernstein 
een grote aandacht voor de Amerikaanse muziek. Hij studeerde af 
met een scriptie getiteld ‘The absorption of race elements into 
American music’, waarin hij betoogde dat de nieuwe Amerikaanse 
muziek niet gevoed werd door de negentiende-eeuwse componisten 
die volksmuziek gebruikten, maar westerse vormschema’s han-
teerden, maar dat het componisten als zijn levenslange vriend 
Aaron Copland en Charles Ives waren die de ware geest van de nog 
jonge natie representeerden. Toen hij Copland in de voorbereiding 
op zijn scriptie om raad vroeg, schreef deze terug: “Probeer niet 
teveel te bewijzen. Componeren is in dit land nog een jonge 
professie, om het even hoe je er naar kijkt.”
Copland had toen inmiddels zelf al verschil-
lende keren het goede voorbeeld gegeven 
en hij deed dat in 1942 wederom met de 
Fanfare for the common man. Het korte werk 
ontstond op verzoek van Eugene Goossens, 
de chef-dirigent van het Cincinnati Symphony 
Orchestra die verschillende Amerikaanse 
componisten in de Tweede Wereldoorlog 
vroeg een korte fanfare te schrijven die de 
geest van de tijd weer zou geven. Copland 
liet zich inspireren door een speech van de 
toenmalige vicepresident Henry A. Wallace 
die de twintigste eeuw de ‘eeuw van de 
gewone man’ noemde. De levendige fanfare van Copland hield als 
enige repertoire en groeide uit tot een alternatief Amerikaans 
volkslied. Bernstein noemde het werk ’s werelds leidende hittune. 
Bernstein was op vergelijkbare wijze zeer gecharmeerd van 
Charles Ives en van diens The unanswered question in het bijzonder. 
In de jaren zeventig gaf hij een zestal voordrachten in het Harvard 
Square Theater onder de titel ‘The unanswered question’ waarin 
Bernstein betoogde dat tonaliteit een natuurlijke wet was waar 
ook Ives zich ondanks zijn muzikale experimenten aan hield. Ives 
schreef The unanswered question in 1906. Hij omschreef het werk 
als een ‘kosmisch landschap in drie lagen’. De eerste laag, de 
strijkers, representeert de ‘stilte van de druïden’ aldus Ives. Over 
die ‘stilte’ in de vorm van lange comfortabele akkoorden stelt de 
solotrompet steeds de ‘eeuwigdurende vraag over het bestaan’. 

LEONARD BERNSTEIN EN 

AARON COPLAND, CA. 1945
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Het houtblazerskwartet tenslotte probeert de vraag te beantwoor-
den, komt er niet uit, ruziet er op los en zwijgt na de laatste keer 
dat de trompet de vraag herhaalt in een onmachtige stilte.
Waar Bernstein Copland en ook Ives op handen droeg was zijn 
houding jegens George Antheil wat ambivalenter. Enerzijds stond 
de een kleine generatie oudere Antheil precies voor wat Bernstein 
beschouwde als de nieuwe Amerikaanse muziek omdat hij Latijns-
Amerikaanse invloeden en jazz volop een rol liet spelen in zijn 
werk, anderzijds vond hij Antheil vaak te modern in zijn toepassing 
van de verschillende elementen. Dat speelde Antheil zelf ook 
parten. Hij begon in 1925 ongevraagd aan zijn Jazz Symphony 
omdat Paul Whiteman en zijn band op zoek waren naar een werk in 
de geest van Gershwins Rhapsody in blue. Omdat de partituur te 
complex was voor de bandleider speelde Whiteman de Jazz 
Symphony nooit. Omdat de première in 1927 in New York samen-
viel met de uitvoering van Antheils geruchtmakende Ballet Mecha-
nique werd het nooit het succes dat Antheil er van verwachtte. 
Toch is het ondanks momenten van polytonaliteit en scherpe 
dissonanten precies die fusie van Amerikaanse elementen die 
Bernstein in zijn scriptie werkelijk Amerikaans achtte.

Bernstein en Michael Jackson
“Er is slechts goede en slechte muziek”, stelde Bernstein bij 
herhaling om uiting te geven aan het feit dat hij geen enkele 
boodschap had aan de scheiding der genres. Om de daad bij het 
woord te voegen besteedde hij onder andere in zijn spraakmakende 
serie educatieve concerten van de New York Philharmonic, de 
Young People’s Concerts, net zo makkelijk aandacht aan pop, rock 
en jazz als aan de grote klassieken. Op vergelijkbare wijze schaarde 
hij zich achter het werk van Michael Jackson die hij als popartiest 
en als componist bewonderde en die hij beschouwde als een 
geestgenoot. Vandaar dat hij de toen 28-jarige popster in 1986 
uitnodigde om een concert bij te wonen. Jackson was laaiend 

“Er is slechts goede en slechte muziek”, stelde Bern-
stein bij herhaling om uiting te geven aan het feit dat 
hij geen enkele boodschap had aan de scheiding der 
genres.

CHARLES IVES

GEORGE ANTHEIL



7enthousiast en ging in de pauze naar Bernstein toe 
om dat te vertellen. Bernstein beantwoordde de 
loftrompet met een omhelzing en een stevige zoen 
op Jacksons lippen, waarna de verbouwereerde ‘King 
of pop’ alleen nog kon uitbrengen: gebruikt u altijd 
dezelfde baton? 
Later zou Jackson aangeven dat hij altijd al iets met 
klassieke muziek had en dat zijn baanbrekende album 
Thriller waarvan de hits Beat it en Thriller vandaag in 
een symfonische versie klinken geïnspireerd was op 
Tsjaikovski’s Notenkrakersuite.

Bernstein de componist
Leonard Bernstein is de geschiedenis ingegaan als de componist 
van de West Side Story, een musical. Terwijl Bernstein zo graag een 
volwaardig klassieke componist van symfonieën en opera’s wilde 
zijn. Hij had enerzijds hetzelfde probleem als George Gershwin: zijn 
compositorische activiteiten op het meer populaire vlak overscha-
duwden zijn ‘serieuze’ symfonische pogingen, en anderzijds 
hetzelfde probleem als Mahler: door zijn vele activiteiten als 
dirigent was zijn vrije compositietijd beperkt. Toch was compone-
ren naast dirigeren altijd een vanzelfsprekende uitdrukkingsvorm 
voor Bernstein. Zo componeerde hij al in 1942 zijn Clarinet Sonata 
en schreef hij in 1944 de musical On the Town waaruit vandaag de 
drie dansen klinken die hij in datzelfde jaar arrangeerde voor 
symfonieorkest. Die musical kwam voort uit het ballet Fancy free 
waar Bernstein de muziek voor schreef en dat een groot succes 
was. De belevenissen van drie zeemannen in de grote stad New 
York vatte Bernstein samen in de drie dansen die het hele verhaal 
in een notendop vertellen. In de laatste dans komt het thema van 
New York, New York, it’s a helluva town, de grote hit uit de musi-
cal, nog even langs. 
Hoewel Bernstein in On the town net als in het oorspronkelijk in 
1949 voor Woody Hermans jazzband geschreven, maar pas in 1955 
voor het eerst in het tv-programma Omnibus uitgevoerde Prelude, 
Fugue and Riff s uitgebreid putte uit zijn fascinatie voor jazz, kende 
hij zijn klassiekers. Dat bleek in de operette Candide uit 1956 
waarin hij Voltaires karakter typeerde met vele verwijzingen naar 
de westerse muziekhistorie van Bach-koralen, via de walsen van 
Strauss tot Stravinsky-dissonanten. Ook de colloratuuraria Glitter 

MICHAEL JACKSON



8 and be gay die Cunegonde, de doodgewaande geliefde van Can-
dide, in de eerste akte zingt als ze zich in Parijs opmaakt voor een 
feest, is zowel een eerbetoon aan als een vrolijke parodie op de 
klassieke sopraanaria. Het zou uitgroeien tot een show-aria voor 
vele sopranen. 

Hoewel in de jaren zestig de 
avant-garde het voor het zeggen 
kreeg en alles wat tonaal was als 
verdacht werd beschouwd, bleef 
Bernstein zijn op tonale leest 
geschoeide mix van jazz, Latin, 
klassiek, pop en ook Joodse 
invloeden trouw. En heeft hij 
postuum het gelijk aan zijn zijde. 
Sinds het laatste decennium van 
de twintigste eeuw is de vrijage 
tussen klassiek, modern, pop, 
rock, hiphop en alle andere 
mogelijke genres steeds meer 
gemeengoed en bestaat er 
inderdaad alleen nog ‘goede en 
slechte muziek’. 

Bernstein en de erfenis van Ravel en Stravinsky
Voor Leonard Bernstein behoorden naast zijn componerende 
landgenoten als Ives en Copland componisten als Maurice Ravel en 
Igor Stravinsky overduidelijk tot de goede muziek, tot de ware 
helden van de twintigste eeuw. Stravinsky’s Le sacre du printemps 
omschreef hij ooit als “de beste dissonanten ooit geschreven”. 
Omdat Bernstein zo geloofde in de tonaliteit als basis, had een 
componist die de tonaliteit oprekte, er wat aan toevoegde en 
bovendien ritmisch veel te bieden had al snel zijn sympathie. 
Daarbij ontwikkelde hij als dirigent een grote voorkeur van het 
werk van Ravel en vooral de vroegere werken van Stravinsky. De 
ultrakorte Greeting Prelude, gebaseerd op Happy Birthday, die 
Stravinsky in 1955 schreef voor de tachtigste verjaardag van 
dirigent Pierre Monteux, bevat daarbij het soort humor dat Bern-
stein enorm kon waarderen. Stravinsky noemde het vilein een 
“inleiding in de canonische kunst voor kinderen en critici”. 
Bernsteins voorliefde voor het werk van Maurice Ravel is ook te 

LEONARD BERNSTEIN IN 1945



9verklaren vanuit zijn eigen houding als componist. Net als Bern-
stein omarmde Ravel vele invloeden en liet hij naast Spaanse en 
barokke elementen ook jazz- en bluesinvloeden toe. Bernstein 
dirigeerde Ravels Pianoconcert vaak met veel succes vanachter de 
piano en ook zijn Twee suites uit Daphnis et Chloé, het ballet dat 
Ravel rond 1910 voor Les Ballets Russes schreef, stond vaak op het 
programma. In het Young People’s Concert over impressionisme 
diende het laatste deel van de Tweede suite als 
voorbeeld en noemde Bernstein Ravels manier om 
met het orkest om te gaan de meest opwindende 
en glamoureuze van alle componisten. Bovendien 
sprak de wijze waarop de muziek van Ravel altijd 
over ritme gaat Bernstein enorm aan. In dat licht 
noemde hij het laatste deel van de Tweede suite uit 
Daphnis et Chloé het ultieme showpiece voor een 
orkest. Vandaag is de complete suite die begint 
met de mooiste zonsopkomst uit de muziek-
literatuur een stevig uitroep teken achter een 
eerbetoon voor een anachronistische showman die 
achteraf een van de grote wegwijzers van de 
hedendaagse muziekgeschiedenis bleek te zijn.

Paul Janssen
IGOR STRAVINSKY

MAURICE RAVEL, 1912



10 Antony Hermus, dirigent 
Antony Hermus, sinds seizoen 2015/16 
vaste gastdirigent van het Noord Neder-
lands Orkest, studeerde piano bij Jacques 
de Tiège en orkestdirectie bij Jac van 
Steen en Georg Fritzsch. In 2003 werd hij 
benoemd tot Generalmusikdirektor van 
de stad Hagen, en van 2009 tot 2015 was 
hij Generalmusikdirektor van het An-
haltische Theater in Dessau en chef-
dirigent van de Anhaltische Philharmonie. 
Hij leidde operaproducties bij de Neder-
landse Reisopera, de Opéra National de 
Paris, de Staatsoper Stuttgart, de 
Ko mische Oper Berlin, Göteborg Opera 
en de Opéra du Rhin in Straatsburg. 
Daarnaast dirigeerde hij het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, het Radio Fil-
harmonisch Orkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, het Philharmonia 
Orchestra in Londen, de BBC Philharmonic 
in Manchester, het Orchestre de l’Opéra 
National de Paris, de Bamberger Sympho-
niker, het WDR-Rundfunkorchester Köln, 
het Orchestre de la Suisse Romande, het 
Antwerp Symphony Orchestra, het 
Filharmonisch Orkest van Seoul en het 
Ensemble Orchestral de Paris. In het 
seizoen 2017/18 keert hij terug bij de 

Göteborg Opera voor Die sieben Tod-
sünden en Gianni Schicchi en debuteert hij 
bij het Tonkünstler-Orchester Nieder-
österreich, het Melbourne Symphony 
Orchestra en het Auckland Philharmonia 
Orchestra.

Alexandra Flood, sopraan
De Australische coloratuursopraan 
Alexandra Flood volgt een master in 
muziektheater en operazang aan de 
Bayerische Theaterakademie en aan de 
Hochschule für Musik und Theater in 
München. Zij debuteerde in 2014 op de 
Salzburger Festspiele, waar ze optrad in 
Der Rosenkavalier met de Wiener Philhar-
moniker en in kindervoorstellingen van 
Die Entführung aus dem Serail en La 
Cenerentola. Vervolgens zong zij Margue-
rite in Hervés Le Petit Faust aan het 
Staatstheater am Gärtnerplatz in München, 
de hoofdrol in Het sluwe vosje in Sydney, 
Blonde in Die Entführung aus dem Serail in 
Bregenz, Sepetta in La fi nta giardiniera in 
Hannover en Norina in Don Pasquale in 
Krakau. Ze trad op in de productie Strictly 
Gershwin met het Queensland Symphony 
Orchestra en vertolkte Violetta in Traviata 
Remixed bij het Nieuw Nederlands 
Operafront. Ze zong op een cruise van de 
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   ANTONY HERMUS ALEXANDRA FLOOD ANASTASIA GOLDBERG



11Pacifi c met Kiri Te Kanawa en op het 
Bravo Cruise Ship met José Carerras. In 
2017 was zij te horen als Miranda in 
Caliban op het Opera Forward Festival, 
als Maria in West Side Story in Bolzano, in 
Merry Widow op Schloss Haindorf, in The 
Nightingale met de Southern Cross 
Soloists, als Norina in Don Pasquale in 
Bregenz en als Edna in Doves Tobias and 
the Angel met het Münchener Rund-
funkorchester.

Anastasia Goldberg, piano
Anastasia Goldberg is geboren in Jekate-
rinenburg in 1976. Vanaf haar zesde jaar 
kreeg zij pianoles van Irina Renova op de 
speciale muziekschool voor getalenteerde 
kinderen, verbonden aan het Moesorgski 
Staatsconservatorium van de Oeral. 
Vanaf haar negende jaar trad zij op als 
soliste met het symfonieorkest van deze 
school. In 1995 begon zij haar studie aan 
hetzelfde conservatorium bij Valeri 
Sjkaroepa. In 1998 zette zij haar opleiding 
voort aan het Noord-Nederlands Conser-
vatorium in Groningen en vervolgens aan 
het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag bij Naum Grubert en Ellen Corver, 
waar ze in 2002 haar master behaalde. In 
1997 ontving zij de Grand Prix van het 
Nationale Muziekconcours van de regio 
Oeral en Siberië en in 2000 won zij het 
Internationale Pianoconcours van San 
Sebastián. Zij trad op als pianosoliste en 
in verschillende kamermuziekensembles 
in Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, 
Duitsland en Noorwegen en is vaste 
gastsoliste bij het Symfonieorkest en de 
Staatsopera van Tsjeljabinsk. Zij nam 
Schumanns Pianoconcert op met het 

Akademisch Symfonieorkest van de 
Filharmonie van Sint-Petersburg en 
Gershwins Rhapsody in Blue met Ural 
Brass. In 2004 werd zij uitgenodigd om 
masterclasses te geven op Schloss 
Kapfenburg in Duitsland. 

 Noord Nederlands Orkest 
Het Noord Nederlands Orkest ontstond 
in 1989 uit een fusie van het Noordelijk 
Filharmonisch Orkest (NFO) te Groningen 
en het sinds 1950 bestaande Frysk Orkest 
te Leeuwarden, maar de geschiedenis van 
het orkest gaat meer dan 150 jaar terug, 
met als een van de voorlopers het 
Orchest der Vereeniging De Harmonie, 
opgericht in 1862. Het NNO brengt 
symfonische muziek tot leven in de drie 
Noordelijke provincies, met zo’n 120 
concerten per seizoen: in concertzalen, in 
de open lucht, tijdens festivals en voor 
scholen. Ook toert het orkest regelmatig 
naar podia elders in het land, zoals het 
Concertgebouw in Amsterdam, de 
Doelen in Rotterdam en TivoliVreden-
burg in Utrecht. Het orkest brengt 
vertrouwd klassiek tot cross-overs met 
popmuziek, en laat graag ‘nieuwe oren’ 
kennismaken met symfonische muziek, 
via jeugd concerten en gratis lunch- en 
buitenconcerten. Ook is het NNO gere-
geld te beluisteren op de radio. Een 
nauwe samenwerking is er met het Prins 
Claus Conservatorium en de conserva-
toria in Amsterdam en Den Haag. 
Antony Hermus is vanaf concertseizoen 
2015/2016 voor drie jaar vaste gast-
dirigent bij het orkest. Michel Tabachnik 
is vanaf augustus 2015 dirigent emeritus 
bij het Noord Nederlands Orkest. 



12 Dirigenten als  Viktor Liberman, Jean 
Fournet, Franz Paul Decker, Alain Lombard, 
Sergiu Comissiona, Richard Dufallo, 
Susanna Mälkki, Alexander Vedernikov en 
Nikolai Alexeev dirigeerden in het verleden 
het NNO. Het orkest werkt samen met 
internationale solisten zoals Diana 
Damrau, Piotr Beczala, Simone Lamsma, 
Daniel Hope, Nelson Goerner, Eva-Maria 
Westbroek en Vadim Repin.
Het orkest besteedt in festivalvorm ook 
regelmatig aandacht aan prominente, 
hedendaagse internationale componis-
ten. Zo kwamen Wolfgang Rihm (2001), 

Terry Riley (2002), Hans Werner Henze 
(2003), Arvo Pärt (2004), Sir Harrison 
Birtwistle (2005), Heiner Goebbels en 
Sofi a Goebaidoelina (2006), Philip Glass 
(2007 en 2013), Laurie Anderson (2008), 
Lou Reed (2008), Michael Nyman (2009) 
en Steve Vai (2010 en 2013) en Anthony 
Fiumara (2016/17) naar Groningen voor 
de uitvoering van hun muziek. 
Het orkest bestaat uit zo’n 75 vaste 
orkestleden. 
Kijk voor de meest actuele informatie 
over onze concerten op: 

➜ WWW.NNO.NU

www.nno.nl
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EERSTE VIOOL
Mircea Calin
Sarah Kapustin
Veselina Manikova
Marlene Hemmer
Sergei Bolotny
Lucille Hasselaar
Muriël van Hemel
Anita Jongerman
Justyna Mrozek
Janine Oosterhoff 
Gijs Philip van Schaik
Erna Sommer
Xander Wadman
Grethe Wijma-Luurtsema

TWEEDE VIOOL
Annet Verboom
Lianne van den Berg
Hugo Berreni
Marette Haaxman
Frieda Hoekstra
Michiel Klep
Yu Li
Dorit Köpping
Liesbeth Koster

ALTVIOOL
Christophe Weidmann
Martin Manak
Ulrike Adam
Katharina Saerberg
Florian Schneidt
Kristin Stets
Regina Strodthoff 
Merel Willers-Hunfeld
Grieteke Zijlstra

CELLO
Florent Maigrot
Noëlle Weidmann
Jan-Ype Nota
Kate Harris
Corine ‘t Hoen
Kasimir Weertman
Isabel Vaz

CONTRABAS
Veit-Peter Schüssler
Igor Arzhanovich
Finne van der Maar
George Weghorst

FLUIT
Eva Vennekens
Pepijn van Doesburg

FLUIT PICCOLO
vacature

HOBO
Justine Gerretsen
Frank Mulder
Nadine Bults

KLARINET
Joost van Rheeden
Rob van der Vlugt

KLARINET BASKLARINET
Erik Onrust
Hanka Clout

FAGOT
Marije van der Ende
Marijke Zijlstra
Sophie Breit

HOORN
Frank Brouns
Eric Aikema
Henk Hendrikx
Wim van den Haak

TROMPET
Manuel Davila Ares
Jan Vermaning
Lubertus Leutscher

TROMBONE
Quirijn van den Bijlaard
David Tyler

BASTROMBONE
Michael Eversden

TUBA
Ane Travaille

PAUKEN
Mihaly Kaszas

SLAGWERK
Stefan Kirschbaum
Menno Bosgra



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? 

www.avrotros.nl/vrijdagconcert
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nvrijdag 23 maart 2018, 20.15 uur

TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huub Beckers 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK / 
MUZIKALE MEESTERWERKEN

De Russische
oorlogssymfonie
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk dirigent

Baiba Skride viool
Harriet Krijgh cello
Elsbeth Moser bajan

Goebajdoelina Tripelconcert (2016, 
Nederlandse première)
Sjostakovitsj Symfonie nr. 7 'Leningrad'

vrijdag 16 maart 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Jan-Willem van Ree 19.30 uur
SERIE BERNSTEIN

Sjostakovitsj 
vs Beethoven

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Johannes Moser cello

Britten Four Sea Interludes
Sjostakovitsj Celloconcert nr. 1
Beethoven Symfonie nr. 7
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PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Bert Begeman (TV), Robin Cox 
(NNO) en Manon Tuynman
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, Mary Fan 
Zandkamp
ADMINISTRATIE & FINANCIËN

Stichting Omroep Muziek

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

Paul Janssen
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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zaterdag 10 maart 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

IJzer, staal en schoonheid: 
Prokofjev en Roukens

Radio Filharmonisch Orkest
Emilio Pomàrico dirigent

Arthur Jussen piano
Lucas Jussen piano

Revueltas Sensemayá
Roukens In Unison, concert voor twee 
piano's en orkest (opdrachtwerk NTR 
ZaterdagMatinee, met fi nanciële onder-
steuning van het Fonds Podiumkunsten 
- wereldpremière)
Prokofjev Tweede symfonie

zaterdag 17 maart 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Tigran Hamasyan:
Luys i Luso

Staatskamerkoor van Jerevan
Harutyun Topikyan dirigent

Tigran Hamasyan piano

'Luys i luso': Armeense sacrale muziek 
van de vijfde tot de twintigste eeuw 
(Nederlandse première)


