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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 mono-
drama Erwartung, de droefenis 
van Maria in Miroir de peine van 
Hendrik Andriessen. Of werken 
die voor een onbereikbare 
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. 

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 
Maartje Stokkers. 

➜ 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 hebben vanavond 
hun eigen compositie ten 
gehore gebracht in 
TivoliVredenburg. Gedu-
rende drie projectdagen 
componeerden zij dit stuk 
en studeerden zij het in, 
met de componisten 
Britten, Sjostakovitsj en 
Beethoven als inspiratie. 
Het resultaat is vanavond 
om 19.00 uur live gepre-
senteerd in Cloud Nine. 
Als afsluiting van hun 
project wonen de leer-
lingen aansluitend het 
vrijdagconcert van 
vanavond bij.
Educatie project Pronk-
stukken komt voort uit 
een samenwerking tussen
TivoliVredenburg en 
middelbare scholen in 
stad en regio Utrecht.

TIVOLIVREDENBURG

 
 

www.radio4.nl
www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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Britten Sea Interludes
Dit concert in de serie Bernstein bevat twee werken die Leonard 
Bernstein bij zijn laatste concert dirigeerde. Dat was in de zomer 
van 1990 toen hij voor het Boston Symphony Orchestra stond in 
zijn geliefde Tanglewood Music Center. Op het programma stonden 
Brittens Four Sea Interludes en Beethovens Zevende symfonie. Voor 
degenen die erbij waren was het een historisch moment, want het 
was Bernsteins laatste optreden voor publiek, al wist men dat toen 
nog niet. 
Benjamin Britten componeerde de Four Sea Interludes (vier zee-
tussenspelen) voor zijn eerste succesvolle opera, Peter Grimes. In 
dit werk komen aspecten samen die zowat in al Brittens muziek-
theatrale werken terugkomen, zoals de eenling die wordt buiten-
gesloten. Peter Grimes (de titelrol in de opera) is zo’n buitenstaan-
der die in een benepen vissersdorpje het slachtoff er wordt van 
argwaan en vooroordelen. De componist voelde zich met fi guren 
als Grimes verwant. Britten was homoseksueel in een tijd waarin 
dat gezien werd als een misdrijf en waarop gevangenisstraf stond 
en zelfs chemische castratie. Bovendien was hij pacifi st tijdens een 
periode (Tweede Wereldoorlog) waarin elke gezonde Brit geacht 
werd zich te melden voor de strijd. Britten wist donders goed hoe 
het voelde af te wijken van de norm. Een ander belangrijk en veel 
terugkerend aspect in Brittens werk is de zee. “Mijn ouderlijk huis 
keek uit op de zee. Mijn kindertijd werd gekleurd door de woeste 
stormen die schepen op onze kust lieten stranden en hele stukken 
van de klippen wegsloegen”, verklaarde hij. “Met het schrijven van 
Peter Grimes wilde ik tonen hoe ik me bewust was van de eeuwige 
strijd van mannen en vrouwen die voor hun levensonderhoud 
afhankelijk zijn van de zee.”

Verwante zielen 

BENJAMIN BRITTEN



De muziek beeldt de storm uit, maar ook de chaos en 
vertwijfeling in het hoofd van Peter Grimes.

4 Met rake instrumentale vondsten, het gebruik van kerktoon-
soorten, lyriek en wringende dissonanten schildert Britten in 
Four Sea Interludes stemmingen en sferen en de verschillende 
gedaantes van de zee. 
In Dawn (ochtendgloren) heerst een serene rust in het vissersdorp 
van Peter Grimes. De zee is stil en vlak, af en toe zorgt een briesje 
voor een rimpeling. De muziek is rustig maar verwachtingsvol, 
alsof er nog van alles kan gebeuren. 
In Sunday Morning beschrijft de componist een landelijke frisse 
zondagmorgen. Vroege vogels zingen hun lied boven een mahleri-
aanse melodie, unisono gespeeld door de strijkers. De muziek 
wordt onderbroken door het luiden van de klokken, dat de dorpe-
lingen naar de kerk roept. Het meest intrigerende deel van de Four 
Sea Interludes is Moonlight. Het orkest ‘zingt’ een droevige hymne, 
zuchtend en bijna obsessief herhalend. De fl uit verklankt het 
zilveren licht van de maan op de zwarte zee. De grootsheid en de 
stilte van de nachtelijke natuur, maar ook de eenzaamheid van 
Peter Grimes klinken door in de muziek, die na een laatste fl ard 
van het gezang en een klimmend loopje van de fl uit dat zijn einde 
niet haalt abrupt tot stilstand komt. In Storm barsten de vernieti-
gende krachten van de oceaan los. Halverwege is er een adempauze 
en even lijkt alles toch nog goed te komen, maar het blijkt de 
aanloop naar een alles verwoestende orkaan. De muziek beeldt 
ook de chaos en vertwijfeling uit in het hoofd van Peter Grimes. 
Britten was in de tijd dat hij Peter Grimes componeerde gefascineerd 
door de muziek van Gustav Mahler. Storm heeft veel gemeen met 
het tweede deel, ‘Stürmisch bewegt’, van Mahlers Vijfde symfonie. 

Sjostakovitsj Eerste celloconcert
Britten hield ook van de muziek van Sjostakovitsj. Toen diens 
Eerste celloconcert in 1960 in Londen werd uitgevoerd zaten de 
twee componisten naast elkaar. Het verhaal gaat dat Britten zo 
werd meegevoerd door de muziek dat hij niet stil kon blijven zitten 
en hij zijn collega naast hem voortdurend aanstootte. 



5Ook Sjostakovitsj zag zichzelf als een eenzame te midden van de 
massa en verwerkte dat gegeven in veel van zijn composities. Hij 
leed onder de terreur van het Sovjetregime, dat hem voortdurend 
in de gaten hield en dat hem een gevangene maakte in eigen land. 
De hete adem van het regime was altijd merkbaar, ook in de tijd 
waarin hij zijn Eerste celloconcert schreef, staatsprijzen won en tot 
de crème de la crème van de Russische componisten behoorde. 
Zoals in veel van zijn andere werken smokkelt Dmitri Sjostakovitsj 
ook in dit concert uitingen van kritiek binnen, afkeur en pijn over 
de omstandigheden waarin hij en zijn land verkeerde. 
Het Eerste celloconcert wordt geopend door de cellosolist met een 
thema dat verwijst naar het D-(e)S-C-H-motief, Sjostakovitsj' 
handtekening en zijn initialen in het Duits. Hij gebruikte het al 
eerder in zijn Eerste vioolconcert en later ook in andere werken, 
zoals het autobiografi sche Achtste strijkkwartet. Sjostakovitsj 
gebruikt het nooit zomaar, maar altijd als een persoonlijk statement. 

Het openingsthema is ook het motto voor het hele concert, het 
werk begint en eindigt ermee en  het duikt door het hele stuk op. 
In het eerste deel, een energieke duistere mars, klinkt het bijvoor-
beeld heel nadrukkelijk in het koper boven een complexe episode 
waarin de solo-cello verschillende motieven combineert. In het 
tweede deel (Moderato) wordt de aanvankelijk kalme melodieus-
heid geleidelijk aan dramatischer en indringender. Tegen het eind 
ontstaat een fascinerende dialoog tussen de cello (spelend in de 
hoogste registers) en de ijskristallen klanken van de celesta. De 
muziek roept associaties op met immense eenzaamheid en kale, 
verlaten landschappen. De laatste wegstervende toon is tevens 
het begin van het derde deel dat bestaat uit een virtuoze cadens 
voor de solist. Er is een joodse melodie in verwerkt (waarschijnlijk 
als commentaar op het antisemitisme in de Sovjetunie). Ook in het 
laatste deel van het concert, waarin elementen uit de voorgaande 
delen weer even langs komen, is joodse muziek verwerkt, een 
verwijzing naar een van de liederen van de cyclus Uit de Joodse 
volkspoëzie uit 1948. 

Sjostakovitsj schreef maar weinig concerten en als hij het deed was 
dat voor een bevriende musicus. Zijn twee celloconcerten waren 
bestemd voor Mstislav Rostropovitsj, een van de belangrijkste 
virtuoze cellisten van zijn tijd. Hij bracht het Eerste celloconcert in 

DMITRI SJOSTAKOVITSJ 
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Moskou in première. Rostropovitsj was, behalve een grandioos 
cellist, een medestander in de strijd tegen de dictatuur. In 1974 
werd hij uit Rusland verbannen, omdat hij weigerde de dissidente 
schrijver Solzjenitsyn uit zijn datsja te zetten. In 1991 kwam Rostro-
povitsj terug naar Rusland om, gewapend met een kalasjnikov, het 
Russische parlementsgebouw te helpen verdedigen tegen de 
dreigende terugkomst van het dictatoriale regime. 
Hoe veeleisend dit concert was ondervond Sjostakovitsj zelf toen 
hij het in 1964 dirigeerde. Na afl oop vertelde hij: “In de partituur 
staan zoveel maatwisselingen. Tot mijn ontzetting raakte ik op een 
gegeven moment bijna de draad kwijt.”

 Beethoven Zevende symfonie 
Toen Goethe in juli 1812 Beethoven voor het eerst ontmoette, 
schrok hij wel een beetje. “Ik was verbluft over zijn talent; het is 
echter jammer dat hij een volslagen onbeheerste persoon is die, 
misschien niet helemaal ten onrechte, een hekel heeft aan de 
wereld. Een houding die het noch voor zichzelf, noch voor anderen 
veel plezieriger maakt. Het kan hem echter niet kwalijk genomen 
worden, en men moet medelijden met hem hebben, want zijn 
gehoor gaat achteruit, wat het muzikale deel van zijn wezen 
misschien minder nadelig beïnvloedt dan het sociale deel. Hij is 
kort aangebonden en dat zal door zijn gebrek nog wel veel erger 
worden.” 

Ondanks zijn bijna complete doofheid componeerde Beethoven in 
diezelfde periode een van zijn vrolijkste, meest lichtvoetige 
symfonieën. Maar behalve opgewekt en dansant is Beethovens 
Zevende symfonie ook een revolutionair werk, waarin ritme, struc-
tuur en eenheid belangrijker zijn dan melodie en vloeiende harmo-
nische ontwikkeling. Daarin was Beethoven zijn tijd vooruit. 

“Ik was verbluft over zijn talent; het is echter jammer 
dat hij een volslagen onbeheerste persoon is die, 
misschien niet helemaal ten onrechte, een hekel heeft 
aan de wereld. 
 – Goethe over Beethoven, juli 1812



7Het eerste deel begint als de beschrijving van een rustige, pasto-
rale wandeling (opwaartse toonladderfi guren in de violen en 
houtblazers) die gaandeweg energieker wordt. Uiteindelijk 
huppelt de wandelaar vrolijk fl uitend door het bos. Het tweede 
deel heeft als enige van de vier een ietwat melancholische stem-
ming. Het is opgezet als een variatie met voortdurend ritmische en 
melodische herhalingen, mooie tegenmelodieën, onverwachte 
wendingen, fugatische elementen en een lyrisch einde. In het 
Presto, het scherzodeel, is het ritme nog stuwender en bepalender 
geworden. Daarnaast zijn er veel speelse momenten, waarin 
melodiefragmenten van de ene naar de andere instrumentengroep 
worden doorgegeven. In het Triogedeelte is een Oostenrijkse 
volksdans verwerkt. In de fi nale is het feest compleet met werve-
lende uitbundige (volks-)dansen. Tegelijkertijd zijn er aspecten te 
horen uit de voorgaande delen. De Zevende symfonie van Beetho-
ven werd door Wagner treff end de ‘verheerlijking van de dans’ 
(Apotheose des Tanzes) genoemd.

De symfonie ging op 8 december 1813 in première, 
samen met het heroïsche Wellingtons Sieg tijdens 
een benefi etconcert ten bate van oorlogsinvaliden. 
Het publiek was zo enthousiast dat hetzelfde 
concert vier dagen later herhaald moest worden. Of 
dat enthou siasme de symfonie betrof, of de triom-
fantelijke muziek van Wellingtons Sieg – met kanon-
schoten, tromgeroff el en fl arden van bekende 
Engelse liedjes als ‘He’s a jolly good fellow’ – is niet 
bekend. Feit is wel dat het tweede deel van de 
symfonie, het Allegretto, los van de rest enorm 
populair werd. De muziek ervan is terug te horen in 
het werk van latere componisten onder wie Schu-
mann (Beethoven-etudes) maar ook in nog veel 
latere popmuziek en zelfs auto reclames. 
Beethoven beschreef zijn symfonie 
overigens zelf als: “een van de gelukkigste voort-
brengselen van mijn armzalige talenten”.

Agnes van der Horst

LUDWIG VAN BEETHOVEN



8 Karina Canellakis, dirigent
 De in New York geboren Karina Canellakis 
is de winnaar van de Sir Georg Solti 
Conducting Award 2016. Ze maakte haar 
Europese dirigeerdebuut in 2015 met het 
Chamber Orchestra of Europe in Graz, ter 
vervanging van wijlen Nikolaus Harnon-
court en keerde in juni terug om Concen-
tus Musicus Wien te dirigeren in vier 
symfonieën van een Beethoven-cyclus. Ze 
haalde voor het eerst het nieuws in 2014 
toen ze op het laatste moment voor Jaap 
van Zweden inviel in Sjostakovitsj’ Achtste 
symfonie bij het Dallas Symphony Or-
chestra, waar ze twee seizoenen de 
functie van assistent-dirigent bekleedde. 
Karina begon het seizoen 2017/18 met 
haar debuut bij de BBC Proms in Londen 
met het BBC Symphony Orchestra en een 
terugkeer naar Opernhaus Zürich om Die 
Zauberfl öte van Mozart te dirigeren. 
Opmerkelijke debuten dit seizoen zijn 
onder andere bij het Orchestre de Paris, 
de Wiener Symphoniker, het Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, het Gürzenich-
Orchester Köln, de Bamberger Sympho-
niker, Orquesta Nacional de España, het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, het 

Hallé Orchestra en Seattle Symphony. 
Verder keerde ze terug naar orkesten in 
Zweden, Denemarken, Schotland, de VS 
en Canada. Vorig seizoen dirigeerde ze de 
wereldpremière van David Langs nieuwe 
opera The Loser aan de Brooklyn Academy 
of Music (BAM), Peter Maxwell Davies’ 
nieuwe opera The Hogboon met het 
Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg en een volledig geënsceneerde 
productie van Verdi's Requiem in het 
Opernhaus Zürich. In 2016 leidde Karina 
Canellakis Mozarts Le nozze di Figaro met 
het Curtis Opera Theater in het Kimmel 
Center in Philadelphia. 

Johannes Moser, cello
 De Duits-Canadese cellist Johannes 
Moser trad op met 's werelds toonaan-
gevende orkesten en werkt regelmatig 
met dirigenten van het hoogste niveau. 
Johannes Moser won onlangs zijn derde 
ECHO Klassik Award als 'Instrumentalist 
van het jaar 2017' voor zijn Russische 
recital-cd. Inmiddels is hij eind 2017 
teruggekeerd naar de studio om de 
celloconcerten van Lutosławski en 
Dutilleux op te nemen. De agenda van 
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9het huidige seizoen vermeldt optredens 
in de VS en Europa, waaronder een 
uitgebreide tournee met zijn nieuwe 
pianotrio met Yevgeny Sudbin en Vadim 
Gluzman. Gerenommeerd voor zijn 
inspanningen om het repertoire van het 
klassieke genre uit te breiden, en als 
gepassioneerd speler van nieuwe muziek, 
is Johannes Moser recentelijk betrokken 
geweest bij het in opdracht geven van 
werken van Julia Wolfe, Ellen Reid, 
Thomas Agerfeldt Olesen, Johannes 
Kalitzke, Jelena Firsova en Andrew 
Norman. Zo nam hij in oktober vorig jaar 
deel aan de Europese première van 
Goebaidoelina's Tripelconcert met het 
Züricher Tonhalle Orchester. Gedurende 
zijn hele carrière heeft Johannes Moser 
zich ingezet om alle doelgroepen te 
bereiken, van kleuterschool tot hoge-
school en daarbuiten. Hij combineert de 
meeste van zijn concertoptredens met 
masterclasses, schoolbezoeken en 
lezingen. Johannes Moser bespeelt een 
Andrea Guarneri-cello uit 1694 uit een 
privécollectie.

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-



10 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
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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
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Anna Korpalska
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Andrea van Harmelen
Eveline Trap
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Renate van Riel
Alexander van den Tol

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Erik Krosenbrink
Annemijn den Herder
Robert Meulendijk
Ewa Wagner

CELLO
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Crit Coenegracht
Mirjam Bosma
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen

CONTRABAS
Walter van Egeraat
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus

FLUIT
Ingrid Geerlings (+ piccolo)
Carla Meijers

PICCOLO
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters

KLARINET
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes (+ esklarinet)

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

HOORN 
Fréderick Franssen
Pieter Hunfeld
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Martijn Appelo

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook (D-trompet)
Hans Verheij

TROMBONE
Jaume Gavilan Agullo
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Wouter Iseger

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney

CELESTA
Stephan Kiefer
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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)

vrijdag 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'
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Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Anneke Peerik, Manon Tuynman
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, Mary Fan 
Zandkamp
ADMINISTRATIE & FINANCIËN

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

RANDPROGRAMMERING AVRO-
TROS RADIO4 
Thea Derks
PRESENTATIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Maartje Stokkers
EINDREDACTIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Tim Moen
ARTISTIEK LEIDER

Kees Vlaardingerbroek

DIRECTEUR STICHTING OMROEP 
MUZIEK

Roland Kieft
PROGRAMMATOELICHTING

Agnes van der Horst
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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