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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

Live-uitzending
De AVROTROS 
zendt dit 
concert vanuit 

Tivoli Vredenburg in 
Utrecht live uit op NPO 
Radio 4. Alle luisteraars 
kunnen volop genieten 
als mobiele telefoons, 
horloges en gehoor-
apparaten geen geluid 
maken. Presentatie voor 
Radio 4 vanuit de zaal 
door Mark Brouwers. 

➜ WWW.RADIO4.NL

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

Meer over 
Sjostakovitsj
Een documentaire en de 
opname van de wereld-
première van de Zevende 
symfonie vindt u op

➜ WWW.KLASSIEKMAGAZINE.NL

TIVOLIVREDENBURG

 
 

Dit concert is deels te volgen via de Wolfgang app. Met deze 
app krijgt het publiek in de zaal toelichting op Sjostakovitsj’ 
Zevende symfonie via de eigen smartphone, zodat de concert-

beleving 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

www.avrotrosvrijdagconcert.nl
www,radio4.nl
www.klassiekmagazine.nl
www.wolfgangapp.nl
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Alfred Schnittke merkte ooit op dat Sofi a Goebaidoelina een 
mysterie op zich was en alleen daarom al een verschijnsel dat men 
niet over het hoofd kon zien. Nog tijdens haar studie aan de 
conservatoria van Kazan en Moskou werd zij opgemerkt door haar 
medestudenten en docenten, maar haar ‘te ingewikkelde’ en voor 
het Sovjetpubliek ‘vreemde’ muziek kreeg geen toegang tot 
concertzalen. Om te overleven componeerde ze fi lmmuziek, 
waaronder de nog steeds populaire animatiefi lm Mowgli. Buiten 
de Sovjet-fi lmstudio’s codeerde Goebaidoelina de thema’s van haar 
op de christelijke symboliek geïnspireerde werken. Voor haar 
vormde de klank een onderdeel van het universum en zijn godde-
lijke structuur. Ze nodigde iedereen graag uit om samen met haar 
langs de kronkelpaden van haar klankendoolhof te wandelen, op 
zoek naar de open ruimte en spiritualiteit. In dit labyrint ging ze, 
volgens haar Sovjetcritici, steeds het verkeerde pad op, maar dat 
was precies wat haar leraar Dmitri Sjostakovitsj haar adviseerde: 
altijd en overal haar eigen weg te kiezen, ongeacht hoe ‘verkeerd’ 
die voor anderen ook leek te zijn. In de jaren 1970-80 werd Goebai-
doelina samen met Alfred Schnittke en Edison Denisov defi nitief 
tot de experimentele avant-gardisten gerekend, wat toen gelijk 
stond aan het verbod op offi  ciële uitvoeringen. Nog geen tien jaar 
later kwam ze echter te boek te staan als een van de meest ver-
nieuwende en tegelijkertijd tradities respecterende hedendaagse 
componisten. Geen verrassende uitkomst voor “een romanticus die 
de klassiekers benijdt”, met Bach en Webern als levenslange 
favorieten. 

Drie-eenheid van 
Goebaidoelina’s Tripelconcert 

SOFIA GOEBAIDOELINA

Voor Goebaidoelina vormt de klank een onderdeel 
van het universum en zijn goddelijke structuur. 



4 Voor haar Tripelconcert (2016) koos Goebaidoelina Beethovens 
Tripelconcert als voorbeeld, maar verder dan het gebruik van het 
idee van de klassieke concertvorm ging ze ook niet. Voor haar 
ontstaat de muziek niet volgens het voorbeeld of een maatstaf, ze 
vult de open ruimte die voor haar al gereserveerd is. De tradities 
helpen de spirituele essentie van de muziek met een passend 
vorm-jasje te omhullen, daarna is het aan componist zelf om een 
individuele draai aan alle conventies, symbolen en regels te geven. 
Bij het Tripelconcert zet Goebaidoelina de klemtoon op de symbo-
liek van de drie-eenheid. Naast de drie solisten heeft het concert 
een driedelige structuur en als muzikale bouwstenen gebruikt de 
componiste drieklanken en boventonen. De expressieve viool- en 
cellopartijen worden verrijkt met de clusters van de bajan, Goebai-

doelina’s favoriete instrument sinds haar 
Zeven Woorden voor cello, bajan en strijkers 
uit 1982. Deze Russische knopaccordeon 
treedt ook op de voorgrond in Silenzio voor 
bajan, viool en cello (1991) en Fachwerk voor 
bajan, slagwerk en kamerorkest (2009). Net 
als het Tripelconcert werden deze werken 
gecomponeerd voor de Zwitserse bajaniste 
Elsbeth Moser, die samen met de Nederlandse 
celliste Harriet Krijgh, de Letse violiste Baiba 
Skride en het Boston Symphony Orchestra 
onder leiding van Andris Nelsons de wereld-
première van het Tripelconcert in Boston 
verzorgde. Speciaal voor dit concert op 23 
februari 2017 schreef de toen 85-jarige 

componiste de toelichting waar ze het getal drie als drie levens-
krachten en bouwstenen defi nieerde. In haar Tripelconcert zorgen 
ze voor “de expansie van de steeds breder wordende intervallen, 
de aantrekkingskracht van de ineenkrimpende intervallen, en de 
daaropvolgende reactie op dit kosmologische drama.” Met minder 
zou ze geen genoegen nemen, want de dramatiek hoort bij de 
‘serieuze muziek’ die de fragiele en mysterieuze Sofi a Goebaidoe-
lina haar hele leven lang componeert. De serieuze muziek die van 
de luisteraar zijn volle aandacht, actieve betrokkenheid en een 
zekere inspanning vraagt. Iets wat, volgens de componiste, een 
van de basisvereisten van elke muziekuitvoering is maar in onze 
‘oververmoeide wereld’ steeds zeldzamer wordt.

ELSBETH MOSER EN 

SOFIA GOEBAIDOELINA 



5Sjostakovitsj’ Zevende: kroniek van zijn tijd
Als geen andere componist uit de Sovjetmuziekgeschiedenis werd 
Dmitri Sjostakovitsj door zijn tijdgenoten gezien als kroniekschrijver 
van zijn tijd. In zijn muziek hoorden ze het enthousiasme van de 
eerste Sovjetjaren, de pijn van de tragische ge-
beurtenissen uit de jaren dertig, het stille lijden 
van het volk in de oorlogsjaren en de veerkracht en 
niet afl atende hoop op vernieuwingen in de jaren 
1950-1970. De Zevende symfonie is daarop geen 
uitzondering. Ze wordt gezien als een directe 
reactie van de componist op de gebeurtenissen 
van de eerste maanden van de Grote Vaderlandse 
Oorlog. Het nieuws over het begin van de oorlog 
op 22 juni 1941 kwam midden in een tentamenpe-
riode op het Conservatorium van Leningrad waar 
Sjostakovitsj de voorzitter van allerlei examen-
commissies was. Na enkele mislukte pogingen om 
zich als vrijwilliger bij het leger op te geven, 
meldde de bijna 35-jarige componist zich bij een 
volkspatrouille aan. Tussen de lessen door had hij 
samen met andere docenten en studenten dienst 
op het dak van het Conservatorium. ‘s Avonds componeerde 
Sjostakovitsj achter gesloten gordijnen en voor de extra verduiste-
ring afgeplakte ramen van zijn studeerkamer.  

De eerste twee delen van de nieuwe symfonie waren gereed 
binnen twee maanden, het derde volgde op 29 september, een dag 
voor het vertrek van de componist en zijn gezin naar Moskou en 
het veel veiliger Koejbysjev. Op 27 december was de symfonie klaar. 

Sjostakovitsj droeg de partituur op aan zijn vanaf 8 september 
1941 omsingelde geboortestad. De première van de Zevende 
symfonie werd op 5 maart 1942 vanuit Koejbysjev live via de radio 
uitgezonden. Deze uitvoering door het orkest van het geëvacu-
eerde Bolsjoj Theater onder leiding van Samoeïl Samosoed zorgde 
voor een feestelijk gevoel van blijdschap en trots overal in het 
land. Drie weken later volgde de Moskouse première. Hoewel er 

Sjostakovitsj droeg de partituur op aan zijn vanaf 
8 september 1941 omsingelde geboortestad.

DMITRI SJOSTAKOVITSJ 
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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? 

avrtros.nl/vrijdagconcert


7tijdens het concert een luchtalarm afging, bleef het publiek in de 
zaal. Op 9 augustus werd de Zevende symfonie in het al 355 dagen 
lang belegde Leningrad gespeeld. De Sovjetautoriteiten beseften 
heel goed dat de nieuwe symfonie niet alleen artistieke kwaliteiten 
maar ook grote politieke betekenis had. Vanaf de eerste uitvoering 
staat het werk te boek als symbool van het vertrouwen in de 
kracht van het land en het volk, van de strijd tussen leven en dood 
en tussen vrede en oorlog. 

Het openingsdeel is, zoals vaker bij Sjostakovitsj, rijk aan melo-
dische thema’s en thematische ontwikkelingen. Maar ook qua 
omvang is dit deel het meest gewichtig en groots van opzet. Hier 
verenigt de componist de vredige ‘vooroorlogse’ klankbeelden 
met de beroemde ‘invasie’- mars. Na deze dramatische, met zijn 
dwingende ritme alles overheersende mars, klinkt het tweede deel 
als een verademing. Het lyrische intermezzo krijgt zijn vervolg in 
het orkestrale koraal van het derde deel. Het gevoel van vrede en 
schoonheid van het leven dat zo wreed afgebroken werd in het 
eerste deel, keert terug. De fi nale is somber, tragisch en streng, 
maar de optimistische noten geven alsnog hoop en energie. 
Tijdens de uitvoering in het belegerde Leningrad ging de hele zaal 
staan. De uitgehongerde mensen steunden op elkaar en putten hun 
kracht uit de muziek van Sjostakovitsj, die met zijn Zevende symfonie 
een nieuwe pagina in de kroniek van zijn tijd had geschreven. 

Olga de Kort

Vanaf de eerste uitvoering staat het werk te boek als 
symbool van het vertrouwen in de kracht van het land 
en het volk, van de strijd tussen leven en dood en 
tussen vrede en oorlog. 
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IN HET BELEGERDE LENINGRAD KOOPT EEN SOLDAAT EEN KAARTJE 

VOOR DE UITVOERING VAN SJOSTAKOVITSJ' ZEVENDE SYMONIE
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HET OOGSTEN VAN KOLEN BIJ DE IZAÄK KATHEDRAAL, AUGUSTUS 1942

BEWONERS IN HET BELEGERDE LENINGRAD, 1941 1942



10 Dima Slobodeniouk, dirigent
De Russische dirigent Dima Slobodeniouk 
is sinds 2015 chef-dirigent van het 
Symfonieorkest van Lahti en artistiek 
directeur van het Sibelius Festival. 
Daarnaast is hij sinds 2013 ook muziekdi-
recteur van het Orquesta Sinfónica de 
Galicia. Afgelopen seizoenen dirigeerde 
hij onder meer orkesten in Lyon, Gothen-
burg, Stuttgart, Luzern en IJsland en 
stond hij voor het Radio Filharmonisch 
Orkest in het Amsterdamse Concertge-
bouw. Verder keerde hij als vaste gast 
terug naar het Filharmonisch Orkest van 
Helsinki en het Fins Radio Symfonieor-
kest. Hij werkte samen met onder meer 
Jean-Yves Thibaudet, Patricia Kopatchins-
kaja, Dmitri Sitkovetski, Baiba Skride, 
Viktoria Mullova, Ting Thing Helseth, 
Anssi Karttunen, Ewa Podles, Barbara 
Hannigan en Helena Juntunen. Dima 
Slobodeniouk dirigeert een breed reper-
toire, van Beethoven, Verdi, Mahler, 
Sibelius en Stravinsky tot hedendaagse 
muziek, waaronder werken van Jonathan 
Harvey, de Catalaanse componist Benet 

Casablancas en Magnus Lindberg, zoals 
de Spaanse première van diens Cellocon-
cert. Ook voerde hij twee liedcycli uit van 
Unsuk Chin (Les Silences des Sirènes en 
SnagS&Snarls). Als stimulator van jonge 
musici werkte Slobodeniouk in 2015 met 
muziekstudenten van het Verbier Festival, 
en startte hij een dirigeerinitiatief met 
Orquesta Sinfónica de Galicia, waarbij 
studenten voor een periode van tien 
dagen de gelegenheid krijgen op het 
podium te werken met een professioneel 
orkest.
Dima Slobodeniouk studeerde viool aan 
het conservatorium van Moskou, het 
conservatorium van Midden-Finland en 
de Sibelius Academie. Gelijktijdig stu-
deerde hij vanaf 1994 orkestdirectie bij 
Atso Almila, Leif Segerstam, Jorma 
Panula, Ilja Moesin en Esa-Pekka Salonen. 
In het Vrijdagconcert stond Dima Slobo-
deniouk in oktober 2013 voor het Radio 
Filharmonisch Orkest, en verzorgde hij 
samen met Baiba Skride een programma 
met Beethovens Vierde symfonie en 
Prokofjevs Tweede vioolconcert. 

 Elsbeth Moser, bajan
Elsbeth Moser studeerde accordeon en 
piano aan het conservatorium van haar 
geboortestad Bern en aan de muziekaca-
demie in Trossingen. Sinds 1983 doceert 
ze aan de Hochschule für Musik und 
Theater in Hannover. Daarnaast ontving 
ze in 1998 een ereprofessoraat van de 
Academie voor Muziek in Tianjing en is ze 
gasthoogleraar aan het conservatorium 
van Shanghai en aan de Universiteit van 
Pula (Kroatië). Inmiddels zijn haar vele 
studenten zelf conservatoriumdocenten 
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DIMA SLOBODENIOUK



11en behaalden ze solo- en kamermuziek-
prijzen. Elsbeth Moser ontving onder 
meer het Bundesverdienstkreuz (1997) 
voor het promoten van de accordeon als 
concertinstrument. Haar internationale 
doorbraak kwam met de uitnodiging van 
Gidon Kremer bij het Festival in Locken-
haus, waar zij samen met David Geringas 
en de Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen en dirigent Mario Venzago de 
westerse première van Zeven Woorden 
van Sofi a Goebaidoelina verzorgde. 
Elsbeth Moser was te gast op festivals in 
Duitsland, Zwitserland, Oekraïne en op 
het Holland Festival, en gaf concerten in 
Bagdad en Caïro.

Baiba Skride, viool
Baiba Skride studeerde eerst in haar 
geboortestad Riga en vanaf 1995 in 
Rostock. In 2001 won ze de eerste prijs 
van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. 
Inmiddels heeft ze opgetreden met 
orkesten in München, Leipzig, Zürich, 
Parijs, Londen, Sydney, en met de sym-
fonieorkesten van Philadelphia, Houston 

en Cincinnati. Dirigenten met wie zij 
geregeld samenwerkt zijn Charles Dutoit, 
Thierry Fischer, Paavo en Neeme Järvi, en 
Kirill en Vasily Petrenko. Een recent 
hoogtepunt was Baiba Skrides uitvoering 
van het Vioolconcert van Alban Berg met 
de Berliner Philharmoniker en Andris 
Nelsons. Een belangrijk moment was de 
wereldpremière van het Dubbelconcert 
van de Deense componist Hans Abraham-
sen met het Koninklijk Deens Kamer-
orkest en het Zweeds Kamerorkest en 
haar kamermuziekpartner Lauma Skride 
(haar oudere zus). Het duo trad al met 
succes op in de VS, Japan, Londen en 
Leipzig. In september vorig jaar speelde 
Baiba Skride de vioolpartij bij de wereld-
première van Sofi a Goebaidoelina’s 
Tripelconcert met het Boston Symphony 
Orchestra, samen met celliste Harriet 
Krijgh en bajaniste Elsbeth Moser. Baiba 
Skride bespeelt de Stradivarius ‘Ex Baron 
Feilitzsch’ (1734), een bruikleen van 
Gidon Kremer. 

ELSBETH MOSER BAIBA SKRIDE



12 Harriet Krijgh, cello
De Nederlandse celliste Harriet Krijgh 
werd door de European Concert Hall 
Organization uitgeroepen tot ‘Rising 
Star’ voor seizoen 2015-2016. Zij speelde 
in bekende concertzalen, waaronder de 
Musikverein in Wenen en het Concert-
gebouw in Amsterdam en was te gast bij 
de Schwetzinger Festspiele, de Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern en de Haydn 
Festspiele in Eisenstadt. Tussen 2008 en 
2010 behaalde zij eerste prijzen op het 
Prinses Christina Concours, de Öster-
reichischer Bundeswettbewerb ‘Prima la 
Musica’, de Fidelio-Wettbewerb in 
Wenen, evenals de Nicole Janigro Prijs op 
de Antonio Janigro Cellocompetie in 
Kroatië. In 2012 behaalde zij de eerste 
prijs en de publieksprijs bij de Cello 
Biënnale in Amsterdam. In de herfst van 
2015 ging zij op tournee met de Academy 
of St. Martin in the Fields onder leiding 
van Sir Neville Marriner. Harriet Krijgh 
maakte cd-opnamen van de cellosonates 
van Brahms, de celloconcerten van Haydn 
en van Franse werken voor cello en piano. 
In Oostenrijk heeft ze haar eigen festival, 
waar ze kamermuziek vertolkt. Harriet 

kreeg op haar vijfde haar eerste cello-
lessen. In 2000 werd ze toegelaten tot de 
talentklas van het conservatorium in 
Utrecht, waar zij les had van Lenian 
Benjamins. In 2004 vertrok ze naar 
Wenen, om bij Lilia Schulz-Bayrova en 
Jontscho Bayrov te studeren. Sinds 2013 
werkt zij dankzij het Casals-stipendium 
samen met Frans Helmerson aan de 
Kronberg Akademie. In maart 2016 
speelde Harriet Krijgh met philharmonie 
zuidnederland en dirigent Nikolai Alexeev 
in het Vrijdagconcert het Celloconcert van 
Elgar. Harriet Krijgh bespeelt een cello uit 
1690 gebouwd door Hendrik Jacobs te 
Amsterdam, aan haar uitgeleend door 
het Nationaal Muziekinstrumentenfonds.
Harriet Krijgh is artistiek leider van het 
Internationaal Kamermuziekfestival 
Utrecht.

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 

HARRIET KRIJGH



13het 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-
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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t 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
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Semjon Meerson
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha 
Johnson
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Anna Korpalska
Leonie Mensink
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers
Floor le Coultre

TWEEDE VIOOL
Andrea van Harmelen
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Zofi a Balcar
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Hel-
deren
Ingrid van Leeuwen
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Huub Beckers
Igor Bobylev
Marije de Jong - Helder
Erik Krosenbrink
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnen-
burg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Annemieke Huls
Nadia Frissen

CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Winnyfred Beldman
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Charles Watt

CONTRABAS
Rien Wisse
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Marijn van Prooijen

FLUIT
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Carla Meijers (+ altfl uit)
Maike Grobbenhaar (+ 
piccolo)

HOBO
Hans Wolters
Katarina Kauruff 

ALTHOBO
Yvonne Wolters

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Diede Brantjes (+ 
esklarinet)

BASKLARINET
Sergio Hamerslag

FAGOT
Jos Lammerse
Birgit Strahl
Suzanne van Berkum

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

HOORN 
Fréderick Franssen
Toine Martens
Lies Molenaar 
Rebecca Grannetia
Mees Vos
Sander van Dijk
Diechje Minne
Jenneke de Jonge

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen 
Erwin ter Bogt
Hans Verheij 
Raymond Rook (+ picc.
trp)
Ido Jan Stalman
Mechtild Drop

TROMBONE
Herman Nass
Jaume Gavilan Agullo
Twan Dubbers 
Victor Belmonte Albert
Pedro de Jódar Bana-
cloig
Brandt Attema

TUBA
Bernard Beniers
Jasper Tuik

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink
Paula Brouwer
Matthijs van Driel
Arjan Roos

HARP
Ellen Versney
Saskia Rekké

PIANO CELESTA
Stephan Kiefer
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nvrijdag 20 april 2018 20.15 uur

TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Philip Ruitenberg 19.30 uur 
SERIES AVROTROS KLASSIEK, AVROTROS VOCAAL

Jericho in de 
Engelse barok

Holland Baroque
Cappella Amsterdam
Alexander Weimann dirigent

Dorothee Mields sopraan
Terry Wey countertenor
Zachary Wilder tenor
Andreas Wolf bas

Händel Dixit Dominus
Hayes The fall of Jericho (Nederlandse 
première)

vrijdag 30 maart 2018 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks 19.30 uur 
SERIES GROOT OMROEPKOOR, AVROTROS 
VOCAAL, MUZIKALE MEESTERWERKEN

Mozarts Grote Mis

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Markus Stenz dirigent
Matthias Brauer koordirigent

Lenneke Ruiten sopraan
Sophie Harmsen sopraan
Attilio Glaser tenor
Morgan Pearse bas
Matthias Havinga orgel

Haydn Eerste orgelconcert in C
Mozart Mis in c, KV 427 'Grote'
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Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Jacinta Wetzer
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
Mark Brouwers
EINDREDACTIE AVROTROS NPO 
RADIO 4
Tim Moen
ARTISTIEK LEIDER

Kees Vlaardingerbroek

DIRECTEUR STICHTING OMROEP 
MUZIEK

Roland Kieft
PROGRAMMATOELICHTING

Olga de Kort
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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zaterdag 24 maart 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Een antwoord op de 
passie van Scarlatti

Cappella Neapolitana
Coro Ghislieri
Antonio Florio dirigent

Roberta Invernizzi sopraan
Sara Mingardo alt
Raff aele Pe countertenor
Luca Cervoni tenor
Marco Bussi bas

A. Scarlatti Stabat Mater
Veneziano La passione secondo Giovanni 
(Nederlandse première)

zaterdag 7 april 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Die Seejungfrau 
compleet

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
James Conlon dirigent
Nelson Freire piano

Zemlinsky Die Seejungfrau
Brahms Tweede pianoconcert
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