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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. Presentatie voor 
Radio 4 vanuit de zaal 
door Mark Brouwers. 

➜ WWW.RADIO4.NL

TIVOLIVREDENBURG

 
 

Pronkstukken 
20 april 2018
De bovenbouwleerlingen
van de International 
School uit Utrecht hebben 
vanavond hun eigen 
compositie ten gehore 
gebracht in Tivoli-
Vredenburg. Gedurende 
drie projectdagen compo-
neerden zij dit stuk en 
studeerden zij het in, met 
de componisten Händel 
en Hayes als inspiratie. 
Het resultaat is vanavond 
om 19.00 uur live gepre-
senteerd in Cloud Nine. 
Als afsluiting van hun 
project wonen de leerlin-
gen aansluitend het 
vrijdagconcert van van-
avond bij. Educatieproject 
Pronkstukken komt voort 
uit een samenwerking 
tussen TivoliVredenburg 
en middelbare scholen in 
stad en regio Utrecht.

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

WWW.AVROTROSVRIJDAGCONCERT.NL
www.radio4.nl


3William Hayes 1708-1777
The Fall of Jericho’ ca. 1748
(Nederlandse première 13 april j.l. Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam)

1 Sinfonia: Andante
2 Largo 
3 Allegro
4 Aria: Andante

Deel I
5 Jordan! What ail’d thy trembling brook?
6 Blest Flock!
7 Whom then does Jericho deride

Deel II
8 t/m 11 Will she in Gates of Brass rejoice
12 Now on the seventh Day’s Morn

Deel III
13 Hail Music! Sister of the Soul!

Deel IV
14 Ah dreadful glorious Voice!
15 Lo! a blue Tempest of consuming Fire
16 See! Ocean starts, he shrinks beneath his Caves
17 Shield me, some Angel

Deel V
18 ‘Tis thus th’Almighty speaks
19 So with a tenfold Pomp of Terror rob’d



‘Zo zei de Heer’
“Er is in deze stad een Sakser aangekomen, een componist en een 
geweldige bespeler van het klavecimbel. Vandaag gaf hij op het 
orgel van de kerk van San Giovanni een staaltje van zijn kunnen, tot 
verbijstering van iedereen die aanwezig was”, zo schreef 14 januari 
1707 de Romein Francesco Valesio in zijn dagboek.
Het Rome waar Händel in terecht was gekomen, was een stad die 
de afgelopen jaren geteisterd werd door aardbevingen en over-
stromingen. Ze werden gezien als straff en van God en als boete-
doening had paus Clemens XI de opera uit de stad verbannen. 
Desondanks bloeide in Rome de kunst en de muziek als nooit 
tevoren. Aangetrokken door een voortdurende vraag naar goede 
musici, zangers, schilders en schrijvers, plus het grote aantal zeer 
welvarende mecenassen (de paus, zijn kardinalen, bisschoppen en 
andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders) stroomden van 
overal de beste talenten in hun vak naar de stad. Bijna alle rijke 
families hadden hun eigen capella en daarbij gold: des te beter, 
verrassender en virtuozer de musici van de capella, des te hoger 
het aanzien van degene die ze in dienst had. 
De 22-jarige Händel werd hartelijk verwelkomd in de palazzi van 
Rome, waaronder dat van de schatrijke kardinaal Pietro Ottoboni, 
een van de grootste mecenassen van zijn tijd. Tijdens de wekelijkse 
concertavonden van zijne eminentie hoorde Händel de muziek van 
grote Italiaanse componisten als Antonio Vivaldi, Alessandro 
Scarlatti en Giovanni Battista Bononcini. Maar Arcangelo Corelli 
was misschien wel zijn belangrijkste bron van inspiratie. In het Dixit 
Dominus dat hij in die periode (april 1707) schreef is Corelli’s 
invloed te horen, vooral in de zangerige, strakke, zwierige strijkers-
lijnen. 

De wraakzuchtige God 
van Händel en Hayes 
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GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 

DOOR PHILIPPE MERCIER, CA. 1730

"Er is in deze stad een Sakser aangekomen, een compo-
 nist en een geweldige bespeler van het klavecimbel."

Dixit Dominus is gebaseerd op de Latijnse tekst van Psalm 110. 
Voor welke opdrachtgever Händel het schreef is niet bekend. 
Vermoedelijk was het bedoeld als onderdeel van een Vesperdienst 
in de familiekerk van een andere invloedrijke Romeinse kardinaal, 
Carlo Colonna. De imposante pracht van het goud en marmer in de 
kerk (de Santa Maria in Montesanto, een van de beroemde 
‘tweeling kerken’ op de Piazza del Popolo) lijkt door te klinken in de 
muziek van Dixit Dominus, evenals de macht van Colonnafamilie. 

Dixit Dominus (zo zei de Heer) gaat over het overwinnen van 
vijanden, over de macht en strijdlust van en voor God, maar de 
tekst kon ook heel goed slaan op de heerszucht van de Colonna’s. 
Naast de instrumentale stijl van Corelli maakt Händel in dit werk 
gebruik van de briljante Italiaanse concertostijl, gecombineerd met 
contrapuntische technieken die hij in zijn vaderstad Halle had leren 
beheersen. Sterke contrasten, bijvoorbeeld tussen solo zangers en 
vijfstemmig koor of de kalm doormarcherende vocale lijnen tegen 
alsmaar voort rennende zestienden van de instrumentalisten 
zorgen meteen al in het eerste deel voor enorme energie en 
vurigheid. De grote expressie in de muziek ondersteunt de tekst 
en woorduitbeeldingen maken die nog duidelijker. In deel 4, Juravit 
Dominus, waarin de Heer – of de machtige – zweert dat degene die 
hem dient daar geen spijt van krijgt, wordt elke lettergreep van 
het woord ‘juravit’ (ik zwoer) dik aangezet en het woord ‘non’ 
(geen, van geen spijt) steeds herhaald. Deel 6, Judicabit is de kern 
van het werk. Met een trotse, bijtende fuga wordt de verplettering 
van de vijand beschreven. Bij de woorden conquassabit capita (hij 
zal de hoofden verpletteren) ontstaat een bijna duivelse dans. In 
deel 7 valt alles even stil. Een liefl ijk duo van twee sopranen, in 
dialoog met het koor, zingt over rusten aan een kabbelend beekje. 
Händel was tevreden over dit werk. Toen hij na nog drie jaar Italië 
naar Engeland vertrok, nam hij Dixit Dominus mee. Fragmenten 
ervan zijn in verschillende van zijn in Engeland gecomponeerde 
stukken terecht gekomen en een groot deel ervan in Deborah, een 
van zijn vroege Engelstalige oratoria uit 1733.



6 The Fall of Jericho
De achttiende-eeuwse Britse muziekwereld zag er anders uit dan 
de Italiaanse. In Italië was kunstmuziek uitsluitend voor de oren 
van een geselecteerd publiek in kathedralen en paleizen. De 
Britten hadden het openbare concert uitgevonden. Muziek en 
muziektheater was tegen betaling voor iedereen te beluisteren, 
zowel in de ervoor gebouwde theaters en concertzalen, als in 
herbergen, parken, cafés en vergaderzalen. Een heel bijzondere 
locatie was de etage boven de winkel van de Londense kolen-
handelaar Thomas Britton, waar ook Händel (die in Engeland zijn 
Umlaut verloor) zijn muziek uitvoerde. Britton was ook bekend om 
zijn uitstekende bibliotheek met exclusieve werken. Door zijn voor-
beeld sloegen meer muziekkenners aan het verzamelen, onder wie 
componist, professor in de muziek in Oxford, organist en koor- en 
ensembleleider, William Hayes.

Hayes leidde wekelijks concerten in de Holywell Music Room, het 
Sheldonian Theatre of andere zalen in en rondom Oxford. Waar-
schijnlijk was hij 1736 de eerste die buiten Londen een groot 
vocaal werk van Händel (Acis and Galatea) uitvoerde. Er zouden 
nog veel Händeluitvoeringen volgen en in 1749 organiseerde 
Hayes zelfs een Händel-festival. Hayes bewonderde Händel en was 
een groot voorvechter van zijn muziek. Hij nam het voor hem op 
toen de invloedrijke criticus en componist Charles Avison in zijn 
Essay on musical Expression Händel afkraakte. Hayes schreef een 
weerwoord, dat door Avison snel werd opgekocht, zodat bijna 
niemand het kon lezen. Tegen die tijd was William Hayes de be-
langrijkste man in het muziekleven van Oxford en omgeving. 
William Hayes schreef en publiceerde composities in alle in Enge-
land gebruikelijke genres, zoals odes, anthems, cantates, triosona-
tes en masques. Dat er zo weinig over hem bekend is en zijn werk 
hoogstzelden wordt uitgevoerd, komt doordat hij leefde en werkte 
in de schaduw van de grote Händel, die in 1710 in Londen arriveer-
de en wiens nieuwe en totaal andere muziek vanaf dat moment 
alle aandacht opslokte. William Hayes maakte dankbaar gebruik 
van wat hij van Händel kon leren. Dat is te horen in The Fall of 
Jericho, het enige oratorium dat hij voltooide. Het werk is ergens in 
de jaren ’40 van de achttiende eeuw ontstaan, maar voor welke 
plechtigheid of welk evenement het is gecomponeerd is niet 
bekend. 

WILLIAM HAYES C. 1749  

GESCHILDERD DOOR J. CORNISH



7Net als Händels Dixit Dominus komen we in The Fall of Jericho een 
verwoestende en wraakzuchtige God tegen. Het verhaal (Joshua 
brengt op bevel van God de stad Jericho ten val door met zijn leger 
blazend op hoorns en bazuinen langs de muren te trekken) komt 
uit het Bijbelboek Jozua. Nog maar onlangs is ontdekt dat een 
tijdgenoot van William Hayes, Henry Travers, de librettist is van 
het oratorium. Travers was geen groot schrijver, maar de tekst 
bevat genoeg beeldende en dramatische elementen om een 
componist te inspireren tot het inzetten van al zijn expressieve, 
beeldende en beschrijvende compositiemiddelen. Hayes beheerste 
ze allemaal en maakte er gretig gebruik van. Met een achtstemmig 
dubbelkoor, een voltallig instrumentaal ensemble, drie solisten – 
sopraan, tenor en bas –, vertelt hij kleurrijk en met verve het 
verhaal van de vallende muren en de jubelende overwinning. 
The Fall of Jericho gaat van start met een vierdelige Franse ouver-
ture. Het Largo (deel 2) zou zo uit een hoboconcert kunnen komen, 
met vloeiende hobosoli en elegante (uitgeschreven) versieringen. 
De laatste twee delen van de ouverture zijn een fuga en een 
menuet. De zangerige fi nale betitelde Hayes als Air, zoals ook 
Händel vaak deed bij het slotdeel van zijn ouvertures. De muziek is 
lichtvoetig en lyrisch, vooral daar waar de twee fagotten samen 
opgaan met de violen. 

Tenorsolist en orkest samen leiden het oratorium in met een 
Bijbelse beschouwing over Mozes, de rivier de Jordaan, Jozua en 
de almachtige God.
Daarna zingt de tenor een pastorale aria over de bescherming van 
Gods vleugels. Mooie appoggiatura’s en triolen zorgen voor een 
atmosfeer van vriendelijke kalmte. 
Dan volgt er een opera-achtige woede-aria van de bas, begeleid 
met razende unisono strijkers en fugatische dialogen. Het koor valt 
even in en vertrekt weer. In deze episode gaat het over het trotse 
Jericho dat zich onverwinnelijk acht. Het is een mooie opmaat naar 

Hayes beheerste alle mogelijke expressieve en 
beeldende compositiemiddelen en maakte er in 
The fall of Jericho gretig gebruik van.
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waar het allemaal om draait: de verbrijzeling van de muren. In Now 
on the seventh Day’s morn (tenor en orkest) wordt de vernietiging 
alvast aangekondigd met briljante fanfares van trompetten, 
trommels en hobo’s, terwijl de strijkers met zwiepende toonlad-
derreeksen de bliksemfl itsen uitbeelden die de vernietiging zullen 
begeleiden. 
Maar zover is het nog niet. Hayes zorgt voortdurend voor afwisse-
ling. Na de opwinding en de woede volgt nu een uitgebreide aria 
van sopraan en strijkers. Hail music, Sister of the soul is een lofzang 
op de kracht van de muziek. Maar, waarschuwt de sopraan: dezelf-
de kunst die muren kan bouwen kan ze ook doen instorten. De 
muziek is overwegend liefl ijk met zachte pizzicatobegeleiding en 
dans-achtige elementen. 
Nu gaat het toch echt gebeuren: het achtstemmige dubbelkoor 
beschrijft schrikaanjagend de val van Jericho in Lo! A blue tempest. 
Eerst bijna fl uisterend boven een dalende baslijn, daarna vallen 
stuk voor stuk de overige instrumenten in. In de voortdurend 
herhaalde korte motieven in bassen klinkt de wervelstorm die 
meehelpt de stenen van de muren te verkruimelen. Ten slotte ebt 
de storm weg en is de vernietiging een feit.
De erop volgende sopraanaria, begeleid door de fl uit, is weer 
helemaal anders van stijl en stemming. Het is een smeekbede om 
bescherming voor de wraak van God.
Het laatste begeleide recitatief ‘Tis thus th’Almighty speaks is een 
nabeschouwing: zo spreekt de Almachtige als Hij zijn wetten 
kenbaar maakt. Hayes haalt hier nog even alles wat hij aan expres-
sieve middelen tot zijn beschikking heeft uit de kast: onverwachte 
pauzes, zoekende tremoli, reeksen snelle 32sten, dynamische 
contrasten en chromatische lijnen. In het indrukwekkende slotkoor 
komt alles samen. De massaliteit lost geleidelijk op (neerwaartse 
lijnen in de koorpartijen) bij de woorden crumbling mass of earth en 
culmineert in een laatste kreet van het hele koor op het woord 
crush’d (verpletterd). 

Agnes van der Horst



Dixit Dominus (Psalm 110)
Dixit Dominus Domino meo: sede a 
dextris meis, donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittit Dominus ex 
Sion: dominare in medio inimicorum 
tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae in 
splendoribus sanctorum ex utero ante 
luciferum genui te.

Iuravit Dominus et non poenitebit eum: 
tu es sacerdos in aeternum secundum 
ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis, confregit in die 
irae suae reges.
Iudicabit in nationibus, implebit ruinas, 
conquassabit capita in terra multorum. 
De torrente in via bibet, propterea 
exaltabit caput. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. 

Amen.

De Heer sprak tot mijn Heer: Zit aan mijn 
rechterhand: Totdat ik uw vijanden tot 
een bank maak voor uw voeten.
De scepter van uw macht zal de Heer uit 
Sion zenden: heers te midden van uw 
vijanden.
Bij u is de heerschappij ten dage van uw 
kracht in de glans van de heiligen, uit de 
schoot heb ik u voor de dageraad ver-
wekt.
De Heer heeft gezworen, en het zal hem 
niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwig-
heid volgens de orde van Melchisedek.
De Heer aan uw rechterhand verslaat de 
koningen op de dag zijner wrake.
Hij zal oordelen over de Volkeren, hij zal 
de verdelgingen aanrichten, hoofden zal 
hij verpletteren in grote gebieden. Hij 
drinkt onderweg uit de beek, daarom zal 
hij zijn hoofd opheff en.
Ere zij de Vader, en de Zoon, en de 
Heilige Geest. Zoals het was in den 
beginne, en nu, en altijd, en in de eeuwen 
der eeuwen. 
Amen.
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DEEL I
And it came to pass when the People 
heard the Sound of the Trumpet, 
and the People shouted with a great 
Shout; that the Wall fell down fl at.

5. Accompagnato Tenore
JORDAN! what ail’d thy trembling Brook?

Big with Omnipotence no Rod,
Wav’d by the unseen Arm of God,

Thy wond’ring Channel strook.

Was Moses risen in the Son of Nun,

Effi  cient in the Ark his mystic Wand,

That liquid Heaps prærupt should cease 
to run,
And own no less than an Almighty’s 
Hand? 

No – One than Moses greater far,
Ev’n Moses’s I am,
Henceforth of Saving to be nam’d, 
conducts the War,
And faithful to his Name,
Bids Vict’ry lead the Way,
While Joshua’s mighty Pow’r the Winds 
and Seas obey.

En toen gebeurde het dat het Volk
de Bazuin hoorde schallen, 
en het Volk juichte met groot Gejuich; 
daarop stortte de Muur neer.

JORDAAN! Wat belette uw rimpelende 
stroom?
Geen Roede tot Almacht gestaald,
Door de onzichtbare Arm van God 
gezwaaid,
Was het die uw verraste Bedding trof.
Was Mozes herrezen in de Zoon van Nun 
[=Jozua],
Was het diens Staf die, wonderdadig in 
de Ark,
De stuwende Toevloed tot Stilstand 
bracht,
Geleid door niet minder dan Gods eigen 
Hand?

Nee, niet groter dan Mozes,
Maar Mozes’ Opvolger ben ik,
Jozua, voortaan ‘de Reddende’ genaamd; 
Hij gaat voor in de Strijd,
En zijn Naam getrouw Stelt hij de Zege 
als Leidsman aan,
Terwijl Wind en Zee zich voegen naar 
Jozua’s Gezag. 

10 William Hayes The Fall of Jericho
Irregular Ode 
tekst: H. Travers, Miscellaneous Poems and Translations, York 1740
On Joshua vi:20 / Naar Jozua 6:20
vertaling: Janneke van der Meulen



6. Aria Tenore
Blest Flock! whose Shepherd the Great 
King
Folds you beneath the Shadow of his 
Wing,
And while your Troops the hov’ring 
Presence warms,
One constant Miracle still consecrated 
your Arms.

DEEL II
7. Rezitative Basso, 9. Coro & 10. Coro
Whom then does Jericho deride
Fond of her Ramparts, and entrench’d in 
Pride?

8. Aria Basso & 11. Coro
Will she in Gates of Brass rejoice,
When fi erce Jehovah’s all-commanding 
Breath
Glows in the Trump’s destructive Voice,

And lends to tuneful Sounds the Blast of 
Death?
Rouz’d with a just Disdain,
And gasping in his Hand ten thousand 
Fates,
He hurl’d his redden’d Vengeance o’er 
the Plain,
And curs’d in Anger the devoted Gates.

12. Accompagnato Tenore
Now on the seventh Day’s Morn,
Hark! how the fated Music of each feeble 
Horn.
Like baleful Light’ning thro’ the frighted 
Bulwark fl ies,
The Wall at that Triumphant Noise
Starts into Ruins — God was in the Voice.

Gezegende Kudde! Uw Herder, de Grote 
Koning,
Slaat zijn beschuttende Vleugel om u 
heen,
En terwijl de zwevende Geest uw 
Troepen sterkt,
Blijven uw Wapens door een Wonder 
gewijd.

Wie dan beschimpt Jericho,
Verzot op haar Vesting en verschanst in 
Trots?

Zullen de Bronzen Poorten haar verheugen,
Wanneer Jehova’s Adem, die het Al 
beveelt,
Gloeit in de verwoestende Stem van de 
Bazuin,
Zodat de schoonste Klank in dodelijke 
Geraas verkeert?
Door gerechte Wrok gedreven –
Het Lot van Tienduizenden ligt in zijn 
Hand – 
Smeet hij zijn vlammende Wraak over de 
Vlakte
En vervloekte vol Woede de geliefde 
Poorten.

En op de Ochtend van de zevende Dag
Hoor! hoe de dreigende Muziek van elke 
zwakke Bazuin
Als onheilszwangere Bliksem door de 
bange Vesting fl itst,
En bij dat Triomfantelijk Geluid stort
De Muur in Brokken neer – God was in de 
Stem.
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DEEL III
13. Aria Canto
[Hail] Music! Sister of the Soul!
Pervading Cement of this beauteous 
whole!
Pow’rful Effl  uence of the Mind Divine!

Shall I not say Omnipotence is thine?

Thee do the Heavn’s declare,
When pois’d in Chords and measur’d 
Sound
In his own Orbit ev’ry Sphere
Dances a glad Seraphic Round.
Thy Sympathetic Balm
Saul’s frantic Dæmon could serenely 
calm,
Charm Stones into a Wall,
And the same Art that builds, 
can make the Structure fall.

DEEL IV
14. Coro
A[h] dreadful glorious Voice!

15. Coro
Lo! a blue Tempest of consuming Fire

Out from his fl aming Nostrills fl ies,
And everlasting Mountains melt before 
his Ire

16. Recitative Canto
See! Ocean starts, he shrinks beneath his 
Caves,
An awful Fear confounds the shudd’ring 
Waves.

[Gegroet] Muziek! Zuster van de Ziel!
Die dit kostelijk geheel aaneen heeft 
gesmeed!
Ontzaglijk Uitvloeisel van de Goddelijke 
Geest,
Zou ik loochenen dat u Almachtig bent?

U bent het die de Hemelen verkondigen,
Wanneer elke Ster of Zon in eigen Baan
Zich voegt naar eendere Akkoorden en 
Cadans
En zo een blijde Serafi jnse Ronde danst.
Uw Troostende Balsem [=harpspel David]
Kon Sauls kwellende Demon kalmeren,

Kon Stenen in een Muur betoveren;
En wat Kunst tot stand brengt, 
kan ze tevens neer doen storten.

O, vreselijke, heerlijke Stem!

Zie! een razende Storm van alverterend 
Vuur
Steekt uit zijn ziedende Adem op,
En eeuwige Bergen smelten door zijn 
toorn.

Zie! de Oceaan schrikt, kruipt in zijn 
Grotten weg,
Een gruwelijke Angst bevangt de huive-
rende Golven.

12



17. Aria Canto
Shield me, some Angel, from his kindling 
Wrath,
Thro’ my stunn’d Limbs celestial Warmth 
dispense,
Soft Numbers round me breathe,

And to its former Seat reduce my 
scatter’d Sense

DEEL V
18. Accompagnato Canto
’Tis thus th’Almighty speaks,
’Tis thus his Voice in Terror breaks,
When Sinai’s Hill of old the Law
Exprest in Smoke, and Peals of Thunder 
saw;
Did not his agonizing Sides in Throws of 
Travail shake,

And at the stormy Presence quake?

Did not the harder Hearts of an un-
bending Crew
Soften, and tremble, and refuse the 
View?
Tho’ Legislative Accents loud proclaim’d
The Tumult peaceful and no Vengeance 
aim’d.

19. Coro
So with a tenfold Pomp of Terror rob’d

God shall unhinge the tuneful Joints of 
All:
The crumbling Mass of Earth unglob’d

Crush’d by th’Almighty Voice, like Jericho 
shall fall.

Bescherm me, Engel, tegen zijn verzen-
gende Wrok,
Laat hemelse Warmte door mijn ontstel-
de Leden stromen,
Breng zachte Liederen rondom mij tot 
klinken,
En herstel mijn verbijsterd Verstand in 
eerdere Staat.

Zo sprak de Almachtige,
Zo barstte zijn Stem vol Verschrikking uit,
Toen Sinaï’s Berg, van de aloude Wet
In Rook gehuld en door de Donder 
gegeseld werd,
Raakten zijn Flanken 
toen niet aan smartelijke Stuipen ten 
prooi,
En sidderden ze niet voor al dat Storm-
geweld?
Werden de stugste Harten van een 
verbeten Groep
Toen niet vermurwd en sloegen ze niet 
bevend hun Ogen neer?
Hoe luid de Wet ook werd gesteld,
Alle Geraas beoogde Vrede en was van 
Wraak gespeend.

Aldus in tienvoudig verschrikkende Praal 
getooid,
Zal God de klinkende Voegen van het 
Heelal ontwrichten:
En de verbrokkelde Aarde zal platge-
walst,
Vermorzeld door de Almachtige Stem, als 
Jericho vallen.
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14 Alexander Weimann, dirigent
Alexander Weimann werd geboren in 1965 
in München, waar hij orgel, kerkmuziek, 
musicologie, theater, middeleeuws Latijn 
en jazzpiano studeerde. Naast zijn 
studies volgde hij verschillende master-
classes klavecimbel en historische uit-
voeringspraktijk. Om de ‘roots’ van de 
westerse muziek beter te leren kennen 
verdiepte hij zich in gregoriaanse zang. 
Tegenwoordig is hij een van de meest 
gevraagde ensembleleiders, solisten en 
kamermuziekpartners van zijn generatie. 
Na de wereld rondgereisd te hebben met 
ensembles als Tragicomedia, Cantus 
Cölln, het Freiburger Barockorchester, 
het Gesualdo Consort en Tafelmusik, 
concentreert hij zich nu op zijn activitei-
ten als artistiek directeur van het Pacifi c 
Baroque Orchestra in Vancouver, en als 
muziekdirecteur van Les Voix Baroques, 
Le Nouvel Opéra en Tempo Rubato. 
Weimann heeft meegewerkt aan meer 
dan 100 cd-opnames. Hij is een musicus 
die, ver verwijderd van de bakermat van 
de oude-muziekbeweging in Europa, 
meesterlijk musiceert in ‘de nieuwe 
wereld’. Alexander Weimann beleeft hier 
zijn debuut in Nederland, op uitnodiging 
van Holland Baroque.

Channa Malkin, sopraan
Sopraan Channa Malkin debuteerde op 
haar zestiende als Barbarina in Le nozze di 
Figaro bij De Nederlandse Opera. Sinds-
dien soleerde zij bij onder meer het 
Koninklijk Concertgebouworkest en het 
Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Recentelijk zong ze in de Matthäus-Passion 
en Hohe Messe met het Jerusalem Baroque 
Orchestra, onder leiding van respectieve-
lijk Joshua Rifkin en Andrew Parrott. Ze 
verzorgde de wereldpremière van de 
liederencyclus Zwarte Bloemen van Josef 
Malkin in New York, Salt Lake City, Sofi a en 
in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amster-
dam met het NedPho. Ze zong als Despina 
(Così fan tutte), Pamina (Die Zauberfl öte), 
Zerlina (Don Giovanni), Poppea (L’Incorona -
zione di Poppea) en als Charite (Cadmus et 
Hermione, Lully). Met haar duopartner 
gitarist Izhar Elias verzorgt Channa Malkin 
regelmatig verhalende concertprogramma’s 
tussen klassiek en volksmuziek, met onder 
meer Sefardische Ladino-liederen. Channa 
Malkin studeerde in 2012 cum laude af aan 
het Utrechts Conservatorium. Channa 
Malkin is prijswinnares van Stichting Jong 
Muziektalent Nederland, en won diverse 
beurzen van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en de Van den Ende Foundation. 
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15Minho Jeong, countertenor
De Zuid-Koreaanse countertenor Minho 
Jeong raakte tijdens zijn master-studie 
aan de Yonsei University bij Park Sunghee 
volledig in de ban van Bach en barok-
muziek. Hij maakte zijn debuut als 
countertenor in 2012, in de Hohe Messe 
van Bach met de Bachsolisten Seoul, 
onder leiding van Masaaki Suzuki. Sinds-
dien zingt hij met veel bekende musici en 
orkesten over de hele wereld. Sinds 2016 
woont Minho Jeong in Den Haag waar hij 
zich verder specialiseerde als Bach-
specialist bij Rita Dams, Peter Kooij, 
Pascal Bertin, Robin Blaze en Dorothee 
Mields. Minho Jeong maakte in oktober 
2017 zijn debuut bij Holland Baroque met 
Die gesungene Kunst der Fuge.

Zachary Wilder, tenor
De Amerikaanse tenor Zachary Wilder is 
een veelgevraagd solist voor repertoire 
uit de zeventiende en achttiende eeuw. 
Hij is te vinden op zowel concert- als 
operapodia aan beide kanten van de 
Atlantische Oceaan. Hij studeerde aan de 
Eastman School of Music en aan de 
Moores School of Music, University of 
Houston. In 2007 maakte hij zijn debuut 
met Lully's Psyché in het Boston Early 

Music Festival, waarmee hij sindsdien 
samenwerkt. Zachary zong bij vele oude 
muziekfestivals met beroemdheden als 
Paul O'Dette en Steven Stubbs. In 2010 
debuteerde Zachary in Europa met Lully’s 
Armide in het Théâtre de Gennevilliers. 
Sindsdien is Zachary Wilder te horen bij 
de leidende operahuizen en orkesten 
over de hele wereld. Zachery Wilder was 
al eerder in Nederland te horen, maar 
nooit eerder werkte hij samen met een 
Nederlands ensemble. 

Andreas Wolf, bas-bariton
De Duitse bas-bariton Andreas Wolf 
begon zijn zangopleiding bij het beroemde 
jeugdkoor van de omroep, Wernigerode. 
Daarna studeerde hij aan de Hochschule 
für Musik in Detmold bij Heiner Eckels en 
Thomas Quasthoff . De veelzijdige bas-
bariton is een frequente gast bij talrijke 
bekende operahuizen en concertzalen, 
waar hij samenwerkt met de belangrijk-
ste dirigenten van onze tijd. Zijn reper-
toire strekt zich uit van muziek uit de 
hoog-barok met cantates van Bach en 
opera’s van Händel, via de klassieken met 
opera’s van Mozart naar de romantiek 
met liederen van Schubert, Wolf en 
Brahms tot muziek uit de vroege twintig-
ste eeuw van onder meer Fauré. Andreas 
was in 2016 bij Holland Baroque te horen 
in de veelgeprezen concertreeks en 
dvd-registratie van de Matthäus-Passion 
met Reinbert de Leeuw. Bovendien zong 
hij afgelopen maand in de uitverkochte 
concertreeks met de Johannes-Passion, 
eveneens met Reinbert de Leeuw.

 ZACHARY WILDER



16 Holland Baroque
De wereld van barokmuziek is een goud-
mijn voor componisten, avant-gardisten, 
avonturiers en realisten. In deze weelde 
beweegt Holland Baroque. Het ensemble 
weet met zijn producties een breed 
publiek te overtuigen van de fl exibiliteit 
en de vitaliteit van (barok)muziek. 
Holland Baroque belicht Vivaldi vanuit 
Japans perspectief, verbindt Reinbert de 
Leeuw met Bach en laat horen hoe slag-
werkers de hartslag van de barok bepalen. 
Een rode draad door de programmering is 
de samenwerking met andere ensembles 
en solisten, waarmee Holland Baroque 
oude muziek in het hier en nu plaatst. 
Succesvolle ontmoetingen had Holland 
Baroque met eigenzinnige solisten als 
Giovanni Sollima, Eric Vloeimans, Lars Ulrik 
Mortensen en Aisslinn Nosky, met diverse 
ensembles waaronder Orkater, Nederlands 
Kamerkoor en Cappella Amsterdam op 
podia als Radialsystem V, Cellobiënnale 
Amsterdam en Konzerthaus Wien. Het 
resultaat van die ontmoetingen ver-
woordde De Stentor als volgt: “De 
instrumenten en de uiteenlopende stijlen 
contrasteren naar de vorm, maar verster-
ken elkaar naar inhoud. Zó wordt iets 
nieuws geboren.” Dit alles vanuit traditie, 
vernieuwing, verrassing en een vleugje 
entertainment. Barok is nu. Holland 
Baroque is de winnaar van de Edison 
Klassiek Publieksprijs 2017. Samen met 
Eric Vloeimans kregen ze de prijs voor 
het album Carrousel.

➜ WWW.HOLLANDBAROQUE.COM

Cappella Amsterdam
Met een rijkdom aan stemkleuren bereikt 

kamerkoor Cappella Amsterdam zijn 
specifi eke homogene klank. Sinds 1990 
staat het koor onder artistieke leiding 
van chef-dirigent Daniel Reuss. Vanaf de 
oprichting in 1970 door Jan Boeke vormt 
de liefde voor muziek de leidraad voor 
Cappella Amsterdam. Om elke composi-
tie te laten spreken, heeft het koor zich 
zowel op moderne als op oude, authen-
tieke zangtechnieken toegelegd. De 
nadruk in het repertoire ligt op die twee 
uitersten: oude meesters en moderne 
muziek. Speciale aandacht schenkt het 
koor aan werken van Nederlandse 
componisten, van Sweelinck tot Andries-
sen en Ton de Leeuw. Cappella Amster-
dam vindt het belangrijk om het Neder-
landse muzikale erfgoed bij publiek te 
laten klinken, in Nederland en daarbuiten.
Het koor werkt samen met Nederlandse 
en internationale topensembles en 
-orkesten, zoals het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en Asko|Schönberg. 
Bekijk onder andere het concert met de 
Johannes-Passion met het Orkest van de 
Achttiende Eeuw. De cd met koorwerken 
van Leoš Janáček is bekroond met de 
Edison Klassiek 2013. In 2014 zijn twee 
cd’s uitgebracht. De eerste, met het 
Stabat Mater van Francis Poulenc, kreeg 
de Choc de l’Année 2014; de tweede, 
Warum ist das Licht gegeben dem Mühseli-
gen? met koorwerken van Johannes 
Brahms, werd in 2015 onderscheiden met 
de Preis der deutschen Schallplattenkri-
tik. In het najaar van 2016 kwam de cd uit 
met delen van de Kanon Pokajanen van 
Arvo Pärt. Ook deze cd viel in de prijzen 
met een Edison.

➜ WWW.CAPPELLAAMSTERDAM.NL

www.hollandbaroque.com
www.cappellaamsterdam.nl
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KLAVECIMBEL
Alexander Weimann

ORGEL
Tineke Steenbrink

LUIT
Simon Linné

VIOOL 1
Judith Steenbrink
Chloe Prendergast
Katarina Aleksić
Sophie Wedell
Marta Jimenez

VIOOL 2 
Filip Rekieć
Katarzyna Kmieciak
Cosimo Stawiarski
Yotam Gaton

ALTVIOOL 1 
Stefano Rossi
Ivan Sáez Schwartz

ALTVIOOL 2
Esther van der Eijk
Femke Huizinga

CELLO 
Tomasz Pokrzywinski
Barbara Kernig

CONTRABAS
Christine Sticher

TRAVERSO
Raquel Martorell Dorta

HOBO 
Marta Blawat
Mario Topper

FAGOT
Kim Stockx
Yukiko Murakami

TROMPET
Fruszina Hara
István Lukács

PERCUSSIE
Matteo Rabolini

SOPRAAN
Andrea van Beek
Katharine Dain*
Elma Dekker
Rachel Thompson
Sanda Audere
Bonny de la Hunty
Bethany Shepherd
Marta Locar
May Kristin Svalholm 
Hegvold

* ook solo

ALT
Antje Lohse
Luise Kimm
Laura Lopes
Tim Braithwaite
Elisa de Toffol

TENOR
Satoshi Mizukoshi
Endrik Üksvärav
Carlos Monteiro
Carlos Negrin Lopes
Pablo Gregorian

BAS
Drew Santini
Harry van der Kamp 
Johan Vermeer
Robert van der Vinne
Jacob Gramit
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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? 

avrotros.nl/vrijdagconcert
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nvrijdag 18 mei 2018, 20.15 uur

TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Arntzen 19.30 uur
SERIES AVROTROS VOCAAL, 
MUZIKALE MEESTERWERKEN

Van de wals en de zee

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jun Märkl dirigent

Poulenc Suite Les Biches
Simons Étoile de la mer (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdag-
concert)
Debussy La mer
Ravel La valse

Dit programma, zonder het werk van 
Marijn Simons, is ook te horen in

Het Zondagochtend Concert
zondag 20 mei 2018, 11.00 uur
Concertgebouw, Amsterdam

zaterdag (!) 28 april 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Michel Khalifa 19.30 uur
SERIE MUZIKALE MEESTERWERKEN

Skrjabins ode 
aan de kunst
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Tomás Netopil dirigent

Maria Kushnir mezzosopraan
Sergej Semishkur tenor
Olesya Golovneva sopraan
Markus Butter bariton

Dvořák De houtduif
Dvořák Te Deum
Skrjabin Eerste symfonie

Een deel van dit programma is ook te 
horen in

Het Zondagochtend Concert
zondag 29 april 2018, 11.00 uur
Concertgebouw, Amsterdam
Dvořák De houtduif
Vasks The Fruit of Silence
Dvořák Te Deum



PROGRAMMERING

Peter Tra, Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Clara van Meyel, Manon Tuynman
MARKETING & COMMUNICATIE

Marco van Es, Mary Fan Zand-
kamp, Esther van der Eijk (Hol-
land Baroque)
ADMINISTRATIE & FINANCIËN

Stichting Omroep Muziek

RANDPROGRAMMERING

AVROTROS RADIO 4
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

Agnes van der Horst
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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zaterdag 21 april 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Niet zomaar eenvoudig

Radio Filharmonisch Orkest
Osmo Vänskä dirigent
Severin von Eckardstein piano

Fagerlund Water Atlas (opdrachtwerk 
Koninklijk Voncertgebouw voor NTR 
ZaterdagMatinee en Radio Filharmonisch 
Orkest – wereldpremière)
Beethoven Vierde pianoconcert
Nielsen Zesde symfonie ‘Sinfonia 
semplice’

20

zaterdag 28 april 14.15-ca 16.20 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

De virtuositeit 
van Caldara

La Cetra, Barockorchester & 
Vokalensemble Basel
Andrea Marcon dirigent

Venere: Delphine Galou mezzosopraan
Diana: Verónica Cangemi sopraan
Giove: Christophe Dumaux countertenor
Apollo: David Hansen countertenor
Marte: Carlos Mena countertenor
Mercurio: Emiliano Gonzalez Toro tenor
Saturno: Luca Tittoto bas

Caldara La concordia de’ pianeti (Neder-
landse première)


