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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 mo-
biele telefoons, horloges 
en gehoor-
apparaten geen geluid 
maken. Presentatie voor 
Radio 4 vanuit de zaal 
door Mark Brouwers. 

➜ WWW.RADIO4.NL

TIVOLIVREDENBURG

 
 

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

www.avrotrosvrijdagconcert.nl
www.radio4.nl
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Tussen Bohemen en de Nieuwe Wereld
Was hij in Nederland ter wereld gekomen, dan had hij heel een-
voudig Anton de Boer geheten, de zoon van de plaatselijke slager. 
Antonín Dvořák – thuis heette hij Anton – werd geboren op 8 
september 1841 als de oudste van negen kinderen. Zijn vader was 
niet alleen slager maar ook herbergier, en om het inkomen wat op 
te schroeven speelde hij samen met zijn broers op bruiloften en 
partijen. Zo maakte Anton kennis met de muziek, maar van een 
loopbaan als musicus kon geen sprake zijn. Op zijn dertiende ging 
hij in de leer bij een oom, die dezelfde beroepen als zijn vader 
uitoefende, en werd opgeleid tot slagersknecht. Gelukkig volgde 
hij ook een gedegen schoolopleiding, en kwam zo in contact met 
een leraar die zijn muzikale talenten onderkende en hem wegwijs 
maakte op de piano, het orgel en de altviool. Op zijn zestiende 
besloot Anton tegen de wil van zijn vader, maar met hulp van zijn 
oom, dat hij geen slager maar musicus wilde worden, en liftte op 
een boerenwagen mee naar Praag. Daar begon een moeilijke tijd. 
Anton was geen wonderkind en heeft voor alles wat hij bereikte 
keihard moeten knokken. Zestien jaar lang schraapt hij een bestaan 
bij elkaar als organist en altviolist, en we zien dat de dingen een 
beetje beter lijken te gaan in 1873, wanneer hij genoeg verdient 
om te kunnen trouwen met Anna Čermáková, een gelukkig huwe-
lijk dat standhoudt tot aan zijn dood. Het echtpaar houdt zijn leven 
lang vast aan de simpele regels van het plattelandsbestaan: om 

Lofzangen op 
God en De Muziek

ANTONÍN DVOŘÁK

Was hij in Nederland ter wereld gekomen, dan had 
Antonín Dvořák heel een voudig Anton de Boer geheten, 
de zoon van de plaatselijke slager.



4 negen uur naar bed en om vier uur op. Dvořák kent slechts een 
handvol passies: zijn gezin, componeren, duivenhouden en stoom-
locomotieven. Wanneer de grote meester Johannes Brahms in 
Wenen werk van Dvořák onder ogen krijgt raakt zijn loopbaan in 
een stroomversnelling. Met een stipendium van de Oostenrijkse 
regering en een contract met de uitgever Simrock lacht de toe-
komst hem toe. Zijn Slavische dansen bereiken de podia van alle 
belangrijke hoofdsteden, en het duurt niet lang of hij is in Londen 
een zeer gewaardeerde gast, met opdrachten voor grote koor-
werken als het Stabat Mater.

Te Deum
In 1885 stichtte Jeanette Thurber, een dame met een muzikale 
missie en een ijzeren wil, in New York een conservatorium dat de 
weg moest wijzen naar het nieuwe muzikale Amerika. Muziek-
onderwijs voor iedereen met talent, ongeacht ras of afkomst. Wie 
geen middelen bezat kon aanspraak maken op een beurs. Let wel, 
de Civil War was pas twintig jaar eerder gestreden. Om haar 
onderneming cachet te geven had ze een grote Europese naam 
nodig. Die vond ze in de persoon van Antonín Dvořák. Wat bezielt 
een vader van zes kinderen met een goede positie als leraar aan 
het Praags Conservatorium en gastoptredens in alle belangrijke 
muziekcentra van Europa om te verkassen naar de overkant van de 
oceaan? Een man die bovendien de Engelse taal nauwelijks machtig 
is en fl ink last heeft van pleinvrees? De meest voor de hand lig-
gende verklaring lijkt het enorme salaris dat hem in het vooruitzicht 
wordt gesteld – vijfentwintig maal zoveel als wat hij in Praag 
verdient, en dat voor acht maanden werk van een paar dagen per 
week en alleen de verplichting om met een paar nieuwe werken 
aan de nieuwe wereld te laten zien waar de toekomst van de 
Amerikaanse klassieke muziek ligt. Mevrouw Dvořák durfde de 
uitdaging aan en kreeg haar man zover dat hij toestemde.

In 1885 stichtte Jeanette Thurber, een dame met een 
muzikale missie en een ijzeren wil, in New York een 
conservatorium dat de weg moest wijzen naar het 
nieuwe muzikale Amerika.



5Het sprak vanzelf dat de nieuwe directeur zich zou voorstellen met 
een gloednieuwe compositie. Jeanette Thurber had de tekst van 
een toepasselijke cantate al klaarliggen: The American Flag, in-
gegeven door de vierhonderdste verjaardag van de ontdekking van 
Amerika. Maar de beoogde tekst maakte de oversteek naar Praag 
niet op tijd, en dus was het zaak om plan B uit te werken: een 
generieke feestelijke tekst, het Te Deum Laudamus. Dvořák kon 
onwaarschijnlijk snel componeren: de partituur van het Te Deum 
kostte hem slechts vier weken. Het werk heeft de bouw van een 
vierdelige symfonie, met een prachtige sopraansolo als langzaam 
deel. De markante paukensolo waarmee het werk opent komt in 
het laatste deel weer terug, waarmee de cyclische inzet van 
meerdere thema’s wordt afgerond.

Holoubek / De houtduif
In 1895 raakte het geld van Jeanette Thurber op, en werd 
Dvořák verteerd door heimwee naar zijn geboorteland. Een 
goed excuus om de thuisreis te aanvaarden en een nieuwe 
positie als directeur van het Praags Conservatorium te 
aanvaarden. Maar dan gebeurt er met de componist in 
Dvořák iets merkwaardigs. Na het eclatante succes van 
de Symfonie in e opus 95 die hij voor ‘de nieuwe wereld’ 
schreef zou men verwachten dat er alweer plannen 
gemaakt werden voor een nieuw symfonisch meester-
werk. Daarvan was echter geen sprake. Dvořák had zijn 
hele leven gedroomd van een succes als operacomponist 
en vond dat het nu tijd werd om een heroïsche poging te 
doen om de competitie met Richard Wagner en Giuseppe Verdi 
aan te gaan. De laatste jaren van zijn leven waren dan ook bijna 
uitsluitend gewijd aan het najagen van die droom, met als resul-
taat een vijftal opera’s waarvan alleen Rusalka repertoire heeft 
gehouden. Voor het zover was keerde Dvořák nog eenmaal terug 
naar een jeugdliefde: het symfonische gedicht. In 1896 besloot hij 
tot een cyclus van zes symfonische gedichten, waarvan hij er 
uiteindelijk vier voltooide: De waterman, De middagheks, Het 
gouden spinnewiel en De houtduif. De onderwerpen haalde hij bij 
de Tsjechische schrijver Karel Jaromír Erben, uit diens bundel 
Kytice z pověstí národních (Boeket van volkslegenden). De onder-
werpen hebben een nauwe verwantschap met sprookjes en 
folklore, en de vergelijking dringt zich op met de befaamde Duitse 

 JEANETTE THURBER



6 bundel Des Knaben Wunderhorn. De onderwerpen zijn stuk voor 
stuk gruwelijk, en de composities werden Dvořák in de kringen 
rond de Weense criticus Eduard Hanslick dan ook niet in dank 
afgenomen. 

De Houtduif vertelt het verhaal van een vrouw die haar echtgenoot 
vergiftigt, vervolgens in het huwelijk treedt met een nieuwe liefde, 
maar door het koeren van de houtduif op het graf van haar eerste 
echtgenoot wordt herinnerd aan diens macabere einde. Uit wroe-
ging maakt ze een eind aan haar leven. Dvořák volgt het verhaal op 
de voet. Het werk opent met een treurmars, met de krokodillen-
tranen van de echtgenote in de snikkende motiefjes van de eerste 
violen. Daarna volgt een vrolijk bruiloftsfeest, dat onderbroken 
wordt door het koeren van de duif, gevolgd door het tragische 
levenseinde van de vrouw. Het knappe aan dit opus is de hechte 
structuur, die Dvořák realiseert door het gebruik van één basismo-
tief. De vier dalende tonen waarmee de treurmars in mineur begint 
komen op allerlei manieren terug, het opvallendst in de vrolijke 
feestmuziek op de bruiloft in majeur. De première van het werk 
vond plaats op 20 maart 1898 in Brno, de dirigent was niemand 
minder dan Leoš Janáček.

Skrjabins ode aan de muziek
In tegenstelling tot Antonín Dvořák was Alexander Skrjabin wel 
degelijk een wonderkind, en bovendien tot op het bot verwend. 
Alexander werd geboren in Moskou, op 6 januari 1872 volgens de 
westerse kalender. Zelf legde hij graag de nadruk op het feit dat hij 
volgens de Russische kalender geboren werd op de Eerste Kerst-
dag van 1871 (en overleed op Pasen 1915). Hij kwam uit een 
aristocratische familie met militaire tradities, maar zijn vader 
bracht het grootste deel van zijn leven door in de diplomatieke 
dienst, met name in Turkije. Alexanders moeder overleed toen hij 
pas een jaar oud was, en zijn opvoeding kwam in handen van een 
drietal vrouwelijke familieleden: oma, tante en oudtante. Vooral de 
zus van zijn vader, Ljoebov, speelde een cruciale rol. De jonge 
Skrjabin hoefde maar te kikken en hij kreeg zijn zin, een situatie die 
er toe leidde dat hij ook als volwassen man bepaald niet wars was 
van egocentrische trekjes. Maar hij had het geluk dat hij altijd 
mensen op zijn levenspad vond die bereid waren om hem materi-
eel en spiritueel bij te staan. Een van de grote voordelen van zijn ALEXANDER SKRJABIN



7welverzorgde jeugd was de aandacht die besteed werd aan zijn 
overduidelijke muzikale begaafdheid. Tante Ljoebov zorgde van 
meet af aan voor de beste leraren en al op zijn zestiende ging 
Skrjabin naar het Moskouse conservatorium, waar hij les kreeg van 
grootheden als Sergej Tanejev en Anton Arenski. In de pianoklas 
was Sergej Rachmaninov zijn medestudent (en levenslange grote 
vriend), en beiden studeerden af in hetzelfde jaar, Rachmaninov 
met de eerste gouden medaille, Skrjabin met de tweede. Dat zal 
ook iets te maken gehad hebben met de lengte van beide mannen: 
vergeleken met de boomlange Rachmaninov was Skrjabin een 
dwerg, die met zijn kleine handen nauwelijks een octaaf kon 
omspannen. 

Al op zijn eenentwintigste publiceerde Skrjabin maar liefst vijf 
bundels pianowerken bij de Moskouse fi rma Jurgenson, maar een 
jaar later maakte hij kennis met de mecenas en muziekuitgever 
Mitrofan Beljajev. Beljajev was de zoon van een schatrijke houthan-
delaar en besloot zijn fortuin te investeren in een muziekuitgeverij. 
Daarbij was hij zo slim om een kantoor in Leipzig te openen, zodat 
hij de rechten voor zijn publicaties ook buiten Rusland te gelde kon 
maken. Uiteraard heeft de jonge Skrjabin daaraan een groot deel 
van zijn vroege naamsbekendheid te danken. Bovendien organiseerde 
Beljajev concertreizen langs de belangrijkste steden van West-
Europa (waaronder Amsterdam en Den Haag). Hoewel Skrjabin op 
het eind van zijn korte bestaan vergeleken werd met radicale 
vernieuwers als Arnold Schönberg en Claude Debussy, is daar in de 
eerste tien jaar van zijn loopbaan nog niets van te merken. Als com-
ponist concentreerde hij zich vrijwel uitsluitend op de piano, en 
stilistisch was hij een kloon van Frédéric Chopin. Een geniale kloon, 
dat wel. Vooral met zijn enige Pianoconcert uit 1896 vestigde hij 
zijn internationale reputatie. De optredens met orkest hebben 
hem ongetwijfeld aangespoord tot het schrijven van bijpassende 
orkestwerken, en in drie jaar tijd, tussen 1899 en 1902, schreef hij 
zijn beide eerste symfonieën. De Eerste symfonie werd zeer tegen 

Tante Ljoebov zorgde van meet af aan voor de beste 
leraren en al op zijn zestiende ging Skrjabin naar het 
Moskouse conservatorium, waar hij les kreeg van groot-
heden als Sergej Tanejev en Anton Arenski.



8 de zin van Beljajev een megalomane onderneming met zes delen 
en een slotkoor. Het kan niet anders of Beethovens Negende 
speelde op de achtergrond een belangrijke rol. Uit de tekstkeuze 
blijkt dat zonneklaar: Skrjabin schreef zichzelf poëtische talenten 
toe en dichtte de tekst van het slotkoor. Praktische omstandig-
heden noopten de componist menigmaal tot uitvoeringen zonder 
slotkoor. Zo zien we in het archief van het Concertgebouworkest 
dat Skrjabin daar in oktober 1912 te gast was om zijn Pianoconcert 
uit te voeren. Niemand minder dan Willem Mengelberg dirigeerde, 
en de overige werken waren de Eerste symfonie en het Poème du 
feu, zijn laatste symfonische schepping. Koor en solisten worden 
niet genoemd, dus ook bij die gelegenheid sneuvelde het slotdeel 
van de Eerste symfonie.

Nuchter bekeken is de Eerste feitelijk een traditionele vierdelige 
symfonie. Het openingsdeel, een langoureus Lento met een 
prachtige klarinetsolo fungeert als langzame inleiding tot het 
feitelijke eerste deel, een traditioneel gebouwd krachtig sonate-
allegro met de bekende formele afl oop expositie, doorwerking en 
reprise. Het tweede deel is een zangerig Lento met opnieuw een 
hoofdrol voor de klarinet. Dan volgt een diminutief Scherzo van 
slechts enkele minuten, en als afsluitend deel een bruisend fi nale 
Allegro. Het vocale deel dat daarop volgt valt in twee segmenten 
uiteen. Een smachtend duet tussen sopraan en tenor zou niet 
hebben misstaan in een opera over Romeo en Julia. Het wordt 
gevolgd door een hymne aan de kunst, compleet met slotfuga. De 
slotmaten spreken voor zichzelf: Slava! Slava! Slava! 

Siebe Riedstra

Het kan niet anders of Beethovens Negende speelde op 
de achtergrond een belangrijke rol. Uit de tekstkeuze 
blijkt dat zonneklaar: Skrjabin schreef zichzelf poëtische 
talenten toe en dichtte de tekst van het slotkoor.



Antonín Dvořák – Te Deum

I
Te Deum laudamus: Te Dominum 
confi temur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli et caeli et universae 
potestates:
Tibi cherubim et seraphim incessabli voce 
proclamant:
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus 
Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae 
tuae.
Te gloriosus apostolorum chorus.
Te prophetarum laudabilis numerus,
Te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrum sancta confi tetur 
ecclesia.
Patrem immensae majestatis;
Venerandum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque paraclitum spiritum.

II
Tu rex gloriae, Christe.
Tu patris sempiternus, Tu Patris et Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 
nonhorruisti virginis uterum.

Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti
credentibus regna coelorum.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti.

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.

Judex crederis esse venturus.

Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.

U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.
Tot U roepen alle engelen, tot U de 
hemelen en alle machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafi jnen 
die zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der 
hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid.
U looft het roemvol koor der apostelen,
U het lofwaardig getal der profeten,
U looft de blanke stoet der martelaren.
U prijst de heilige Kerk over heel de 
aarde:
U, Vader, onmetelijk in majesteit;
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en 
hoog verheven;
U, Heilige Geest, de Vertrooster.

Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te brengen
geen vrees hebt gehad voor de schoot 
van de Maagd.
Gij die de prikkel van de dood hebt 
overwonnen en voor de gelovigen het 
hemels rijk hebt geopend.
U dan smeken wij: kom uw dienaars te 
hulp, die Gij door uw Kostbaar Bloed 
hebt gered;
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie 
van de Vader.
Gij zult als rechter komen, zoals wij 
geloven.

9
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III
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria 
numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine et 
benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in 
aeternum.
Per singulos dies benedicimus te;
Et laudamus nomen tuum in saeculum. 
In saeculum saeculi.

IV
Dignare, Domine die isto sine peccato 
nos custodire.
Miserere nostri, Domine.
Fiat misericordia tua, Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in 
aeternum.
Benedicamus Patrem, et Filium, cum 
Sancto Spiritu.
Alleluja! Laudemus et superexaltemus 
eum in saecula.

O divnyj obraz Bozjestva,
Garmonij tsjistoe iskoesstvo!
Tebe prinosim droezjno my
Chvaloe vostorzjennogo tsjoevstva.

Ty zjizni svetlaja metsjta,
Ty prazdnik, ty otdochnovene,
Kak dar prinosisj ljoedjam ty
Svoi volsjebnye videnja.

Laat ons geteld worden onder uw heiligen 
in de eeuwige heerlijkheid.
Red, Heer, red uw volk en zegen uw 
erfdeel,
hoed hen, en draag hen voor immer.
U willen wij prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.
Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag 
voor de zonde.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U 
over ons.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over 
ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid. 
Laten wij zegenen de Vader, Zoon en 
Heilige Geest.
Alleluja! Laten wij Hem loven en hoog 
prijzen in eeuwigheid. 

MEZZOSOPRAAN:

O prachtig beeld van de Godheid,
Harmonie is de ware kunst!
Samen prijzen wij jou met vreugde.

TENOR:

Je bent een levenslange droom,
Je bent een feestdag, je bent de rust,
Als een geschenk breng je mensen je 
magische visioenen!

10

Skrjabin Eerste symfonie, laatste deel
tekst: Alexander Skrjabin
transliteratie en vertaling uit het Russisch: Martine Mussies



V tot mratsjnyj i cholodnyj tsjas,
Kogda doesja polna smjatenja,
V tebe nachodit tsjelovek
Zjivoejoe radost oetesjenja.

Ty sily, pavsjie v borbe,
Tsjoedesno k zjizni prizyvaesj,

V oeme oestalom i bolnom
Ty myslej novyj stroj rozjdaesj.

Ty tsjoevstv bezbrezjnyj okean
Rozjdaesj v serdtse voschisjtsjonnom,
I loetsjsjich pesnej pesn pojot,
Tvoj zjrets, tobojoe vdochnovljonnyj.

Tsarit vsevlastno na zemle
Tvoj doech, svobodnyj i mogoetsjij,
Toboj podnjatyj tsjelovek
Sversjaet slavno podvig loetsjsjij.
Pridite, vse narody mira,

Iskoesstvoe slavoe vospojom!

Slava iskoesstvoe, voveki slava!

MEZZOSOPRAAN EN TENOR:

In dat sombere en koude uur,
Wanneer de ziel vol verwarring is
Vindt de mens in jou een levende vreugde 
van troost.

MEZZOSOPRAAN:

Jij bent zo sterk, dat wanneer ik het 
gevecht verlies, 
jij me wonderbaarlijk genoeg weer kracht 
geeft.
Is de geest moe en ziek, dan worden door 
jou weer nieuwe ideeën geboren. 

TENOR:

Een eindeloze oceaan van emoties,
Wordt geboren in het verrukte hart,
En zingt de mooiste van alle liederen,
Je priester wordt door jou geïnspireerd.

MEZZOSOPRAAN EN TENOR:

Koning van alle aardse machten,
Je ziel is vrij en krachtig,
Jij hebt de mens verheven,
De beste glorieuze prestatie.
Kom tezamen, alle volkeren van de 
wereld,
Laat ons zingen voor de kunst!

KOOR:

Glorie aan kunst voor altijd, glorie!

11



12 Tomáš Netopil, dirigent
Tomáš Netopil is vaste gastdirigent van 
het Tsjechisch Filharmonisch Orkest en 
‘Artist in Residence’ van het Dvořák 
Festival in Praag. Dit seizoen dirigeerde 
hij daar de Essener Philharmoniker en 
sloot hij het festival af met Dvořáks Te 
Deum door de Wiener Symphoniker. Dit 
seizoen is hij op pad met het Tsjechisch 
Filharmonisch Orkest naar Zwitserland, 
Engeland en Ierland. Verder vermeldt zijn 
agenda een nieuwe productie van Webers 
Der Freischütz in de Weense Staatsopera 
en zijn Falstaff -debuut bij de Vlaamse 
Opera. Als muziekdirecteur van het Aalto 
Theater en Philharmonie Essen dirigeer-
de Tomáš Netopil vorig seizoen Le nozze 
di Figaro, Der Rosenkavalier, Elektra en La 
clemenza di Tito. Netopil maakte zijn 
debuut bij de Sächsische Staatsoper 
Dresden in 2008 en is er sindsdien 
regelmatig te gast geweest, onlangs met 
Busoni's Doktor Faust. Van 2008 tot 2012 
was Tomáš Netopil muziekdirecteur van 
het Nationaal Theater van Praag en het 
Staatstheater. Hij dirigeerde orkesten in 
heel Europa. Tomáš Netopil studeerde 
viool en orkestdirectie in zijn geboorte-
land Tsjechië, en bij Jorma Panula aan de 
Koninklijke Muziekacademie in Stockholm. 

Klaas Stok, koordirigent
Klaas Stok is sinds seizoen 2015-2016 
koorleider van het Groot Omroepkoor. Hij 
was jarenlang als koorleider aan het 
Nederlands Kamerkoor verbonden en 
dirigeerde concertseries met koor muziek 
van de zestiende tot de eenentwintigste 
eeuw, met onder andere wereldpremiè-
res van Kancheli en Kagel. Zijn cd-opname 
'Tehilim', met psalmcomposities uit de 
joodse en christelijke traditie, en zijn cd 
met werken van Kagel kregen een '10' in 
het tijdschrift Luister. Met zijn koor 
Consensus Vocalis gaf hij vele concerten 
in Oost-Nederland en daarbuiten - met 
muziek van Bach, maar ook ander reper-
toire. Dat koor werkt samen met gezel-
schappen als het Orkest van het Oosten 
en de Nederlandse Reisopera, het 
Metropole Orkest, het Radio Filharmo-
nisch Orkest (Kerst concert 2016), Holland 
Baroque en het Combattimento Consort. 
Ook dirigeerde Klaas Stok het Iers 
Nationaal Kamerkoor, het Vlaams Radio-
koor, Cappella Amsterdam, Musica Treize 
(Marseille), Collegium Vocale Gent, 
Chorwerk Ruhr, het SWR Vokalensemble 
Stuttgart - zijn cd 'Des Kaisers Nachtigall' 
won de ECHO Klassik - en het NDR Chor 
Hamburg. Klaas Stok is docent koordirec-
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13tie aan het ArtEZ-conservatorium te 
Zwolle en bovendien werkzaam als 
organist. Als stadsorganist van Zutphen 
bespeelt hij het beroemde Bader-orgel. 
Onlangs werd hij benoemd tot chef-diri-
gent van het NDR Chor in Hamburg, waar 
hij vanaf het seizoen 2018-2019 werk-
zaam zal zijn.

Olesya Golovneva, sopraan
De Russische sopraan Olesya Golovneva 
opende vorig seizoen met haar roldebuut 
als Valentine tegenover Juan Diego 
Flórez in de nieuwe productie van Meyer-
beers Les Huguenots bij de Deutsche 
Oper Berlin. Daarna keerde ze terug naar 
de Opera in Frankfurt voor uitvoeringen 
van La bohème (Mimì) en naar de Deutsche 
Oper am Rhein voor Elisabetta in Verdi’s 
Don Carlo. Verder maakte ze bij de Finse 
Nationale Opera in Helsinki haar debuut 
als Tatjana in een nieuwe productie van 
Jevgeni Onegin, en gaf ze in Amsterdam 
een recital met Sergej Leiferkus. In Berlijn 
was ze voor concertuitvoeringen van 
Tsjaikovski's Iolanta met dirigent Dmitri 
Kitajenko. Olesya Golovneva voltooide 
haar studie in St. Petersburg, en studeer-
de met onderscheiding af in ‘lied en 
oratorium’ bij Robert Holl aan de univer-

siteit van Wenen. Ze is de winnares van 
de Rimski-Korsakov Competitie en het 
Internationaal Vocalisten Concours 
’s-Hertogenbosch.

Maria Kushnir, alt / mezzosopraan
De alt-mezzo Maria Kushnir is een van de 
meest getalenteerde jonge zangers uit 
de voormalige Sovjet-Unie. Op 10 juni 
2016 debuteerde ze als mezzosopraan in 
de cantate Alexander Nevski van Prokof-
jev met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest. Ze werd in 1987 geboren in 
Oekraïne en studeerde eerst af aan het 
conservatorium van Tsjerkasi als pianist in 
2006 en vervolgens aan de Nationale 
Tsjaikovski Muziekacademie in Kiev als 
operazanger in 2014. In 2013 ging ze naar 
de Muziektheater Academie in Kiev, waar 
ze onder meer de rollen van Olga in 
Jevgeni Onegin zong, Orfeo in Orfeo ed 
Euridice, en de gravin in Schoppenvrouw. 
Maria Kushnir wijdt zich graag aan 
‘moderne’ concertmuziek, voor-
al Prokofjev en Sjostakovitsj, en won de 
eerste prijs op de Internationale Muziek-
wedstrijd ‘De kunst van de 21ste eeuw’.

Sergej Semishkur, tenor
Sergej Semishkur werd geboren in Kirov 

(Rusland) en studeerde af 
aan het Glinka Staatsconser-
vatorium van Nizjni-Novgo-
rod. Hij is sinds 2007 solist 
van het Mariinski Theater, 
waar hij in een breed 
repertoire zingt, van Doni-
zetti, Verdi, Puccini, Boro-
din, Moesorgski, Sjostako-
vitsj en Tsjaikovski, maar 
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14 ook Berlioz, Off enbach, Janáček en 
Szymanowski. Daarnaast zong hij in 
opera’s tijdens de Salzburger Festspiele, 
bij de Opera van Warschau, de Deutsche 
Oper Berlin en het Operafestival in 
Savonlinna (Finland). Daarbij zong hij 
onder dirigenten als Mikhail Agrest, 
Philippe Auguin, Plácido Domingo, Valery 
Gergiev, Jan Latham-Koenig, Andris 
Nelsons en Tugan Sokhiev. Zijn concer-
toptredens brachten hem naar New York, 
Edinburgh, Birmingham, Londen en 
München. Tijdens recente seizoenen 
maakte Sergej Semishkur met Valery 
Gergiev en het koor en orkest van het 
Mariinsky Theater een Europese concert-
tournee in de titelrol van Oedipus Rex. 

Markus Butter, bas-bariton
De Oostenrijkse bas-bariton Markus 
Butter opende dit seizoen met de titelrol 
in Jevgeni Onegin bij de Opera van Graz, 
waar hij ook als graaf Almaviva zong in 
een nieuwe productie van Le nozze di 
Figaro. Verder was hij dit seizoen te 
horen als Marcello in La bohème bij de 
Semperoper in Dresden en in een nieuwe 
productie van Der Besuch der alten Dame 
van Gottfried von Einem in Theater an 
der Wien. Sinds 2015/2016 is Markus 

Butter vaste 
gast bij de 
Opera van 
Graz, waar hij 
onder meer 
zong als 
Escamillo in 
Carmen, 
Kurwenal in 
Tristan und 

Isolde en in de titelrol van Il prigioniero 
van Luigi Dallapiccola. In hetzelfde 
seizoen zong hij in Die Zauberfl öte, La 
bohème en Die Passagierin van 
Mieczysław Weinberg bij de Semperoper 
in Dresden, en zong hij in de Johannes-
Passion onder leiding van Thomas 
Hengelbrock. 

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, 

 MARKUS BUTTER



15Charles 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). Inmiddels is 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

Groot Omroepkoor
Met 67 vocalisten is het Groot Omroep-
koor het grootste professionele koor van 
Nederland. Sinds de oprichting in 1945 
brengt het koor een breed repertoire, 
waarbij de grootte van de bezetting 
vanzelfsprekend afhankelijk is van de 
muziek en de visie van de dirigent. Het 
koor is nauw verbonden met de Neder-
landse Publieke Omroep. Het merendeel 
van de concerten vindt plaats in de 
omroepseries in Utrecht (het AVROTROS 
Vrijdagconcert in TivoliVredenburg) en 
Amsterdam (de NTR ZaterdagMatinee en 
Het Zondagochtend Concert in het 
Koninklijk Concertgebouw), dikwijls in 
samenwerking met het Radio Filharmo-
nisch Orkest, maar ook a cappella. Het 
repertoire in deze series strekt zich uit 
van klassiek tot hedendaags, met op-
drachtwerken van Nederlandse compo-
nisten als Jeths, Manneke, Momotenko, 
Kortekaas, De Raaff , Roukens, Simons, 
Wagemans en Zuidam, en premières van 
buitenlandse componisten onder wie 
Adams, Glanert, Goebaidoelina, Henze, 
Kancheli, MacMillan, Widmann en Whita-
cre. Op het programma staan daarnaast 
inmiddels ‘klassieke’ twintigste-eeuwse 
werken, opera en het romantische 
muziek. Het Groot Omroepkoor wordt 

www.radiofilharmonischorkest.nl


16 bovendien met enige regelmaat uitgeno-
digd door Het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en de Berliner Philharmoniker.
Op cd’s schittert het Groot Omroepkoor 
in een breed repertoire, met opnamen 
van onder meer MacMillan (Sun Dogs, St. 
Luke Passion, Magnifi cat), Ravel (Daphnis 
et Chloé met Yannick Nézet-Séguin), 
Hartmann (Simplicius Simplicissimus), 
Mozart, Rachmaninov (Vespers), Mahler, 
Beethoven, Jeths, Van Gilse (Eine Lebens-
messe), Wagner (Lohengrin met Sir Mark 
Elder) en Kurtág (de complete koormuziek 
met Reinbert de Leeuw). Jaarlijks organi-
seert het Groot Omroepkoor het Groot 
Meezingconcert: heuse happenings 
(voorafgegaan door workshops) die open-
staan voor iedereen die van zingen houdt.

De eerste offi  ciële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent van het koor. Sinds 1 maart 
2015 is Klaas Stok koorleider van het 
Groot Omroepkoor. Michael Gläser is 
vaste gastdirigent sinds september 2010. 
In september 2018 treedt Peter Dijkstra 
aan als eerste gastdirigent van het Groot 
Omroepkoor. In september 2017 ontving 
het Groot Omroepkoor – samen met het 
Radio Filharmonisch Orkest – de Concert-
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profi el van de Amsterdamse concertzaal.

➜ WWW.GROOTOMROEPKOOR.NL
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KOORLEIDER 
Klaas Stok
VASTE GASTDIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Heleen Meijer
Tanja Obalski
Judith Petra
Annette de Rozario
Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Ans van Dam
Eline Harbers
Anneke Leenman
Marga Melerna
Chantal Nijsingh
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Alan Belk
Kevin Doss
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan Willem Schaafsma
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
John Vredeveldt

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geff en
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Pieter Hendriks
Daniël Hermán Mostert
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries

www.grootomroepkoor.nl
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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
Elisabeth Perry 
Fred Gaasterland
Alexander Baev
Alberto Facanha Johnson
Josje ter Haar
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Anna Korpalska
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Theo Ploeger
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Iina Laasio

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Annemarie van Helderen
Ingrid van Leeuwen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Arwen van der Burg
Ruben Sanderse

CELLO
Eveline Kraayenhof
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Ketevan Roinishvili

CONTRABAS
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Carla Meijers
Maike Grobbenhaar (+ piccolo)

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters

ALTHOBO
Marjolein Koning

KLARINET
Frank van den Brink
Diede Brantjes
Sergio Hamerslag (+ basklarinet)

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs

HOORN
Fréderick Franssen
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Martijn Appelo

TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Marijn Migchielsen

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney
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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? 

www.avrotros.nl/vrijdagconcert
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nzaterdag (!) 26 mei 2018, 20.15 uur

TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Wisse 19.30 uur
SERIE BERNSTEIN

West Side Story 
(fi lmconcert)

Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffi  gan dirigent

Bernstein West Side Story, compleet 
(met fi lm)

vrijdag 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



PROGRAMMERING

Astrid in ’t Veld
PRODUCTIE

Manon Tuynman, René Meulen-
berg en Anneke Peerik 
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

Siebe Riedstra
REDACTIE PROGRAMMABOEK 
Clemens Romijn
VORMGEVING

Dorine Verharen 
EINDREDACTIE

Onno Schoonderwoerd
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zaterdag 12 mei 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Bruckner en het orgel

Radio Filharmonisch Orkest
David Zinman dirigent
Leo van Doeselaar orgel

Welmers Memories III (opdrachtwerk 
NTR ZaterdagMatinee, met fi nanciële 
ondersteuning van het Fonds Podium-
kunsten - wereldpremière)
Bruckner Achtste symfonie

zaterdag 26 mei 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Muzikale maskers

Britten Sinfonia
Thomas Adès dirigent

Steven Isserlis cello
Nicolas Hodges piano

Prokofjev Eerste symfonie 'Klassieke'
Stravinsky Eerste & Tweede suite voor 
klein orkest
Adès Lieux retrouvés (Nederlandse 
première)
Barry Pianoconcert (Nederlandse 
première)
Adès Three studies from Couperin 
(Nederlandse première)
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