
vrijdag 12 oktober 2018, 20.15 uur
inleiding Kees Arntzen 19.30 uur

Pianoconcert voor Clara

Radio Filharmonisch Orkest
Markus Stenz dirigent
Lars Vogt piano

Robert Schumann 1810-1856
Pianoconcert in a opus 54 1845

• Allegro aff ettuoso-Andante espressivo-Allegro 
• Intermezzo: Andantino grazioso
• Allegro vivace 

PAUZE

Anton Bruckner 1824-1896
Achtste symfonie in c 1884-1890
versie Leopold Nowak

• Allegro moderato 
• Scherzo: Allegro moderato 
• Adagio: Feierlich langsam, 
  doch nicht schleppend 

• Finale: Feierlich, nicht schnell 

Liefde | Muzikale Meesterwerken | AVROTROS Klassiek I 
AVROTROS Klassiek II | AVROTROS Vocaal 
Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor 

EEN BIJZONDER CONCERT VOND PLAATS IN GEBOUW K & W IN UTRECHT OP 26 NOVEMBER 1853, MET DE RHEINISCHE SYMFONIE 

VAN SCHUMANN, HET CONCERT ALLEGRO VOOR PIANO EN ORKEST OPUS 123 DAT HIER ZIJN PREMIÈRE BELEEFDE MET CLARA AAN 

DE PIANO EN ROBERT DIRIGEREND UIT HET MANUSCRIPT. DE PERS: 'NEDERLANDERS, DRIEWERF GELUK! EEN IN HET BUITENLAND 

AAN BEDEN VROUW, CLARA SCHUMANN, EEN HOGE PRIESTERES VAN DE KUNST, EEN WARE VERTEGENWOORDIGSTER VAN BACH, MO

ZART, BEET HOVEN, HUMMEL, CHOPIN EN SCHUMANN IS ONDER U!'



Live-uitzending
Alle luisteraars kunnen 
volop genieten van de 
muziek als mobiele 
telefoons, horloges en 
gehoorapparaten geen 
geluid maken. Presentatie 
voor Radio 4 vanuit de 
zaal door Mark Brouwers. 

➜ WWW.NPORADIO4.NL

Het nieuwe seizoen: Liefde
Zoals u van ons gewend bent, bestaat het AVROTROS 
Vrijdagconcert uit verschillende deelseries, met voor ieder 
wat wils. Een substantieel deel van de geprogrammeerde 
werken is geïnspireerd door liefde, in vele uitingsvormen. 
Dit concert refereert aan het thema via het Pianoconcert 
van Robert Schumann. Geen kost voor virtuozen en 
klavierleeuwen, maar een vrije fantasie die doet denken 
aan kamermuziek. Het gebruikelijke gevecht tussen piano 
en orkest heeft hier plaats gemaakt voor democratie in 
tonen, voor subtiele poëzie. Zijn vrouw Clara speelde 
het voor het eerst in lichtvoetig Wenen en was verdrie-
tig om de lauwheid van de luisteraars. Robert kalmeer-
de haar: ‘over tien jaar zal het allemaal anders zijn.’

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

 

Dit concert is deels te 
volgen via de Wolfgang 
app. Met deze app krijgt 
het publiek in de zaal 
toelichting op Bruckners 
Achtste symfonie via de 
eigen smartphone, zodat 
de concertbeleving wordt 
vergroot. Terwijl de musici 
spelen, biedt deze app 
uitleg en verhaal over wat 
er op dat moment in de 
muziek te horen is. 
Gratis te downloaden in de 
App Store en Google Store.

➜ WWW.WOLFGANGAPP.NL

Hart & Ziel Lijst 
Kom op vrijdag 19 oktober 
naar het NPO Radio 4 Hart 
& Ziel Festival in Tivoli-
Vredenburg en dompel je 
onder in de mooiste 
klassieke muziek. Die dag 
wordt de uitzendweek van 
de jaarlijkse NPO Radio 4 
Hart & Ziel Lijst feestelijk 
afgesloten. Centraal staan 
300 klassieke muziek-
stukken die luisteraars het 

meest raken, inspireren of 
energie geven in het dage-
lijks leven. De gehele dag 
zijn er optredens, muzi-
kale activiteiten voor jong 
en oud en een lunch -
concert. Ontmoet je 
favoriete Radio 4-presen-
tatoren. Neem deel aan 
workshops, bezoek 
lezingen of neem een 
kijkje bij de live radio-

uitzending. Wees welkom 
bij het feestelijk slot-
concert om 20.15 uur door 
het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Groot 
Omroepkoor en chef-
dirigent Markus Stenz.

➜ WWW.RADIO4.NL/
 HARTENZIEL

www.wolfgangapp.nl
www.nporadio4.nl
www.radio4.nl/hartenziel
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Als het aan Robert Schumann had gelegen was zijn enige Piano-
concert er waarschijnlijk nooit gekomen. In de periode 1830-1840 
schreef hij dan wel het ene solowerk voor klavier na het andere, 
maar hij voelde zich uitgesproken ongemakkelijk bij de gedachte 
zich te moeten verdiepen in de combinatie van piano met orkest. 
Maar met de gevierde pianiste Clara Wieck als zijn echtgenote viel 
daaraan voor hem niet te ontkomen. 

De aanvankelijke aarzeling van de componist hing samen met zijn 
aversie tegen het type pianoconcert dat in die tijd in zwang was, 
namelijk geheel gericht op uiterlijke virtuositeit van de solist, 
waarbij het orkest er een beetje bij hing. In een artikel van zijn 
hand, gepubliceerd in het Neue Zeitschrift für Musik, lezen we: 
“We moeten op het genie wachten dat ons een nieuwe, meer 
briljante manier toont hoe een orkest en een piano kunnen worden 
gecombineerd en hoe de solist (…) de rijkdom van zijn instrument 
ontvouwt, terwijl het orkest, niet langer een toeschouwer, daarbij 
in al zijn veelzijdige facetten betrokken wordt”. Dat dit genie 
Robert Schumann zelf zou zijn wist hij toen vermoedelijk nog niet. 
Er was iemand met zachte overredingskracht voor nodig om hem 
over zijn schroom heen te helpen. Iemand als Clara Wieck. Dat zij 
de solopartij zou spelen moet de doorslag hebben gegeven. 
Nieuw en anders, dat is wel het minste wat over Schumanns in 
1845 voltooide Pianoconcert in a valt te zeggen. Toen hij er aan 

Pianoconcert voor Clara

Er was iemand met zachte overredingskracht voor nodig 
om Schumann over zijn schroom heen te helpen. Iemand 
als Clara Wieck. Dat zij de solopartij zou spelen moet de 
doorslag hebben gegeven. 



44 werkte schreef hij aan Clara: “Mijn concert is een compromis 
tussen een symfonie, een concert en een grote sonate.” Het waren 
meteen al de openingsmaten – de solist valt met de deur in huis 
– waarbij het publiek destijds opveerde, ook al was Schumann niet 
de eerste die iets dergelijks had gedaan (zie Beethovens Vierde 
pianoconcert). Treff end na de robuuste openingsmaten is de 
intieme verstandhouding tussen pianist en orkest. Hun innige 
verstrengeling krijgt extra glans door de helderheid van de orkes-
trale textuur, mede dankzij de solistische bijdragen van vooral de 
houtblazers.

De onderlinge contrastwerking van de thema’s, 
waaraan we bij Mozart en Beethoven gewend zijn, is 
hier beperkt. Er is juist sprake van een sterke themati-
sche samenhang. Dit geldt ook voor de cadens van het 
eerste deel, die organisch binnen het geheel past. De 
aanwijzing ‘allegro aff ettuoso’ boven dit deel maakt 
duidelijk dat de luisteraar geen bravoure-compositie te 
wachten staat. Schumann moet hebben begrepen dat 
het onverstandig zou zijn op de uitgesponnen lyriek 
van het openings-allegro een langzaam middendeel te 
laten volgen. In plaats daarvan schreef hij een luchtig 
‘Intermezzo: Andantino grazioso’. In de fi nale wordt de 
samenhang binnen dit concert nogmaals versterkt 
doordat het materiaal duidelijk is afgeleid van het 
hoofdthema van het openingsdeel. 

Bruckners Achtste
“Halleluja. Eindelijk is hier de Achtste symfonie” schreef Anton 
Bruckner opgelucht in een brief die hij in juli 1887 naar de dirigent 
Hermann Levi stuurde, samen met een partituur van het werk. Het 
‘halleluja’ was helaas van korte duur. Hoe teleurgesteld en verbitterd 
was de 63-jarige componist toen hij vernam dat zijn nieuwe 
symfonie, zijn omvangrijkste en meest ambitieuze, was afgekeurd 
door uitgerekend degene die hij altijd als zijn mentor en mede-
stander had beschouwd. 
Levi behoorde tot het handjevol gerespecteerde musici dat de 
onhandige, schuwe componist al in een vroeg stadium naar waarde 
wist te schatten. Bruckner was de om zijn Wagner-interpretaties 
bewonderde maestro mateloos dankbaar voor de door hem in 
1885 geleide succesvolle uitvoeringen van zijn Zevende symfonie. 

ROBERT SCHUMANN IN 1839
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Het was dan ook wederom Levi op wie hij zijn hoop had gevestigd 
toen zijn volgende symfonie in zijn geest opdoemde. Een werk dat 
grotendeels in pais en vree ontstond in het schilderachtige Steyr, 
een stadje in centraal-Oostenrijk waar Bruckner een rustig onder-
komen had gevonden in een pastorie als gast van een bevriende 
geestelijke. 

Principes
Wat verklaart Levi’s negatieve reactie op de nieuwe partituur? 
Zeker nadat hij enkele jaren eerder Bruckners Zevende met zoveel 
geestdrift had uitgevoerd. Er is wel gesuggereerd dat Levi, nota 
bene wagneriaan pur sang, langzamerhand het gevoel bekroop dat 
Bruckner zich te veel liet meeslepen door de uitvinder van de 
Gesamtkunst. In die tijd was de controverse Wagner versus Brahms 
– beiden voorzien van een forse aanhang – nog in volle gang. Had 
Bruckner in zijn late muziek “de esthetische principes van de 
symfonie verraden”, zoals zijn eeuwige tegenstander Eduard 
Hanslick het verwoordde? ‘Verraad’ of niet, zeker in de Achtste 
symfonie is het een opmerkelijk huwelijk: de vaak hymnische, 
plechtige muzikale stromen van Bruckner in combinatie met het 
idioom van de meester van Bayreuth waarin melodieën zich 
bewegen als kronkelende lianen. 
Al was Hermann Levi’s aanvankelijke reactie negatief, hij liet wel 
doorschemeren dat hij, wanneer de partituur op diverse punten 
gereviseerd zou worden, er nog eens naar zou kijken. Zo kon het 
gebeuren dat een compositie die later bekend zou worden als een 
toonbeeld van kracht en onverzettelijkheid pas drie jaar later haar 
in de ogen van de componist defi nitieve vorm kreeg (waarna 
musicologen en dirigenten in het streven naar de ‘ultieme Bruckner’ 
alsnog elementen uit verschillende versies aan elkaar plakten en 
sommigen daarvan nog steeds niet genoeg krijgen). In die periode, 
waarin de onzekere Bruckner ook enkele andere reeds bestaande 
stukken opnieuw ter hand nam, veranderde hij in de Achtste onder 
meer de houtblazersbezetting van tweevoudig naar drievoudig 
met als doel een betere balans te verkrijgen. 

Liet Bruckner zich te veel meeslepen door Wagners 
muziek? Verklaart dat Levi's negatieve reactie?

ANTON BRUCKNER 



6 Rijkdom
Velen hebben hem daarin gelijk gegeven. Meer dan in zijn vorige 
symfonieën heeft Bruckner hier aandacht geschonken aan het 
klankkoloriet, waarbij de door hoornisten bespeelde Wagner-tuba’s 
extra rijkdom in de diepte geven. De Achtste is ook Bruckners 
enige symfonie waarin harpen voorkomen (‘drie indien mogelijk’, 
noteerde hij voorzichtig). Zij dragen vooral bij aan het serene 
karakter van het lang uitgesponnen Adagio. Bovendien compo-
neerde Bruckner voor het tweede deel een geheel nieuw Trio, 
uitgesproken mild en romantisch van karakter en daardoor sterk 
contrasterend met de fl ankerende delen van het Scherzo.

In het laatste deel vloeien uiteindelijk triomf en verhevenheid 
samen als in geen andere negentiende-eeuwse symfonische fi nale. 
De bekende typering “als galopperende kozakken” voor het begin 
van dit deel is van de componist zelf. In de Bruckner-literatuur zijn 
dergelijke buitenmuzikale associaties buitengewoon schaars. 
Immers, het oeuvre van deze componist wordt gezien als een 
toonbeeld van muziek om de muziek, dus los van de in de roman-
tiek zo rijk aanwezige poëtische metaforen of andere programma-
tische waarnemingen (als we in zijn geval de grote rol van de 
religie even buiten beschouwing laten). Toch noemde Bruckner in 
een brief aan dirigent Felix Weingartner het signaal van de trom-
petten en hoorns tegen het einde van het eerste deel (ff f) van zijn 
Achtste symfonie “een aankondiging van de dood”. Ook zag hij in 
het Scherzo fi guren uit Oostenrijkse volksverhalen rondspringen, 
waaronder een lokale Tijl Uilenspiegel. Waarbij wel dient te wor-
den aangetekend dat deze typeringen, opgetekend uit de mond 
van de componist, voor zover bekend pas gingen circuleren nadat 
de muziek gedrukt en wel op de lessenaars van diverse orkesten 
lag.

Aad van der Ven

De Achtste is ook Bruckners enige symfonie waarin 
harpen voorkomen (‘drie indien mogelijk’, noteerde hij 
voorzichtig).



7Markus Stenz, dirigent
Sinds het seizoen 2012-2013 is Markus 
Stenz chef-dirigent van het Radio Filhar-
monisch Orkest. Markus Stenz geniet een 
bijzondere reputatie als vertolker van 
eigentijds symfonisch en muziekdrama-
tisch repertoire. Hij wordt beschouwd als 
een belangrijk pleitbezorger van de 
muziek van Hans Werner Henze, van wie 
hij diverse opera's in première bracht. 
Stenz staat tevens hoog aangeschreven 
in uitvoeringen van werken uit de klas-
sieke en romantische periode: Beetho-
ven, Bruckner en met name Mahler en 
Wagner. Voorts is hij een groot operadiri-
gent met vele internationale engagemen-
ten. Tenslotte heeft Stenz de afgelopen 
jaren blijk gegeven van grote betrokken-
heid bij het gebruik van nieuwe media. 
Markus Stenz was voorheen chef-dirigent 
van de Keulse opera en van het Gürze-
nich-Orchester in Keulen, chef-dirigent en 
artistiek directeur van het Melbourne 

Symphony Orchestra, principal conductor 
van London Sinfonietta en artistiek 
directeur van het Montepulciano Festival. 
Als gastdirigent leidde hij orkesten in 
Europa en de Verenigde Staten, zoals de 
Berliner Philharmoniker, de Münchner 
Philharmoniker, het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, het Gewand-
hausorchester Leipzig, het Tonhalle 
Orchester Zürich, het BBC Symphony 
Orchestra, het Hallé Orchestra, het 
Chicago Symphony Orchestra en de Los 
Angeles Philharmonic. Zijn grote betrok-
kenheid bij de moderne muziek leidde tot 
een vaste relatie met Ensemble intercon-
temporain.
Daarnaast heeft Markus Stenz een 
internationale reputatie als operadiri-
gent. Hij leidde voorstellingen bij de 
English National Opera, Los Angeles 
Opera, San Francisco Opera en Glynde-
bourne Festival Opera. Hij dirigeerde in 
Keulen de volledige ‘Ring’ van Wagner en 
leidde de wereldpremière van Caligula 
van Detlev Glanert. Markus Stenz is 
regelmatig te gast bij het Koninklijk 
Concertgebouworkest. In 2007 maakte hij 
opnames van hedendaags repertoire die 
als eerste in de reeks Horizon werden 
uitgebracht op RCO Live. 
Markus Stenz werkte voor het eerst 
samen met het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor in april 
2002. In de ZaterdagMatinee dirigeerde 
hij de Nederlandse première van de 
opera The Bassarids van Hans Werner 
Henze. Hij werd teruggevraagd voor de 
uitvoering van de suite The Tempest van 
Thomas Adès en Earth Dances van Harrison 
Birtwistle (juni 2006), de Sankt-Bach-
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8 Passion van Mauricio Kagel (december 
2008) en de integrale versie van de opera 
The Tempest (mei 2009). Stenz dirigeerde 
de afgelopen seizoenen het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor onder meer in de Neder-
landse première van Walter Braunfels’ 
Te Deum, Henze’s L’Upupa und der 
Triumph der Sohnesliebe en Mahlers Das 
klagende Lied.

Lars Vogt, piano
De Duitse pianist/dirigent Lars Vogt 
begon dit seizoen met de terugkeer naar 
de Leeds International Piano Competition 
waar hij zich in 1990 in de kijker speelde 
als tweede-prijswinnaar; nu verscheen hij 
er als jurylid. De laatste jaren treedt hij 
ook veelvuldig op als dirigent. In 2015 
werd hij chef-dirigent van Royal Northern 
Sinfonia. Als pianist trad hij in seizoen 
2017-2018 op met het Orchestre de Paris 

en Daniel Harding, het Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, het Ge-
wandhausorchester Leipzig, de NDR 
Radiophilharmonie Hannover en het 
Gürzenich-Orchester Köln. Met het 
Sinfonie Orchester Berlin en Vladimir 
Jurowski speelde hij Bergs Kammerkon-
zert. Eerder soleerde hij in de First Night 
van de BBC Proms (2015), met Het 
Koninklijk Concertgebouworkest, het 
New York Philharmonic, de Wiener 
Philharmoniker, het London Philharmonic 
en het London Symphony Orchestra en 
was in seizoen 2003/2004 de eerste 
‘pianist in residence’ in de geschiedenis 
van de Berliner Philharmoniker. In 1998 
richtte hij zijn eigen kamermuziekfestival 
‘Spannungen’ op in Heimbach bij Keulen, 
en trad op met musici als Christian en 
Tanja Tetzlaff , Thomas Quasthoff , Ian 
Bostridge en Julian Prégardien en met 
acteur Klaus-Maria Brandauer en cabare-
tier Konrad Beikircher. Met de oprichting 
van het educatieve programma ‘Rhap-
sody in School’ brengt hij op scholen in 
Duitsland en Oostenrijk kinderen in 
contact met collega’s van wereldfaam. In 
2013 volgde hij zijn vriend en vroegere 
docent Karl-Heinz Kämmerling op als 
pianodocent aan het Conservatorium van 
Hannover. 

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, op-
gericht in 1945, is een onmisbare schakel 
in het Nederlandse muziekleven. Behalve 
het grote symfonische repertoire speelt 
het orkest, meer dan welk ander Neder-
lands symfonieorkest, muziek van dit 
moment. Het betreft vaak premières van 
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9werk dat in opdracht van de omroepseries 
NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS 
Vrijdagconcert wordt geschreven. Ver-
nieuwende concertideeën als Pieces of 
Tomorrow en Out of the Blue bereiken 
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitgezon-
den op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
Orkest optreedt voor een live-publiek dat 
vele tientallen malen groter is dan een 
concertzaal ooit zou kunnen herbergen.
Het orkest wordt sinds 2012 geleid door 
chef-dirigent Markus Stenz. Hij heeft 
illustere voorgangers als Bernard Haitink 
(beschermheer), Jean Fournet, Hans 
Vonk, Edo de Waart (eredirigent) en Jaap 
van Zweden (honorary chief conductor). 
Het orkest werkte bovendien samen met 
gastdirigenten als Leopold Stokowski, 
Kirill Kondrashin, Antal Doráti, Charles 
Dutoit, Valery Gergiev, Mariss Jansons, 
Michael Tilson Thomas, Gennady Rozh-
destvensky, Peter Eötvös, John Adams, 
Christoph Eschenbach, Vasily Petrenko, 
Vladimir Jurowski en Pablo Heras-Casado.
Vanaf 1 september 2019 neemt de 
Amerikaanse Karina Canellakis het stokje 
van Markus Stenz over. Zij is daarmee de 
eerste vrouwelijke chef-dirigent van een 
Nederlands symfonieorkest. De Ameri-
kaan James Gaffi  gan, vaste gastdirigent 
sinds 2011, tekende bij tot en met 
seizoen 2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor het 
Nederlandse muziekleven, in 2017 de 
Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).

➜ WWW.RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

Wordt u ook vriend van het Radio Filhar-
monisch Orkest? Zie 

➜ WWW.RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/
 VRIENDEN-VAN-HET-RFO

“Ondanks de formidabele vocale presta-
ties in deze NTR ZaterdagMatinee was 
het toch vooral ook de extreme virtuosi-
teit van het orkest die indruk maakte. 
Virtuositeit die je nu eens kon zien. 
Elektra onderga je altijd in een operathe-
ater, waar de musici verscholen zitten in 
de orkestbak. Bij deze unieke concertante 
uitvoering waaierde het Radio Filharmo-
nisch Orkest in monsterformatie uit over 
het podium en kon je zien tegen hoeveel 
orkestraal geweld de zangers eigenlijk 
moesten opboksen.”
  – Peter van der Lint, Trouw, 4 juni 
 2018, over Strauss’ Elektra (NTR 
 ZaterdagMatinee).

www.radiofilharmonischorkest.nl
www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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tBESCHERMHEER
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
Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Elisabeth Perry
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland 
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Alberto Facanha 
Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Anna Korpalska
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers

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

ALTVIOOL
Hannah Strijbos
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Erik Krosenbrink
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnen-
burg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Anna Magdalena den 
Herder
Annemieke Huls

CELLO
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Marjolein Meijer

CONTRABAS
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Boris Oostendorp
Aristotelis Potamianos

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Carla Meijers

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Marjolein Koning (+ 
althobo)

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes

FAGOT
Hajime Konoe
Birgit Strahl
Desirée van Vliet (+ 
contrafagot)

HOORN 
Annelies van Nuff elen 
Joost van der Elst 
Sander van Dijk
Fréderick Franssen
Lies Molenaar

HOORN WAGNERTUBA 
Petra Botma-Zijlstra 
Laurens Otto
Rebecca Grannetia
Toine Martens

TROMPET
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Arno Schipdam
Frank Kramer

BASTROMBONE
Victor Belmonte Albert

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Vincent Cox
Esther Doornink
René Oussoren

HARP
Ellen Versney
Saskia Rekké
Marianne Smit
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vrijdag 19 oktober 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Sebastiaan van Eck 19.30 uur

NPO Radio 4 
Hart & Ziel Concert

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Markus Stenz dirigent
Niek Baar viool (Massenet)

Ravel Lever du jour uit Daphnis et Chloë
Mozart Dies irea en Lacrimosa uit het 
Requiem
Massenet Méditation uit Thais
Rachmaninov Vespers, deel 3 en 8
Dvořák Allegro con fuoco uit Symfonie 
nr. 9 'Uit de Nieuwe Wereld'
Rouckens Chase
Brahms Selig sind die da Leid tragen uit 
Ein deutsches Requiem
Mahler Adagietto uit Symfonie nr. 5
Bach Badinerie uit Orkestsuite nr. 2
Elgar Nimrod uit Enigma-variaties
Verdi Va pensiero uit Nabucco

zaterdag 13 oktober, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
WWW.ZATERDAGMATINEE.NL

Nederlandse Bachvereniging: 
een ‘keizerlijk’ 
componiste

Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato viool en leiding

Angiolo, Sara: Elsa Benoit sopraan
Isacco: Luigi Schifano countertenor
Abramo: Emiliano Gonzalez Toro tenor

De Rossi Il sacrifi zio di Abramo 
(Nederlandse première)


