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Dopo la vittoria 1996/1998
voor koor a cappella
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Zoltán Kodály 1882-1967
Laudes organi 1966
voor koor en orgel
Inleiding
Audi chorum 
Musice! milites 
Gravis chorus 
Nunc per voces 
Tali modulo 
Huius artis 
Fiat amen

pauze

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

vervolg op p.3



Na het concert 
Na het concert is er gelegenheid een 
drankje te nuttigen in de kerk.

Live-uitzending en webcast
Presentatie voor Radio 4 door Mark 
Brouwers. Het concert is ook te volgen via 
de webcast op de site van NPO Radio 4.

➜ www.nporadio4.nl

Concert Noa Wildschut & Friends verplaatst naar Grote Zaal

Vanwege de overweldigende belangstelling voor het optreden van Noa Wildschut & 
Friends in het Vrijdag concert van 7 december 2018 is het concert verplaatst van 
Hertz naar de Grote Zaal. Daardoor kunt u nu nog weer kaarten bestellen.
 Ook de inleiding door Huib Ramaer om 19.30 uur is in de Grote Zaal. Aanvang 
concert: 20.15 uur.

Noa Wildschut viool
Alexander Warenberg cello, Elisabeth Brauss piano

Schubert Pianotrio nr. 1
Franck Sonate voor viool en piano
Sjostakovitsj Pianotrio nr. 1
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3Arvo Pärt
Which was the Son of... 2000
voor koor a cappella

Krzysztof Penderecki *1933
Agnus Dei 1981
voor koor en orgel

György Kurtág *1926
uit Játékok (Spelen) VI 1997
voor orgel
D'ora dara b (voor Dóra Antals verjaardag) 
Versetto: Temptavit Deus Abraham… (apocrief organum)
Versetto: Consurrexit Cain adversus fratrem suum…
Versetto: Dixit Dominus ad Noe: finis universe carnis venit…
Vízözön-szirénák (sirenen van de zondvloed) 
Aprokrif himnusz (apocriefe hymne)

Sergej Rachmaninov 1873-1943
uit Nachtwake (Vigilie) opus 37 1915
deel 4: Svetje tichi
deel 6: Bogoroditse Djevo
voor koor a cappella 
koorsolist: Alan Belk tenor

Alfred Schnittke 1934-1998
uit Concert voor koor 1984-1985
deel 4: Sеj troed, tsjtо nаtsjinаl
voor koor a cappella 

ALFRED SCHNITTKE
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ARVO PÄRT

Groot Omroepkoor  
in de Jacobikerk
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Een van de hoogtepunten in het Vrijdagconcert is het 
jaarlijkse a cappella-optreden van het Groot Omroepkoor 
in de Utrechtse Jacobikerk, ditmaal onder leiding van 
eerste gastdirigent Peter Dijkstra. De zangers richten de 
blik op het oosten, naar de wereld van de orthodoxe 
kerkmuziek en de romantische en moderne na-klanken 
daarvan.

Inspirerende teksten 
De Estse componist Arvo Pärt (1935) schreef zijn 
eerste koorwerk in 1959. Deze jeugdcantate Meje 
Aed (Onze tuin) voor meisjeskoor en orkest en het 
daaropvolgende oratorium Maailma Samm (Wereld-
strijd) uit 1961, worden door Pärt zelden ter sprake 
gebracht, laat staan uitgevoerd door hedendaagse 
koren. Als gelegenheidscomposities uit de Sovjet-tijd 
lijken ze in niets op Pärts latere geestelijke oratoria, 
missen en psalmen. Levendig, opgewekt en positief-

jubelend, zoals het Sovjet-realisme het ook voorschreef, liggen ze 
mijlenver van Pärts Credo, Stabat Mater, Miserere en Te Deum die 
de muziektaal van de componist voorgoed hebben veranderd. 
Jubelende klanken komen ook voor in Dopo la vittoria, maar hier 
plaatst de componist ze in dienst van religieuze vreugde en geeste-
lijk vuur. Zijn ‘kleine cantate’ is een opdrachtwerk van de stad 
Milaan, die in 1997 de zestienhonderdste sterfdag van de heilige 
Ambrosius (339-397) herdacht. Na een lange zoektocht naar 
geschikte teksten, waarbij de hymnes van Ambrosius zelf ook in 
aanmerking kwamen, heeft Pärt vrij onverwacht voor een Russische 
tekst gekozen, die in Milaan natuurlijk in het Italiaans klonk. Het 
verhaal dat zijn aandacht trok, was geschreven door aartsbisschop 
Philaret van Sint-Petersburg in 1902 en gepubliceerd in een 
kerk muziekencyclopedie Historisch overzicht van kerkzangers en 
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NANA FORTE

gezangen. Voor Pärt klonk deze tekst over de doop van de heilige 
Ambrosius door de heilige Augustinus als ‘gedicht in proza’. In 
plaats van een nieuw Te Deum te componeren, besloot hij het geza-
menlijke gezang van de twee kerkvaders op muziek te zetten. Hij 
vond het “fascinerend” om te delen in de vreugde van deze “twee 
giganten van de westerse cultuur en het christendom” en zijn eigen 
muzikale aandeel aan hun jubelend doopgezang toe te voegen. 

Tradities van lofzang
De Sloveense componiste Nana Forte (1981) heeft in haar thuis-
land inmiddels een naam als koorcomponist opgebouwd. Maar ook 
buiten Slovenië klinken haar koorwerken, zoals Libera me voor 
twee gemengde koren dat ze in 2003 nog tijdens haar studie 
componeerde en dat in 2009 het verplichte stuk was in de finale 
van de 5e Internationale Competitie voor Jonge Koorleiders 
Europa Cantat in Ljubljana. Het werd onlangs uitgevoerd door het 
Nederlands Kamerkoor. Nana Forte studeerde in 2005 af aan de 
muziekacademie in Ljubljana en vervolgde haar postdoctorale 
studie aan de Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in 
Dresden en aan de Universität der Künste in Berlijn. Ze schrijft vaak 
voor koren en won vele onderscheidingen, niet vreemd voor een 
componiste die van jongs af aan in koren zong. Nana Forte: “Sinds 
ik me kan herinneren zong ik in een koor. En dat speelde een zeer 
belangrijke rol in mijn muzikale ontwikkeling en opleiding. Daarom 
ben ik blij dat Schnittkes Concert voor koor ook op het programma 
staat, want dit was een grote inspiratie sinds ik er jaren geleden 
voor het eerst naar luisterde. Ik hou van het geluid van veel mense-
lijke stemmen die samen zingen en creëer graag kleurrijke klankpa-
letten met klinkers en medeklinkers, met behulp van verschillende 
woorden uit verschillende talen. Ik hou van het idee om tekst en 
muziek met elkaar te verbinden en ben geboeid door het immense 
vermogen van de menselijke stem om emoties uit te drukken.”

Levendig, opgewekt en positief-jubelend, zoals het 
Sovjet-realisme het ook voorschreef, liggen ze mijlen -
ver van Pärts Credo, Stabat Mater, Miserere en Te Deum 
die de muziektaal van de componist voorgoed hebben 
veranderd. 



6 Met haar Te Deum laudamus sluit zij aan bij de eeuwenoude tradities 
van deze muzikale lofzang. De hymne Te Deum laudamus (Wij loven U, 
O God ) inspireerde talloze componisten, onder wie Lully, Haydn, 
Mozart, Haydn, Bruckner, Verdi en Britten. De plechtige en jubelende 
tekst is bekend sinds het jaar 400 en werd volgens de overlevering 
nog gezongen door Ambrosius, de bisschop van Milaan, samen met 
zijn doopvader de heilige Augustinus. In de sterke en verheven 
hymne prijzen de zangers God en zijn ‘onmetelijke majesteit’. Ze 
richtten zich vervolgens tot Christus de verlosser en smeken om 
genade en ontferming. Opvallend aan de toonzetting van Nana 
Forte zijn de vier koorsolisten, een idee dat werd ingegeven door 
een “onaardse energie in een deel van de tekst. Met de vier 
solostemmen kan ik een parallelle goddelijke dimensie creëren, die 
een aanvulling is op de realiteit die we zien.”

Jubelzang van Zoltán Kodály 
De koormuziek van Zoltán Kodály (1882-1967) neemt een speciale 
plaats in de twintigste-eeuwse koorliteratuur in. Met zijn meer dan 
honderd a cappella-werken doet de Hongaarse componist denken 
aan de toondichters uit de renaissance. Voor Kodály was koormuziek 
een belangrijk middel in zijn educatieve werk, net als pianomuziek 
dat was voor zijn vriend en collega Béla Bartók. Kodály componeerde 
voor vrouwen-, mannen-, kinder- en gemengde koren, zonder en 
met instrumentale begeleiding. Zijn koorcomposities variëren van 
simpele harmonisaties van volksmelodieën in unisono tot poly-
ritmische psalmen, het complexe Te Deum en een complete mis. 
Laudes organi werd Kodály’s laatste voltooide koorwerk, geschreven 
toen hij 83 was. De opdracht kwam van het Amerikaanse gilde van 
organisten, dat bij hem aanklopte voor de bijpassende opluistering 
van de National Convention in Atlanta, Georgia, in 1966. Aan de 
wens voor een prominente rol van het orgel gaf Kodály graag 
gehoor. Zijn fantasie is gebaseerd op de twaalfde-eeuwse sequens 
Audi chorum organicum en heeft zowel een uitgebreide orgel-
inleiding als enkele tussenspelen. Ook het koor krijgt alle ruimte 
om de muziek en haar klankrijkdom met zijn gezang te loven.ZOLTÁN KODÁLY

Opvallend aan de toonzetting van Nana Forte zijn de 
vier koorsolisten, een idee dat werd ingegeven door 
een “onaardse energie in een deel van de tekst".



7Rituele herhalingspatronen
Net als het vorige werk van Arvo Pärt is ook Which was the son of... 
een opdrachtwerk, deze keer van de stad Reykjavik, de culturele 
hoofdstad van Europa in het millenniumjaar. De uitvoering van dit 
koorwerk door het negentigkoppige koor Voices of Europe klonk 
in de Hallgrímskirkja op 26 augustus 2000. De tekst over de stam-
boom van Jezus die niet iedere componist tot de verbeelding 
spreekt, vond Pärt juist een welkome uitdaging. De vrij lange en 
vaak reciterend voorgelezen lijst met de namen uit het Evangelie 
volgens Lucas gaf hem de kans om de bijna “rituele herhalings-
patronen” in zijn muziek door te laten klinken. 

Agnus Dei van eeuwige rust
Krzysztof Penderecki (1933) is een van de 
bekendste componisten uit het hedendaagse 
Poolse muziekleven. Met zijn Psalmen Davids, 
het Poolse Requiem, de Lucas-Passie, het Dies 
irae, Magnificat en Te Deum is hij ook een van 
de meest uitgevoerde componisten van 
eigentijdse geestelijke muziek. Zijn Requiem 
werd tussen 1980 en 1984 in delen gecompo-
neerd en in verschillende samenstellingen 
uitgevoerd. Het Agnus Dei dateert uit 1981, het jaar van het 
overlijden van Penderecki’s vriend, kardinaal Stefan Wyszyński. 
Penderecki schreef het stuk voor de begrafenis binnen enkele 
uren. De eerste uitvoering van het bijna complete Requiem, maar 
nog steeds zonder het Sanctus, werd door Mstislav Rostropovitsj in 
1984 in Stuttgart gedirigeerd. Naar aanleiding van het overlijden 
van deze Russische cellist arrangeerde Penderecki zijn Agnus Dei 
voor acht celli als een hommage. De koorversie heeft dezelfde 
transparante klank en polyfonie die zo typerend is voor Pende-
recki. De steeds groeiende spanning met zijn atonale hoogtepunt 
maakt plaats voor zachtheid van klank, die tot de laatste zucht van 
de woorden ‘eeuwige rust’ door blijft klinken.

KRZYSZTOF PENDERECKI

Het Agnus Dei dateert uit 1981, het jaar van het over-
lijden van Penderecki’s vriend, kardinaal Stefan 
Wyszyński. Penderecki schreef het stuk voor de  
begrafenis binnen enkele uren.



8 Spontaan en vrij
Bij het componeren van zijn cyclus Játékok (Spelen) dacht György 
Kurtág aan een onbezorgd, spontaan en fantasierijk kinderspel. De 
negen delen van zijn Játékok uit 1973-2017 waren aanvankelijk dan 
ook als ongecompliceerde pedagogische stukken bedoeld. Ze 
boden de kans om ook zonder docent verder te komen, mits de 
speler aan zijn kindertijd terug kon denken, en de muziek zo vrij en 
onbezorgd mogelijk zou spelen, zoals in volksmuziek gebruikelijk 
is. Naarmate de componist zijn cyclus met steeds nieuwe werken 
uitbreidde, kregen ze een steeds serieuzere ondertoon. De nieuwe 
delen beantwoordden ook veel meer aan de nieuwe titel van 

Kurtág: Dagboeknotities en persoonlijke berichten. In deel 
6 herinnert de componist bijvoorbeeld aan de uitdagin-
gen die Abraham moest doorstaan (Versetto Temptavit 
Deus Abraham), en hij brengt nogmaals het verhaal van 
Kaïn en Abel (Versetto Consurrexit Cain adversus fratrem 
suum) ter sprake. Met het Versetto Dixit Dominus ad Noe 
refereert de componist aan psalm 110 van David, terwijl 
hij met Apokrif himnusz een nieuwe jubelende hymne 
schreef. In D’ora dara draait het om meer wereldlijke 
vreugde, namelijk de sportieve prestaties van de olympi-
sche waterpoloster Dóra Antal. Zij kreeg dit stuk van 
Kurtág als verjaardags cadeau. 

Terug naar de oude zangtradities
Sergej Rachmaninov (1873-1943) schreef zijn Nachtwake (Vigilie) 
opus 37 in 1915, vijf jaar na zijn Liturgie van de heilige Johannes 
Chrysostomos. Zijn nieuwe compositie verschilde in vele opzichten 
van alles wat hij daarvoor schreef. Het werd een vijftiendelig 
koorwerk bestaande uit Vespers en Metten, met litanieën, waarbij 
negen delen hun oorsprong hadden in de neumatische (niet met 
noten, maar met symbolen genoteerde) ‘znamenny raspev’-zang. 
Niet iedereen wist toen nog hoe de oud-Russische kerkgezangen 
klonken, en welke strenge en rijke sonoriteit achter de harmonieën 
schuilde. Voor het vierde deel van de Nachtwake (Vigilie) koos 
Rachmaninov de traditionele Kiev-melodie van Svetje tichi (Phos 
hilaron in het Grieks). Het betreft een van de oudste nog gezongen 
hymnes uit de derde of vierde eeuw. Het zesde deel is een verhe-
ven Mariagebed (Ave Maria, het Weesgegroet), dat verstilling, rust 
en verwondering uitstraalt.

SERGEJ RACHMANINOV

GYÖRGY KURTÁG
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Woorden uit de grond van het hart 
Volgens Alfred Schnittke, en met hem ook de gelovigen uit vele 
christelijke tradities, hebben de woorden van Gregorius van Narek 
(Grigor Narekatsi, 951-1003) helende krachten. Deze Armeense 
monnik was een religieuze denker, dichter en filosoof, die in de 
stilte van het Narek-klooster aan zijn geestelijke geschriften 
werkte. De complete tekst van zijn Boek der Klaagzangen bestaat 
uit 95 hoofdstukken, en elk hoofdstuk bevat nog drie of vier 
gezangen. Ze beginnen met steeds hetzelfde inleidende woord 
aan God, dat uit het diepst van Gregorius van Nareks hart komt. In 
zijn gesprekken met God uit hij zijn twijfels en hoop. Ook smeekt 
hij namens de gehele mensheid om Gods barmhartigheid en 
vergeving. Deze vorm van een innerlijke monoloog als universeel 
gesprek met God sloot aan bij Schnittkes eigen ideeën over de 
kracht van een uitgesproken gebed. De woorden van Gregorius van 
Narek moesten gehoord worden, en Schnittke wilde zorgen voor 
een duidelijke en inspirerende overdracht van Gregorius van 
Nareks religieuze meditaties en filosofische overpeinzingen. Alles 
in Schittkes Concert voor koor staat in dienst van het gezongen 
woord en de tekstuitbeelding: rustige tempi, expres-
sieve melodische lijnen, zuivere harmonische samen-
klanken en functionele dissonanten. Alles staat in 
dienst van de vertroosting van de woorden en het 
geloof in Goddelijke barmhartigheid. 
Voor zijn Concert voor koor gebruikte Schnittke de 
complete tekst van Gregorius van Nareks derde 
hoofdstuk, dat met zijn vierdelige structuur overeen-
komt met de klassieke vierdelige vorm van een 
achttiende-eeuws Russisch geestelijk concert. Maar 
ook de invloeden van de oude Armeense gezangen, 
Russische ‘znamennyj raspev’-zang (oude kerkzang-
wijze), de westerse polyfonie en dubbel contrapunt 
zijn in het concert terug te vinden. 
 
Olga de Kort

ALFRED SCHNITTKE

Alles in Schnittkes Concert voor koor staat in dienst 
van de vertroosting van de woorden en het geloof  
in Goddelijke barmhartigheid. 
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Dopo la vittoria definitiva sugli Ariani, 
Sant’ Ambrogio
compose un inno solenne di ringrazia-
mento:
“Te Deum laudamus”;
... da allora questo canto viene ripetuto in 
occasione di
cerimonie solenni di ringraziamento.
Trascorsi due anni, quando davanti al 
consesso dei potenti
di Milano venne battezzato Agostino, 
quelle strofe di
ringraziamento furono cantate dagli 
officianti e dai
battezzati e quindi entrarono a far parte 
da quel momento
del cerimoniale religioso.

L’antico e ignoto biografo di Agostino 
scrive:
“Sant’ Ambrogio allora con voce lieta 
lodò la
Santissima Trinità e indusse lo stesso 
Agostino a
proclamare la sua fede nella gloria di 
Dio.”
Lodando e ringraziando il Signore Sant’ 
Ambrogio diceva:

“Lodiamo Te, o Signore, in Te crediamo, o 
Signore.”
Agostino proseguiva:

Na de volledige overwinning op de 
Arianen schiep de heilige Ambrosius de 
plechtige lofzang:

“Wij prijzen u, Heer”;
... deze hymne wordt tot op de dag van 
vandaag uitgevoerd
bij plechtige ceremonies als dankzegging. 
Het was twee jaar later, toen alle gelovi-
gen verzameld waren in Milaan om 
getuige te zijn van de doop van de heilige 
Augustinus,
dat deze hymne gezongen werd door de 
voorgangers en de gedoopten en vanaf 
die tijd maakte hij deel uit van het geheel 
van kerkliederen.

Een onbekende vroege biograaf van 
Augustinus schrijft:
“De heilige Ambrosius prees de Heilige 
Drie-Eenheid
met blijde zang en moedigde Augustinus 
aan om zijn geloof te verkondigen ter ere 
van God.”

Ambrosius zegende en prees de Heer en 
zei:
“Wij prijzen u, Heer, wij geloven in u, o 
Heer.”
Augustinus voegde toe:

Arvo Pärt Dopo la vittoria 
tekst uit: ‘Historisch overzicht van kerkzangers en gezangen’ door aartsbisschop 
Philaret (Sint-Petersburg, 1902)
vertaling: Clemens Romijn



“A Te, Padre Eterno, tutta la terra rende 
gloria.”
“A Te cantano gli angeli e tutte le poten-
ze dei cieli.”
Così entrambi cantarono l’intero inno di 
gloria alla
Santissima Trinità. Sant’ Ambrogio diceva 
il primo verso
e Agostino cantava quello seguente.

L’ultimo verso venne proclamato da 
Agostino:
“In Te, o Signore, ho posto la mia spe-
ranza e mai dovrò dolermene. Amen.”

... da allora questo canto viene ripetuto in 
occasione di cerimonie solenni di 
ringraziamento.

Te Deum laudamus: Te Dominum  
confitemur.
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 confitetur 
ecclesia.

“U, eeuwige Vader, roemt de hele wereld 
roemt.”
“Alle engelenmachten in de hemel 
bezingen u voor altijd.”
Dus zongen ze in een voortdurend 
samenspel de hymne ter ere van
de Heilige Drie-Eenheid. Heilige Ambro-
sius zong het eerste couplet,
Augustinus de volgende.

En Augustinus besloot het laatste vers 
aldus:
“In U, Heer, heb ik mijn hoop gevestigd, 
zodat ik voor eeuwig zal worden gered. 
Amen.”
... deze hymne wordt tot op de dag van 
vandaag uitgevoerd bij plechtige 
ceremonies als dankzegging. 

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 Serafijnen 
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 looft het lofwaardig getal der profe-
ten,
U looft de blanke stoet der martelaren.
U prijst de heilige Kerk over heel de 
aarde:

11

Nana Forte Te Deum laudamus wereldpremière



Audi chorum  
Audi chorum organicum
instrumentum musicum
modernorum artificum
documentum melicum
canentem ludere amabiliter
ludentum canere laudabiliter
docens breviter
leniter utiliter

Luister naar het koor 
Luister naar het koor van pijpen
het muziekinstrument
van de moderne kunstenaar,
de belichaming van melodie,
dat aangenaam speelt
en al spelend zingt vol lof,
of kort spreekt,
vriendelijk en genezend,

Patrem immensae majestatis;
Venerandum verum et unicum Filium;

Sanctum quoque paraclitum spiritum.

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.

Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria 
numerari.

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.

Laat ons geteld worden onder uw heiligen 
in de eeuwige heerlijkheid.

12

Zoltán Kodály Laudes organi 
(Lof op het orgel)
tekst: Audi chorum organicum (anoniem, twaalfde eeuw)
vertaling: Clemens Romijn



13bescheiden op een prettige manier.
Dat is waarom ik je adviseer
hier stil te staan
en ik je aanmoedig
om naar haar te luisteren
met eerbied en nederigheid.

Muzikanten! Als een krijger 
Muzikanten! Als een krijger
moet je je gedragen.
Laat je ambacht gehoord worden
en oefen je kunst,
toon de vaardigheid
van je lichaam
en de waardigheid
van je geest.
Zorg voor de balgen,
zodat je voldoende lucht hebt.
Vermijd stil te staan,
pas daarvoor op.
Als je daarvoor gezorgd hebt
laat het geluid dan klinken,
breng met geoefende vingers
een toonreeks,
die een aangenaam geluid heeft.

Het diepe koor 
Het diepe pijpenkoor klinkt laag en 
sonoor,
de hoge stem klinkt daartegen:
koor en tegenkoor
in een reeks tonen
op de manier van het organum.

Nu op de middelste stemmen 
Nu moet je de hoge tonen spelen,
ga nu naar de lage tonen
zoals bij de luit,
dan op de middelste stemmen
spring snel over als een pijl,

dulciter humiliter.
Ideo persuadeo
hic attendere
jubeo commoneo
haec apprendere
mentifigere humiliter.

Musice! milites 
Musice! milites
te habilites.
Usum exercites
artem usites
habilem corpore
te prebeas
facilem pectore
te exhibeas.
Follibus provideas
bene flautes habeas.
Istare praetereas
diligenter caveas.
His praehabitis
sonum elice
doctis digitis
modum perfice
neumis placitis.

Gravis chorus 
Gravis chorus succinat
qui sonorus buccinat
vox acute concinat
choro chorus succinat
diafonico modo
et organico.

Nunc per voces 
Nunc acutas moveas
nunc ad graves redeas
modo lyrico
nunc per voces medias
trans volando salias,



saltu melico
manu mobili,
delectabili
cantabili.

Tali modulo 
Tali modulo,
mellis aemulo
placens populo,
qui miratur et laetatur
et cantatur et laudatur
Deo sedula
qui regnat in saecula.

Huius artis 
Huius artis praeceptori
secum Deus det Guidoni
Vitam aeternalem.
Fiat amen.

... which was the Son of ...
And Jesus himself began to be about thirty years of age,
being (as was supposed) the son of Joseph, which was the
son of Heli,
which was the son of Matthat, which was the son of Levi,
which was the son of Melchi, which was the son of Janna,
which was the son of Joseph,
which was the son of Mattathias, which was the son of
Amos, which was the son of Naum, which was the son of
Esli, which was the son of Nagge,
which was the son of Maath, which was the son of
Mattathias, which was the son of Semei, which was the son
of Joseph, which was the son of Juda,
which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa,
which was the son of Zorobabel, which was the son of
Salathiel, which was the son of Neri,

melodieus
met een behendige hand
aangenaam
en melodieus.

Met zo’n modulatie 
Met zo’n modulatie,
zo zoet als honing,
aangenaam voor het volk,
dat verwonderd is en tevreden,
zingt en prijst
en God dient,
die voor altijd regeert.

De meester van deze kunst 
Geef de meester van deze kunst,
Guido, als God het wil,
het eeuwig leven.
Moge dat zo zijn. Amen.

14

Arvo Pärt Which was the Son of...  
tekst: Lucas 3: 23-38



15which was the son of Melchi, which was the son of Addi,
which was the son of Cosam, which was the son of
Elmodam, which was the son of Er,
which was the son of Jose, which was the son of Eliezer,
which was the son of Jorim, which was the son of Matthat,
which was the son of Levi,
which was the son of Simeon, which was the son of Juda,
which was the son of Joseph, which was the son of Jonan,
which was the son of Eliakim,
which was the son of Melea, which was the son of Menan,
which was the son of Mattatha, which was the son of
Nathan, which was the son of David,
which was the son of Jesse, which was the son of Obed,
which was the son of Booz, which was the son of Salmon,
which was the son of Naasson,
which was the son of Aminadab, which was the son of
Aram, which was the son of Esrom, which was the son of
Phares, which was the son of Juda,
which was the son of Jacob, which was the son of Isaac,
which was the son of Abraham, which was the son of
Thara, which was the son of Nachor,
which was the son of Saruch, which was the son of Ragau,
which was the son of Phalec, which was the son of Heber,
which was the son of Sala,
which was the son of Cainan, which was the son of
Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of
Noe, which was the son of Lamech,
which was the son of Mathusala, which was the son of
Enoch, which was the son of Jared, which was the son of
Maleleel, which was the son of Cainan,
which was the son of Enos, which was the son of Seth,
which was the son of Adam, which was the son of God.
Amen.



4 Svetje tichi

Svetje tichi svatya Bjezsmjertnago,
Ottsa Njebjesnago, Svatago, 

Blazjennago, Isoesje Christje.
Prisjedsje na zapad solntsa
vidjevsje svet vjecherni,
pojem Ottsa, Syna I Svatago Doecha, 
Boga.
Dostojn jesi vo vsja vremjena
pjet byti glasy prjepodobnymi,
Syne Bozjy, zjyvot dajaj,
tjemzje mir Tja slavit.

6 Bogoroditse Djevo

Bogoroditse Djevo, radoejsja,
Blogadatnaja Marije, Gospod s Tobojoe.
Blagoslovjenna Ty v zjenach,
I blagoslovjen Plod tsjrjeva Tvojego,
jako Spasa rodila jesi doesj nasjych.

O vreugdevol Licht, heilige Glans
van de onsterflijke Vader, heilig en 
gezegend,
Gij de allerheiligste, Jezus, onze Heer,
Nu wij hier de zon zien ondergaan
en de lichten van de avond aanschouwen,
verheerlijken wij U, Vader, Zoon en 
Heilige Geest.
Wij moeten U prijzen te allen tijde
met rein, gewijd gezang,
O Zoon van God, die ons het leven schenkt,
Daarom looft de hele wereld U, Heer. 

Wees gegroet, Maria, Moeder van God, 
Maria vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en 
gezegend is de Vrucht van Uw schoot;
want Gij hebt gebaard de verlosser van 
onze zielen.

16

Sergej Rachmaninov uit: Nachtwake opus 37

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi,

miserere nobis.
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi,

dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, 
ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, 
geef ons de vrede.

Krzysztof Penderecki Agnus Dei
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Deel 4: Sеj troed, tsjtо nаtsjinаl

Sеj troed, tsjtо nаtsjinаl ja s oepоvаnеm i 
s imеnеm Tvоim,
Ty zаvеrsji, tsjtоb pеsnоpеnе stаlо
vrаtsjеvаnеm,
tsеljasjtsjim rаny tеlа i doesji.
I еsli troed mоj skrоmnyj zаvеrsjitsja

s Tvоim blаgоslоvеniеm svjatym, -
poest doech gоspоdеn v nеm sоеdinitsja 
sо skoednym vdоchnоvеniеm mоim.

Tоbоj dаrоvаnnое оzаrеnе nе pоgаsi.

Mоi rаzoem nе pоkin,
nо vnоv i vnоv priеmli vоschvаlеnja
Оt Tvоеgо sloezjitеlja.
Аmin.

Voltooi dit werk dat ik in mijn hoop 
en in Uw naam begonnen ben,
Zodat mijn gezang in een medicijn 
verandert dat lichamelijke en geestelijke 
wonden genezen kan.
En wanneer mijn bescheiden werk 
voltooid is
met Uw barmhartige zegen, 
Moge de Heilige Geest daarin 
Zich dan verenigen met mijn bescheiden 
inbreng.
Vernietig de door U geschonken bevrij-
ding niet.
Verlaat mijn verstand niet,
Maar ontvang, steeds weer, 
De lofliederen van Uw dienaar. Amen!

Alfred Schnittke uit: Concert voor koor
tekst: Gregorius van Narek (Grigor Narekatsi)



18 Peter Dijkstra, dirigent
Peter Dijkstra vervult vanaf 1 september 
2018 de functie van eerste gastdirigent 
van het Groot Omroepkoor. Hij zal voor 
een periode van vier seizoenen ca. vijf 
weken per jaar bij het koor werkzaam zijn 
en zowel a cappella- als symfonisch-vocale 
concerten gaan dirigeren in onder meer 
het AVROTROS Vrijdagconcert en de NTR 
ZaterdagMatinee. Ook zal hij de instude-
ring van grote werken voor zijn rekening 
nemen, en adviseren op vocaal artistiek 
terrein. Peter Dijkstra werkt in deze rol 
samen met koorleider Klaas Stok, die als 
koorleider in eerste lijn verantwoordelijk 
blijft voor de klankkwaliteit en ontwikke-
ling van het koor. Peter Dijkstra was van 
2005 tot 2016 chef-dirigent van het Chor 
des Bayerischen Rundfunks in München. 
Daarnaast werd hij in 2007 aangesteld als 
chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor. 

Peter Dijkstra wordt als gastdirigent 
veelvuldig gevraagd door alle gerenom-
meerde koren en orkesten ter wereld en 
zijn cd’s zijn meervoudig bekroond. 
Daarnaast is Peter Dijkstra werkzaam als 
professor aan de Hochschule für Musik in 
Keulen. Peter Dijkstra startte zijn profes-
sionele carrière als assistent-dirigent van 
het Groot Omroepkoor en keerde sinds-
dien regelmatig terug. 
Hij vervult zijn werk als eerste gast-
dirigent bij het Groot Omroepkoor naast 
zijn rol als chef-dirigent van het Neder-
lands Kamerkoor. 
Peter Dijkstra begon op jonge leeftijd 
met zingen in het Roder Jongenskoor en 
studeerde koordirectie, orkestdirectie en 
solozang aan de conservatoria van Den 
Haag, Keulen en Stockholm. In 2003 won 
hij het Eric Ericson Concours. 
In het AVROTROS Vrijdagconcert van 17 
februari 2017 dirigeerde Peter Dijkstra 
het koor en orkest van de Nederlandse 
Bachvereniging in een programma met 
cantates van Bach. 

Roland Kieft, directeur van de Stichting 
Omroep Muziek: 
“Met de zangers van het Groot Omroep-
koor ben ik bijzonder blij met de komst van 
Peter Dijkstra als eerste gastdirigent. Zijn 
talent, ervaring en charisma maken hem 
tot een van de beste koordirigenten van dit 
moment. Het Groot Omroepkoor heeft een 
unieke plek in het Nederlandse muziekle-
ven en is van grote betekenis in het 
uitvoeren van nieuwe symfonische koor-
muziek. Met de komst van Peter Dijkstra 
kunnen we de artistieke kwaliteit nog 
verder versterken.” 
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19Peter Dijkstra:
“Ik ben bijzonder blij met deze nieuwe rol 
bij het Groot Omroepkoor. Ik zette mijn 
eerste stappen als koordirigent bij dit koor 
en was bij mijn terugkeer in december 
jongstleden onder de indruk van de ontwik-
keling van het koor. De onderscheidende 
programmering in het AVROTROS Vrijdag-
concert en de NTR ZaterdagMatinee daagt 
zowel artistiek als vocaal uit. Ik vind het 
een opwindende gedachte daar een rol in 
te kunnen spelen en verheug me erop dit te 
doen naast mijn werk als chef-dirigent van 
het Nederlands Kamerkoor.”

Leo van Doeselaar, orgel
Leo van Doeselaar is vaste organist van 
de Nederlandse Bachvereniging. Hij is 
een veelzijdig musicus met een internati-
onale concertpraktijk. Hij is titulair 
organist van het Concertgebouw in 

Amsterdam en treedt regelmatig op met 
orkesten, ensembles en solisten uit heel 
de wereld. Ook is hij organist van de 
Pieterskerk in Leiden, de Martinikerk in 
Groningen, professor aan de Universiteit 
van Berlijn en veelgevraagd jurylid bij 
concoursen wereldwijd. In 2007 kreeg hij 
voor zijn verdiensten voor de orgelcul-
tuur de Jan Pieterszoon Sweelinckprijs. 
Hij vormt al dertig jaar een pianoduo met 
Wyneke Jordans, speelt veel kamermu-
ziek als pianist en fortepianist en treedt 
veelvuldig op als liedbegeleider. Op 
allofbach.com is hij te beluisteren in 
verschillende orgelwerken en cantates 
van Bach. In het AVROTROS Vrijdagcon-
cert van 29 september 2017 bespeelde 
Leo van Doeselaar het nieuwe orgel in de 
Grote Zaal van TivoliVredenburg in een 
programma met Nederlandse Bachver-
eniging onder leiding van Jos van Veldho-
ven. Daarbij speelde hij onder meer 
orgelconcerten van Vivaldi, Händel en 
Carl Philipp Emanuel Bach. 

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het een niet weg te denken factor 
in het grote koor-symfonische repertoire 
in ons land. Het zingt de koorpartijen in 
de opera’s, oratoria en cantates in de 
concertseries van de Nederlandse 
Publieke Omroep (AVROTROS Vrijdag-
concert, NTR ZaterdagMatinee en Het 
Zondagochtend Concert). Het brengt ook 
a cappella-concerten in Amsterdam 
(Concertgebouw) en Utrecht (Tivoli-
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20 Vredenburg en Jacobikerk). Vrijwel ieder 
concert wordt live uitgezonden op NPO 
Radio 4 – geen enkel Nederlands koor 
heeft daarmee zo’n groot publieksbereik.
Op de palmares staan opera’s en koor-
werken uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw, veelal opdracht-
werken van componisten als Manneke, 
Roukens, Zuidam, Momotenko-Levitsky, 
MacMillan, Whitacre, Adams en Glanert, 
maar ook al ‘klassieke’ twintigste-eeuwse 
componisten als Boulez, Stockhausen, 
Kagel, Ligeti en Messiaen. Een inmiddels 
jaarlijkse traditie is het Groot Meezing-
concert waarbij, na intensieve workshops, 
zo’n 1200 liefhebbers grote werken als 
Verdi’s Requiem uitvoeren met het Groot 
Omroepkoor. Martin Wright, die in de 
periode 1993-2002 chef-dirigent was, 
dirigeert deze happenings.
Op 1 maart 2015 trad Klaas Stok aan als 
koorleider. Peter Dijkstra is met ingang 
van 1 september 2018 eerste gastdiri-
gent. Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010.
Het Groot Omroepkoor treedt dikwijls op 
met het Radio Filharmonisch Orkest, Het 
Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, het 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France en de Berliner Philharmoniker.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – net als het Radio Filhar-
monisch Orkest – de Concertgebouw 
Prijs. Samen met het orkest en de pro-
ductieafdeling van de concertseries van 
NPO Radio 4 (NTR en AVROTROS) maakt 
het Groot Omroepkoor deel uit van de 
Stichting Omroep Muziek.

➜ www.grootomroepkoor.nl

Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op 

➜ www.vriendengrootomroepkoor.nl

“De allergrootste bewondering dwong 
het Groot Omroepkoor af. […] Op Ler-
ners begrafenis verklaarde Bernstein nog 
altijd trots te zijn op [de] samenwerking 
[met zijn librettist], een sentiment dat 
vrijdag bovenal afstraalde op het koor en 
hun voortreffelijke coach André Thomas.” 
– Martin Toet, Place de l’Opéra, 10 juni 
2018, over de Nederlandse première van 
Bernsteins A White House Cantata (AVRO-
TROS Vrijdagconcert)

“Dat het publiek zich [tussen de afzon-
derlijke nummers] nauwelijks kon inhou-
den met applaus was mede te danken 
aan de uitmuntende prestaties van koor, 
orkest en solisten.” 
– Louis Gauthier, De Telegraaf, 12 juni 
2018, over Bernsteins A White House 
Cantata

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl
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KOORLEIDER 
Klaas Stok
EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra 
VASTE GASTDIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Loes Groot Antink
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Pauline de Lannoy
Christy Luth
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Maja Roodveldt
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALTEN
Nicoline Bovens
Daniëlla Buijck
Jose Kamminga
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wagenin-
gen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Alan Belk
Kevin Doss
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Mattijs Hoogendijk
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Matthew Smith
John Vredeveldt
Andrew Neil Walters

BASSEN
Erks Jan Dekker
Peter Duyster
Joep van Geffen
Martijn de Graaf Bier-
brauwer
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Jan van Zelm

ORGEL
Leo van Doeselaar
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AVROTROS Klassiek
presenteert!

Klassieke muziek zit AVROTROS in het bloed. Met programma’s als het 
AVROTROS Vrijdagconcert, De Klassieken en Het Zondagochtend 
Concert, staan wij voor klassieke muziek. 

Het stimuleren van klassiek talent zien we ook als 
belangrijke taak. Middels ons talentraject AVROTROS 
Klassiek presenteert! bieden we klassiek talent een 
podium en gaan we de studio in om een cd op te nemen. 
Daarmee draagt AVROTROS bij aan het ontwikkelen van 
het klassieke talent van de toekomst.

Huidige deelnemer is pianist Ramon van Engelenhoven (23 jaar). 
Op Ramons allereerste cd werken van Chopin, Skrjabin, Debussy, 
Liszt en Poulenc. Wilt u ook jong klassiek talent steunen en 3 maal 
per jaar zo’n prachtige debuut-cd ontvangen?

AVROTROS Klassiek presenteert! bieden we klassiek 
talent een podium en gaan we de studio in om een 

cd op te nemen. Daarmee draagt AVROTROS bij aan het 
ontwikkelen van het klassieke talent van de toekomst.

Klassieke muziek zit AVROTROS in het bloed. Met programma’s als het Klassieke muziek zit AVROTROS in het bloed. Met programma’s als het 
AVROTROS Vrijdagconcert, De Klassieken en Het Zondagochtend AVROTROS Vrijdagconcert, De Klassieken en Het Zondagochtend 

 bieden we klassiek talent een  bieden we klassiek talent een 
podium en gaan we de studio in om een cd op te nemen. podium en gaan we de studio in om een cd op te nemen. 
Daarmee draagt AVROTROS bij aan het ontwikkelen van Daarmee draagt AVROTROS bij aan het ontwikkelen van 

Huidige deelnemer is pianist Ramon van Engelenhoven (23 jaar). Huidige deelnemer is pianist Ramon van Engelenhoven (23 jaar). 
Op Ramons allereerste cd werken van Chopin, Skrjabin, Debussy, Op Ramons allereerste cd werken van Chopin, Skrjabin, Debussy, 
Liszt en Poulenc. Wilt u ook jong klassiek talent steunen en 3 maal Liszt en Poulenc. Wilt u ook jong klassiek talent steunen en 3 maal 

Als lid van AVROTROS Klassiek:

✔ steun je klassiek talent en klassieke muziek

✔ ontvang je kosteloos de cd’s AVROTROS Klassiek presenteert! 

 (3 cd’s  per jaar)

✔ heb je keuze uit een breed aanbod aan exclusieve 

 klassieke arrangementen

Meer informatie en aanmelden via: www.avrotros.nl/klassiekbijavrotros of 
bel 035 6726850

Slechts 
7,50

per jaar!

Word lid van AVROTROS Klassiek
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vrijdag 21 december 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Wisse, 19.30 uur
series avrotros klassiek 1, muzikale  
meesterwerken, groot omroepkoor extra, 
avrotros vrijdagconcert

Die Schöpfung: 
Adam en Eva in de nog 
jonge wereld

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Leonardo García Alarcón dirigent

Elsa Benoit sopraan (Gabriel, Eva)
Sebastian Kohlhepp tenor (Uriel)
Daniel Schmutzhard bariton (Raphael, 
Adam)

Haydn Die Schöpfung

Die Schöpfung is het beroemde  
‘scheppingsverhaal in tonen’. Ze geeft 
een tijdsbeeld, over de opvattingen over 
God, de wereld en de mens. En de plaats 
van die mens in de wereld. Prachtig zijn 
de uitbeelding van zonne- of maneschijn, 
zee, lucht, diverse dieren en ‘de eerste 
mensen’. Adembenemend is de tastende 
en zoekende uitbeelding van de chaos 
aan het begin.

Het Zondagochtend Concert met hoogte-
punten uit Die Schöpfung wordt zondag 23 
december, 11.00 uur rechtstreeks vanuit het 
Concertgebouw uitgezonden op NPO Radio 4. 

vrijdag 14 december 2018, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Jaap Jan Steensma, 19.30 uur
series avrotros klassiek 2, avrotros  
vocaal, avrotros vrijdagconcert

Bachvereniging &  
Marcus Creed

Nederlandse Bachvereniging
Marcus Creed dirigent

Alex Potter alt
Guy Cutting tenor
Matthias Winckhler bas

Bach Cantate Christen, ätzet diesen Tag, 
BWV 63
Vivaldi Concerto in E ‘Il Riposo per il 
Natale’, deel 1
Bach Cantate Meine Seel erhebt den 
Herren, BWV 10
Schütz Seigegrüßet, Maria, SWV333
Bach Cantate Herz und Mund und Tat 
und Leben, BWV 147

Als alternatief voor het stralende 
Weihnachtsoratorium trakteert de 
Nederlandse Bachvereniging in december 
op blijmoedige cantates ter ere van Maria 
en kerstmis. Een weelde aan instrumen-
ten vergroot de kerstvreugde. De uit-
voering is in handen van Marcus Creed, 
een vertrouwde dirigent in het Vrijdag-
concert.

AVROTROS Klassiek
presenteert!

Klassieke muziek zit AVROTROS in het bloed. Met programma’s als het 
AVROTROS Vrijdagconcert, De Klassieken en Het Zondagochtend 
Concert, staan wij voor klassieke muziek. 

Het stimuleren van klassiek talent zien we ook als 
belangrijke taak. Middels ons talentraject AVROTROS 
Klassiek presenteert! bieden we klassiek talent een 
podium en gaan we de studio in om een cd op te nemen. 
Daarmee draagt AVROTROS bij aan het ontwikkelen van 
het klassieke talent van de toekomst.

Huidige deelnemer is pianist Ramon van Engelenhoven (23 jaar). 
Op Ramons allereerste cd werken van Chopin, Skrjabin, Debussy, 
Liszt en Poulenc. Wilt u ook jong klassiek talent steunen en 3 maal 
per jaar zo’n prachtige debuut-cd ontvangen?
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talent een podium en gaan we de studio in om een 
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ontwikkelen van het klassieke talent van de toekomst.
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AVROTROS Vrijdagconcert, De Klassieken en Het Zondagochtend AVROTROS Vrijdagconcert, De Klassieken en Het Zondagochtend 
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Daarmee draagt AVROTROS bij aan het ontwikkelen van Daarmee draagt AVROTROS bij aan het ontwikkelen van 

Huidige deelnemer is pianist Ramon van Engelenhoven (23 jaar). Huidige deelnemer is pianist Ramon van Engelenhoven (23 jaar). 
Op Ramons allereerste cd werken van Chopin, Skrjabin, Debussy, Op Ramons allereerste cd werken van Chopin, Skrjabin, Debussy, 
Liszt en Poulenc. Wilt u ook jong klassiek talent steunen en 3 maal Liszt en Poulenc. Wilt u ook jong klassiek talent steunen en 3 maal 

Als lid van AVROTROS Klassiek:

✔ steun je klassiek talent en klassieke muziek

✔ ontvang je kosteloos de cd’s AVROTROS Klassiek presenteert! 

 (3 cd’s  per jaar)

✔ heb je keuze uit een breed aanbod aan exclusieve 

 klassieke arrangementen

Meer informatie en aanmelden via: www.avrotros.nl/klassiekbijavrotros of 
bel 035 6726850

Slechts 
7,50

per jaar!

Word lid van AVROTROS Klassiek
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zaterdag 15 december 13.30 (!) uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Romeo en Julia 
in Zwitserland

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Sir Mark Elder dirigent
Benjamin Goodson koordirigent

Matthew Newlin tenor
Marina Costa-Jackson sopraan
Tim Kuypers bariton
Callum Thorpe bas
David Stout bariton
Tibbe Alkemade jongenssopraan
Emily Rowe meisjessopraan
Aylin Sezer sopraan
Jeannette van Schaik sopraan
Nina van Essen mezzosopraan
Raoul Steffani bariton
Leon van Liere tenor
Martijn Sanders bas

Delius A village Romeo and Juliet
Nederlandse première

zaterdag 22 december 2018, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Mozart met  
Marc Minkowski

Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski dirigent

Ana Maria Labin sopraan
Ambroisine Bré mezzosopraan
Owen Willets countertenor
Stanislas de Barbeyrac tenor
Norman Patzke bas

Händel / Mozart Ode auf St. Caecilia
Mozart 'Grote' Mis in c 
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