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LUDWIG in de nacht

LUDWIG

Arjan Woudenberg klarinet
Bart de Kater bassethoorn
Laetitia Gerards sopraan 

Max Knigge *1984
Zacht en licht lacht ’t maangezicht 2018 (wereldpremière)
voor klarinet, bassethoorn en strijkkwartet

Arnold Schönberg 1874-1951
Verklärte Nacht voor strijksextet 1899/1917

pauze

Felix Mendelssohn 1809-1847
Konzertstück nr. 1 in F opus 113 1832 
voor bassethoorn, klarinet en strijkers

Felix Mendelssohn 
A Midsummer Night’s Dream opus 61 1843
bewerkt voor LUDWIG door Max Knigge (wereldpremière)

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

1. Overture
2. Scherzo
3. Fairies' March
4. Lied
5. Intermezzo
6. Notturno
7. Fanfare and Funeral March
8. Wedding March
9. Dance of the Clowns
10. Finale
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Na het concert 
is er gelegenheid om een drankje te 
nuttigen.

Dubbel jubileum:

vijf jaar TivoliVredenburg, veertig jaar Grote Zaal
In januari viert TivoliVredenburg een dubbel jubileum. Vijf jaar geleden 
openden de deuren van het verbouwde en uitgebreide concertgebouw 
onder de naam TivoliVredenburg. En veertig jaar geleden verwelkomde 
Muziek centrum Vredenburg zijn eerste concert bezoekers. 

Vanaf dat moment konden 
zij in Utrecht voor het 
eerst live luisteren naar 
concerten die door de 
omroepen in Hilversum 
werden ge programmeerd. 
Zo dirigeerde Edo de 
Waart op 26 januari 1979 
het Utrechts Symfonie 
Orkest ter ere van de 

opening van Muziek-
centrum Vredenburg. 

Op 8 februari 2019 is het 
jubileumconcert van 40 
jaar Omroepmuziek in 
Utrecht met het 
Radio Filharmonisch 
Orkest & Groot Omroep-
koor o.l.v. Edo de Waart: 

Keuris Sinfonia
Jeths Du bist älter, du bist 
neuer ( jubileumcompositie, 
wereldpremière)
Bruckner Mis in f  'Grote'

Zie voor het jubileum-
programma: 

➜ tivolivredenburg.nl/
    jubileum/

Het programma voor het nieuwe 
seizoen 2019-2020 van het Vrijdag-
concert is rond! Dinsdag 22 januari 
om 10.00 uur start de voorverkoop. 

Vanaf dat moment kunt u met voorrang 
én korting bestellen. In de voorinschrij-
ving zijn naast de serie AVROTROS 
Klassiek I nog twee andere grote series: 
AVROTROS Klassiek II (te bestellen via 

➜ tivolivredenburg.nl/avrotrosklas-

siek2-1920) en Muzikale Meester werken 
(➜ tivolivredenburg.nl/muzikalemees-
terwerken1920).  
De complete programma’s en bestel-
formulieren kunt u ook vinden op ➜  
klassiekmagazine.nl/avrotrosvrijdag-
concert. 
Mocht u vragen hebben bij het online 
bestellen, dan kunt u contact opnemen 
met onze kassa via 030 2314544.  
Wij helpen u graag!

Voorinschrijving AVROTROS Vrijdagconcert  nieuw seizoen

Live-uitzending 
Alle luisteraars kunnen volop genieten van 
de muziek als mobiele telefoons, horloges 
en gehoorapparaten geen geluid maken. 
Presentatie voor Radio 4 door Mark  
Brouwers. ➜ www.nporadio4.nl

http://tivolivredenburg.nl/jubileum/
http://tivolivredenburg.nl/jubileum/
http://tivolivredenburg.nl/avrotrosklassiek2-1920
http://tivolivredenburg.nl/avrotrosklassiek2-1920
http://tivolivredenburg.nl/muzikalemeesterwerken1920
http://tivolivredenburg.nl/muzikalemeesterwerken1920
http://klassiekmagazine.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://klassiekmagazine.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.nporadio4.nl


3LUDWIG in de nacht

De nacht als tijd van stilte, donkere, warrige dromen en de fantasie 
was en is het onderwerp van veel componisten. Arnold Schönbergs 
beschrijving van een smartelijke nachtelijke ontmoeting van een 
man en een vrouw in Verklärte Nacht uit 1899 voert ons mee naar 
de diepten van de menselijke ziel. Bijna tachtig jaar eerder liet  
Felix Mendelssohn zich inspireren door Shakespeares elfenkomedie 
A Midsummer Night’s Dream. Raakvlakken met de romantiek en 
post-romantiek heeft ook Max Knigges compositie Zacht en licht 
lacht ’t maangezicht voor klarinet, bassethoorn en strijkkwartet die 
vandaag in première gaat. Hij maakte eveneens de bewerking van 
Mendelssohns Ein Sommernachtstraum voor een kleinere bezetting. 
Die is de enthousiaste musici van LUDWIG op het lijf geschreven. 

Maanlicht
“Goede muziek is voor mij avontuurlijk, rijk aan variatie en gaat in 
principe uit van de klank. Zelf probeer ik voor elk ensemble een 
eigen klank te creëren, waarbij ik graag nauw samenwerk met de 
uitvoerenden. Een bijkomend gegeven is dat het karakter van de 
musicus een belangrijk deel van het compositieproces bepaalt, het 
is ontzettend inspirerend om met bevlogen musici te werken !” 
Max Knigge studeerde altviool en compositie bij onder andere 
Daan Manneke en Willem Jeths. Hij heeft veel ervaring wat betreft 
het musiceren in orkest- en ensembleverband. Omdat musici in een 
ensemble meer als solisten fungeren heeft hij – vooral voor 
LUDWIG – veel orkestpartijen teruggebracht tot een kleinere 
bezetting. Bijvoorbeeld Ein Sommernachtstraum, toneelmuziek bij 
Shakespeares A Midsummernight’s Dream van Felix Mendelssohn. 

De nacht als tijd van stilte, donkere, warrige dromen en de 
fantasie was en is het onderwerp van veel componisten. 

ARNOLD SCHÖNBERG



4 In dit concert klinkt ook een werk van Max Knigge zelf met als titel 
Zacht en licht lacht ’t maangezicht. Hij schreef het in opdracht van 
LUDWIG speciaal voor dit concert. De componist: “Deze korte 
compositie is geschreven in opdracht van LUDWIG voor twee 
bassethoorns en accordeon. Een spannende combinatie – een 
poëtische combinatie! De gelegenheid was een zomernachtcon-
cert, waardoor ik heb gezocht naar een klank die aansluit bij de 
poëzie en lichtvoetige romantiek van Mendelssohns muzikale 
verklanking van Shakespeares A Midsummer Night’s dream. De 
zachte toon en de diepe klank van het lage register van de basset-
hoorns passen goed bij een zomernacht, en de mysterieuze melan-
cholie van de accordeon verbeeldt het maanlicht. Voor dit concert 
heb ik de partij van de accordeon vertaald naar een strijkkwartet.”

Sprookjesbos
Als zoon van een Duits-joodse bankiersfamilie groeide Felix 
Mendelssohn op in een welvarende en kunstzinnige omgeving. Zijn 
vader liet zijn kinderen dopen en veranderde de achternaam 
Mendelssohn in het meer Duits klinkende Mendelssohn-Bartholdy. 
Felix kreeg de beste opleiding. Het wonderkind viel op door zijn 
buitengewone pianistische vaardigheden, hij componeerde, 
dichtte, tekende al als jongen. Reizen naar andere Europese landen 
verruimden zijn horizon. De Mendelssohns, verhuisd van Hamburg 
naar Berlijn, ontvingen in hun huis de grootheden van die tijd, 
dichters en filosofen onder wie Hegel, Heine, E.T.A. Hoffmann en 
Schleiermacher, toneelspelers en musici. De zondagconcerten in 
hun Berlijnse tuinvilla waren legendarisch.

Concertstuk
Mendelssohns Konzertstück voor klarinet, bassethoorn en orkest nr. 1 
opus 113 ontstond in 1832 na zijn grote reizen naar Engeland, 
Schotland en Italië. De componist was 23 jaar oud en had zeven 
jaar eerder als zestienjarige furore gemaakt met zijn Sommernacht-
straum-Ouverture. Mendelssohn schreef het concertstuk voor de 

Het wonderkind Mendelssohn viel op door zijn buiten-
gewone pianistische vaardigheden, hij componeerde, 
dichtte en tekende.

MAX KNIGGE



5bekende klarinettisten en broers Heinrich en Carl Baermann. 
Volgens het familieboek van de Baermanns in ruil voor een lekkere 
maaltijd die de broers in Mendelssohns Berlijnse villa toebereidden. 
De klank van de lage klarinet (bassethoorn) wekt associaties met 
het thema nacht. Na een stormachtig Allegro con fuoco met aan 
het einde een solocadens volgt een lyrisch Andante. Het werk sluit 
af met een uitgelaten en met virtuoze loopjes doorspekte Presto-
finale. In het concert van vandaag klinkt het stuk in een geredu-
ceerde bezetting voor ensemble bewerkt door de Duitse fagottist 
Rainer Schottstädt (1951-2016).

Muziek bij Een midzomernachtsdroom
“Dat is een foppen en schertsen alsof de elfen zelf zouden musiceren.” 
Robert Schumanns commentaar op de Sommernachtstraum- 
Ouverture van Felix Mendelssohn uit 1825 klinkt enthousiast. Felix 
‘de gelukkige’, ‘de Mozart van de negentiende eeuw’, zoals  
Schumann hem ook noemde, raakte met zijn orkestouverture de 
gevoelige snaar van zijn tijd. De Berlijnse zanger Eduard Devrient: 
“Blijkbaar markeert dit karakterstuk een keerpunt in Mendelssohns 
componeren. De bekendheid van Mendelssohn zoals de wereld van 
hem houdt dateert van deze compositie. Nadat we het vaker 
vierhandig, daarna ook in de ‘Gartensaal’ met orkest hebben 
gehoord (…) beseffen alle vrienden de baanbrekende betekenis 
van deze schepping. Dit levendige bevattingsvermogen, het 
subtiele gevoel, de ‘Empfindsamkeit’ en de bevallige humor tonen 
Felix’ wezen in al zijn rijkdom.” 

Sinds August Wilhelm von Schlegel Shakespeares werken in het 
Duits had vertaald, deden ze overal in intellectuele en artistieke 
kringen in Duitsland de ronde. In huize Mendelssohn las men met 
rolverdeling Shakespeares stukken. Mendelssohn componeerde 
zijn op Shakespeares A Midsummer Night’s Dream gebaseerde 
Sommernachtstraum-Ouverture – tot op heden zijn populairste 
werk – al op zijn zestiende. Met geen andere compositie had 

“Dat is een foppen en schertsen alsof de elfen zelf  
zouden musiceren.” 
 – Robert Schumanns commentaar op de Sommernachtstraum-
    Ouverture van Felix Mendelssohn



6 Mendelssohn zo’n succes. Slechts weinig werken uit de Duitse 
romantiek zijn zo gauw de landsgrenzen gepasseerd. Al in 1830, na 
de eerste openbare uitvoering in Stettin, verscheen de ouverture 
in New York op een concertprogramma. Later bouwde de compo-
nist de ouverture uit tot toneelmuziek en voorzag hij het theater-
stuk van muzikale interpolaties – ook vocale. Als complete toneel-
muziek met acteurs, musici en zangers ging het werk in oktober 
1843 in het Koninklijk Paleis te Potsdam in première. Mendelssohn 
heeft het volledige werk als opus 61 laten publiceren en zo is het 
vandaag concertant te horen.

Mendelssohn treft, zoals Schumann schrijft, de toon van  
Shakespeares luchtige komedie precies. De luisteraar ziet de 
overmoedige, vrolijk ronddartelende, giechelende en verstoppertje 
spelende elfen in het toverbos letterlijk voor zich. Meteen al in het 
begin roept de componist met een droommotief de voorstelling 
op van een woud waar elfenkoning Oberon en zijn vrouw Titania 
de scepter zwaaien. Vanwege een echtelijke ruzie veroorzaken ze 
enige verwarring in de mensenwereld. Ook een hertog en hand-
werkers die in het bos een toneelstuk opvoeren, hebben problemen 
met de liefde. Naast betoverende stemmingbeelden van het 
sprookjesbos heeft Mendelssohn ook de glansrijke, hoofse wereld 
van de hertog en de wulpse uitgelatenheid van de handwerkers op 
ingenieuze wijze in muziek gevangen. In Mendelssohns Ein Som-
mernachtstraum vindt de Duitse romantische idee haar zuiverste 
uitdrukking.
Max Knigge heeft van Ein Sommernachtstraum voor LUDWIG een 
versie voor solisten en ensemble gemaakt. Kanttekening: LUDWIG 
gaat de komende jaren met Ein Sommernachtstraum op reis door 
Nederland, maar dan komen er ook acteurs aan te pas.

Psychodrama
Arnold Schönbergs Verklärte Nacht ontstond in de tijd van de 
geboorte van de psychoanalyse, de tijd van de fascinatie voor 
emotionele grenstoestanden en een vrijere burgerlijke seksuele 
moraal. Dit vond zijn weerklank in de contemporaine kunst en in de 
muziek, zowel wat betreft de onderwerpen als de zwelgend 
uitwaaierende harmonieën. Schönbergs Verklärte Nacht is typisch 
een werk van het na-romantische tijdperk en de beginnende 
Jugendstil. Aan het werk ligt een gedicht van Richard Dehmel ten 



7grondslag. Een vrouw en een man wandelen door een nachtelijk, 
maanbeschenen landschap. Zij verkeert in een staat van dodelijke 
vertwijfeling want ze draagt het kind van een ander onder haar 
hart. Haar angst verandert in extatische vreugde wanneer haar 
begeleider zich uit liefde voor haar bereid verklaart vader van het 
kind te worden. Voortstuwende harmonieën en grote dynamische 
contrasten weerspiegelen de verlangens en de extreme gevoelens 
van de protagonisten. Schönberg exploreert in dit muzikale 
psychodrama de grenzen van de uitdrukkingsmiddelen van Brahms 
en Wagner. In zijn ‘Jugenderinnerungen’ schreef Schönbergs leraar 
Zemlinsky : “In de zomer 1899 (tijdens een gezamenlijk verblijf in 
Payerbach) schreef Schönberg een strijksextet naar een gedicht 
van Richard Dehmel. Voor zover ik weet, was het de eerste pro-
grammamuziek voor een kamermuzikale bezetting. (…) Ik probeerde 
de voorzitters van de Weense toonkunstenaarsvereniging tot een 
uitvoering van het stuk over te halen. Maar dit keer had ik geen 
geluk. Het stuk werd geëxamineerd en het resultaat was negatief. 
Een lid van de jury oordeelde: ‘Dat klinkt alsof iemand over de nog 
natte Tristan-partituur heeft gewist!’. Schönberg liet zich door 
deze schijnbare mislukking niet van de wijs brengen. Met een paar 
krachtige, humeurige woorden over zijn critici heeft hij op zijn 
ongemeen vrolijke en optimistische manier de zaak afgedaan.” Het 
sextet werd een van de meest uitgevoerde werken van  
Schönberg en de gehele moderne kamermuziekliteratuur.

Christiane Schima

FELIX MENDELSSOHN



8 Verklärte Nacht
Tekst: Richard Dehmel

Zwei Menschen gehn durch kahlen, 
kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen,
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von dir,
ich geh in Sünde neben dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen;
ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensfrucht, nach Mutterglück
und Pflicht - da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Ge-
schlecht
von einem fremden Mann umfangen
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt,
nun bin ich dir, o dir begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt,
sie schaut empor, der Mond läuft mit;
ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das du empfangen hast,
sei deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um Alles her,
du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von dir in mich, von mir in dich;
die wird das fremde Kind verklären,
du wirst es mir, von mir gebären,
du hast den Glanz in mich gebracht,
du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er fasst sie um die starken Hüften,
ihr Atem mischt sich in den Lüften,
zwei Menschen gehn durch hohe, helle 
Nacht.
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First fairy
You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
News and blind-worms, do no wrong;
Come not near our fairy queen.
Hence away!

Other fairies
Philomel, with melody,
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby; lully, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell, nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.

Second fairy 
Weaving spiders come not here;
Hence, you long legg-d spinners, hence!
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail, do no offence.
Come not here.

Other fairies
Philomel, with melody,
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby; lully, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell, nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.

First fairy
Hence, away! Now all is well.
One aloof stand sentinel.

10. FINALE 

Through the house give glimmering light
By the dead and drowsy fire;
Every elf and fairy sprite
Hop as light as bird from brier;
And this ditty after me
Sing and dance it trippingly.

First, rehearse your song by rote,
To each word a warbling note;
Hand in hand, with fairy grace,
Will we sing, and bless this place.

Felix Mendelssohn A Midsummer Night’s Dream 



10 LUDWIG
LUDWIG is orkest, ensemble, solist, 
dirigent, producent, programmeur, 
talentscout, en conceptontwikkelaar. Hij 
is in de stad, in het land en in de wereld. 
In zijn korte bestaan heeft LUDWIG veel 
teweeg gebracht: van impactproducties 
in de zorg tot festivalprogramma’s in het 
bos, van spraakmakende concerten voor 
de omroepseries tot wijkgerichte straat-
concerten, voor een publiek van basis-
scholieren tot ouderen. LUDWIG was 
overal en verspreidde zich als een olie-
vlek binnen en buiten de culturele sector, 
nationaal en internationaal. LUDWIG 
ontwikkelt projecten met partners als het 
Concertgebouw, Grachtenfestival, 
Cappella Amsterdam, Ricciotti Ensemble, 
Vumc, Olympisch Stadion, Flevohuis, de 
Zorgcirkel, het Compagnietheater, 
Oranjewoud Festival, Wonderfeel, NPO 
Radio 4, Muziekcentrum van de Omroep, 
TivoliVredenburg, Bach Festival Dord-
recht en internationale partners als 
Festival van Vlaanderen, Harrison Parrott 
London, Outhere Music, Bodrum Music 
Festival en La Folle Journée. 
Al vroeg in zijn bestaan nam LUDWIG het 
initiatief om samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met een grote groep weten-
schappers, medici en experts uit de 
technologische wereld. Onder de naam 
LUDWIG en het Brein worden nieuwe 
muziektoepassingen onderzocht met 
onder meer neuropsycholoog prof. Dr. 
Erik Scherder en neuromusicoloog Artur 
Jaschke. LUDWIG viel de afgelopen jaren 
meermalen in de prijzen vanwege zijn 
vernieuwende werkwijze en programme-
ring. In 2014 ontving LUDWIG de VSCD-

prijs ‘De Ovatie’ voor het concert ‘LUD-
WIG loves Barbara’ met en onder leiding 
van Barbara Hannigan, en in 2018 de 
Grammy in de categorie Best Classical 
Solo Vocal Album voor de cd ‘Crazy Girl 
Crazy!’. In 2018 kende de Société Gavig-
niès aan artistiek leider Peppie Wiersma 
de Prix Madeleine Margot toe.

Voor 2019 staan onder meer een aantal 
toernees met Barbara Hannigan gepland 
waaronder een programma met The 
Rake’s Progress van Igor Stravinsky in het 
Concertgebouw in Amsterdam op 23 mei. 
In juni reizen Hannigan en LUDWIG af 
naar de Verenigde Staten en het Alde-
burgh festival.

➜ www.ludwiglive.nl

Arjan Woudenberg, klarinet 
Arjan Woudenberg studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag 
en aan het Conservatorium van Amster-
dam. In 2003 rondde hij zijn studie af met 
onderscheiding wegens kunstenaarschap 
bij wijlen George Pieterson. Met het 
Radio Filharmonisch Orkest maakte hij 
zijn debuut als solist in het Concertge-
bouw met het klarinetconcert van Johann 
Stamitz, één van de vroegste werken 
voor klarinet en orkest. Hierna werd hij 
opnieuw als solist gevraagd door het 
Radio Filharmonisch Orkest voor het 
Klarinetconcert van Wolfgang Amadeus 
Mozart. In 2019 zal hij met het RFO te 
horen zijn in de ZaterdagMatinee in het 
Concertgebouw, ditmaal met werken van 
Mendelssohn. Ook is hij als solist te horen 
in het Kammerkonzert van Karl Amadeus 
Hartmann met het Doelen Kwartet en het 
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11Rotterdams Kamerorkest. Van het 
concert is een live-opname gemaakt die 
op SACD is verschenen bij het Duitse 
label Cybele records. Onlangs verscheen 
daar ook Triptychon van Calliope Tsoupaki 
voor klarinet en strijkkwartet, wederom 
met het Doelenkwartet. Arjan is een 
veelgevraagd ensemble-speler, onder 
andere in het Storioni Festival, het 
Gstaad Menuhin Festival (Zwitserland) en 
het Oremandsgaard Kammermusikfest in 
Denemarken. Daarnaast is Arjan Wouden-
berg als soloklarinettist verbonden aan 
het Radio Filharmonisch Orkest en als 
hoofdvakdocent aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag.
Arjan is trotse mede-oprichter van het 
collectief LUDWIG waar hij als klarinettist 
aan bijdraagt. LUDWIG is een ambitieus 
collectief, flexibel in omvang en stijl, dat 
zich op het hoogste muzikale niveau er 
graag voor inzet de drempels rondom de 
klassieke muziek weg te nemen. 

Bart de Kater, bassethoorn
Bart de Kater (1986) sloot zijn Bachelor 
en Masteropleiding cum laude af aan het 

Conservatorium van Amsterdam waar hij 
studeerde bij Herman Braune, Harmen de 
Boer en Arno Piters. Tijdens zijn studie 
richtte hij het Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet op, waarmee hij optrad in onder 
andere ’t Muziekgebouw aan het IJ en 
het Concertgebouw van Amsterdam en 
tournees maakte naar Bulgarije, Portugal 
en Brazilië. Bart de Kater werkt graag 
samen met theatergezelschappen als het 
Speeltheater Holland, de Toneelmakerij, 
Ulrike Quade Company en De Nationale 
Opera. En naast klassieke muziek speelt 
hij graag folklore muziek en bespeelt hij 
de kaval en de gaida, een Bulgaars 
traditionele herdersfluit en doedelzak. 
Met het Nederlands Blazers Ensemble is 
Bart de Kater regelmatig te zien in onder 
andere de Nieuwjaarsconcerten in het 
Concertgebouw en ging hij op tournee 
naar Jordanië, Israël, Turkije, Polen en 
China. Verder speelt hij regelmatig bij het 
Radio Filharmonisch Orkest, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Ensemble 
LUDWIG en het Koninklijk Concertge-
bouworkest en maakte hij deel uit van de 
jubileum-cd van het Calefax rietkwintet 

  ARJAN WOUDENBERG BART DE KATER



genaamd CalefaXL. Verder maakt Bart 
deel uit van het nieuwe muzikale initia-
tief dat Splendor Amsterdam heet. Sinds 
2017 is Bart de Kater docent Jong Talent 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en het Conservatorium van Amster-
dam. Bart speelt op een Schwenk und 
Seggelke klarinet en bassethoorn die hij 
met behulp van het Nationaal Muziekin-
strumenten Fonds, Stichting Eigen 
Muziekinstrument en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds kon aanschaffen. Met mooi 
weer en goede wind scheert Bart met zijn 
zeilbootje over de Waterlandse meren!

Laetitia Gerards, sopraan 
Laetitia Gerards (1993) studeerde vanaf 
haar dertiende eerst cello aan de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, 
koos uiteindelijk voor zang, en vervolgde 
haar klassieke zangstudie aan het Conser-
vatorium van Amsterdam bij Sasja Hun-
nego, bij wie ze in mei 2016 summa cum 
laude afstudeerde. Op dit moment wordt 
ze gecoacht door Margreet Honig. In 2013 
won Laetitia Gerards de eerste prijs op 
het Prinses Christina Concours. Een jaar 

12 later ontving ze de prestigieuze Young 
Talent Award van het Koninklijk Concert-
gebouw. Sindsdien treedt ze op met onder 
meer het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Nederlands Kamerorkest, het 
Residentie Orkest, het Concertgebouw 
Kamerorkest, Camerata RCO, Amsterdam 
Sinfonietta en Het Orkest van de Acht-
tiende Eeuw. In 2016 debuteerde ze bij 
het Moskous Symfonieorkest in de Grote 
Zaal van het Tsjaikovski-conservatorium in 
Moskou. Ook gaf ze concerten in Los 
Angeles, San Francisco, Calgary en 
Vancouver. Ze zong als Musetta in Puc-
cini’s La bohème, als Lisette in Puccini’s La 
Rondine, Page in Verdi’s Rigoletto, Noé-
mie in Massenets Cendrillon, Anna in Die 
Sieben Todsünden van Kurt Weill, Laurette 
in Bizets Le Docteur Miracle, Marzelline in 
Beethovens Fidelio en Maria in Bernsteins 
West Side Story. In 2017 vertolkte ze 
samen met pianist Ramon van Engelen-
hoven Poulencs éénakter La Voix Humaine 
in de Kleine Zaal van het Concertgebouw 
in Amsterdam, in de serie Jonge Neder-
landers. In 2017 zong Laetitia Gerards als 
Servilia in La Clemenza di Tito van Mozart 
met het Orkest van de Achttiende Eeuw, 
onder leiding van Kenneth Montgomery. 
In maart 2018 verzorgde ze een eigen 
programmering in de serie TRACKS van 
het Koninklijk Concertgebouw in Amster-
dam.

 LAETITIA GERARDS
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VIOOL
Nadia Wijzenbeek 
Pieter van Loenen

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Lotte de Vries

CELLO
Michael Müller 
Charles Watt 

CONTRABAS
Wilmar de Visser 

FLUIT
Ingrid Geerlings

HOBO
Aisling Casey 

KLARINET
Arjan Woudenberg 

BASKLARINET
Bart de Kater 

HOORN
Laurens Otto 

ARTISTIEKE LEIDING
Peppie Wiersma 

PROJECTIE 
Rein van der Woerd  
Kseniia Anokhina

LU
D

W
IG
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AVROTROS Klassiek 
presenteert!

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!

Klassieke muziek zit AVROTROS in het bloed. 
Met programma’s als het AVROTROS Vrijdagconcert, 
De Klassieken en Het Zondagochtend Concert 
op NPO Radio 4 en prachtige tv-programma’s als 
het Prinsengrachtconcert, staan wij voor klassieke 
muziek. 

   Vol trots presenteren wij ons nieuwe talententraject 
  AVROTROS Klassiek presenteert! Ons eerste talent is

  violist Niek Baar. Ondersteun klassiek talent en profi teer 
van de vele ledenvoordelen.

Word lid van AVROTROS Klassiek
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Word lid van AVROTROS Klassiek

vrijdag 25 januari 2019, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks 19.30 uur
series muzikale meesterwerken / liefde

Brautigam en De Waart

Radio Filharmponisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Ronald Brautigam piano

Bosmans Concertino voor piano en 
orkest
Mozart Pianoconcert nr. 21 'Elvira  
Madigan'
Brahms Derde symfonie

vrijdag18 januari 2019, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Jan-Willem van Ree 19.30 uur
serie avrotros klassiek 2

Golven van kleur

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
Elim Chan dirigent
Pablo Ferrández cello

Roukens Morphic waves
Tsjaikovski Rococo-variaties
Rimski-Korsakov Sjeherazade
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programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Manon Tuynman, 
Melanie Rubingh 
marketing & communicatie

Marco van Es, Vera Vos, Mary Fan 
Zandkamp

administratie & financiën

Stichting Omroep Muziek
presentatie avrotros npo 
radio 4
Mark Brouwers
artistiek leider

Kees Vlaardingerbroek
directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft

programmatoelichting

Christiane Schima 
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd

co
lo

fo
n

zaterdag 12 januari, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Vasily Petrenko over 
leven en overleven
Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent

Anatoli Sivko bas
Alina Ibragimova viool

Oestvolskaja De droom van Stepan Razin
Sjostakovitsj Tweede vioolconcert
Brahms Eerste symfonie

zaterdag 19 januari, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Andriessen,  
Agamemnon en het 
sterrenstof van Unsuk 
Chin

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Nationaal Jeugdkoor
JoAnn Falletta dirigent
Martina Batič koordirigent
Wilma ten Wolde koordirigent NJK

Rachel Thompson spreekstem 

Debussy Prélude à l'après-midi d'un 
faune
Andriessen Agamemnon (Nederlandse 
première)
Unsuk Chin Le chant des enfants des 
étoiles (Nederlandse première)


