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Brautigam en De Waart
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Ronald Brautigam piano

Henriëtte Bosmans 1895-1952
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Dit programma wordt deels (Bosmans/Brahms) herhaald in Het Zondagochtend Concert op 
27 januari a.s. om 11.00 uur in het Concertgebouw in Amsterdam.
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40 jaar omroepconcerten in Vredenburg    1979-2019

Veertig jaar geleden, op 26 januari 1979, openden de deuren 
van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. De zaal vulde zich 
met zijn eerste concertbezoekers. Vanaf dat moment kon het 
publiek voor het eerst ook in Utrecht live luisteren naar  
concerten die door de omroepen in Hilversum werden  
geprogrammeerd. 

Edo de Waart dirigeerde op die bewuste januaridag het 
Utrechts Symfonie Orkest, en het concert werd rechtstreeks 
uitgezonden. En op vrijdag 9 februari 1979 was in de serie  
PROMENOS het eerste optreden in Utrecht van het Radio  
Filharmonisch Orkest onder leiding van Hans Vonk. Het was het 
begin van een grote bloei van de omroepconcerten. Vanaf nu 
werden de orkestleden altijd omringd door een publiek.

USO-repetitie voor het 
openings concert van Muziek-
centrum Vredenburg o.l.v. Edo 
de Waart met concertmeester 
Emmy Verhey, 26 januari 1979 
(collectie Het Utrechts Archief )
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40 jaar omroepconcerten in Vredenburg    1979-2019

Muziekcentrum 
Vredenburg, 
oktober 1979  
(collectie Het Utrechts 
Archief )

Radio Kamerorkest
onder leiding van  
Ernest Bour

Radio Filharmonisch Orkest in 
Muziekcentrum Vredenburg, 1987
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Op 8 februari 2019 is het jubileumconcert van 40 jaar  
Omroepmuziek in Utrecht met het Radio Filharmonisch  
Orkest & Groot Omroepkoor, opnieuw onder leiding van Edo de 
Waart. Zo is de cirkel rond van vier decennia vruchtbare samen-
werking tussen de Publieke Omroep, Vredenburg en Radio 4.  
Het spreekt vanzelf dat er Nederlandse muziek en een wereld-
première gaan klinken, want het programmeren en promoten 
daarvan behoort tot de culturele opdrachten van de Omroep. 
En dat zoals gebruikelijk zij aan zij met het bekendere klassiek-
romantische repertoire. 

Het Groot Omroepkoor 
© Hans van der Woerd

vrijdag 8 februari 2019
Radio Filharmonisch Orkest &  
Groot Omroepkoor
Edo de Waart dirigent 

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

Edo de Waart © Jesse Willems
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Ter gelegenheid van het jubileum van 
die 40 jaar omroepconcerten in Vreden-
burg 1979-2019 is een boek gemaakt 
met interviews met directeuren van 
Vredenburg, met programmeurs van 
KRO, AVROTROS en NOS/NPS. Verder 
is er veel aandacht voor Nederlandse 
muziek, voor de geschiedenis van de 
orkesten en het Groot Omroepkoor 
met hun chef-dirigenten, van de ver-
schillende omroepen en hun series in 
Vredenburg. En er is een artikel over 

de laatste overgebleven omroepserie 
in Utrecht, het AVROTROS Vrijdagconcert. 
De presentatie van het jubileumboek is tijdens de inleiding van het 
jubileumconcert op 8 februari a.s. om 19.30 uur in de Grote Zaal van 
TivoliVredenburg. Het eerste exemplaar wordt voor het begin van 
het concert aangeboden aan ere-dirigent van het Radio  
Filharmonisch Orkest, Edo de Waart. 

Levende M
uziek! 40 jaar om

roepconcerten in Vredenburg | 1979-2019

40 jaar omroepconcerten

in Vredenburg 1979-2019

Jubileumboek 40 jaar voorzijde.indd   1

22-01-19   14:46

Bovendien is een podcast gemaakt 
over het 40-jarig jubileum, 
te bekijken via:
www.tivolivredenburg.nl/ 
jubileum/podcast/ 
het-huisorkest-van-tivolivredenburg/ 

Radio Filharmonisch Orkest 
en Groot Omroepkoor 
23 december 2016  
© Jurjen Stekelenburg



6

Live uitzending 
en webcast
Alle luisteraars kunnen 
volop genieten als mobiele 
telefoons, horloges en 
gehoorapparaten geen 
geluid maken. Presentatie 
voor Radio 4 door Mark 
Brouwers. De webcast van 
dit concert is te volgen via

➜ www.nporadio4.nl

Educatieproject Pronkstukken
De bovenbouwleerlingen van 't Goois Lyceum hebben 
om 19.00 uur in Cloud Nine in TivoliVredenburg hun 
eigen compositie ten gehore gebracht. Gedurende drie 
projectdagen componeerden zij die en studeerden haar 
in. Daarbij werden zij geïnspireerd door de muziek van 
het vrijdagconcert van vanavond, van Bosmans, Mozart 
en Brahms. De leerlingen wonen het concert bij ter 
afsluiting van dit project. Het educatieproject Pronk-
stukken komt voort uit een samenwerking tussen 
TivoliVredenburg en middelbare scholen in stad en regio 
Utrecht.

Het programma voor het nieuwe 
seizoen 2019-2020 van het Vrijdag-
concert is rond! Deze week is de 
voorverkoop gestart. 

In de voorinschrijving 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/
muzikalemeester werken1920).  
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!
In de pauze kunt u terecht bij de 
informatiestand in de foyer.

Voorinschrijving AVROTROS Vrijdagconcert nieuw seizoen

Dit concert is deels te volgen via 
de Wolfgang app. Met deze app
krijgt het publiek in de zaal 

toelichting op Brahms' Derde 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. Wolfgang is gratis te down loaden in de App 
Store en Google Store

➜ www.wolfgangapp.nl

Na het concert 
is er gelegenheid om 
een drankje te nuttigen.



7Bosmans, Mozart en Brahms

Henriëtte Bosmans
Een van de gevolgen van het feminisme van de jaren zestig en 
zeventig was binnen de wereld van de klassieke muziek een 
grotere aandacht en waardering voor het werk van vrouwelijke 
componisten. Vrouwelijke musici konden al voor Dolle Mina 
rekenen op veel belangstelling, zij het op een manier die velen nu 
pijnlijk ouderwets vinden. Een van de grootste ‘profiteurs’ van het 
feminisme in Nederland was Henriëtte Bosmans. Haar muziek was 
vrij vaak te horen, er verschenen cd’s plus een biografie en de 
VPRO maakte in 1983 een prachtige documentaire over haar leven 
en werk. Die documentaire maakte overigens duidelijk dat Bosmans 
over erkenning tijdens haar leven niet te klagen had. Haar moeilijkste 
jaren waren tijdens de Tweede Wereldoorlog toen zij niet als 
vrouw maar als jodin eerst een verbod kreeg om op te treden en 
daarna moest onderduiken.

Bosmans had haar muzikaliteit niet van vreemden. Haar moeder 
Sara Benedicts was pianiste en haar vader Henri Bosmans cellist in 
het Concertgebouworkest. Reeds tijdens haar conservatoriumtijd 
maakte de dochter naam als componiste en pianiste. Ze speelde 
voor 1940 in diverse kamermuziekensembles en trad op als soliste 
met orkesten in zeer uiteenlopend repertoire. Haar muziek was tot 
midden jaren twintig overwegend instrumentaal en sterk beïn-
vloed door Duitse muziek. Onder invloed van Willem Pijper die 
zeer Frans georiënteerd was en bij wie zij midden jaren twintig 
compositie studeerde, ontwikkelde zij zich meer in Franse richting. 

Bosmans had haar muzikaliteit niet van vreemden.  
Haar moeder Sara Benedicts was pianiste en haar vader  
Henri Bosmans cellist in het Concertgebouworkest.



8 Het Concertino voor piano en orkest uit 1927 is een van de eerste 
manifestaties daarvan. Vooral in de harmonie en de melodiestijl is 
de invloed merkbaar van Debussy. Bosmans schreef het in eerste 
instantie voor eigen gebruik (ze heeft het vaak zelf uitgevoerd) en 
schuwde allerminst het grote pianistische gebaar. Franse muziek 
was niet haar enige inspiratiebron. De invloed van Rachmaninov, 
een componist wiens muziek ze voor de oorlog vaak speelde, is te 

horen in de vele volle akkoorden, de verdubbeling van de 
rechterhand door de linkerhand en de harmonie die vaak 
cirkelt rond een centrum dat niet altijd exact is aangegeven.
De vorm is voor de tijd waarin het ontstond opmerkelijk. 
Een lang en langzaam deel, dat het emotionele hart van 
het Concertino vormt, wordt omringd door een korte 
snelle opening en een snelle afsluiting waarin materiaal 
van het begin wordt herhaald. Typerend voor Bosmans is 
de afwezigheid van een voortdurende ontwikkeling van 
het materiaal. Veel liever werkt zij met korte krachtige 
boodschappen die op elkaar lijken en waarin ook de 
invloed te horen is van populaire muziek, vooral het 
chanson. Dit aspect van haar muziek zou zij sterk cultive-
ren in haar vele liederen die ze zou schrijven na de Twee-
de Wereldoorlog. Reeds in dit Concertino hebben haar 
instrumentale melodieën een sterk vocaal karakter.

Tussen broodheer en vrij scheppend bestaan
Wolfgang Amadeus Mozart was een van de eerste componisten die 
niet wilde schrijven in dienst van een wereldlijk of kerkelijk brood-
heer, maar die een vrij scheppend kunstenaar wilde zijn. Hij brak in 
1781 met zijn werkgever, de aartsbisschop van Salzburg, en toog 
naar Wenen met de bedoeling een nieuw bestaan op te bouwen. 
Dat bestaan was minder vrij dan de term vrij scheppend kunstenaar 
wellicht suggereert. Om rond te komen moest Mozart inspelen op 
de smaak van zijn belangrijkste doelgroepen: de adel en de burge-
rij. Hij schreef vele werken in genres die nauw verbonden waren 
met deze standen, maar Mozart zou Mozart niet zijn als hij die 
genres niet grondig naar zijn hand zou zetten. Daarmee had hij 
aanvankelijk zeer veel succes. Zijn vader, die hem in Wenen op-
zocht, stond versteld van de welstand die hij ermee had opge-
bouwd. Een van de genres die hem populariteit bracht, was het 
pianoconcert. Binnen enkele jaren schreef hij er ongeveer tien 

HENRIËTTE BOSMANS



9waarin hij zelf kon schitteren als solist en waarin hij telkens iets 
verrassends deed. Het Pianoconcert nr. 21 in C KV 467 is een van de 
meest majestueuze van deze tien, wat verklaart waarom vele 
pianisten het iets langzamer spelen dan de andere concerten. Om 
dat karakter te versterken voegde Mozart diverse passages toe die 
meer polyfoon dan harmonisch van opzet zijn, was hij ongewoon 
avontuurlijk in de harmonie en verlangde hij van de pianist een 
grote virtuositeit, zeker voor toenmalige begrippen. Voor het 
eerste deel heeft Mozart geen cadens nagelaten, zodat de pianist 
net als in Mozarts tijd deze moet improviseren.
Het tweede deel klinkt als één lange melodische lijn die heel 
simpel lijkt maar die vol zit met verrassende wendingen. Het stuk 
is, net als het eerste deel, opgezet als een sonate. De lyrische en 
romantische toon maakte het zeer geschikt voor de Deense film 
Elvira Madigan (1967) waarin dit deel telkens klinkt als de hoofd-
personen hun liefde belijden.
Het derde deel is een triomfantelijke uitsmijter. Het is enerzijds 
lang met vele episoden, anderzijds gebouwd op slechts twee 
motieven. Ook al is het een instrumentaal werk, één motief lijkt 
veel op een passage uit de opera Le nozze di Figaro. Mozart zou die 
opera weliswaar pas een jaar ná dit concert schrijven, maar vreemd 
is die verwantschap niet. Mozart citeerde graag zichzelf en was 
vanaf zijn 22e zowel qua productie als qua muzikale persoonlijk-
heid in de eerste plaats een operacomponist, ook als hij instrumen-
tale muziek schreef.

De huidige populariteit van Mozarts pianoconcerten is niet van alle 
tijden. In de negentiende eeuw klonken alleen die concerten die de 
romantiek kon omhelzen als romantische muziek avant la lettre, 
bijvoorbeeld de twee in een mineur-toonsoort. Na 1920 echter 
namen steeds meer pianisten de concerten op hun repertoire. De 
ingehouden toon en weloverwogen vorm golden niet meer als een 
rem op de expressie, maar juist als een teken van grote intensiteit. 
Achter de schoonheid en het divertissement schuilde een ernst en 
een dramatiek die Mozart zeer subtiel naar buiten bracht. Een van 
de eerste pleitbezorgers in Nederland voor deze concerten was 
Henriëtte Bosmans.

Henriëtte Bosmans was een van de eerste  
pleitbezorgers voor Mozarts pianoconcert.

WOLFGANG AMADEUS MOZART



10 Brahms’ Derde
Henriëtte Bosmans was als pianiste ook zeer actief met muziek van 
Johannes Brahms, maar inzake zijn muziek hoefde zij hier veel 
minder missiewerk te verrichten. Brahms’ muziek had in Nederland 
al tijdens zijn leven een uitstekende naam (de componist bezocht 
ons land diverse malen) en heeft die vandaag de dag nog steeds.
Brahms zag aanvankelijk zeer op tegen het schrijven van een 
symfonie. Hoe moest hij in vredesnaam Beethoven pareren? Zijn 
eersteling kreeg het etiket ‘de Tiende van Beethoven’ omdat men 
het thema van de finale te veel vond lijken op dat van Beethovens 
Negende symfonie, maar tegelijk had Brahms met zijn Eerste 
symfonie een eigen geluid gevonden dat hij daarna zou verfijnen. 
Kort na de dramatische Eerste volgde de Tweede die een zeer 
pastoraal karakter draagt. Zijn Derde werd door Hans Richter, de 
dirigent die in Wenen in 1883 de première leidde, getypeerd als 
Brahms’ Eroica. De Derde symfonie opent inderdaad majestueus 
met een ritmisch pregnant motief dat het gehele deel domineert. 
Hierin toont Brahms ook zijn eigen taal. Hij schuwt de uitersten in 
expressie. In zijn harmonische en dynamische wendingen is hij veel 
minder abrupt dan zijn voorbeeld Beethoven. Brahms kende het 
orkest door en door, maar zijn instrumentatie heeft, anders bij 
Wagner, niet tot doel bijzondere klanken en groepen van instru-
menten in het zonnetje te zetten. Ook de uitersten in tempo wilde 
hij vermijden, zeker gelet op de opzet van een symfonie als geheel. 
Kenmerkend voor alle delen is dat de orkestmuziek klinkt als 
uitvergrote kamermuziek. De intensiteit is onmiskenbaar groot 
maar altijd omgeven met een waas van weemoed en reserve. 
Wellicht daarom typeerde Nietzsche Brahms enigszins kwaad-
aardig als “de melancholie van het onvermogen”.

Met die kwalificatie deed Nietzsche Brahms tekort. Toegegeven, in 
alle vier de delen is sprake van vertrouwde Duitse stijlen en 
vormen: een driedelige opbouw in het derde deel en een meer of 
minder zichtbare toepassing van de sonatevorm in de overige drie. 
De lyriek heeft ondanks het heroïsche van het begin de overhand 

Brahms schuwt de uitersten in expressie. In zijn  
harmonische en dynamische wendingen is hij veel minder 
abrupt dan zijn voorbeeld Beethoven.



11op de dramatiek. Tegelijk was Brahms uitstekend in staat deze 
vorm van superieure Biedermeier (de reden van Brahms’ grote 
bekendheid tijdens zijn leven) te combineren met vele subtiele 
vernieuwingen. Vooral in de frasering en de afwisseling van 
consonanten en dissonanten was hij voor zijn tijd uiterst modern. 
Om die reden stond Brahms lange tijd te boek als een moeilijke en 
onberekenbare componist, wat een onproblematische erkenning 
jaren in de weg stond. Weinig componisten durfden een groot 
werk te openen met een dissonant in een onduidelijk ritme of de 
finale te laten eindigen met de terugkeer van het heroïsche begin 
in een vredige gedaante. 
In 1933, ter gelegenheid van Brahms’ 100e geboortejaar, schreef 
Arnold Schönberg een belangrijk artikel waarin hij betoogde dat 
Brahms met deze vernieuwingen een voorloper was van de ritmi-
sche veranderingen in de twintigste eeuw. Toen was inmiddels 
duidelijk dat bij Brahms zijn verbondenheid met zijn klassieke 
voorbeelden en zijn wil tot experimenteren elkaar absoluut niet in 
de weg zitten, maar juist moeiteloos samengaan. Die combinatie 
onderscheidt Brahms van de meeste van zijn Duitse tijdgenoten 
(die of louter conservatief of bovenal vernieuwend schreven) en 
verklaart ook waarom veel van zijn muziek wel tijdgebonden, maar 
niet gedateerd aandoet.

Emanuel Overbeeke

JOHANNES BRAHMS



12 Edo de Waart, dirigent
Edo de Waart was chef-dirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest van 1989 tot 
2005. Sinds 2005 is hij eredirigent van het 
Radio Filharmonisch Orkest. Hij is ook 
eredirigent van deFilharmonie in Ant-
werpen (nu: Antwerp Symphony  
Orchestra), artistiek leider van het 
Milwaukee Symphony Orchestra (tot 
vorig seizoen), ‘artistic partner’ van het 
Saint Paul Chamber Orchestra in Minne-
sota en muzikaal leider van het New 
Zealand Symphony Orchestra. Voorheen 
was hij artistiek directeur en chef-dirigent 
van het Hong Kong Philharmonic  
Orchestra. Edo de Waart is regelmatig te 
gast bij het San Francisco Symphony 
Orchestra, NHK Symphony, Royal Stock-
holm Philharmonic, Washington National 
Symphony Orchestra, Minnesota Or-
chestra en Los Angeles Philharmonic. 
Onlangs is hij teruggevraagd bij de 
orkesten van Sydney en Melbourne.
Als operadirigent vierde Edo de Waart 
successen met een breed en gevarieerd 
repertoire in ’s werelds grote operahuizen. 
Zo dirigeerde hij bij de Nikikai Opera, de 

opera van Genève, Opéra de Bastille, 
Santa Fe Opera en The Metropolitan 
Opera. In het seizoen 2009-10 keerde hij 
terug bij The Met voor uitvoeringen van 
Der Rosenkavalier, die alom werden 
bejubeld. Recent leidde hij een uitvoering 
van Hertog Blauwbaards Burcht bij het 
Milwaukee Symphony Orchestra en  
The Rake’s Progress bij het Saint Paul 
Chamber Orchestra.
Na zijn studie hobo, piano en orkest-
directie in Amsterdam werd Edo de 
Waart eerste hoboïst van het Concert-
gebouworkest. In 1964 won hij de Dimitri 
Mitropoulos Conducting Competition in 
New York, waarna hij voor één jaar werd 
aangesteld als assistent van Leonard 
Bernstein bij de New York Philharmonic. 
Daarna werd hij assistent-dirigent van 
Bernard Haitink bij het Concertgebouw-
orkest. In 1967 werd hij aangesteld als 
gastdirigent van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest en van het Nederlands 
Blazers Ensemble. Van 1973 tot 1979 was 
hij artistiek directeur van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Na zijn debuut bij 
het San Francisco Symphony Orchestra in 
1975 werd hij er gevraagd als gastdiri-
gent. In 1977 werd hij benoemd als 
artistiek directeur – een functie die hij tot 
1985 zou bekleden. In 1986 werd hij 
artistiek directeur van het Minnesota 
Orchestra. In 1989 keerde hij terug naar 
Nederland. Tot en met december 2004 
was hij chef-dirigent van het Radio 
Filharmonisch Orkest. Van 1999 tot 2002 
was hij chef-dirigent van De Nederlandse 
Opera. Van 1995 tot 2004 bekleedde hij 
deze functie tevens bij het Sydney 
Symphony Orchestra.
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EDO DE WAART



13Op 26 januari 2018 was Edo de Waart te 
gast in het Vrijdagconcert, en dirigeerde 
hij het Radio Filharmonisch Orkest in een 
programma met Quiet city van Aaron 
Copland, de Eerste symfonie ‘Jeremiah’ 
van Leonard Bernstein en de Eerste 
symfonie van Johannes Brahms. 

Ronald Brautigam, piano
Ronald Brautigam studeerde in zijn 
woonplaats Amsterdam, waarna hij zijn 
studie voortzette in Londen en de 
Verenigde Staten bij Rudolf Serkin. Naast 
zijn reguliere concertpraktijk, waarin hij 
moderne instrumenten bespeelt, ont-
wikkelde Ronald Brautigam zich in dertig 
jaar tot een vooraanstaand fortepianist. 
Hij won vele prijzen waaronder de 
Nederlandse Muziekprijs (1984) en de 
MIDEM Classical Award for best concerto 
recording 2010 voor zijn reconstructie 
van Beethovens pianoconcert WoO4. 
Brautigam speelde met onder meer het 
Koninklijk Concertgebouworkest, London 
Philharmonic, BBC Philharmonic, het 
Japans Filharmonisch Orkest, het Sydney 
Symphony Orchestra, Hong Kong Phil-

harmonic, Boedapest Festival Orkest, 
Orchestre National de France, Gewand-
hausorchester Leipzig en Rundfunk- 
Sinfonieorchester Berlin onder dirigenten 
als Bernhard Haitink, Riccardo Chailly, 
Simon Rattle, Charles Dutoit, Iván Fischer, 
Christopher Hogwood, Philippe Herre-
weghe en Marek Janowski.
Als fortepianist trad hij op met onder 
meer the Orchestra of the Age of Enligh-
tenment, Tafelmusik, Het Orkest van de 
Achttiende Eeuw, het Freiburger Barock-
orchester, Concerto Copenhagen, 
l’Orchestre des Champs-Elysées en de 
Wiener Akademie.
Afgelopen seizoenen trad hij onder meer 
op met het BBC Scottish Symphony Or -
chestra, Gulbenkian Orchestra, Orchestra 
Filarmonica di Torino, Prague Symphony 
Orchestra, l’Orchestre de Picardie, New 
Zealand Symphony Orchestra en het 
WDR Sinfonieorchester Köln.
In 2009 begon een uiterst succesvolle 
samenwerking met de Kölner Akademie 
en dirigent Michael Alexander Willens die 
onder meer resulteerde in opnamen van 
Mozarts complete pianoconcerten op 
fortepiano. Ronald Brautigam ontving 
vele onderscheidingen voor zijn cd- 
opnamen waaronder drie Edisons, een 
Franse Diapason d’Or de l’année en MIDEM 
Classical Awards for best solo piano 
recording en best concerto recording. In 
2015 ontving Ronald Brautigam voor zijn 
opnamen van de complete Beethoven-
sonates een Edison en de prestigieuze 
Jahrespreis der Deutschen Schallplatten-
kritik. Ronald Brautigam is verbonden als 
Professor aan de Musik-Hochschule in 
Basel.

 RONALD BRAUTIGAM
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14 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-Casa-
do.
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 Gaffigan, 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  
Filharmonisch Orkest? Zie 

➜ www.radiofilharmonischorkest.nl/
 vrienden-van-het-rfo

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, opge-
richt 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 
werk dat in opdracht van de omroepse-
ries 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 
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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 Gaffigan
ASSISTENT DIRIGENT
Frans-Aert Burghgraef
Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Alberto Facanha Johnson
Josje ter Haar
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Theo Ploeger
Pieter Vel
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Andrea van Harmelen
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Frank Goossens

CELLO
Tatjana Vassiljeva
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Jorge Hernandez

FLUIT
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts (+ piccolo)

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters

KLARINET
Frank van den Brink
Diede Brantjes

FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Jaume Gavilan Agullo
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Reinaldo Andrés Donoso

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Mark Haeldermans
Vincent Cox

HARP
Saskia Rekké
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programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Manon Tuynman
productieleider rfo

Olga Brauers
marketing & communicatie

Marco van Es, Vera Vos, 
Mary Fan Zandkamp
administratie & financiën

Stichting Omroep Muziek

presentatie avrotros npo 
radio 4
Mark Brouwers
randprogrammering radio 4 
Thea Derks
manager radio filharmonisch 
orkest & groot omroepkoor 
Wouter den Hond
artistiek leider

Kees Vlaardingerbroek

directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft
programmatoelichting

Emanuel Overbeeke
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd
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Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Uit Händels schaduw

Coro e orchestra Ghislieri
Giulio Prandi dirigent

Vivaldi Sonate 'Al santo sepolcro'
d'Astorga Stabat Mater
Bononcini Anthem for the funeral of the 
Duke of Marlborough
Händel Dixit Dominus

zondag (!) 3 februari 2019, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Michel Khalifa 19.30 uur
serie avrotros klassiek 1 extra

Gustavo Gimeno 
dirigeert Mahler 9

Nationaal Jeugd Orkest
Gustavo Gimeno dirigent

Mahler Negende symfonie
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