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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/
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

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

➜ www.nporadio4.nl

Dit concert is deels te volgen via 
de Wolfgang app. Met deze app 

krijgt het publiek in de zaal toelichting op Rimski-
Korsakovs Sjeherazade via de eigen smartphone. 
Gratis te downloaden in de App Store en Google 
Store. 

➜ www.wolfgangapp.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
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“C’est le ton qui fait la musique”. Een gevleugelde uitdrukking die 
wil aangeven dat het niet alleen gaat om wat iemand zegt, maar 
ook hoe hij het zegt. En in feite geldt dat ook voor componisten en 
hun muziek. Natuurlijk, noten zijn noten. Maar wat voor kleur geeft 
een componist er aan. Een eerste versie van een symfonie  
gespeeld op een piano is een heel ander verhaal dan dezelfde 
symfonie klinkend in volle orkestbezetting. Vooral als de compo-
nist in kwestie een meester is in orkestratie. De componisten die 
vandaag op het programma staan zijn dat. Van Rimski-Korsakov is 
bekend dat hij een grootmeester was in het kleuren van een 
partituur. Vandaar dat zijn Sjeherazade uitgroeide tot een heerlijk 
gekruid oosters sprookje. Bij Tsjaikovski’s orkestratietalent worden 
wel eens vraagtekens gesteld, maar ook deze meest westers 
georiënteerde laatnegentiende-eeuwse Russische componist wist 
hoe hij zo effectief mogelijk kon zeggen wat hij wilde uitdrukken. 
Wat dat aangaat is de jonge Nederlander Joey Roukens in goed 
gezelschap. Alsof hij de kunst direct van zijn Russische voorbeel-
den heeft afgekeken, zo is zijn Morphic Waves een even spannende 
als sprankelende partituur die vooral het volledige orkest laat 
stralen in overweldigende golven van geluid die komen en gaan.

Roukens – Morphic Waves
De jonge dertiger Joey Roukens is inmiddels een belangwekkende 
stem binnen het Nederlands componeren. Hij benadert de geschie-
denis en de traditie met humor en een ontwapenende relativiteit 
en hij laat zich ondertussen ook beïnvloeden door pop, rock, jazz, 
house, hiphop en meer. Ook voor de bezoekers van het Vrijdag-

Natuurlijk, noten zijn noten. Maar wat voor kleur geeft  
een componist er aan. 



4 avondconcert is hij geen onbekende. Vijf jaar geleden schreef hij 
voor het eerste concert in het gerenoveerde TivoliVredenburg 
Rising Phenix voor koor en orkest. Een overweldigende partituur 
die uitblinkt in drive, kleur, spanning en vorm. Dat zo’n compositie 
voor Roukens geen toevalstreffer is bewees hij in 2016 met 
Morphic Waves, een orkestwerk dat hij schreef toen hij in het 
seizoen 2015-2016 composer in residence was van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. 
Het werk is even beweeglijk, even kleurrijk en bij vlagen even 
extatisch als Rising Phenix en bovenal een bewijs dat Roukens het 
orkestapparaat tot in de puntjes beheerst. “Mij biedt het een 
onuitputtelijke bron van inspiratie”, zei hij al eens over het symfonie-
orkest. “De kleurenrijkdom van de instrumenten, de expressieve 
mogelijkheden en de intensiteit die je met een orkest kunt berei-
ken, spreken mij zeer aan. Maar ik leef in de eenentwintigste eeuw, 
het tijdperk van allerlei ritmische bewegingen en klankeffecten 
zoals die vanuit de popmuziek zijn doorgedrongen in onze cultuur. 
Daarom gebruik ik veel slagwerk, zowel gestemd, bijvoorbeeld de 
marimba, als het meer traditionele: trommels en bekkens om op te 
raggen en te rammen.”

Ook in Morphic Waves zet Roukens een overvloedig orkestapparaat 
neer dat hij op alle mogelijke manieren laat stralen. “Morphic Waves 
is een symfonie in één continue beweging van 23 minuten”, zegt de 
componist over het stuk. “Het bestaat uit verschillende subsecties 
die organisch in elkaar overvloeien, vergelijkbaar met de Zevende 
symfonie van Sibelius, een werk dat ik enorm lief heb. Gedurende 
het werk zijn er golfslagachtige elementen waar te nemen, het 
meest duidelijk in het dynamisch aanzwellen van alle instrumenten 
(golven van crescendo en diminuendo of fade in/fade out), maar 
ook in de manier waarop de orkestrale textuur aanwast en weer 
indikt. De harmonieën zijn over het algemeen donker gekleurd, 
hoewel de laatste vijf minuten behoorlijk sereen en teder zijn.” 

“De kleurenrijkdom van de instrumenten, de expressieve 
mogelijkheden en de intensiteit die je met een orkest 
kunt bereiken, spreken mij zeer aan."
 – Roukens over het symfonie orkest

JOEY ROUKENS



5Tsjaikovski – Rococo-variaties
Hoewel Pjotr Iljitsj Tsjaikovski in veel van zijn werken een onmisken-
baar Russisch componist is, blijft zijn belangstelling voor de  
westerse klassieke muziek opmerkelijk in een tijd dat Rusland in de 
ban was van de zoektocht naar een eigen identiteit in de muziek. 
Die belangstelling blijkt onder andere uit zijn in 1876 geschreven 
Variaties op een rococo-thema opus 33 voor cello en orkest. Het 
werk is vooral geïnspireerd op een van Tsjaikovski’s grootste 
voorbeelden, Wolfgang Amadeus Mozart, en is welhaast een 
pastiche van de achttiende-eeuwse rococostijl. Tsjaikovski gebruikt 
een orkest dat lijkt op het standaardorkest uit Mozarts tijd en 
componeerde een eigen thema dat zich laat lezen als een  
nostalgische negentiende-eeuwse terugblik op Mozarts tijd. 

De componist schreef het werk voor en met enige assistentie van 
de Duitse cellist Wilhelm Fitzenhagen die net als Tsjaikovski les gaf 
aan het Conservatorium van Moskou. Hij maakte er een verkapt 
celloconcert van in de voor soloconcerten ongebruikelijke variatie-
vorm. De vorm is verder simpel en helder: een orkestrale introductie, 
een presentatie van het thema waarbij de cello zich direct meldt 
als solo-instrument, acht variaties en een coda. Op 30 november 
1877 bracht Fitzenhagen het werk in deze vorm onder leiding van 
Tsjaikovski’s goede vriend en mentor Nikolaj Rubinstein in  
première. Daarna ging het mis.
Toen Fitzenhagen de publicatie van het werk voorbereidde begon 
hij aan Tsjaikovski’s versie te sleutelen om de cello nog meer op de 
voorgrond te stellen. Hij verwijderde de achtste variatie, paste de 
volgorde aan en kortte de coda in. Hoewel Tsjaikovski’s uitgever 
waarschuwde dat “die vreselijke Fitzenhagen eiste dat de verande-
ringen doorgevoerd worden”, liet de componist de eeuwige 
zelftwijfel overwinnen en besloot hij dat de versie van Fitzenhagen 
gepubliceerd moest worden. 

Op 30 november 1877 bracht Fitzenhagen Variaties op 
een rococo-thema in deze vorm onder leiding van 
Tsjaikovski’s goede vriend en mentor Nikolaj Rubinstein 
in première. Daarna ging het mis.

PJOTR ILJITSJ TSJAIKOVSKI 



6 Pas in 1956 kwam de oorspronkelijke versie in een uitgave beschik-
baar. Ondanks dat wordt de Fitzenhagenversie nog steeds het 
meest gespeeld. Vooral omdat Tsjaikovski zich uiteindelijk volledig 
bij die versie neerlegde. Toen hem enkele weken voor zijn dood 
gevraagd werd een celloconcert te schrijven, zei hij: “Speel mijn 
Rococo-variaties”. Geconfronteerd met het feit dat sommige 
variaties, ondanks de bemoeienis van Fitzenhagen, lastig en niet 
erg vleiend voor de cellist zijn, antwoordde hij luchtig: “Dat komt 
omdat die cellisten het niet kunnen spelen, en dan geven ze mij de 
schuld.”

Rimski-Korsakov – Sjeherazade 
In Sjeherazade, de sprookjesachtige suite die Nikolaj Rimski- 
Korsakov in 1888 schreef, komen twee zaken bijeen die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw manifest werden. Aller-
eerst is er het Russisch nationalisme in de muziek waar Rimski-
Korsakov zich sterk voor maakte. Samen met zijn leermeester Mili 
Balakirev en de componisten Cesar Cui, Alexander Borodin en 
Modest Moesorgski vormde hij het ‘Machtige Hoopje’. De groep 
probeerde de ideeën van de kunstcriticus Vladimir Stasov en de 
componist Michail Glinka, de ‘vader van de Russische muziek’, over 
een ‘ware’ Russische muziek in de praktijk te brengen. Rimski-Kor-
sakov concentreerde zich daarbij op Russische en oriëntaalse 
verhalen en facetten van de Russische volksmuziek. 
Een tweede element is de steeds grotere nadruk op de coloristi-
sche mogelijkheden van het negentiende-eeuwse orkestapparaat 
dat mede dankzij de Symphonie fantastique en het traktaat over 
orkestratie van de Franse componist Hector Berlioz een steeds 
grotere vlucht nam. Net als Berlioz was ook Rimski-Korsakov 
gefascineerd door de orkestrale mogelijkheden. Die fascinatie kon 
hij goed uitdragen als compositieleraar en docent instrumentatie 
aan het Conservatorium van Sint-Petersburg. Hoewel de componist 
zelf aangaf dat hij moeite had zijn leerlingen voor te blijven en 
regelmatig te rade ging bij Tsjaikovski, bracht hij componisten als 
Anatoli Ljadov, Alexander Glazoenov, Igor Stravinsky en Sergej 
Prokofjev de kunst van het instrumenteren bij.
Bovendien gaf hij zelf het goede voorbeeld in een aantal kleurrijke 
partituren. De meest succesvolle en meest tot de verbeelding 
sprekende daarvan is wel de vierdelige orkestsuite Sjeherazade 
naar de oriëntaalse vertelling Sprookjes uit Duizend-en-een-nacht 

NIKOLAJ RIMSKI-KORSAKOV



7die door de publicatie van de Franse oriëntalist Antoine Galland 
(1646-1715) razend populair werd in de negentiende eeuw. 
Rimski-Korsakov vatte het geheel simpel samen: “De sultan  
Sjahriaar, overtuigd van de trouweloosheid van vrouwen, had 
gezworen dat elk van zijn echtgenotes na de eerste nacht gedood 
moest worden. Maar sultane Sjeherazade redde haar leven door 
hem te vermaken met verhalen die ze hem op 1001 nachten 
vertelde. De sultan, gedreven door zijn nieuwsgierigheid, stelde de 
executie van zijn vrouw van dag tot dag uit, en trok uiteindelijk zijn 
bloeddorstige eed terug. De verhalen die Sjeherazade aan de 
koning vertelde, waren een wondermooie mengeling van oude 
verzen en liedteksten, gecombineerd met sprookjes en avontuur-
lijke vertellingen.”

Vier van die verhalen vormen de basis van Sjeherazade. Sindbad de 
zeeman, Prins Kalender, De jonge prins en prinses en Feest in 
Bagdad. Toch schreef Rimski-Korsakov geen programmamuziek. De 
vier delen zijn sfeerschetsen die de verhaallijnen niet volgen maar 
slechts het idee achter de verhalen in muziek willen vatten. Om de 
eenheid in de vier delen te waarborgen gebruikte Rimski-Korsakov 
twee belangrijke thema’s: het openingsthema dat volgens vele 
interpretaties de sultan voorstelt en die meesterlijke vioolsolo die 
elk nieuw verhaal inluidt en ook als zelfstandig thema geregeld 
een rol speelt. Het idee dat deze solo Sjeherazade voorstelt 
onderschreef Rimski-Korsakov, de opvatting dat het openingsthema 
de sultan representeert, sprak hij altijd tegen met het voorbeeld 
dat dit thema ook voorkomt in het laatste deel Feest in Bagdad, 
waarin de sultan helemaal geen rol speelt. Moe van alle inter-
pretaties, veranderde Rimski-Korsakov de eerdere suggestieve 
titels uiteindelijk in abstracte tempoaanduidingen. 
Die actie hielp weinig. Sjeherazade is en blijft immers een even 
kleurrijk als meeslepend muzikaal verhaal in vier delen dat tot op de 
dag van vandaag dienst doet als voorbeeld van op en top Russische 
muziek en van kleurrijke orkestratie op het allerhoogste niveau.

Paul Janssen

...een wondermooie mengeling van oude verzen  
en liedteksten, gecombineerd met sprookjes en  
avontuurlijke vertellingen.



8 Elim Chan, dirigent 
Elim Chan (1986) werd geboren in Hong-
kong en studeerde aan het Smith College 
en de University of Michigan. Tijdens haar 
studie was ze muzikaal leider van het 
University of Michigan Campus Symphony 
Orchestra en het Michigan Pops Or-
chestra. In 2013 maakte ze deel uit van 
het Bruno Walter Conducting Scholarship 
en in 2015 volgde ze masterclasses bij 
Bernard Haitink in Luzern. Elim Chan 
werd in 2014 de eerste vrouwelijke 
winnaar van de Donatella Flick Con-
ducting Competition. Dankzij haar 
overwinning was ze tijdens het seizoen 
2015-2016 als assistent-dirigent verbon-
den aan het London Symphony Or-
chestra. Het seizoen daarop maakte ze 
deel uit van het Dudamel Fellowship-
programma bij het Los Angeles Philhar-
monic Orchestra. Vanaf seizoen 2019-
2020 wordt ze chef-dirigent van het 
Antwerp Symphony Orchestra. Elim Chan, 
die in de voetsporen treedt van onder 
meer Edo de Waart en Jaap van Zweden, 
is de jongste chef-dirigent die het Symfo-
nieorkest van Antwerpen ooit heeft 
gehad. Hoogtepunten in 2017/2018 
waren haar debuutconcerten bij onder 

meer Het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, het Philharmonia Orchestra, het 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
het hr-Sinfonieorchester in Frankfurt, het 
Orchestre national de Lyon, het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest en Houston 
Symphony. Verder werd Elim Chan 
opnieuw uitgenodigd door het London 
Symphony Orchestra voor concerten in 
Londen en aan de Music Academy of the 
West in Santa Barbara, en door het 
Orquesta Filarmónica de Universidad 
Nacional Autónoma de México waar ze 
vaste gastdirigent is.
Ze maakte haar Amerikaanse debuut bij 
de symfonische orkesten van Berkeley, 
Detroit en Chicago en debuteerde bij het 
Orkest van het Mariinski Theater, het 
Orchestre Philharmonique de Luxem-
bourg, het Nationaal Orkest van België, 
het Australian Youth Orchestra en met 
het orkest van de Lucerne Festival 
Academy.

Pablo Ferrández, cello
De cellist Spaanse Pablo Ferrández 
(1991) trad op als solist met onder meer 
het Spaans Nationaal Orkest, met Kreme-
rata Baltica en het Filharmonisch Orkest 
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9van Helsinki. Hij won de tweede prijs bij 
de Internationale Paulo Cellocompetitie, 
de Edmond de Rothschild Group Award 
op de Sommets Musicaux van het Festival 
van Gstaad, de Prix Jean-Nicolas Firmenich 
op het Verbier Festival, de Leyda Ungerer 
Muziekprijs op het Kronberg Cello 
Festival en de eerste prijs op de Internati-
onale Competitie van Liezen. Pablo 
Ferrández werkte met dirigenten als 
Antoni Ros-Marbà, Péter Csaba, Sergio 
Alapont, José Luis Turina, Oleg Caetani, 
John Axelrod en Rossen Milanov. Als 
kamermusicus trad hij op met Rainer 
Schmidt, Ivry Gitlis, Gidon Kremer, Vilde 
Frang en Ana Chumachenco en hij is lid 
van het Flamel Trio, dat werd opgericht 
aan het kamermuziekinstituut in Madrid. 
Pablo Ferrández geeft concerten in de 
Verenigde Staten, Zwitserland, Finland en 
Duitsland. Onlangs verwierf hij als eerste 
Spaanse cellist een Stradivarius uit de 
Nippon Music Foundation. De Stradiva-
rius heet Lord Aylesford en is een van de 
oudste ter wereld, daterend uit 1696. Hij 
werd eerder bespeeld door Gregor 
Piatigorsky en behoorde toe aan János 
Starker. 

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
vierde vorig seizoen zijn honderdjarig 
bestaan. Het orkest onderscheidt zich 
door de intense energie van zijn concer-
ten, zijn veelgeprezen opnamen en zijn 
innovatieve publieksbenadering, waar-
mee het zich een heel eigen plaats heeft 
verworven tussen Europa’s meest voor-
aanstaande symfonieorkesten. Het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
opgericht in 1918, ontwikkelde zich vanaf 
1930 onder Eduard Flipse tot een van de 
meest prominente Nederlandse orkes-
ten. Met Jean Fournet, Edo de Waart en 
James Conlon bouwde het orkest in de 
jaren zeventig en tachtig verder aan zijn 
internationale reputatie. De benoeming 
van Valery Gergiev luidde een nieuwe 
bloeiperiode in, die in 2008 werd voort-
gezet met Yannick Nézet-Séguin, die 
sinds zijn vertrek in 2018 als eredirigent 
aan het orkest verbonden blijft. Vanaf 
ingang van seizoen 2018–2019 is Lahav 
Shani chef-dirigent. Thuisbasis van het 
Rotterdams Philharmonisch is Concertge-
bouw de Doelen. Maar het orkest is ook 
regelmatig op andere locaties te horen: 
van de Rotterdamse podia tot de gere-
nommeerde zalen in binnen- en buiten-
land. Zo heeft het orkest sinds 2010 een 
residentie in het Parijse Théâtre des 
Champs-Élysées. Met alle concerten, 
educatieve voorstellingen en ‘community 
projects’ trekt het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest ieder seizoen 150.000 à 
200.000 bezoekers, onder wie een 
aanzienlijk aantal jongeren.

Sinds de baanbrekende Mahler- 
registraties met Eduard Flipse in de jaren 
vijftig heeft het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest talloze veelgeprezen op-
namen gemaakt. Op 23 februari 2018 was 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest te 
gast in het Vrijdagconcert, samen met 
dirigent Sir Mark Elder, in een programma 
met Maier, Beethoven en Richard Strauss. 

➜ www.rotterdamsphilharmonisch.nl
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Igor Gruppman
Hed Yaron Meyerson
Saskia Otto
Arno Bons
Mireille van der Wart
Cor van der Linden
Rachel Browne
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Sophia Torrenga
Hadewijch Hofland
Annerien Stuker
Luxi Lavielle
Cynthia Lomri
Ilka van der Plas

TWEEDE VIOOL
Cecilia Ziano
Laurens van Vliet
Tomoko Hara
Elina Hirvilammi-Staphorsius
Jun Yi Dou
Bob Bruyn
Letizia Sciarone
Maija Reinikainen
Sumire Hara
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers
Hester van der Vlugt
Sara Molina Castellote

ALTVIOOL
Anne Huser
Maartje van Rheeden
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Pierre-Marc Vernaudon
Leon van den Berg
Elisabeth Runge
Jan Navarro
Marta Ocete Montoro

CELLO
Joanna Pachucka
Daniel Petrovitsch
Mario Rio
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Carla Schrijner
Yi-Ting Fang
Liesbeth Bosboom
Eduard Ninot Roig
Veerle Schutjens
 
CONTRABAS
Peter Luit
Harke Wiersma
Robert Franenberg
Arjen Leendertz
Ricardo Neto
Mario Torres Valdivieso
Bas Vliegenthart
Théotime Voisin

FLUIT
Juliette Hurel
Désirée Woudenberg
Adeline Salles

HOBO
Karel Schoofs
Anja van der Maten
Ron Tijhuis

KLARINET
Bruno Bonansea
Jan Jansen
Romke-Jan Wijmenga

FAGOT
Pieter Nuytten
Marianne Prommel
Hans Wisse

HOORN
Martin van de Merwe
Jos Buurman
Laurens Otto

TROMPET
Giuliano Sommerhalder
Jos Verspagen

TROMBONE
Alexander Verbeek
Remko de Jager
Ben van Dijk

TUBA
Hendrik-Jan Renes

SLAGWERK
Ronald Ent
Jeroen Geevers
Wilbert Grootenboer
Adriaan Feyaerts
Niels Verbeek

PAUKEN
Danny van de Wal

HARP
Charlotte Sprenkels

TOETSEN
Ana Sanchez Donate 
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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

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

Brautigam en De Waart

Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Ronald Brautigam piano

Bosmans Concertino voor piano en 
orkest
Mozart Pianoconcert nr. 21 'Elvira  
Madigan'
Brahms Derde symfonie
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Astrid in ’t Veld
productie

Jacinta Wetzer
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

Paul Janssen 
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd

co
lo

fo
n

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)

zaterdag 26 januari, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Uit Händels schaduw

Ghislieri Choir & Consort
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


