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vrijdag 8 februari 2019, 20.15 uur
inleiding Michel Khalifa 19.30 uur
Gesprek over jubileumboek Leve(n)de Muziek!
en interview met Willem Jeths

Jubileumconcert

40 jaar Omroepconcerten
in (Tivoli)Vredenburg
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Edo de Waart dirigent
Paul Krämer koordirigent
Anita Hartig sopraan
Helena Rasker alt
Sebastian Kohlhepp tenor
Tareq Nazmi bas

In
de pauze
en na afloop kunt
u bij de balies het
jubileumboek Leve(n)
de Muziek! 40 jaar
omroepconcerten in
Vredenburg 19792019 afhalen

Tristan Keuris 1946-1996
Sinfonia 1972-1974

in opdracht van de VPRO geschreven voor het RFO

Willem Jeths *1959
Du bist älter, du bist neuer 2018

opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert - wereldpremière ter ere van het 40-jarig jubileum
van de omroepconcerten in (Tivoli)Vredenburg
pauze

Anton Bruckner 1824-1896
Mis in f ‘Grote’ 1867-1893

Kyrie • Gloria • Credo • Sanctus • Benedictus • Agnus Dei
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40 jaar omroepconcerten in Vredenburg
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
openingsconcert van Muziekcentrum Vredenburg o.l.v. Edo
de Waart met concertmeester
Emmy Verhey, 26 januari 1979
(collectie Het Utrechts Archief )
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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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Het Groot Omroepkoor
© Hans van der Woerd

Vandaag is het jubileumconcert van 40 jaar Omroepconcerten 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 samenwerking tussen de
publieke omroep, Vredenburg en NPO Radio 4. Tussen 1979 en
nu werden ongeveer 2000 omroepconcerten in de Grote Zaal
van Vredenburg gegeven.
Het spreekt vanzelf dat er Nederlandse muziek en een wereldpremière
klinken, want het programmeren en promoten daarvan behoort tot de
culturele opdrachten van de Publieke Omroep. En dat zoals gebruikelijk
zij aan zij met het bekendere klassiek-romantische repertoire.

Edo de Waart
© Jesse Willems

Levende Muziek!
in Vredenburg | 1979-2019
40 jaar omroepconcerten

Ter gelegenheid van het jubileum van die 40
jaar omroepconcerten in Vredenburg 19792019 is een boek gemaakt met interviews met
directeuren van Vredenburg, met programn
meurs van KRO, AVROTROS en NOS/NPS.
40 jaar omroepconcerte
in Vredenburg 1979-2019
Verder is er veel aandacht voor Nederlandse
muziek, voor de geschiedenis van de orkesten
en het Groot Omroepkoor met hun chefdirigenten, van de verschillende omroepen en hun
series in Vredenburg. En er is een artikel over de laatste overgebleven omroepserie in Utrecht, het AVROTROS Vrijdagconcert.
Op 8 februari a.s. om 19.30 uur in de Grote Zaal van TivoliVredenburg
wordt voor het begin van het concert het eerste exemplaar aan
geboden aan ere-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, Edo
de Waart.
22-01-19 14:46

Jubileumboek 40 jaar

voorzijde.indd 1

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

Het team van het AVROTROS Vrijdagconcert dankt het Radio
Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en TivoliVredenburg
voor 40 jaar samenwerking en concerten op topniveau.

5

6

Voorinschrijving AVROTROS Vrijdagconcert nieuw seizoen
Het programma voor het nieuwe
seizoen 2019-2020 van het Vrijdagconcert is rond! De voorverkoop is
gestart.

Meesterwerken (➜ tivolivredenburg . nl /
muzikalemeester w erken 1920 ).
De complete programma’s en bestel
formulieren kunt u ook vinden op

➜ klassiekmagazine . nl / avrotrosvrijdag In de voorinschrijving zijn naast de serie
AVROTROS Klassiek I nog twee andere
grote series: AVROTROS Klassiek II
(te bestellen via ➜ tivolivredenburg . nl /
avrotrosklassiek 2-1920 ) en Muzikale

concert .

Mocht u vragen hebben bij het online
bestellen, dan kunt u contact opnemen
met onze kassa via 030 2314544.
Wij helpen u graag!

Uitzending en webcast
Alle luisteraars kunnen volop genieten als
mobiele telefoons, horloges en gehoor
apparaten geen geluid maken. Uitzending
vanuit de zaal door Mark Brouwers.
Van dit concert wordt ook een webcast
gemaakt, die te volgens is via

➜ www . nporadio 4. nl
Educatieproject Pronkstukken
De bovenbouwleerlingen van het Gerrit
Rietveld College 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 Keuris, Jeths en Bruckner.
Ter afsluiting van dit project wonen de
leerlingen het concert van vanavond bij.
Het educatieproject Pronkstukken komt
voort uit een samenwerking tussen
TivoliVredenburg en middelbare scholen
in stad en regio Utrecht.

vrijdag 15 februari 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks 19.30 uur
serie avrotros klassiek 1

Prokofjevs
Romeo en Julia
philharmonie zuidnederland
Dmitri Liss dirigent
Stefano Bollani piano
Gershwin Ouverture Girl Crazy
Bollani Concerto Azzurro (Nederlandse
première)
Prokofjev Suite uit Romeo en Julia

Een nieuwe kijk op de romantiek

De Publieke Omroep en TivoliVredenburg hebben
iets te vieren, namelijk het jubileum van 40 jaar
omroepseries in Utrecht. Voor dit jubileumconcert is
de titel ‘Een nieuwe kijk op de romantiek’ gekozen.
Tristan Keuris, min of meer een zoon van de stad Utrecht, verzette
zich met zijn Sinfonia in de jaren zeventig tegen de Nederlandse
hardliners en gaf destijds te kennen dat hij ‘heimwee’ had ‘naar de
romantiek’. Willem Jeths, ooit een leerling van Keuris, aanvaardde
het verzoek om voor dit jubileum een bijdrage te leveren. In zijn
nieuwe werk Du bist älter, du bist neuer voor koor en orkest fantaseert hij met Goethe over de eeuwige kringloop van het leven,
zelfovergave, de weg naar volkomenheid en de scheppende kracht
van de mens. Uit de tijd van de late romantiek dateert Anton
Bruckners monumentale Mis in f-mineur. Ze is de indrukwekkende
geloofsbelijdenis van een componist die in zijn tijd een buitenbeentje was. Hij schiep een haast archaïsch aandoende muziek die
bij veel van zijn tijdgenoten op onbegrip stuitte.

Heimwee naar de romantiek
In 1976 kreeg de toen 30-jarige Tristan Keuris voor zijn orkestwerk
Sinfonia uit 1972-’74 de Matthijs Vermeulenprijs toegekend. De in
Amersfoort geboren componist doceerde muziektheorie in Groningen, Hilversum, lange tijd in Utrecht en ten slotte in Amsterdam.
Na veel experimenteren met bijvoorbeeld seriële technieken heeft
hij in Sinfonia voor het eerst een eigen taal gevonden. In de jaren
zeventig en tachtig, toen de mainstream van de Nederlandse
componisten een anti-romantische koers propageerde in navolging
van Stravinsky, had Keuris het met zijn gematigde esthetiek zwaar.
Hij zocht naar een muzikale symbiose. In verband met zijn Sinfonia
zei hij in een interview: “Al die uitleg en lulkoek in de programma’s,
er is geen programma. Ik ben een tijdje meegegaan in een bepaalde

TRISTAN KEURIS
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richting, hoewel je van mijn kant niet kunt zeggen dat die vooraan
loopt. Maar het bleek een heilloze weg. Ik moest wel een andere
kant op en wilde wel terug, maar wist niet goed hoe. Ik kan zeggen:
ik heb heimwee naar al die grote septiemen en kleine nonen. Ik
heb heimwee naar de romantiek en de klassieke periode. Maar dat
betekent niet dat je van de ene op de andere dag in die stijl moet
gaan schrijven. Je moet zien dat je een eenvoudiger, doorzichtiger
systeem terugvindt. De Sinfonia is daartoe een poging geweest.”
In Sinfonia ging het Keuris puur om de muziek, om de organische
ontwikkeling daarvan (vanuit een melodische kiemcel) en het
verkennen van de klankkleur van de instrumenten. Het genre van
de ‘sinfonia’ is afkomstig uit de vóór-klassieke periode en heeft
niets te maken met de latere ambitieuze symfonieën van bijvoorbeeld Beethoven. ‘Sinfonia’ betekent oorspronkelijk gewoon
‘samenklank’, een relatief vrije vorm die betrekking had op het
gezamenlijke instrumentale musiceren.
Keuris’ Sinfonia bestaat uit twee in elkaar overlopende delen. De
componist: “Het eerste deel bestaat uit verschillende fragmenten
in uiteenlopende tempi, het tweede vormt een geheel. (…) Tegen
de achtergrond van aangehouden tonen profileren zich levendige
figuren en korte solo’s terwijl de instrumentatie voortdurend
verandert. Een beknopt, snel fragment vormt het einde van het
eerste deel en de overgang tot het tweede. Dit tweede deel is een
lange coda, een finale adagio. (…) Tegen het einde spelen de solo
strijkers het thema in een canon. De contouren van het thema
vervagen, het maakt een eind aan zichzelf.”

Sinfonia is niet alleen een sleutelwerk binnen Keuris’
oeuvre, maar ook een van zijn tot op de dag van vandaag
populairste en meest gespeelde werken.
Het is een welluidend einde – te welluidend vonden Keuris’ toenmalige tegenstanders. Sinfonia is niet alleen een sleutelwerk
binnen zijn oeuvre, maar ook een van zijn tot op de dag van vandaag populairste en meest gespeelde werken. Edo de Waart, die in
dit jubileumconcert het programma opent met Sinfonia van Tristan
Keuris, dirigeerde in 2007 ook een cd-opname van het stuk met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Kringloop van het leven
“Het concept van innovatie speelt voor de componist van tegenwoordig geen beslissende rol meer, maar veeleer hartstocht en
inspiratie.” Met deze uitspraak refereert Willem Jeths aan het
gegeven dat in de twintigste eeuw eigenlijk alles al gedaan is, na
atonaliteit, twaalftoonstechniek, serialisme, elektronische klank
experimenten, ruimtecomposities, microtonaliteit, minimalisme,
crossovers van klassiek, pop en ethno. Het gaat er niet om ‘scholen’
te creëren – van de Tweede Weense tot en met de Haagse – maar
om individuele expressie, ook al zwem je tegen de stroom in.
Hierin is Jeths het vast eens met zijn ex-leraar compositie Tristan
Keuris. Willem Jeths vergelijkt zijn eigen componeren met de al
fresco-techniek in de schilderkunst. De componist in een interview:
“Ik ontwerp al direct vanuit het instrument of instrumentengroepen.
Dat is het grote verschil met veel van mijn collega’s, die eerst een
pianoversie maken of met een particel aan het werk gaan; en pas
later de instrumentatie ‘invullen’. Ik begin meteen ‘al fresco’ te
ontwerpen (…) Het totale plaatje is er al gelijk vanaf het begin. (…)
Wat voor de ander de eindfase is, is voor mij de beginfase. Wat
voor mij voorop staat is het idiomatisch componeren, waarbij je al
aan het begin van dat proces nadenkt over zaken als dichtheid, de
textuur.”
Aan Jeths’ nieuwe werk Du bist älter, du bist neuer liggen twee
gedichten van Goethe – Selige Sehnsucht en Unbegrenzt uit Westöstlicher Divan ten grondslag. Daarin liet Goethe zich inspireren
door de Perzische dichter Hafiz (1317/25-1389/90) en diens
gedichtenverzameling Divan-e Hafez.
Goethe verwijst in West-östlicher Divan
naar het geestelijk verband tussen de
westerse en oosterse cultuur. Centraal
staat de gedachte van het leven als een
eeuwige kringloop. ‘Stirb und werde’ luidt
de kernzin in Unbegrenzt: voordat de
mens naar hogere regionen kan vertrekken moet hij eerst, in overdrachtelijke zin,
sterven. Dit idee schuilt ook achter de
slotverzen van het gedicht: ‘Nun töne
Lied mit eignem Feuer!/ Denn du bist
älter, du bist neuer.’ Dit kan gelezen
worden als een toespeling op de wijsheid
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van de ouderdom (Goethe schreef het werk op hoge leeftijd) die
de mens en kunstenaar jonge krachten en nieuwe inspiratie
verleent. Het einde is tegelijkertijd een nieuw begin.
Indringende koorklanken en een zeer divers bezet orkest onderstrepen in Jeths’ werk de boodschap van Goethes woorden. Net als
in zijn andere composities speelt ook hier de verkenning van de
klankmogelijkheden van deels bijzondere instrumenten een
belangrijke rol. Het geluid van bijvoorbeeld steeldrums, een met
metalen hamers bespeeld aambeeld, kristallen glazen, watergong
en twaalf boobams verrijkt het orkestrale kleurenpalet.

In tegenspraak tot zijn uiterlijke verschijning en zijn
onderdanige karakter schiep Bruckner monumentale
werken die ver boven de in zijn tijd gangbare proporties
uitgingen – zowel qua lengte als orkestraal klankgeweld.
Monumentale geloofsbelijdenis
Anton Bruckner was klein van gestalte, maar had grote visioenen.
In tegenspraak tot zijn uiterlijke verschijning en zijn onderdanige
karakter schiep Bruckner monumentale werken die ver boven de in
zijn tijd gangbare proporties uitgingen – zowel qua lengte als
orkestraal klankgeweld. Bruckners werken, zijn grote symfonieën,
stelden gezaghebbende componisten als Brahms en Wagner voor
raadsels. De bescheiden Oostenrijker, voormalige dorpsschoolleraar en Domorganist te Linz, putte uit een creatieve diepte die
bevreemding wekte: zijn muziek paste niet in de bedaarde muzikale traditie van Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert. De
plechtig-sacrale klank van Bruckners muziek lijkt uit vroeger tijden,
de middeleeuwen te stammen. Bruckner en zijn muziek zijn een
anachronistisch fenomeen. Muziekfilosoof Th. W. Adorno sprak
over ‘muzikaal oergesteente’. Kritiek van collega’s en een gebrek
aan zelfvertrouwen waren voor de componist aanleiding om
voortdurend en met hulp van enkele getrouwen die hele vormdelen schrapten en harmonieën veranderden, aan zijn werken te
sleutelen. “Macht’s was ihr wollt !” luidde vaak Bruckners laconieke
reactie. In de verschillende versies en in de vernietiging of het
verloren gaan van autografen openbaart zich het hele dilemma van
de componist Bruckner.

Zijn Mis in f ontstond nog in Linz, voordat hij zich in de Weense
arena begaf. Bruckner bewoog zich met zijn orgelwerken en
religieuze composities als het ware op eigen en ‘veilig’ terrein.
Anders dan zijn symfonieën is de mis met de bijnaam ‘de Grote’ aan
de kritiek en correcties van vreemde hand ontsnapt. Het werk had
in Wenen waar in 1868 de première plaatsvond – onder leiding van
de componist – zelfs een zeker succes.
Bruckners Mis in f is een grootse manifestatie van een onwankelbaar geloof. Met haar delen Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en
Agnus Dei volgt de componist de indeling van de traditionele
katholieke mis. De onderwerpen – de aanroepingen van de mensen, de bezieling door de heiligheid van God, de lijdensweg van
Jezus, het smeken om vrede aan het einde – worden in alle muzikale facetten doorgespeeld. De woorden van de tekst voeren
Bruckner naar de meest afgelegen toonsoorten; alle delen worden
gekenmerkt door de avontuurlijkste modulaties. Het permanente
switchen van donker mineur naar helder majeur herinnert aan
Bruckners Weense voorganger Schubert. Daarbuiten hebben de
toonsoorten ook een symbolische betekenis: zo wordt de dood
met g-mineur, de overwinning met D-majeur geassocieerd, en
wanneer God centraal staat klinkt Des-majeur, het pendant van
f-mineur, de hoofdtoonsoort van het werk. Met zijn ontroerende
solopartijen, zijn enorme uitbarstingen van
koor en orkest maakt Bruckner in zijn mis een
vurige knieval voor God. De componist over
zijn later ontstane Te Deum: “Wanneer God
me eens zu sich ruft en vraagt: wat heb je met
de talenten gedaan die ik je gaf? Dan laat ik
hem de noten van mijn Te Deum zien en hij zal
een genadige rechter zijn.” Ongetwijfeld zal
Hij ook met zijn grote Mis in f-mineur
tevreden zijn geweest.
Christiane Schima
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Wandelen door 40 jaar omroep opening Muziekcentrum Vredenburg > (26 januari)
• start serie promenos (9 februari)
• avro jubileumconcert 10 jaar ‘In de kaart gespeeld’ (9 september)
• ncrv jubileumprogramma 55 jaar ncrv (8 december)

1979

•

1980

• start serie kro bijzondere concerten (30 maart)
• Rogier van Otterloo > chef-dirigent Metropole Orkest, volgt Dolf van
der Linden op

1981

•

serie promenos verhuist naar de studio’s in Hilversum

1983

•

Sergiu Comissiona chef-dirigent Radio Filharmonisch Orkest (rfo)
(tot 1989)

1984
• Kenneth Montgomery chef-dirigent Groot Omroepkoor (gok)
		 (tot 1987)

23 januari 1979

Rogier van Otterloo

Omroeporkest en Promenade Orkest gaan op in het Radio Symfonie
Orkest (rso)
• Utrechts Symfonie Orkest fuseert met Amsterdams Philharmonisch
Orkest en Nederlands Kamerorkest tot Nederlands Philharmonisch
Orkest
• Kenneth Montgomery chef-dirigent rso (tot 1989)
(hij was vanaf 1975 al chef-dirigent Omroeporkest)

1985

•

1986

• terugkeer serie promenos naar Muziekcentrum Vredenburg
• start serie veronica’s meesterwerken
• eerste editie Internationaal Franz Liszt Pianoconcours
(winnaar Martyn van den Hoek)

1987

• start laatste seizoen serie promenos
• start serie tros klassiek

start series hedendaagse muziek in Muziekcentrum Vredenburg >
door nos/nps/ntr, achtereenvolgens: de grote oversteek,
		
klap op de drieklank, muziek in her(t)z en whiskey & wodka
• eo start incidenteel met programma’s in Muziekcentrum Vredenburg
• overlijden Rogier van Otterloo, chef-dirigent Metropole Orkest

1988

•

1989

• start De Nederlandse Muziekdagen
• Edo de Waart > chef-dirigent rfo (tot 2005, daarna eredirigent)
• Henry Lewis chef-dirigent rso (tot 1991)

1990

• Robin Gritton chef-dirigent gok (tot 1993)

Edo de Waart

- muziek in Utrecht
1991

• start de grote oversteek van de vpro
• Dick Bakker chef-dirigent van het Metropole Orkest

1993

•

1994

• start serie zondag matinee ncrv
• Péter Eötvös > chef-dirigent Radio Kamer Orkest (rko) voor
eigentijds repertoire (tot 2005)
• Ton Koopman chef-dirigent rko voor barok en klassiek (tot 2001)

1995

•

1996

•

Eri Klas chef-dirigent rso (tot 2003)

1997

•

start serie tros opera
start serie eo klassiek triptiek

Martin Wright chef-dirigent gok (tot 2002)
• Kees Bakels chef-dirigent rso (tot 1996)

Péter Eötvös

eind serie veronica’s meesterwerken (laatste concert op 9 juni)
• start serie muzikale meesterwerken door tros en eo

•

1998
• Zilveren Reissmicrofoon voor het programma supplement
		 van de nos
• serie muziek in her(t)z

Frans Brüggen

• eind serie kro bijzondere concerten
		 (laatste concert 18 april)

1999

± 2000 • verschillende omroepen trekken zich terug uit omroep		 series (1995 veronica, 1999 kro, 2003 ncrv, 2004 eo)
		 en taken worden overgenomen door tros
• Frans Brüggen > chef-dirigent rko voor barok en klassiek
		 (tot 2005)

2001

2002

eind serie zondag matinee ncrv
• start avro-series
• Simon Halsey chef-dirigent gok (tot 2008)

2003

•

2004

• jubileumconcert tros
• einde deelname eo aan serie muzikale meesterwerken
• laatste concert van Jean Fournet > , Chef d’Orchestre Permanent
Invité, in Utrecht op 28 mei 2004: Chausson Symfonie Fauré Delen
uit Shylock-suite Ravel La valse

•

Siebe Riedstra troost
Eri Klas na afloop
laatste concert rso

Hans Vonk chef-dirigent rso (tot 2004)

Jean Fournet

Wandelen door 40 jaar omroep samenvoeging van het rso en het rko tot de Radio Kamer
Filharmonie (rkf )
• start serie de vrijdag van vredenburg (aanvankelijk als samenwerking
tussen de ntr, avro en tros), alle omroepconcerten in één door		 lopende serie op de vrijdagavond
• Jaap van Zweden chef-dirigent rfo (tot 2011)
• Jaap van Zweden chef-dirigent rkf (tot 2010), met als vaste gastdirigenten Frans Brüggen, Philippe Herreweghe > en Péter Eötvös
• Vince Mendoza chef-dirigent Metropole Orkest
2005

2006

•

• centralisatie van de Levende Muziek van avro, tros en ntr in één
redactie
• einde serie tros opera, het genre ‘opera’ verdwijnt uit Utrecht
vanwege grote bezuinigingen

2007
• tijdelijke verhuizing van de vrijdag van vredenburg naar de
		 Central Studios >
en vanaf december naar Vredenburg Leidsche Rijn, de ‘Rode Doos’
• Frans Brüggen eredirigent rkf

•

De Nederlandse Muziekdagen verhuizen naar Muziekgebouw aan ’t IJ
Celso Antunes chef-dirigent gok (tot 2012)

2009

•

laatste editie van De Nederlandse Muziekdagen

2010

• regeerakkoord kabinet-Rutte I (vvd-cda met gedoogsteun van pvv)
meldt dat Muziekcentrum van de Omroep moet worden afgeschaft
(28 september)
• Bernard Haitink pleit voor het behoud van ensembles mco
• na golf van (inter)nationaal protest besluit minister Marja van
Bijsterveldt (cda) dat het mco kan blijven, maar subsidie wordt
gehalveerd (3 december)
• start educatieproject pronkstukken > (samenwerking Vredenburg
en mco)
• Michael Schønwandt chef-dirigent rkf (tot de opheffing in 2013)
• Michael Gläser vaste gastdirigent gok (tot heden)
• James MacMillan volgt Péter Eötvös op als vaste gastdirigent rkf
(september 2010)

2008

Philippe Herreweghe

•

de Central Studios

Pronkstukken

- muziek in Utrecht
2011

• Ere-Zilveren Reissmicrofoon voor Muziekcentrum van de Omroep (mei)
Minister Van Bijsterveldt bepaalt dat de Radio Kamer Filharmonie
moet worden afgebouwd (17 juni)
• Metropole Orkest verlaat de omroep (laatste concert 11 november 2011)
en gaat zelfstandig verder
• eretitel Honorary Chief Conductor voor Jaap van Zweden
•

2012

Markus Stenz chef-dirigent rfo (tot in 2019)
• Gijs Leenaars chef-dirigent gok (tot 2015)
• Bernard Haitink > wordt beschermheer van rfo (20 december)

2013

•

2014

•

2015

•

Klaas Stok koorleider gok

2016

•

gok 70 jaar (jubileumconcert op vrijdag 22 januari o.l.v. Edo de
Waart)

2017

•

start serie out of the blue

2018

•

Peter Dijkstra eerste gastdirigent gok

2019

•

Bernard Haitink

•

Muziekcentrum van de Omroep > (mco) gaat over in Stichting Omroep
Muziek (som)
• concert ter herdenking van De Vrede van Utrecht door rkf & gok o.l.v.
Thomas Zehetmair met Negende symfonie van Beethoven (12 april)
• opheffing Radio Kamer Filharmonie (laatste concert op 24 mei)
• productieteams ntr en avrotros worden gedetacheerd in het Muziekcentrum van de Omroep, in de oude vara-studio’s aan de Heuvellaan in
Hilversum
opening TivoliVredenburg > (21 juni)
• fusie avro en tros tot avrotros
• eind van de magische muziekfabriek
• start pieces of tomorrow i.s.m. TivoliVredenburg
• viering 70ste verjaardag Ton Koopman (feestconcert 14 februari)
• viering 70ste verjaardag Péter Eötvös (feestconcert 21 februari)
• herdenkingsconcert Frans Brüggen (24 oktober)
o.l.v. Kenneth Montgomery, Ed Spanjaard en Daniel Reuss

Karina Canellakis > benoemd tot chef-dirigent rfo (per september 2019)
• 25 en 26 januari viering 40-jarig jubileum Grote Zaal Vredenburg
met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waart, die
40 jaar geleden op 26 januari 1979 Muziekcentrum Vredenburg opende met
een concert door het Utrechts Symfonie Orkest
• 8 februari jubileumconcert 40 jaar omroepconcerten in Vredenburg

Muziekcentrum
van de Omroep

TivoliVredenburg
(impressie)

Karina Canellakis
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Willem Jeths – Du bist älter, du bist neuer

gezongen teksten

tekst: Johann Wolfgang Goethe
Unbegrenzt
Dass du nicht enden kannst das macht
dich gross,
Und dass du nie beginnst das ist dein
Loos.
Dein Lied ist drehend wie das Stern
Gewölbe,
Anfang und Ende immer fort dasselbe,
Und was die Mitte bringt ist offenbar,
Das was zu Ende bleibt und Anfangs war.

Onbeperkt
Dat je niet kunt eindigen, maakt je groot
En dat je nooit begint dat is jouw lot.
Je lied draait als het sterrengewelf,

Nun töne Lied mit eignem Feuer!
Denn du bist älter, du bist neuer.

Begin en einde altijd weer hetzelfde,
En wat het midden brengt is duidelijk,
Dat wat aan het einde blijft en in het
begin was.
Klink nu lied met je eigen vuur!
Want je bent ouder, je bent nieuwer.

Selige Sehnsucht
Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebend’ge will ich preisen
Das nach Flammentod sich sehnet.

Zalig verlangen
Zeg het niemand, alleen de wijzen,
Omdat de menigte meteen spot,
Ik wil het levende prijzen
Dat verlangt naar vlammendood.

In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung
Wenn die stille Kerze leuchtet.

In de verkoeling van de liefdesnachten,
die jou verwekte, waar jij verwekte,
Overvalt je een vreemd gevoel,
Wanneer de stille kaars brandt.

Nicht mehr bleibtest du umfangen
In der Finsterniss Beschattung,
Und dich reisset neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.

Niet langer blijf je omgeven
door de schaduw van het duister,
en een nieuw verlangen trekt je
Op naar een hoger minnekozen.

Keine Ferne macht dich schwierig
Kommst geflogen und gebannt
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du Schmetterling verbrannt.

Geen afstand maakt het je moeilijk,
je komt gevlogen en bent in de ban,
En ten slotte, verlangend naar het licht,
Ben jij, vlinder, verbrand.

Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

En zolang je dat niet hebt,
Dit: Sterf en word!
Ben je slechts een droeve gast
Op de donkere aarde.

Anton Bruckner – Mis in f ‘Grote’
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus
Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Heer, ontferm u over ons
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde voor mensen van
goede wil.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U,
wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse Koning, God almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen
de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader,
Amen.

17

18

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum
verum de Deo vero, genitum non factum,
consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio
Pilato, passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad
dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos, cuius regni non
erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur: qui locutus est per
prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ik geloof in één God, de almachtige
Vader, Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. Geboren, niet
geschapen, één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij is vlees geworden door de heilige
Geest uit de Maagd Maria, en is mens
geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft
geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens
de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader. Hij
zal wederkomen in heerlijkheid om te
oordelen levenden en doden. En aan zijn
rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is
en het leven geeft; die voortkomt uit de
Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
te samen wordt aanbeden en ver
heerlijkt; die gesproken heeft door de
profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en
apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.
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Sanctus & Benedictus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend hij die komt in de naam des
Heren. Hosanna in den hoge.

Agnus Dei
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei
qui tollis 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
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld
geef ons de vrede.

uitvoerenden
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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 ere-
dirigent van deFilharmonie in Antwerpen
(nu: Antwerp Symphony Orchestra),
artistiek leider van het Milwaukee
Symphony Orchestra (tot vorig seizoen),
‘artistic partner’ van het Saint Paul
Chamber Orchestra in Minnesota 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 Stockholm Philharmonic, Washington National Symphony
Orchestra, Minnesota Orchestra en Los
Angeles Philharmonic. Onlangs is hij
teruggevraagd bij de orkesten van
Sydney en Melbourne.

RONALD KNAPP

EDO DE WAART

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 Concertgebouworkest. In 1967 werd hij aangesteld als
gastdirigent van het Rotterdams Philharmonisch 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 gastdirigent.
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. Edo de Waart dirigeerde onlangs
twee concerten in het kader van het
jubileum 40 jaar (Grote Zaal) Vredenburg
en 5 jaar TivoliVredenburg, op 25 januari
in het AVROTROS Vrijdagconcert en op
26 januari in de serie Out of the Blue. Op
26 januari j.l. was het namelijk precies 40
jaar geleden dat Edo de Waart Muziekcentrum Vredenburg opende met een
concert door het Utrechts Symfonie
Orkest.

Paul Krämer, koordirigent
Paul Krämer (1990) volgde in zijn woonplaats Oberhausen pianoles en lessen in
klarinet, orgel, zang, muziektheorie en
een kerkmuziekopleiding. Vanaf 2012
studeerde hij directie bij Marcus Creed
aan de Hochschule für Musik und Tanz in
Keulen. Verder werd hij gestimuleerd door
dirigenten als Morten Schuldt-Jensen,
Timothy Brown, Neville Creed, Martin
Berger, Markus Stenz en Andreas Spering.
Zijn masteropleiding voltooide Paul
Krämer bij Peter Dijkstra. In 2010 richtte
hij het Keulse Studienstiftungschor op,

ANITA HARTIG

Anita Hartig, sopraan
De Roemeense sopraan Anita Hartig won
tijdens haar studie aan de Gheorghe Dima
muziekacademie in Cluj Napoca ver
schillende nationale en internationale
zangwedstrijden en maakte haar debuut
als Mimì in La bohème bij de Roemeense
Nationale Opera in 2006.
Van 2009 tot 2014 was ze lid van het

PAUL BUCIUTA

PAUL KRÄMER

waarmee hij optrad in de Dom van Keulen
en Keulen Gürzenich. Daarnaast werkt hij
regelmatig samen met het vocale
ensemble van de HfMT Keulen en het
projectensemble ‘Caleidon’, waarmee hij
nieuwe koormuziek, Die Schöpfung van
Haydn en het kerstoratorium van Bach
uitvoerde. Sinds medio 2013 is Paul
Krämer artistiek leider van de Kartäuserkantorei Köln, waarmee hij al optrad in de
Kölner Philharmonie en in de Filharmonie
van Szczecin. In 2015 ontving de Kartäuserkantorei Köln onder zijn leiding de
‘gouden prijs’ op het International Passion
Music Festival in Szczecin. Het Filhar
monisch Koor van de stad Bonn verkoos
Paul Krämer tot nieuwe koordirigent
vanaf mei 2016, als opvolger van Thomas
Neuhoff.
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ensemble van de Wiener Staatsoper, waar
ze haar internationale debuut maakte als
Musetta La bohème. Verder zong ze er
rollen als Pamina in Die Zauberflöte,
Despina in Così fan tutte, Zerlina in Don
Giovanni, Marzelline in Fidelio, Micaëla in
Carmen en Susanna Le nozze di Figaro.
Anita Hartig trad op in operahuizen als de
Bayerische Staatsoper, de Kanagawa
Kenmin Hall in Tokio, de Megaron Concert
zaal in Athene, het Royal Opera House
Covent Garden, de Munt, de Deutsche
Oper Berlin, de Hamburgische Staatsoper,
Teatro alla Scala Milaan, Opéra national
de Paris, Gran Teatre del Liceu Barcelona
en de Metropolitan Opera New York. Ze
werkte samen met dirigenten als Adam
Fischer, Franz Welser-Möst, Bertrand de
Billy, Daniele Rustioni, Carlo Rizzi, Dan
Ettinger, Daniel Oren, Mark Elder, Marco
Armiliato en Ivor Bolton. De afgelopen
seizoenen zong Anita Hartig als Susanna
in Le nozze di Figaro bij de Metropolitan
Opera en het Royal Opera House Covent
Garden, als Mimì bij de Metropolitan
Opera, de Wiener Staatsoper, Teatro Real
Madrid en de Deutsche Staatsoper Berlin
en als Lìu in Turandot bij de Metropolitan
Opera. Verder zong ze als Marguerite in
Faust bij het Opernhaus Zürich, de Wiener
Staatsoper en Hamburgische Staatsoper
en als Antonia / Stella in Les contes
d’Hoffmann bij de Metropolitan Opera.

Helena Rasker, alt
De alt Helena Rasker studeerde met de
hoogste onderscheiding af aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Ze volgde een cursus in het Tanglewood
Music Center, en studeerde verder bij

Diane Forlano in Londen. Momenteel wordt
zij gecoached door Margreet Honig in
Amsterdam. Helena Rasker beheerst een
veelzijdig repertoire van opera, oratorium
en concertante muziek, variërend van
oude muziek tot klassieke, romantische
en hedendaagse werken. Zo zong ze in
passies en de Hohe Messe van Bach,
Mozarts Requiem, Mendelssohns Elias en
Paulus en Joseph Haydns Nelson- en
Theresien-Messe. Ze zong Mahlers Kindertotenlieder, Rückert-Lieder, Das Lied von
der Erde en Tweede symfonie, Wagners
Wesendonklieder, en Moesorgski’s Liederen
en dansen van de dood. Verder was
Helena Rasker te horen in Frank Martins
Der Cornet, Golgotha en Et la Vie l’Emporta,
Honeggers Le Roi David, Duruflés Requiem,
Sjostakovitsj’ Tsvetajeva-liederen (Musikkollegium Winterthur met Reinbert de
Leeuw) en Janáčeks Dagboek van iemand
die wegliep. Hedendaags repertoire dat
Helena Rasker vertolkte was onder meer
Goebaidoelina’s Nacht in Memphis en
Galgenlieder, Stockhausens Drei Lieder,
Oestvolskaja’s Symfonie nr. 4 ‘Gebet’, Luigi
Nono’s Prometeo, Guai ai gelidi mostri en
Risonanze erranti, Pascal Dusapins La
Melancholia, Schönbergs Pierrot Lunaire,
Ligeti’s Síppal, dobbal, nádihegedüvel en
Salvatore Sciarrino’s Infinito Nero en
Vanitas. Verder was Helena Rasker te
horen in opera’s als Moses und Aron van
Schönberg, en Rêves d’un Marco Polo van
Claude Vivier. Wereldpremières waaraan
ze meewerkte waren Jan van Vlijmens
Thyeste (La Furie), Michel van der Aas
After Life (Bryna Pullman), Rob Zuidams
Adam in ballingschap (Michael) en Peter
Jan Wagemans’ Legende (Ursula).

Sebastian Kohlhepp, tenor
De Duitse tenor Sebastian Kohlhepp kreeg
zijn eerste vocale opleiding bij het
jongenskoor in Limburg an der Lahn en
studeerde zang bij Hedwig Fassbender
aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Daarna was hij
eerst lid van het ensemble van het
Badisches Staatstheater Karlsruhe, en
vanaf 2013/14 van dat van de Wiener
Staatsoper, waar hij als Remendado in
Carmen, Jaquino in Fidelio, Froh in Das
Rheingold en Tamino in Die Zauberflöte optrad en werkte met dirigenten als Peter
Schneider, Jeffrey Tate, Ádám Fischer en
Franz Welser-Möst. Als ensemblelid bij de
Oper Stuttgart zong hij tussen 2015 en
2017 rollen als Lucio Vero in Jommelli’s
Il Vologeso, Alfred in Die Fledermaus,
Ferrando in Così fan tutte, Der Junge Herr
in Reigen van Philippe Boesmans, Don
Ottavio, Oronte in Alcina en Lurcanio in
een nieuwe productie van Ariodante door
Jossi Wieler. Dit seizoen heeft hij inmiddels zijn debuut achter de rug als David in
Die Meistersinger von Nürnberg op het
Paasfestival van Salzburg onder Christian
Thielemann, een uitvoering van Bachs

Tareq Nazmi, bas
De in Koeweit geboren Tareq Nazmi
groeide op in München, waar hij studeerde
aan de Akademie für Musik und Theater
bij Edith Wiens en Christian Gerhaher en
privé met Hartmut Elbert. In 2009 ontving
hij de eerste prijs van de Walter und
Charlotte Hamel Stiftung en won hij een
prijs op het Bundeswettbewerb. Zijn
eerste podiumervaring deed Tareq Nazmi
op bij de Bayerische Theater Akademie en
de Opera Studio van de Bayerische Staats
oper, waarvan hij ensemblelid was van
2012 tot 2016. Daar zong hij rollen als
Minister (Fidelio), Masetto (Don Giovanni),
Sprecher (Die Zauberflöte), Silvano (La
Calisto van Francesco Cavalli), Zuniga

TAREQ NAZMI

MARCO BORGGREVE

SEBASTIAN KOHLHEPP

JULIA WESELY

MERLIJN DOOMERNIK

HELENA RASKER

Weihnachtsoratorium met het Boston
Symphony Orchestra onder Andris Nelsons
en Bruckners Requiem met het RIAS
Kamerkoor en Akademie für Alte Musik
Berlin. Op 21 december 2018 zong
Sebastian Kohlhepp in het Vrijdagconcert
als Uriel in Die Schöpfung van Haydn met
het Radio Filharmonisch Orkest en het
Groot Omroepkoor onder leiding van
Leonardo García Alarcón.

23

24

(Carmen), Truffaldin (Ariadne auf Naxos),
Publio (La clemenza di Tito), Charon
(L’Orfeo van Monteverdi), Nachtwächter
(Die Meistersinger von Nürnberg), Albert
(La Juive van Halévy) en Osman (Les Indes
galantes van Rameau). In 2015 ging Tareq
Nazmi mee op tournee met René Jacobs
en het Freiburger Barockorchester voor
Mozarts Don Giovanni in Barcelona,
Sjanghai, Peking en Parijs. En in 2016
zong hij bij de Opera van Keulen in zijn
roldebuut als Leporello in Don Giovanni.
Vorig seizoen zong hij als Basilio in miRossini’s Il barbiere di Siviglia bij de Komische
Oper Berlin en in Sankt Gallen als Zaccaria in Nabucco van Verdi. Andere optredens had Tareq Nazmi met liederen,
oratoria en missen in Canada, de VS en
Londen. Op 22 september 2017 zong
Tareq Nazmi in het Vrijdagconcert samen
met het Radio Filharmonisch Orkest, het
Groot Omroepkoor onder leiding van
Markus Stenz in Beethovens Negende
symfonie.

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, opgericht in 1945, is een onmisbare schakel in
het Nederlandse muziekleven. Behalve
het grote symfonische repertoire speelt
het orkest, meer dan welk ander Nederlands symfonieorkest, muziek van dit
moment. Het betreft vaak premières van
werk dat in opdracht van de omroepseries NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS
Vrijdagconcert wordt geschreven. Vernieuwende concertideeën als Pieces of
Tomorrow en Out of the Blue bereiken
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle
concerten worden rechtstreeks uitgezon-

den op NPO Radio 4. Dat betekent
vanzelf dat het Radio Filharmonisch
Orkest optreedt voor een live-publiek dat
vele tientallen malen groter is dan een
concertzaal ooit zou kunnen herbergen.
Het orkest wordt sinds 2012 geleid door
chef-dirigent Markus Stenz. Hij heeft
illustere voorgangers als Bernard Haitink
(beschermheer), Jean Fournet, Hans
Vonk, Edo de Waart (eredirigent) en Jaap
van Zweden (honorary chief conductor).
Het orkest werkte bovendien samen met
gastdirigenten als Leopold Stokowski,
Kirill Kondrashin, Antal Doráti, Charles
Dutoit, Valery Gergiev, Mariss Jansons,
Michael Tilson Thomas, Gennady Rozhdestvensky, Peter Eötvös, John Adams,
Christoph Eschenbach, Vasily Petrenko,
Vladimir Jurowski en Pablo Heras-Casado.
Vanaf 1 september 2019 neemt de
Amerikaanse Karina Canellakis het stokje
van Markus Stenz over. Zij is daarmee de
eerste vrouwelijke chef-dirigent van een
Nederlands symfonieorkest. De Amerikaan 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?

➜ www . radiofilharmonischorkest . nl /
vrienden - van - het - rfo
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Birgit Strahl
CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet
Gordon Laing
HOORN
Petra Botma
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Lies Molenaar
Laurens Otto
Sander van Dijk
TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij
Mechtild Drop

FLUIT
Barbara Deleu
Carla Meijers

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert

PICCOLO
Maike Grobbenhaar (+
altfluit)
Janneke Groesz

BASTROMBONE
Roel Avonds

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters

TUBA
Bernard Beniers
Luc Geraats

PAUKEN
Paul Jussen
SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink
Martin Ansink
Arjan Roos
Guillem Ruiz
PIANO
Stephan Kiefer
ALTSAXOFOON
Femke IJlstra
Lars Niederstrasser
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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 Vrijdagconcert, NTR
ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend
Concert). Het brengt ook a cappellaconcerten in Amsterdam (Concertgebouw)
en Utrecht (TivoliVredenburg 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 koorwerken uit de negentiende, twintigste en
eenentwintigste eeuw, veelal opdrachtwerken 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 Meezingconcert 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 gastdirigent.
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 Filharmonisch Orkest – de Concertgebouw
Prijs. Samen met het orkest en de productieafdeling 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?

➜ www . vriendengrootomroepkoor . nl
“De allergrootste bewondering dwong
het Groot Omroepkoor af. […] Op
Lerners 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 (AVROTROS
Vrijdagconcert)
“Dat het publiek zich [tussen de afzonderlijke nummers] nauwelijks kon
inhouden 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

SOPRANEN
Mariana Andrade
Pimenta
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Kazue Goto
Titia van Heyst
Simone HouwelingManders
Charlotte Janssen
Mariet Kaasschieter
Heleen Meijer
Yun Park
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Liesbeth Vanderhallen
Yuko Yagishita

ALTEN
Maaike Bakker
Yvonne Benschop
Nicoline Bovens
Ans van Dam
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Netty Otter-Visser
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Alan Belk
Kevin Doss
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Aart Mateboer
Ioan Micu
Jan Willem Schaafsma
Georgi Sztojanov
John Vredeveldt
Andrew Neil Walters

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Mitchell Sandler
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
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Groot Meezingconcert
Het geliefde Groot Meezingconcert maakt zich op voor alweer de vierde
editie. Dit evenement vindt plaats op zondag 16 juni 2019 in TivoliVredenburg.
Stond in voorgaande edities telkens een ander Requiem centraal, nu is
gekozen voor een geheel nieuwe aanpak: een zomers operaspektakel!

Voor iedereen die van zingen houdt

Uitgevoerd worden hoogtepunten
uit verschillende opera’s, waar
onder Nabucco, Aida, Lohengrin en
Madama Butterfly. Wat is er
heerlijker dan mee te kunnen
zingen met deze meeslepende
operamelodieën.
U komt bij dit Groot Meezing
concert de vertrouwde gezichten
tegen van de musici van het Groot
Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest. Ook dit jaar staat
het concert onder leiding van
Martin Wright, een groot operakenner!
De middagrepetitie op de dag van
het concert wordt begeleid door
Ben Martin Weijand, vaste pianist
van het Groot Omroepkoor.
Wij zijn er trots op dat alle solopartijen door leden van het Groot
Omroepkoor worden gezongen.

Het Groot Meezingconcert staat open voor
iedereen die van zingen houdt. Het maakt niet
uit of u beginnend zanger bent of ruime ervaring
hebt met zingen: de unieke en overweldigende
beleving van het samen zingen staat centraal.

Workshop
Het Groot Omroepkoor biedt u ter voorbereiding
gratis een workshop aan. Deelname hieraan is
mogelijk naar keuze op zondag 28 april of
zaterdag 25 mei, van 12.00 tot 17.00 uur in de
studio’s van het Muziekcentrum van de Omroep,
Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum. U kunt zich
aanmelden voor het Groot Meezingconcert via

➜ www . grootomroepkoor . nl / groot - meezing -

colofon

concert -2019- zomers - operaspektakel
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