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Uitzending 
Alle luisteraars kunnen volop genieten als 
mobiele telefoons, horloges en gehoor-
apparaten geen geluid maken. Uitzending 
vanuit de zaal door Mark Brouwers.

➜ www.nporadio4.nl

Groot Meezingconcert

Het geliefde Groot Meezingconcert 
maakt zich op voor alweer de vierde 
editie. Dit evenement vindt plaats 
op zondag 16 juni 2019 in Tivoli-
Vredenburg. 
Stond in voorgaande edities telkens een 
ander Requiem centraal, nu is gekozen 
voor een geheel nieuwe aanpak: een 
zomers operaspektakel!

Uitgevoerd worden hoogtepunten uit 
verschillende opera’s, waaronder  
Nabucco, Aida, Lohengrin en Madama 
Butterfly. Wat is er heerlijker dan mee te 
kunnen zingen met deze meeslepende 
operamelodieën.

Kijkt u voor meer informatie op

➜ www.grootomroepkoor.nl/ 
 groot-meezingconcert-2019-zomers-
 operaspektakel

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

In de voorinschrijving zijn naast de serie 
AVROTROS Klassiek I nog twee andere 
grote series: AVROTROS Klassiek II  
(te bestellen via ➜ tivolivredenburg.nl/ 
avrotrosklassiek2-1920) 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 te 
volgen via de 

Wolfgang app. Met deze app krijgt het 
publiek in de zaal toelichting op Prokof-
jevs Suite uit Romeo en Julia 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.

http://www.nporadio4.nl
http://www.grootomroepkoor.nl/groot-meezingconcert-2019-zomers-operaspektakel
http://www.grootomroepkoor.nl/groot-meezingconcert-2019-zomers-operaspektakel
http://www.grootomroepkoor.nl/groot-meezingconcert-2019-zomers-operaspektakel
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.wolfgangapp.nl


3Prokofjevs Romeo & Julia

Klassieke muziek, maar dan net even anders. Dat is misschien wel 
de meest heldere typering van het concert van vanavond. George 
Gershwin leerde het vak aan de Tin Pan Alley, de hitfabriek op 
Broadway. Alles wat hij wist over populaire muziek en aansprekende 
melodieën incorporeerde hij in zijn musicals en in zijn ambitie om 
een goede klassieke componist te worden. Hij bracht de wereld 
naast Porgy and Bess en An American in Paris vooral evergreens 
waarvan er een aantal verenigd zijn in de Ouverture Girl Crazy. 

De Italiaanse pianist en componist Stefano Bollani begon met 
klassieke pianoles omdat hij popzanger wilde worden. Via Für Elise 
en de jazz van Charlie Parker kwam hij uiteindelijk uit bij een 
enerverende mix van jazz, pop en klassiek terecht. Sergej Prokofjev 
was en bleef op zijn beurt een enfant terrible van de klassieke 
muziek. Ook toen hij zich in 1936 tegen de klippen van het commu-
nistische regime op weer definitief vestigde in de Sovjet-Unie. Zijn 
ballet Romeo en Julia werd door de schurende botsing tussen 
klassieke balletelementen en Prokofjevs niets ontziende moder-
nisme in eerste instantie als onspeel- en ondansbaar bestempeld. 
Tot het uiteindelijk toch in première ging en de meest enerverende 
momenten, net als Gershwins I got rhythm en Embraceable you, 
moeiteloos tot het collectief geheugen doordrongen. Muziek die 
in stilistische zin misschien niet allerwegen klassiek te noemen is, 
maar die al lang bewezen heeft ‘klassiek’ te zijn. Misschien geldt 
dat over tien, twintig, vijftig jaar ook wel voor Bollani’s Concerto 
azzurro dat vandaag zijn Nederlandse première beleeft. 

Klassieke muziek, maar dan net even anders.  
Dat is misschien wel de meest heldere typering van het 
concert van vanavond.



4 Gershwin – Ouverture Girl Crazy
George Gershwin verdiende zijn brood in eerste instantie als een 
van de hit-schrijvers aan de Tin Pan Alley, het stuk West 28th Street 
tussen Broadway en de Sixth Avenue. Voor hem was het alleen niet 
genoeg. Hij zocht de erkenning als een ‘echte’ componist, als een 
schrijver van klassieke symfonieën, opera’s, concerten. Hij waagde 
zich aan het genre met werken als Rhapsody in blue, An American in 
Paris, zijn Concerto in F en tenslotte Porgy and Bess. Hoewel de 
erkenning tijdens zijn leven grotendeels uitbleef, staat Gershwin 
tegenwoordig bekend als een van de eersten die de vroege jazz en 
blues binnen de reikwijdte van de klassieke muziek bracht. Deze 
grote verdienste werd destijds al erkend door iemand als Maurice 
Ravel. Toen Gershwin bij hem aanklopte voor compositielessen, zei 
Ravel luchtig: “waarom wilt u een tweederangs Ravel worden, als u 
al een eersterangs Gershwin bent?”
Die eersterangs Gershwin kwam tijdens zijn leven vooral tot uiting 
in grote musicalsuccessen Lady Be Good!, Oh Kay!, Funny Face, Show 
Girl en Strike up the Band. Ook de musical Girl Crazy uit 1930 was 
een groot succes. Het werk dat Gershwin samen met zijn broer Ira 
schreef naar een verhaal van Guy Bolton en John McGowan be-

leefde 272 uitvoeringen en werd later tot drie keer toe 
verfilmd, waarvan de verfilming uit 1943 met Judy 
Garland de bekendste is. 
De musical zelf betekende de grote doorbraak voor de 
Amerikaanse actrice Ginger Rogers. Zij speelde in de 
musical de rol van Molly Gray, de directrice van het lokale 
postkantoor bij wie hoofd persoon Danny Churchill 
uiteindelijk zijn rust vindt. Hij was door zijn vader naar 
Arizona gestuurd om daar het werk op de familieranch te 
leiden in de hoop dat hij zo zou afkicken van vrouwen en 
alcohol. Danny gooide er echter nog een schepje bovenop 
en maakte van de ranch een soort Playboy Mansion avant 
la lettre vol showgirls en entertainment. Uiteindelijk valt 
Danny voor Molly en keert de rust weder.
De musical werd na de eerste reeks weinig meer uit-
gevoerd, maar de sprankelende ouverture met referenties 
aan de musicalhits I got rhythm, Embraceable you, Land of 
the gay caballero en But not for me vond na Gershwins 
dood in 1937 zijn weg naar de klassieke concertpodia en 
is nog steeds een curtainraiser van de eerste orde.

GEORGE GERSHWIN



5Bollani - Concerto azzurro
Eigenlijk was Stefano Bollani vooral een pianist die zich ergens 
tussen pop en jazz bewoog en vooral als improviserend musicus te 
boek stond. Tot Riccardo Chailly hem aan het eind van het eerste 
decennium van de eenentwintigste eeuw herinnerde aan zijn 
klassieke opleiding. Na een concert van Bollani kwam Chailly naar 
hem toe en stelde hem de vraag of hij het Pianoconcert van Gersh-
win met hem en het Gewandhausorchester Leipzig wilde opnemen. 
Geen vraag die een mens normaliter zou weigeren. Bollani ook 
niet. Het huwelijk tussen Chailly’s klassieke slag en Bollani’s 
natuurlijke swing werkte uitstekend en de pianist werd ontdekt 
door de klassieke podia en symfonieorkesten. Een van de resultaten 
van die ontdekking was een verzoek van het MDR-Sinfonie-
orchester Leipzig, het oudste Duitse radio-orkest, om een piano-
concert te schrijven. In 2017 voltooide hij Concerto azzurro dat 
vandaag zijn Nederlandse première beleeft. “Ik had een jaar of 
vijftien gelden al iets dergelijks gedaan met arrangeur Paolo 
Silvestri voor een stuk dat Concertone heettte”, zegt Bollani in een 
interview met Ruud Meijer in deKlank, het tijdschrift van phil-
harmonie zuidnederland. “Dus ik besloot om Paolo weer te vragen. 
Samen hebben we een compositie met drie delen 
ont wikkeld.”
Het werk dat grotendeels improviserend tot stand 
kwam – “ik denk dat veel klassieke componisten ook zo 
werken” – heeft volgens de componist zowel invloeden 
van Mozart als van Billy Joel. Ondertussen is ook de 
man met wie zijn klassieke avontuur begon, Gershwin, 
niet ver weg. Concerto azzurro is een pianoconcert dat 
volgepakt zit met ‘informatie’, aldus de componist, en 
dat swingt en schuurt, een vreemde afslag neemt, weer 
verder gaat, als was het een grootse fantasie over de 
kleur blauw, de kleur van de hemel. Al moeten we dat 
met een korrel zout nemen. Bollani bedenkt zijn titels 
altijd achteraf en heeft als hij begint te componeren/
improviseren geen duidelijk thema of verhaal in zijn 
hoofd. Toch zegt hij over de titel: “Azzurro - oftewel 
azuurblauw – verwijst naar de kleur van de chakra van 
de keel. Waarom die chakra? Daar liggen de elementen 
als emotie, expressie, liefde, communicatie en intuïtie. 
Essentiële elementen in de muziek dus.”

STEFANO BOLLANI 



6 Prokofjev - Delen uit Romeo en Julia
Rivaliserende groepen en een onmogelijke liefde. Het is een simpel 
thema dat al eeuwen in vele vormen tot de verbeelding spreekt. 
De belangrijkste bron is Shakespeare. Hij schreef tussen 1591 en 
1595 het toneelstuk Romeo en Julia, het verhaal over twee geliefden 
uit kibbelende families die uiteindelijk hun onmogelijke romance 
met de dood bekopen en zo de families nader tot elkaar brengen. 
Shakespeare had al tijdens zijn leven groot succes met dit in 1597 
gepubliceerde werk. Toch was hij niet de eerste. De originele vorm 
stamt uit 1476 en komt van de Italiaan Masuccio Salernitano. Maar 
Shakespeare deed er op zijn eigen geniale wijze het zijne mee. Zo 
creëerde hij op zijn beurt een bron van inspiratie voor latere 
kunstenaars uit de meest uiteenlopende disciplines. Toneelstukken, 
schilderijen, gedichten, romans, ballet, opera’s, musicals, liederen, 
instrumentale werken, de lijst is eindeloos.

Ook Sergej Prokofjev viel voor dit tijdloze liefdesverhaal en maakte 
er een werk van in de lijn van de krachtige Russische ballettraditie. 
Een verrassing. Prokofjev was in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw inmiddels een echte kosmopoliet en in die zin ver verwijderd 
van de negentiende-eeuwse Russische muziek. Hij ontvluchtte zijn 
vaderland tijdens de Russische Revolutie, woonde enige tijd in de 
Verenigde Staten en vanaf de late jaren twintig verbleef hij op 
verschillende plaatsen in Europa om in 1936 weer terug te keren 
naar Rusland. Die ‘terugkeer’ is al te horen in Romeo en Julia, het 
werk waar hij in 1935 aan begon in opdracht van het Kirov Ballet. 
Want de Russische ziel is in deze noten nooit ver weg. De eenvoud 
van de melodieën, de prikkelende ritmes, de harmonieën die als 
zweepslagen uit het orkest opstijgen, het zijn elementen die terug 
te vinden zijn in de Russische volksmuziek. Bovendien past Prokof-
jev in een sterke Russische ballettraditie, ook al heeft hij zijn plek 
met wat inmiddels een van de populairste twintigste-eeuwse 
balletpartituren is, echt moeten bevechten. Toen hij Romeo en 

De eenvoud van de melodieën, de prikkelende ritmes,  
de harmonieën die als zweepslagen uit het orkest op-
stijgen, het zijn elementen die terug te vinden zijn in de 
Russische volksmuziek.



7Julia als onderwerp voorstelde aan het Kirov Ballet, weigerde het 
bestuur, ondanks het feit dat men hem nadrukkelijk de opdracht 
had gegeven voor een avondvullend ballet naar keuze. De compo-
nist bood het ballet vervolgens in eerste instantie met succes aan 
bij het Bolsjoj Theater, maar daar vond men de partituur bij nadere 
beschouwing ‘ondansbaar.’ Prokofjev destilleerde van lieverlee 
maar twee suites uit de partituur (in 1946 stelde hij nog een derde 
suite samen) die met enig succes op de concertpodia werden 
uit gevoerd en uiteindelijk ging het complete ballet in Brno in 
Tsjechië in première. Het was zo’n succes dat het Kirov Ballet het 
werk snel op het programma zette en in 1940 alsnog de Russische 
première verzorgde. Vanavond klinkt een door Dmitri Liss, chef-
dirigent van philharmonie zuidnederland, samengestelde suite. Hij 
maakte een zodanige keuze uit de delen van de drie suites van 
Prokofjev dat dit meesterlijke verhaal van een onmogelijke liefde 
met fatale afloop nagenoeg op de voet te volgen is. 

Paul Janssen

SERGEJ PROKOFJEV
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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 vrijdag 8 februari j.l. was 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 samen-
werking 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 
heeft geklonken, want het programmeren en promoten daarvan behoort 
tot de culturele opdrachten van de Publieke Omroep. En dat zoals ge-
bruikelijk zij aan zij met het bekendere klassiek-romantische repertoire. 

Het Groot Omroepkoor 
© Hans van der Woerd

Edo de Waart 
© Jesse Willems
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Ter gelegenheid van het jubileum van die 40 
jaar omroepconcerten in Vredenburg 1979-
2019 is een boek gemaakt met interviews met 
directeuren van Vredenburg, met program-
meurs 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 verschillende omroepen en hun  
series in Vredenburg. En er is een artikel over de laatste over-
gebleven omroepserie in Utrecht, het AVROTROS Vrijdagconcert. 
Op 8 februari j.l. is om 19.30 uur in de Grote Zaal van TivoliVredenburg 
voor het begin van het concert het eerste exemplaar aangeboden 
aan ere-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, Edo de Waart. 

Bovendien is een podcast gemaakt over het 

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

40-jarig jubileum, te bekijken via:
www.tivolivredenburg.nl/jubileum/
podcast/het-huisorkest-van-tivolivreden-
burg/ 

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

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

1979-2019 afhalen. (in principe 1 boek per adres)

samenstelling
Clemens Romijn

http://www.tivolivredenburg.nl/jubileum/podcast/ het-huisorkest-van-tivolivredenburg/ 
http://www.tivolivredenburg.nl/jubileum/podcast/ het-huisorkest-van-tivolivredenburg/ 
http://www.tivolivredenburg.nl/jubileum/podcast/ het-huisorkest-van-tivolivredenburg/ 


Dmitri Liss, dirigent
De Russische dirigent Dmitri Liss heeft de 
leiding van het Filharmonisch Orkest van 
de Oeral en bezet vanaf 2016 dezelfde 
functie bij de philharmonie zuidneder-
land.
Liss studeerde viool en klarinet aan de 
speciale muziekschool van Charkov en 
vervolgde zijn studie aan het Conservato-
rium van Moskou, waar Dmitri Kitajenko, 
artistiek directeur en chef-dirigent van 
het Filharmonisch Orkest van Moskou 
hem in 1983 aannam als assistent-diri-
gent. Na zijn afstuderen in 1984 vertrok 
hij naar Kemerovo om dirigent te worden 
bij het Symfonisch Orkest van de Koez-
bass. In 1991 werd hij daar de jongste 
chef-dirigent van Rusland. Sinds 1995 is 
hij artistiek directeur en chef-dirigent van 
het Filharmonisch Orkest van de Oeral. 
Daarnaast was hij van 1997 tot 1999 
chef-dirigent van het Russisch-Ameri-
kaans Jeugdorkest. In 1998 was hij 
assistent-dirigent van het World Musical 
Youth Forum. Hij werkte samen met 
jeugdsymfonieorkesten uit de Verenigde 
Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, 
Canada, Israël en Egypte. Van 1999 tot 

2003 was hij tevens dirigent van het 
Russisch Nationaal Orkest. Dmitri Liss 
trad op in vele landen in Europa en Azië 
en werkte samen een groot aantal 
orkesten, zowel in de voormalige Sovjet-
Unie als in West- en Noord-Europa en de 
Verenigde Staten. In Nederland werkte 
hij met het voormalige Radio Symfonie 
Orkest, het Residentie Orkest en het 
Noord Nederlands Orkest. Tot de solisten 
met wie hij werkte behoren Joeri 
Basjmet, Boris Belkin, Peter Donohoe, 
Natalia Gutman, Gidon Kremer, Wynton 
Marsalis, Shlomo Mintz, Nikolaj Petrov, 
Michail Pletnev en Mstislav Rostropovitsj.
Daarnaast nam hij deel aan veel inter-
nationale festivals en heeft hij cd's 
opgenomen voor Amerikaanse, Russische, 
Japanse, Taiwanese, Belgische en  
Zwitserse labels.

Met ingang van seizoen 2016-2017 is Liss 
voor drie jaar verbonden aan de phil-
harmonie zuidnederland. Op 2 maart 
2018 dirigeerde Dmitri Liss philharmonie 
zuidnederland en violiste Simone Lamsma 
in het Vrijdagconcert in een programma 
met muziek van Kodály, Enescu en het 
Vioolconcert van Korngold. 

Stefano Bollani, piano
De Italiaanse pianist Stefano Bollani 
(*1972) opereert op het gebied van jazz, 
improvisatie en op de grens met klassiek. 
Hij speelde vanaf zijn vijftiende in het 
openbaar en slaagde spoedig daarna 
(1993) aan het Conservatorio Luigi 
Cherubini in Florence. Zijn stijl van 
musiceren is een mengeling van klassieke 
muziek, rustige jazz en lichte popmuziek. 
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13Hij sleepte onder meer prijzen in de 
wacht bij Musica Jazz en in Japan, maar 
ook bijvoorbeeld de Paul Acket Award in 
2009. Zijn loopbaan kreeg een impuls 
toen hij begon te spelen en op te nemen 
in het ensemble van Enrico Rava, maar 
langzamerhand verschenen er ook 
muziekalbums onder eigen naam. In 2002 
brachten Rava en Bollani nog een ge-
meenschappelijk album uit, maar daarna 
verschenen van Bollani eigen cd’s, onder 
meer met zijn kwintet I Visionari. Naast 
Rava speelde Stefano Bollani met vele 
jazz-grootheden, onder wie: Richard 
Galliano, Gato Barbeiri, Pat Metheny, 
Michel Portal, Phil Woods, Lee Konitz, 
Han Bennink, Paolo Fresu en op de 
prestigieuze wereldpodia. Bollani maakte 
een album ‘Orvieto’ in duo met Chick 
Corea. En zijn liefde voor Braziliaanse 
muziek werd op cd vastgelegd in projec-
ten met Braziliaanse muzikanten tijdens 
een concert Jazz Middelheim in 2012. Op 
het gebied van de klassieke muziek had 
Bollani optredens in onder meer het 
Gewandhaus in Leipzig, het Concertge-
bouw in Amsterdam, met het Orchestre 
de Paris, de Filarmonica della Scala in 

Milaan, het Orchestra di Santa Cecilia in 
Rome, het Toronto Symphony Orchestra, 
en met dirigenten als Zubin Mehta, 
Kristjan Järvi, Daniel Harding, Antonio 
Pappano en Riccardo Chailly. 

philharmonie zuidnederland
De philharmonie zuidnederland is in april 
2013 ontstaan uit een fusie van Het 
Brabants Orkest en het Limburgs Symfo-
nie Orkest. Door de fusie is het orkest 
met ongeveer 110 formatieplaatsen niet 
alleen het grootste regionale orkest, 
maar ook een van de grootste Neder-
landse orkesten geworden. Groots 
bezette werken van Richard Strauss, 
Mahler, Wagner en Stravinsky kan het 
orkest zo goed aan. Daarnaast kan het 
orkest worden opgesplitst in meerdere 
kleinere kamerorkesten, niet alleen voor 
vele klassieke en andere kleiner bezette 
partituren, maar ook voor educatieve 
doeleinden.
In het eerste seizoen bepaalden ver-
trouwde (gast)dirigenten als Kees Bakels, 
Jan-Willem de Vriend, Ed Spanjaard, Otto 
Tausk en Andrew Grams de continuïteit 
en de koers van het orkest. Seizoen 
2017-2018 is het tweede seizoen met 
chef-dirigent Dmitri Liss. 
De philharmonie zuidnederland is het 
orkest met het grootste speelgebied van 
de regionale Nederlandse orkesten, met 
naast Brabant en Limburg ook Zeeland. 
Diverse concerten verbinden het orkest 
met bijzondere en feestelijke gebeurte-
nissen in de regio, zoals Liberation 
Concert Margraten, Festival Musica Sacra, 
het Internationaal Vocalisten Concours 
en natuurlijk de Nieuwjaarsconcerten, de 
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Carnavalsconceren, Opera op de Parade 
en de traditionele uitvoering van de 
Matthäus-Passion. Ook de hechte band 
met Opera Zuid blijft bestaan.  
De philharmonie zuidnederland zet zich 
daarnaast in voor muziekeducatie van 
jong tot oud. 
Nauwe samenwerking met festivals en 
programmeurs van zalen in en buiten de 
regio heeft geleid tot de invulling van 
deze doelstelling met studentenconcer-
ten, het Cross-Linx Festival en de Nacht 
van de Klassieke Muziek. 

De philharmonie zuidnederland speelt 
repertoire variërend van de klassieke 
werken tot de groots bezette laatroman-
tische en twintigste-eeuwse composities, 
van carnavalskrakers tot tophits in 
dialect, van straatmuziek tot kerk-
schoonheid. Zo brengt de philharmonie 
zuidnederland de pracht van de complete 
muziekgeschiedenis binnen ‘oor-bereik’.

➜ www.philharmoniezuidnederland.nl
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EERSTE VIOOL
Lei Wang
Jan Homa
Wilfred Sassen
Malgorzate Michalik
Annet van Deinse
David Ernst
Francine Gérardy
Vladimir Horvat
Geertje Podevyn
Machiel Swillens
Tijmen Wehlburg
Serge Willem
Pascal Pregardien
Anna Steenhuis

TWEEDE VIOOL
Mia Knippenberg-Vandewiele
Ana Nedobora
Roland van Mil
Chris Chan
Siana Dragneva
Marleen Matser
Elitza Nikolova
Kaori Oshita
Isabelle Stiennon
Jens Groenewold
Nathalie Neirinckx
Anne van Eck

ALTVIOOL
Armen Nazarian
Alès Hrdlicka
Aurora Cano Soto
Elizabet Derrac
Paula Galavazi
Manfred Kloens
Erika de Laat
Pieta Maring
Evelien de Vries
Jordan Schwartz

CELLO
Paul Uyterlinde
Caroline Kerpestein
Sanne de Graaf
Claudia Heimonen
Anton Ivanov
Marc Knippenberg
Saskia Plagge
Joep Willems

CONTRABAS
Lisa Blok
Eva Vavrinecz
Pia Pirtinaho
Uli Winz
Maarten Kroese
Silvia Gallego Sanchez

FLUIT
Angela Stone
Levke Hollmer
Janneke Groesz

HOBO
Herman Vincken
Anne Willem
Andries Boelens

KLARINET
Roger Debougnoux
Karel Plessers
Kim Rijks

FAGOT
József Auer
Jolanda Wolters
Jose Vicente Guerra Navarro CF

HOORN
Christiaan Moolenaars
Jaap van Wershoven
Steven Minken
Luc van den Hove

TROMPET
Ramon Wolkenfelt
Ruud Visser
Sven Berkelmans
Luis Garcia-Escibano Tajuelo

TROMBONE
Lode Smeets
Sandor Hendriks
Mark Boonstra

TUBA
Ries Schellekens

PAUKEN/SLAGWERK
Bas Voorter
Raymond Spons
Han Vogel
Albert Straten
Axel Dewulf

HARP
Astrid Haring

PIANO/CELESTA
Paul Hermsen

TENORSAXOFOON
Andreas van Zoelen
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zaterdag 16 februari, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Liederen en dansen 
van de dood

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Nationaal Kinderkoor

Xian Zhang dirigent
Michael Gläser koordirigent
Irene Verburg dirigent Nationaal 
Kinderkoor

Dmitry Ulyanov bas
Lisette Bolle sopraan

Whitley Speak out (Nederlandse  
première)
Moesorgski / Sjostakovitsj Liederen en 
dansen van de dood
Verdi Quattro pezzi sacri

vrijdag 1 maart 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks 19.30 uur
series avrotros klassiek 2 / radio 
filharmonisch orkest/ liefde

In the Dark Blue Sky...

Radio Filharmonisch Orkest
Markus Stenz dirigent
Carolin Widmann viool

Elgar Chanson de matin
Elgar Chanson de nuit
Anderson In lieblicher Bläu 
(Nederlandse première)
Walton Eerste symfonie
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programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Manon Tuynman, Werend 
Vrijlandt, philharmonie  
zuidnederland
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
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