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2 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 en webcast 
gemaakt, die te volgen is via

➜ www.nporadio4.nl

Muziekschatten
Tegelijkertijd met dit Vrijdagconcert vindt 
in Hilversum ‘Muziekschatten in Concert’ 
plaats. Leden van het Radio Filharmonisch 
Orkest en Groot Omroepkoor brengen 
werken uit de voormalige Muziek-
bibliotheek van de Omroep ten gehore. 
Dat kan dankzij een groot digitaliserings-
project dat bijna is voltooid. De collectie 
bevat prachtige tunes, leuke deuntjes en 
heel veel gelegenheidsmuziek en arrange-
menten speciaal geschreven voor radio- en 
televisie-uitzendingen uit het verleden. De 
gedigitaliseerde muziek wordt aangeboden 
op de website Muziekschatten.nl. U kunt 
voor € 20 per jaar lid worden, in de collec-
tie grasduinen en muziek down loaden.

➜ muziekschatten.nl

Nieuw seizoen 
Vrijdagconcert

Goed nieuws! Het nieuwe seizoens-
magazine van het AVROTROS  
Vrijdagconcert 2019-2020 is uit.  
U kunt het krijgen bij de ingang, in de 
pauze en na afloop van het concert. 

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

Beatrice Rana 
signeert
Beatrice Rana zal in 
de pauze haar cd met 
Bachs Goldberg- 
variaties signeren in 
de publieksfoyer.

http://www.nporadio4.nl
http://www.muziekschatten.nl


3Oorlog en vrede

Mathilde Wantenaar – Nachtmuziek
Een paar jaar geleden schreef Mathilde Wantenaar voor het Delft 
Chamber Music Festival van violiste Liza Ferschtman het donkere, 
mysterieuze Octet. Het stuk werd tevens uitgekozen voor de 
jaarlijkse competitie van het International Rostrum Composers, 
waarbij radiozenders van over de hele wereld de beste composities 
insturen van hun land. 

In opdracht van Amsterdam Sinfonietta bewerkte Wantenaar het 
Octet voor strijkensemble. Deze versie doopte ze Nachtmuziek. 
“Die titel verwijst enigszins naar Bartók”, aldus de componiste: 
“Een van de inspiratiebronnen was het eerste deel (Andante 
tranquillo) van Bartóks Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en 
celesta. Verder vond ik de titel Nachtmuziek goed passen bij de 
sfeer van het stuk. Er zijn ook andere invloeden te horen, zoals de 
strijkkwartetten van Debussy en Ravel. Ze zijn te vinden in een 
thema dat luchtiger, zachter en naïever is dan het meer dreigende, 
zwelgende chromatische hoofdthema waarmee het stuk opent en 
dat door het hele werk is vervlochten. Als dat ‘Franse’ thema tegen 
het eind een laatste keer wil opbloeien bevriest het op het hoogte-
punt, waarna het verdampt in het chromatische hoofdthema.” 
Nachtmuziek roept aanvankelijk unheimische gevoelens op (er 
nadert iets heel naars in het donker, maar wat?). Geleidelijk aan 
wordt de muziek kwetsbaarder en meer zoekend, soms strijdbaar 
en soms weg vluchtend. In de vijftien minuten dat de compositie 
duurt sleept ze de luisteraar mee door een reeks heftige emoties. 

Nachtmuziek roept aanvankelijk unheimische gevoelens 
op (er nadert iets heel naars in het donker, maar wat?). 

MATHILDE WANTENAAR
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4 Bach - Klavierconcert BWV 1052
Een compositie bewerken voor een andere bezetting of uitvoering 
is een traditie die teruggaat tot de renaissance. Johann Sebastian 
Bach deed het veelvuldig. Niet uit gemak of gebrek aan inspiratie, 
maar om uitmuntend werk van zichzelf of een andere componist 
nieuw leven in te blazen en waar mogelijk te verbeteren. Alleen al 
van Vivaldi bewerkte Bach een tiental concerten in zijn tijd als 
organist en violist aan het hertogelijke hof in Weimar. Aan het 
calvinistische hof van Anhalt-Cöthen waar geen plaats was voor 
kerkmuziek zette hij die praktijk voort. Hier schreef hij vooral 
kamermuziek en grotere instrumentale werken, zoals de Branden-
burgse concerten, Das Wohltemperierte Klavier en concerten naar 
het model van Vivaldi. Van die laatste raakten er vele verloren, 
waaronder het Vioolconcert in d. Wel bewaard zijn verschillende 
versies die Bach later in Leipzig maakte. Zo kwamen delen van het 
Vioolconcert terecht in enkele cantates. En een bewerking tot het 
Klavierconcert BWV 1052 maakte Bach toen hij in Leipzig vanaf 1729 
de leiding kreeg over het stedelijk muziekgezelschap, het door 
Telemann opgerichte Collegium Musicum. In die gedaante werd 
het een van Bachs bekendste werken. 

In de delen 1 en 3 van het concert ligt de nadruk op uitgebreide 
improvisatorisch aandoende solopassages. Het eerste deel wordt 
bepaald door het krachtige unisono-thema van het begin. Het lang-
zame tweede deel is een slepende elegie, somber van stemming, 
met wrange klanken. Het is opgebouwd uit expressieve melodieën 
in de solopartij boven een ostinato baslijn die aan het begin en aan 
het eind door de strijkers wordt gespeeld. Die baslijn keert vier 
keer terug in verschillende toonsoorten. De vitaliteit en grilligheid 
van het laatste deel zorgen voor groot contrast. Voortdurend 
razendsnelle zestienden-figuren, speelse imitaties, en een spel van 
vraag en antwoord geven de muziek een enorme boost, die na het 
slotakkoord nog lang nazindert. 
Bach heeft hier de Vivaldi-stijl perfect ‘verbacht’. In Vivaldi’s 
concerten zijn de sologedeelten strikt gescheiden van de tutti-
passages, terwijl ze bij Bach eerder een organisch geheel vormen. 

JOHANN SEBASTIAN BACH

Een compositie bewerken voor een andere bezetting of 
uitvoering is een traditie die teruggaat tot de renaissance. 
Johann Sebastian Bach deed het veelvuldig. 



BÉLA BARTÓK 

5Vivaldi streefde vooral naar melodieuze transparantie, maar voor 
Bach – meester van het contrapunt – was het kunstige lijnenspel 
belangrijk, overigens zonder aan helderheid in te boeten. Bij Bach 
zijn solist en orkest soms bijna gelijkwaardige partners. Dat is 
vooral hoorbaar wanneer, heel af en toe, de klavecinist / pianist het 
orkest lijkt te begeleiden. 

Bartók – Nachtmuziek
Na de Eerste Wereldoorlog viel de Oostenrijks-Hongaarse dubbel-
monarchie uiteen en raakten de zelfstandig geworden staten 
regelmatig met elkaar in conflict. Voor Béla Bartók betekende dat 
het einde van zijn onderzoeksreizen rond de volksmuziek in 
Roemenië en de Balkan. Vanaf het begin van de jaren twintig 
concentreerde hij zich daarom meer op het componeren, het 
bestuderen van muziek uit de renaissance en barok en het werken 
aan een eigen stijl. Hij begon met zijn muziek successen te oogsten 
in het buitenland, en ontving meer en meer uitnodigingen van 
buiten Hongarije om zijn werk te komen uitvoeren als pianist. In 
die context schreef hij in het ‘pianojaar’ 1926 onder meer zijn 
Eerste pianoconcert, de Pianosonate en In de open lucht (Szabadban) 
voor piano. De vijf delen van dit stuk vormen geen onverbrekelijke 
eenheid. Bartók voerde ze regelmatig los van elkaar uit, en deel 4, 
Nachtmuziek, het vaakst. 

Het was de eerste keer dat Bartók zo’n deel opnam in een compo-
sitie, met opvallend geheimzinnige trage vreemde klanken en 
gelardeerd met onduidelijke ritmes. Hij noemde het hier Nacht-
muziek, maar ook latere werken, zoals Concert voor snaren, slagwerk 
en celesta en Concert voor orkest, etc.) hebben ‘nachtmuzieken’, 
waarin gevoelens van eenzaamheid, dreiging en duisternis door-
klinken, vermengd met nachtelijke natuurgeluiden. Nachtmuziek 
opent met die natuurgeluiden, waaronder een imitatie van de roep 
van de roodbuikvuurpad. Dat geluid blijft hoorbaar tijdens bijna 
het hele stuk, met daarnaast vogelgeluiden en het gezang van 
cicaden. Daarna is er een koraalachtige episode en ten slotte een 
volkse melodie in een oude kerktoonsoort. Deze drie onderdelen 

Nachtmuziek opent met natuurgeluiden, waaronder  
een imitatie van de roep van de roodbuikvuurpad. 



6 zijn niet duidelijk van elkaar gescheiden, want elementen uit het 
ene onderdeel (het koraal bijvoorbeeld) duiken ook op in het 
andere. Er mag zelfs met de dierengeluiden worden geïmprovi-
seerd. Tegen een pianoleerling die Nachtmuziek aan hem voor-
speelde en zich precies hield aan de partituur zei Bartók: “Dit hoeft 
niet zo serieus genomen te worden, je kunt de geluiden waar dan 
ook spelen en zo veel als je goeddunkt.”

Biber – Battalia
De fenomenale zeventiende-eeuwse Oostenrijkse vioolvirtuoos 
Heinrich Ignaz Biber zorgde voor grote veranderingen in het 
vioolspel en de vioolmuziek. Hij was vermaard om zijn ingewikkelde 
dubbelgrepen, streektechnieken en scordatura (het spelen met 
anders gestemde snaren). Naar verluidt zou hij in zijn jonge jaren 
zijn aangestoken door het vioolspel van zigeuners, dat hij in zijn 
geboortestreek Bohemen overal om zich heen hoorde. De vrijheid, 
durf en expressie nam hij over in zijn eigen vioolmuziek, en werkte 
die uit tot in het extreme, bijna tot ‘avantgardistische’ muziek. 

Zijn voorliefde voor dissonanten kon hij goed 
uitleven in zijn Battalia à 10, een verklanking 

van de oorlog (battalia = Italiaans voor 
strijd). Muzikale imitaties van de oorlog 

werden voor het eerste in de renais-
sance geschreven, waarschijnlijk 
geïnspireerd door de volksmuziek. 
Het genre bood kansen voor ex-
treme expressies en technieken, 
zoals hier con legno (met het hout 
van de strijkstok op de snaren 
strijken) en knallende pizzicati (in 
Die Schlacht), die kanonschoten ver-
beelden. Voor de imitatie van de 
oorlogstrommels (in Der Mars) liet 

Biber stukken papier tussen de 
snaren van de bas plaatsen. In deel 3 

voerde hij zelfs stomdronken zingende 
soldaten op, die allemaal dwars door 

elkaar hun eigen liedjes zingen. “Zo zijn 
dronkaards gewend om brullend te zingen”, 

schreef Biber als aanwijzing in de partituur.  HEINRICH IGNAZ BIBER
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Bartók – Divertimento 
Bartóks Divertimento dateert van 1939, dertien jaar na In de open 
lucht. De tijden waren inmiddels dramatisch veranderd. Nazi- 
Duitsland had al grote delen van het toenmalige Tsjecho-Slowakije 
onder de voet gelopen en de andere Balkanlanden, waaronder 
Hongarije, zagen met angst en beven de oorlog naderen. Bartók 
maakte al plannen om naar de Verenigde Staten te vluchten. Maar, 
niet voordat hij Divertimento componeerde op verzoek van Paul 
Sacher, dirigent en oprichter van het Kamerorkest van Bazel, voor 
wie hij drie jaar eerder het Concert voor strijkers, slagwerk en 
celesta schreef. 
Om Bartók in alle rust te laten componeren stelde Sacher zijn 
Zwitserse chalet beschikbaar. Dankzij de vredige omgeving en de 
zomerse schoonheid kon Bartók al na twee weken zijn Divertimento 
aan Sacher voorspelen. Hij had hier volksmuziek elementen en 
muziekvormen uit de barok samengebracht.  
Divertimento is namelijk gedacht als een moderne versie van het 
barokke concerto grosso, met groepjes solisten concerterend met 
de rest van het orkest. Het eerste deel is een en al ritmische 
elegantie, gecombineerd met slimme canons, echo’s en imitaties. 
Bartók baseerde het deel op een verbunkos, een stoere Hongaarse 
volksdans, waarmee in vroeger tijden soldaten het leger werden 
ingelokt (naar het Duitse ‘Werbung’ = werving). Het zo mogelijk 
nog vrolijker slotdeel is een nog wervelender dans. Alleen het 
tragische langzame deel lijkt de dreigende schaduw van de oorlog 
in zich mee te dragen, en wordt wel beschouwd als een van Bar-
tóks ‘nachtmuzieken’. De intense somberheid krijgt nog extra reliëf 
door de vrolijkheid van de delen eromheen. Een jaar na het compo-
neren van Divertimento week Béla Bartók uit naar de Verenigde 
Staten. 

Agnes van der Horst

Divertimento is gedacht als een moderne versie van  
het barokke concerto grosso, met groepjes solisten  
concerterend met de rest van het orkest.



8 Candida Thompson,  
concertmeester
Candida Thompson studeerde in 1989 
met onderscheiding af bij David Takeno 
aan de Guildhall School of Music and 
Drama in Londen en bekwaamde zich 
verder aan het Banff Centre for the Arts 
in Canada. Ze leidde strijkorkesten in 
Scandinavië, Nederland, Spanje en 
Groot-Brittannië. Kamermuziek speelde 
ze met musici als Isaac Stern, Bruno 
Giuranna, Frans Helmerson, Janine 
Jansen, Julian Rachlin en op evenementen 
als het Kuhmo Festival (Finland), het 
Gubbio Festival (Italië) en het Delft 
Chamber Music Festival. Met celliste 
Xenia Jankovic en pianist Paolo Giaco-
metti vormt ze het Hamlet Pianotrio. Als 
soliste trad Candida Thompson op met 
bekende ensembles en orkesten als het 
Kamerorkest van Moskou, het English 
String Orchestra, Camerata Nordica en de 

Wiener Symphoniker. Sinds 2003 is 
Candida Thompson artistiek leider van 
Amsterdam Sinfonietta. Onder haar 
leiding nam het ensemble inmiddels 
twaalf cd’s op. Candida Thompson 
bespeelt een viool van Guarneri, del Gesù 
(1698-1744). 

Beatrice Rana, piano
Beatrice Rana werd in 1993 geboren in 
een familie van muzikanten. Ze studeer-
de bij Benedetto Lupo en Marco della 
Sciucca aan het Nino Rota Conservato-
rium in Monopoli en bij Arie Vardi aan de 
Hochschule für Musik in Hannover. In 
2011 won Beatrice Rana de eerste prijs 
en alle speciale juryprijzen tijdens de 
Montreal International Musical Compe_

tition en in 2013 won ze de Zilveren 
Medaille en de Publieksprijs op de 14e 
Van Cliburn International Piano Compe-
tition. In september 2015 werd ze be-
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9noemd tot BBC New Generation Artist en 
in april 2016 ontving ze een beurs van de 
Borletti-Buitoni Trust. Rana is inmiddels 
een veelgevraagd solist bij orkesten over 
de hele wereld en ze geeft recitals in de 
bekendste concertzalen. Haar eerste cd 
met pianoconcerten van Tsjaikovski en 
Prokofjev behaalde in 2015 internationale 
prijzen, en haar eveneens geprezen 
tweede cd met Bachs Goldbergvariaties 
won onder meer een Edison Klassiek, in 
de categorie ‘De Ontdekking’.

Amsterdam Sinfonietta
Amsterdam Sinfonietta werd in 1988 
opgericht met Lev Markiz als eerste 
artistiek leider. Candida Thompson is 
sinds 1995 als concertmeester verbonden 
aan Amsterdam Sinfonietta, sinds 2003 is 
ze tevens artistiek leider van het orkest. 
Zonder dirigent spelen vergt een grote 

inzet en betrokkenheid van alle musici. 
In het orkest zitten dan ook musici die 
spelen op solistenniveau. In de afgelopen 
jaren maakte Amsterdam Sinfonietta 
tournees door Europa, China, Amerika en 
Australië. Het trad op in concertzalen als 
Barbican Hall in Londen, Cité de la 
Musique in Parijs, National Centre of 
Performing Arts in Beijing en Konzert haus 
in Berlijn.

Het repertoire omvat uiteenlopende 
muzikale stijlen, van barok tot heden-
daags. Naast de uitvoeringen van bekend 
repertoire breekt het orkest ook een lans 
voor onbekend gebleven of nieuw 
repertoire. Zo speelde Amsterdam 
Sinfonietta recentelijk premières van 
onder meer Sofia Goebaidoelina, Florian 
Magnus Maier, Michel van der Aa, Pēteris 
Vasks, Thomas Larcher en Sally Beamish.
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EERSTE VIOOL
Candida Thompson
Philip Dingenen
Arnieke Ehrlich
Nicoline van 
Santen
Karen Segal
Stella Zake

TWEEDE VIOOL 
Tom Hankey
Charlotte Basalo 
Vazquez 
Petra Griffioen
Frances Thé
Diet Tilanus
Inki Varga

ALTVIOOL
Ida Bryhn
Anne-Bartje 
Fontein
Els Goossens
Ernst Grapperhaus
Martin Moriarty

CELLO
Kaori Yamagami
Örs Köszeghy
Melina Montes
Maarten Mostert

CONTRABAS
Ying Lai Green
Servaas Jessen
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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!

zondag 16 juni 2019

Groot Meezingconcert

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 solo-
partijen door leden van het Groot 
Omroepkoor worden gezongen.

Voor iedereen die van zingen houdt
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 voor-
bereiding 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-
 concert-2019-zomers-operaspektakel 
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http://www.grootomroepkoor.nl/groot-meezing-concert-2019-zomers-operaspektakel 
http://www.grootomroepkoor.nl/groot-meezing-concert-2019-zomers-operaspektakel 
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vrijdag 19 april 2019, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Wisse 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK II, AVROTROS VOCAAL

Moederliefde

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent

Elena Tsallagova sopraan
Salome Jicia sopraan
Angela Brower mezzosopraan
Yosep Kang tenor
Mika Kares bas

Mozart Adagio und Fuge
H. Andriessen Miroir de peine
Rossini Stabat Mater

vrijdag 12 april 2019, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Jaap Jan Steensma 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK I, AVROTROS VOCAAL

Bachs  
Johannespassion

Café Zimmermann
Vox Luminis
Lionel Meunier dirigent en bas
Evangelist: Raphael Höhn tenor

Bach Johannes-Passion

zondag 16 juni 2019

Groot Meezingconcert
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zaterdag 13 april 2019, 13.30 (!) uur 
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Giancarlo Andretta  
dirigeert Verdi's  
Nabucco
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Giancarlo Andretta dirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent

Nabucco: Franco Vassallo bariton
Ismaele: Giordano Lucà tenor
Zaccaria: John Relyea bas
Abigaille: Tatiana Serjan sopraan
Fenena: Iris van Wijnen mezzosopraan
Il gran sacerdote: Jasper Leever bas
Abdallo: Fabricio Gori tenor
Anna: Jeannette van Schaik sopraan

Verdi Nabucco

zaterdag 6 april 2019, 13.15 (!) uur 
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Pablo Heras-Casado en 
odes aan het verleden

Asko|Schönberg
Mahler Chamber Orchestra
Pablo Heras-Casado dirigent

Alexander Melnikov piano
Marina Heredia mezzosopraan

Nas A horseless carriage (opdrachtwerk 
NTR ZaterdagMatinee, met financiële 
ondersteuning van het Fonds Podium-
kunsten - wereldpremière)
Stravinsky Pulcinella (suite)
Beethoven Eerste pianoconcert
De Falla El amor brujo (balletversie)


