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Moederliefde

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Marcus Creed  dirigent

Elena Tsallagova sopraan (Andriessen)
Salome Jicia sopraan (Rossini)
Angela Brower mezzosopraan 
Yosep Kang tenor 
Mika Kares bas

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Adagio en fuga in c KV 546 1788

Hendrik Andriessen 1892-1981
Miroir de peine 1923-1933
Agonie au jardin • Flagellation • Couronnement d’épines • Portement de Croix • Crucifixion

pauze

Gioacchino Rossini 1792-1868
Stabat Mater 1831-1841
Stabat Mater dolorosa (koor en alle solisten)
Cujus animam (tenor)
Quis est homo (sopraan en mezzosopraan)
Pro peccatis (bas)
Eja, Mater (bas recitatief en koor)
Sancta Mater (alle solisten)
Fac ut portem (mezzosopraan)
Inflammatus (sopraan en koor)
Quando corpus morietur (koor)
In sempiterna saecula. Amen (koor)
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2 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

Abonnees van de serie AVROTROS Vocaal kunnen in de pauze en na 
afloop een jubileumboek ophalen bij de balie bij de garderobe. In 

verband met het beperkt aantal beschikbare exemplaren 1 boek per adres.  
Heeft u een ander abonnement, maar nog geen boek ontvangen? Ook dan bent u 
welkom een boek af te halen. 

Nieuw seizoen 
Vrijdagconcert
Goed nieuws!  
Het nieuwe seizoens-
magazine van het 
AVROTROS Vrijdag-
concert 2019-2020 is 
uit. U kunt het krijgen 
bij de ingang, in de 
pauze en na afloop van 
het concert.
Digitaal is het magazine 
te bekijken via
➜ www.avrotros-
 vrijdagconcert.nl

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

Benjamin Goodson 
chef-dirigent Groot Omroepkoor

Vorige week werd bekend dat de 
28-jarige Benjamin Goodson de 

chef-dirigent wordt van het 
Groot Omroepkoor.  
De Engelsman zal vanaf  
1 september 2020 voor 
minstens drie jaar aan het 

koor verbonden zijn. Good-
son leidde het koor tweemaal 

eerder, ter voorbereiding van 
Mozarts Requiem ( juli 2018) en Delius’ opera A Village 
Romeo and Juliet (NTR ZaterdagMatinee). Twaalf 
weken per jaar werkt hij met het koor, naast eerste 
gastdirigent Peter Dijkstra en vaste gastdirigent 
Michael Gläser. Koorleider Klaas Stok zal ook na 
seizoen 2019-2020 blijven terugkeren als gastdirigent.

Pronkstukken
De bovenbouwleerlingen 
van de Werkplaats uit 
Bilthoven hebben om 
19.00 uur in Cloud Nine in 
TivoliVredenburg hun 
eigen compositie ten 
gehore gebracht. Gedu-
rende drie projectdagen 
componeerden zij die en 
studeerden haar in. 
Daarbij werden zij geïn-
spireerd door de muziek 

van het vrijdagconcert 
van vanavond, van Hen-
drik Andriessen, Mozart 
en Rossini. Als afsluiting 
van dit project wonen de 
leerlingen het concert 
van vanavond bij. Het 
educatieproject Pronk-
stukken komt voort uit 
een samenwerking tussen 
TivoliVredenburg en 
middelbare scholen in 
stad en regio Utrecht.

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
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3Moederliefde

Mozart - Adagio en Fuga
In het voorjaar van 1781 had Wolfgang Amadeus Mozart zich 
eindelijk losgeworsteld van de vernederingen en de onverschillig-
heid van zijn broodheer Colloredo, de aartsbisschop van Salzburg. 
Mozart vestigde zich als onafhankelijk musicus in Wenen waar hij 
zich naar eigen inzicht verder kon ontwikkelen. Dat deed hij onder 
meer door zich te verdiepen in de complexe contrapuntische 
muziek van Bach, die in Oostenrijk volledig onbekend was gebleven. 
De kennismaking kwam tot stand door de in Leiden geboren 
diplomaat Gottfried van Swieten, musicus, muziekkenner en sinds 
zijn pensioen directeur van de keizerlijke bibliotheek in Wenen. 
Van Swieten was een vurig pleitbezorger van fuga’s van Bach en 
oratoria van Händel en haalde Mozart over in die stijl te componeren. 
“Ik ga alle zondagen om 12 uur naar Baron van Swieten. Daar wordt 
niets anders gespeeld dan Händel en Bach. Ik ben zelf ook een 
verzameling begonnen van Bach-fuga’s”, schreef Mozart in april 1782 
enthousiast aan zijn vader Leopold. Het resultaat van die fascinatie 
werden onder meer de Prelude en Fuga in C KV 394, de latere klavier-
sonates en ook de machtige Fuga in c voor twee klavieren KV 426. 

Vijf jaar later, in 1785, bewerkte hij dat laatste werk voor (strijk)
orkest en voegde er een korte Adagio-inleiding aan toe, waardoor 
Adagio en fuga in c KV 546 de vorm kregen van een traditionele 
Weense tweedelige kerksonate. De combinatie van het strenge 
contrapunt van Bach en de elegante, soms frivole, mozartiaanse 
lijnen en harmonieën leverde een nieuw klankbeeld op. Mozart 
wist de ogenschijnlijk tegenstrijdige stijlen om te smeden tot een 
wonderbaarlijke eenheid. 

“Ik ga alle zondagen om 12 uur naar Baron van Swieten. 
Daar wordt niets anders gespeeld dan Händel en Bach."

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

PORTRET DOOR JOSEPH LANGE 

1790



4 Hendrik Andriessen – Miroir de Peine
In de vijfdelige liederencyclus Miroir de Peine (spiegel van smart) 
komt alles wat voor Hendrik Andriessen essentieel was samen: 
katholicisme, Mariadevotie, schoonheid, mystiek én de Franse 
cultuur. Dat kerk en geloof voor Andriessen – lange tijd organist en 
koorleider van de St. Josephkerk in Haarlem en later aan de 
Catharina Kathedraal van Utrecht – belangrijke inspiratiebronnen 
waren, is min of meer vanzelfsprekend. Zijn voorliefde voor de 
muziek van Debussy, Ravel en Fauré was minder voor de hand 
liggend, zeker in een tijd wanneer alle blikken waren gericht op de 
Duitstalige muziek van componisten als Brahms, Strauss, Wagner 
en Mahler. 

“Die Duitsers graven wel diep, maar vinden niets. Fransen weten 
dat de waarheid vlak onder de oppervlakte ligt”, is dan ook een 
veel geciteerde uitdrukking van Hendrik Andriessen. In het jaar dat 
hij Miroir de Peine componeerde was hij ook docent theorie en 
compositie aan het Amsterdams conservatorium en haalde hij 
Darius Milhaud naar Amsterdam voor een lezing over het moderne 

componeren in Frankrijk. In Miroir de 
peine (gecomponeerd in 1923, 
georkestreerd in 1933) is die Franse 
lichtheid en afstandelijkheid duide-
lijk aanwezig. Het intense verdriet 
waarvan de tekst spreekt wordt 
hoorbaar gemaakt, maar zonder 
grote dramatiek. Want, als Hendrik 
Andriessen ergens een hekel aan 
had, was het aan sentimentaliteit 
(een eigenschap die zijn zoon Louis 
Andriessen van hem erfde). 
In de vijf gedichten beschrijft de 
Franse dichter Henri Ghéon de 
gedachten en gevoelens van Maria 

In de vijfdelige liederencyclus Miroir de Peine komt alles 
wat voor Hendrik Andriessen essentieel was samen:  
katholicisme, Mariadevotie, schoonheid,  
mystiek én de Franse cultuur. 

HENDRIK ANDRIESSEN

1957
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5over het lijden haar zoon Jezus. Dat lijden begint (Agonie au jardin) 
in de hof van Ghetsemané, waar Christus, in de steek gelaten door 
zijn discipelen, eenzaam strijdt met zijn gruwelijk lot. In het twee-
de lied (Flagellation) wenst Maria dat ze de pijn van haar zoon over 
kon nemen en in Couronnement d’épines (de doornenkroon) zoekt 
ze houvast in het geloof. Uit de laatste delen, Portement de Croix 
en Crucifixion (het dragen van het kruis en de kruisiging) klinkt 
vooral overgave en berusting. Ondanks het zware onderwerp 
wordt de muziek van Hendrik Andriessen nergens diep somber of 
wanhopig. Behalve van verdriet en verlies getuigen de noten ook 
van wijsheid, zachtheid en troost. De vaak sobere, subtiele begelei-
ding illustreert soms de emoties in de tekst, maar vaker nog lijkt ze 
de woorden te omhullen met troostrijke lijnen en harmonieën. De 
zangerige melismen in Miroir de Peine lijken te verwijzen naar het 
gregoriaans, waarmee Hendrik Andriessen als kerkmusicus ver-
trouwd was. De liederencyclus vormt een eenheid, niet alleen door 
het onderwerp – het lijden van Christus – maar ook door een 
motief van vijf noten, dat in verschillende gedaanten terugkomt. 
Het is voor het eerst te horen op de tekst ‘et se refusant’ in het 
begin van het eerste lied.

Rossini – Stabat Mater
Waar Miroir de Peine ophoudt begint (en eindigt) het Stabat Mater: 
aan de voet van het kruis. Ook in dit dichtwerk (waarschijnlijk van 
een dertiende-eeuwse Franciscaner monnik) staat Maria centraal. 
Hier moet ze machteloos toezien hoe haar zoon een marteldood 
sterft. Het gedicht is opgebouwd uit 20 korte verzen (door Rossini 
samengevoegd tot 10) van twee keer acht en één keer zeven 
lettergrepen in het trocheusritme. Het gedicht werd vele malen 
getoonzet vanaf de renaissance (onder anderen Josquin Desprez) 
tot en met onze tijd (Arvo Pärt), met als bekendste het Stabat 
Mater van de achttiende-eeuwse Italiaanse componist Giovanni 
Battista Pergolesi. In de tekst passeren vele stemmingen en 
gevoelens, van sereniteit tot diepe treurigheid, van hoop tot 
wanhoop en van hartstochtelijke liefde tot devotie. 
Zie daar de aantrekkingskracht van het gedicht voor operacompo-
nist Gioacchino Rossini, nota bene toen hij na ruim veertig opera’s 
zijn componeer-pen had neergelegd. Tot hij in 1831 op een reis 
door Spanje Manuel Fernández Varela ontmoette, een hoogge-
plaatste geestelijke die hem om een groot religieus werk vroeg. 



6 Gekweld door twijfels en ziekte liet Rossini het werk liggen, en liet 
de voltooiing over aan zijn vriend Giovanni Tadolini. Zonder dit te 
melden stuurde Rossini de partituur, mét opdracht, naar de Spaanse 
prelaat. Enkele jaren later dreigde na de dood van Varela de parti-
tuur te worden verkocht en te worden uitgegeven. Rossini wist dit 
op tijd te voor komen door te melden dat hij niet de enige compo-

nist van dit Stabat Mater was. In 
1841 verving hij de delen van 
Tadolini door zijn eigen muziek en 
voltooide zo wat nu bekend is als 
het Stabat Mater van Rossini. 
Net als in Pergolesi’s Stabat Mater 
(dat Rossini zeer bewonderde) is 
ook bij Rossini’s toonzetting van 
het gedicht elk deel anders bezet 
en zijn de uiteenlopende  
gemoedstoestanden beeldend 
vertolkt. Zoals bijvoorbeeld bij 
het haperende, bijna snikkende 
‘dum pen-de-bat filius’ (waaraan 
haar zoon hing). 

Dit Stabat Mater stamt onmiskenbaar uit de pen van een opera-
componist. Overal, ook in de meer beschouwelijke gedeelten, 
vinden we plastische declamatie, lichte en beweeglijke melodieën 
en vaak dans-achtige ritmiek. Koralen en lange, ingetogen melodie-
lijnen zijn zeldzaam. Het werk is even lyrisch van opzet als een 
opera, maar is daardoor niet minder indringend. In sommige 
stukken past de ritmiek en de lyriek minder goed bij de tekst. In 
het Cujus animam gementem (door een ziel vol rouw en treurnis) 
klinken bijvoorbeeld bevreemdende huppelpasjes. Maar daar 
tegenover staat het onbegeleide kwartet van solisten Quando 
corpus morietur met zijn veelzeggende dalende chromatische 
lijnen, of de dramatische dialoog tussen sopraan en koor in Inflam-
matus. Ook in de koorfuga van de finale, waarvan de tekst overigens 
niet in het oorspronkelijke gedicht voorkomt, is indrukwekkend 
expressief. 
Snel na de voltooiing werd het Stabat Mater voor het eerst uitge-
voerd in de Italiaanse opera van Parijs. Het werd een reusachtig 
succes. Een ooggetuige schreef: “Rossini’s Stabat werd gezongen 
voor een immense menigte op 7 januari 1842, in de Salle Venta-

GIOACCHINO ROSSINI



7dour om twee uur ‘s middags. Rossini’s naam werd geschreeuwd 
dwars door het applaus. Er moesten drie nummers herhaald 
worden: Het Inflammatus, het Quando corpus morietur en het Pro 
peccatis.”
De Duitse dichter Heinrich Heine was erbij en schreef direct na de 
première: “Het Stabat van de grote maestro was het meest fantas-
tische muzikale evenement van het jaar. Ik vertel niets over de 
eerste uitvoering, het is voldoende te zeggen dat de Italianen 
zongen. De zaal van de Italiaanse opera leek op de vestibule van de 
hemel; heilige nachtegalen snikten en er vloeiden prachtige 
tranen.”

Vanwege de niet aflatende kritiek op het werk schreef Heine een 
jaar later: “Het Stabat Mater is nog steeds het gesprek van de dag. 
Men zegt dat het te werelds, te zinnelijk en te speels is voor een 
religieus onderwerp. Te luchtig, te plezierig en te onderhoudend. 
Dit zijn de knorrige klachten van enkele zwaarwichtige en verve-
lende critici. Deze heren worden geplaagd door een kortzichtige 
opvatting over gewijde muziek. Musici en schilders hebben vaak 
een volkomen verkeerde visie op hoe christelijke onderwerpen 
moeten worden behandeld. De laatsten denken dat de ware 
essentie van het christendom wordt bereikt door dunne, vale 
kleuren. Ik verwijs naar de schilderijen van heiligen door kunste-
naars van de Spaanse school; daar overheersen volle en rijke 
kleuren. Ik vind Rossini’s Stabat veel christelijker dan Felix Men-
delssohn-Bartholdy’s oratorium Paulus.” 

Agnes van der Horst

"De zaal van de Italiaanse opera leek op de vestibule van 
de hemel; heilige nachtegalen snikten en er vloeiden 
prachtige tranen."



Virginie Verrez Edgaras Montvidas Renate Arends Klaas Stok

Feestelijke vespers         
 en troostrijke 

requiems

V oor de serie AVROTROS Vocaal nemen musici het 
mooiste maar moeilijkste instrument mee naar 
Utrecht. De stem is de meest menselijke van 
alle instrumenten en mag zich verheugen in een 

groot en warm publiek. Daarom wijdt het Vrijdagconcert er een 
aparte serie aan. 

EEN WERELDPREMIÈRE
In november dirigeert Peter Dijkstra muziek die in opdracht 
werd geschreven. Zoals een nieuw werk van de Nederlandse 
componist Joost Kleppe, een opdracht van het AVROTROS 
Vrijdagconcert en met steun van het Fonds Podiumkunsten. De 
titel: Spirit of Mustafa. Het werk beleeft zijn wereldpremière in 
de Domstad, waar Joost Kleppe compositie studeerde bij Tristan 
Keuris. In december viert de Nederlandse Bachvereniging 
kerst met Monteverdi’s jubelende Mariavespers, en komt het 
troostende Deutsche Requiem van Brahms tot klinken. In maart 

is gastcomponist Joey Roukens terug in het Vrijdagconcert, met 
een deel uit zijn opdrachtwerk Rising Phenix over de opening 
van TivoliVredenburg in 2014. Aansluitend een ‘requiem-
symfonie’ uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog van Benjamin 
Britten. Verder gaan Dvořáks aangrijpende Stabat Mater en de 
meeslepende Messe solenelle van Berlioz.

AVROTROS Vocaal

Praktische informatie 

• 6 concerten + 1 extra concert (Jacobikerk)
• in de Grote Zaal van TivoliVredenburg
•  aanvang concert 20.15 uur / inleiding 19.30 uur
•  abonnement 1e rang € 200 / 2e rang € 184 / 

3e rang € 151
•  inclusief inleiding, pauzedrankje, garderobe en

programmaboekje

VR 8 NOVEMBER 2019

Vocale 
meesterwerken
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Elsa Benoit sopraan
FAURÉ Pavane (instrumentale 
versie)
POULENC Gloria
KLEPPE Spirit of Mustafa  
(opdrachtwerk AVROTROS 
Vrijdagconcert, met 
steun van het Fonds 
Podiumkunsten, WP)
STRAVINSKY

Psalmensymfonie

VR 13 DECEMBER 2019

Monteverdi’s 
Mariavespers
Nederlandse Bachvereniging
Andrew Parrott dirigent
Griet De Geyter sopraan 
(cantus)
Isabel Schicketanz sopraan 
(secundus/sextus)
Victoria Cassano sopraan      
Rodrigo del Pozo tenor 
(altus) 
Kevin Skelton tenor 
(septimus/altus II)
Zachary Wilder tenor  
João Moreira tenor
Victor Torres tenor (Quintus) 
Joep van Geffen bas
Joel Frederiksen bas (bassus) 
MONTEVERDI Mariavespers

VR 14 FEBRUARI 2020

Ein deutsches 
Requiem
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Sarah Brady sopraan
Sebastian Wartig bariton
Pianoduo Scholtes & 
Janssens piano 
BRAHMS Ein deutsches 
Requiem 

VR 13 MAART 2020

Beethovens 
Mis in C
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Iwona Sobotka sopraan
Virginie Verrez alt
Benjamin Bruns tenor
Michael Nagy bas
ROUKENS We are sojourners 
uit: Rising Phenix
BRITTEN Sinfonia da Requiem
BEETHOVEN Mis in C

VR 10 APRIL 2020

Dvořáks Stabat Mater
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Jennifer Davis sopraan
Aigul Akhmetshina alt
Edgaras Montvidas tenor
Jan Martiník bas
DVOŘÁK Stabat Mater

VR 8 MEI 2020

Herdenkingsconcert
Berlioz en 
Beethoven 5
Winnipeg Symphony Orchestra
Toonkunstkoor Amsterdam
Daniel Raiskin dirigent
Renate Arends sopraan
Andrew Haji tenor
Henk Neven bariton
WHITTALL nieuw werk 
(wereldpremière)
BEETHOVEN Vijfde symfonie
BERLIOZ Messe solennelle

EXTRA CONCERT JACOBIKERK UTRECHT

ZATERDAG (!) 5 OKTOBER 2019

Groot Omroepkoor 
a cappella in de Jacobikerk
Groot Omroepkoor
Klaas Stok dirigent
DE LEEUW Prière
MANNEKE/CLAUDEL Marche, Chanson 
et Gloria (nieuwe versie voor gemengd koor, WP)
RAVEL Soupir - La flûte enchantée
DEBUSSY Les angélus - Syrinx
MANNEKE Geistliche Dämmerung (opdr. AVROTROS Vrijdagconcert, 
WP) - Liturgieën - 30-stemmige canon ‘Wer die Musik sich erkiest...’
SCHUBERT Der Wegweiser
WAGNER Im Treibhaus
MAHLER Scheiden und Meiden
NYSTED Immortal Bach

Elsa Benoit Griet De Geyter Pianoduo Scholtes & Janssens

Bestel nu uw serie AVROTROS Vocaal
tivolivredenburg.nl/serie/avrotros-vocaal 

Losse kaarten zijn al verkrijgbaar!
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WAGNER Im Treibhaus
MAHLER Scheiden und Meiden
NYSTED Immortal Bach

Elsa Benoit Griet De Geyter Pianoduo Scholtes & Janssens

Bestel nu uw serie AVROTROS Vocaal
tivolivredenburg.nl/serie/avrotros-vocaal 

Losse kaarten zijn al verkrijgbaar!
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1. AGONIE AU JARDIN
Ses compagnons endormis dans l’ombre;

Son Père au ciel et se refusant;
Un vide affreux où l’amour succombe;

Pas un oiseau dans l’arbre tremblant…
N’y a-t-il donc que Jésus qui veille
Dans la prison d’une nuit sans fin?
Qu’un abandon, le sein? Qu’une oreille

En vain tendue aux voix du matin?

Dans sa maison, la fenêtre ouverte
Sur la colline qui fut si verte
A comtempler, au temps du bonheur.
La Mère aussi souffre l’agonie

Du Fils absent que son Père oublie
Et doit garder pour elle ses pleurs.

2. FLAGELLATION
Quand j’avais peur pour vous d’une 
abeille,
D’un pli d’étoffe et de moins encor,

Quand voletait sur vos joues, pareilles
A l’abricot, la pruine d’or.

Si l’on m’eût dit que bientôt les hommes,

Portant la main sur tant de beauté,

Déchireraient avant son été
Le fruit parfait promis à l’automne.

Hendrik Andriessen – Miroir de peine 
Tekst: Henri Ghéon

1. DOODSANGST IN DE TUIN
Zijn leerlingen zijn in slaap gevallen in de 
schaduw
Zijn Vader in de Hemel die Zich afkeert.
Een afschuwelijke leegte waaronder de 
liefde bezwijkt,
Geen vogel in de sidderende boom
Is er dan alleen Jezus die waakt
Gevangen in een nacht zonder einde?
Is er alleen Zijn verlatenheid? Alleen Hij 
die
Tevergeefs smacht naar de geluiden van 
de morgen?
In haar huis, het raam geopend
Naar de heuvel die zo groen was
Om te zien, in tijden van geluk.
De moeder lijdt ook van verre de dood-
sangst mee
Van haar Zoon, door de Vader vergeten
En moet haar verdriet voor zich houden.

2. GESELING
Ooit was ik bezorgd om U vanwege een 
bij
Om een vouwtje in Uw kleed en om nog 
minder.
In de tijd dat op Uw wangen,
Abrikozen gelijk, het gouden waas 
oplichtte.
Als men toen gezegd had dat weldra de 
mensen,
Hun hand opheffend tegen zoveel 
schoonheid,
Vóór de bloei de vrucht zouden vernietigen
Die zo volmaakt beloofde te zijn in de 
herfst.



11J’aurais caché au fond de mon sein

Le bien de Dieu qui est tout mon bien
Et j’aurais pris sur moi sa torture…

Est-ce justice que ma douleur,
Du plomb volant qui bat votre coeur

N’ait que l’écho, mais non la blessure?

3. COURONNEMENT D’ÉPINES
Mères, mes soeurs, dites-moi quel rêve

N’aura pas fait pour son nouveau-né,

En le berçant une ronde aux lèvres,

La mère heureuse en sa pauvreté?

Si j’ai péché contre la sagesse
En couronnant votre front de fleurs,
Faut-il, mon Fils, que tant de tendresse

Vous ait valu tant de déshonneur?
O faible Prince, où sont vos conquêtes?

Un rond d’épines étreint votre tête;
Un roseau sec tremble entre vos doigts…

Je veux, du moins, sous ce pauvre règne,
Humilier mon rêve qui saigne
Et de mes maux Vous faire le Roi…

4. PORTEMENT DE CROIX
Je veux le voir en n’être point vue;

C’est déjà trop pour lui d’une croix!
Dans cette foule, comme perdue,

Dan zou ik diep in mijn binnenste hebben 
verborgen
de gave van God die mijn alles is,
en ik zou de kwelling op mij genomen 
hebben…
Is het rechtvaardig dat mijn smart
Van de striemend gesel die Uw harte 
treft
Slechts de echo, maar niet de wonden te 
verdragen krijgt?

3. DOORNENKRONING
Moeders, mijn zusters, zeg mij, welke 
droom
Zal de gelukkige moeder in haar schamel-
heid
Niet voor haar pasgeborene gedroomd 
hebben,
Hem wiegend met een wijsje op de 
lippen?
Als ik tegen de wijsheid heb gezondigd
Door Uw hoofd met bloemen te kronen,
Moet dan, mijn Zoon, zoveel tederheid 
voor U
Op zoveel schande komen te staan?
Ach zwakke Prins, waar zijn Uw overwin-
ningen?
Een doornenkrans omklemt Uw hoofd,
Een dorre rietstengel beeft in Uw vingers 

…
Laat ik maar bij zo’n schamel koningschap
Aan mijn droom die verwond is
Een bescheidener plaats geven
En U van mijn smarten de Koning …

4. KRUISDRAGING
Ik wil Hem zien, en vooral niet gezien 
worden;
Eén kruis is al teveel voor Hem!
Als ik, als verloren in die menigte bezwijk,



Si je défaille, Ah! Soutenez-moi!
Rien qu’une femme parmi des femmes:

Il ne meurt pas pour moi, mais pour tous.

Oubliez-moi, mon Fils, et mes larmes
Couleront mieux sur eux et sur vous.
Une autre donc essuiera sa face;
Une autre donc baisera la trace
Des pieds saignants; un autre prendra

Le bois pesant de sur son épaule…
Et quant à moi, la Mère, mon rôle
Est de tomber quand Il passera.

5. CRUCIFIXION
Avec ma pauvre plainte de mè,
Que suis-je là devant, mon Aimé?
Un Dieu qui meurt… Oui! le grand 
mystère!
Je vois un Fils, qui me va quitter.
Qu’aucun rayon d’en haut n’adoucisse
Une douleur que toute je veux:

A ma douleur je fais sacrifice
De la Divinité de mon Dieu.
Il voit mes pleurs et me les pardonne.
J’accepterai l’enfant qu’il me donne
A consoler dans notre maison…
Mais c’est trop peu pour tenir sa place:

Entre mes bras qui plus ne l’embrassent

Tous ses enfants, les hommes viendront.

Ach! Ondersteun mij dan!
Slechts een vrouw onder de vrouwen ben 
ik:
Hij sterft niet voor mij, maar voor ons 
allen.
Vergeet mij, mijn Zoon, en mijn tranen
Zullen temeer stromen om hen en om U.
Een ander zal Zijn gezicht afvegen
Een ander zal kussen het spoor
van Zijn bloedende voeten; iemand 
anders zal
Het zware hout van Zijn schouder afnemen
En wat mij als de moeder betreft
Mijn rol is neer te vallen wanneer Hij 
voorbij zal komen.

5. KRUISIGING
Met mijn schamele moederklacht,
Wat beteken ik daar, Mijn geliefde Zoon
Een God die sterft … Ja! Het grote 
mysterie!
Ik zie een Zoon die van mij heengaat.
Laat van omhoog geen enkele lichtstraal
Het lijden verzachten, dat ik volledig wil 
dragen!
Aan mijn lijden offer ik
de goddelijkheid van mijn God.
Hij ziet mijn tranen en vergeeft ze me.
Ik zal het kind ontvangen, dat Hij mij
Als troost geeft, in ons huis…
Maar het is te weinig om Zijn plaats in te 
nemen;
In mijn armen, die Hem niet meer omvat-
ten
Zullen Zijn kinderen, de mensenkinderen, 
komen.
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Stabat mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat filius.

Cuius animam gementem
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti

Quae moerebat, et dolebat,
et tremebat, dum videbat
nati poenas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,
Christi matrem si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis,
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Naast het kruis, met wenende ogen,
stond de Moeder droefgebogen,
waar haar zoon te lijden hing.

Ach, hoe haar door 't zuchtend harte,
medelijdend met zijn smarte,

't zwaard van droefheid henenging.

O, hoe weende in pijn en rouwe,
die gebenedijde vrouwe,
Moeder van Gods enige Zoon

Ach hoe treurde en hoe streed zij,
Ach wat moederangsten leed zij,
ziende hem ten spot en hoon

Wie, die zonder mederouwen
Christus’ moeder kan aanschouwen
in zo wrede foltering?

Wie wil niet in droevig wenen
met Maria zich verenen,
lijdend met haar lieveling?

Voor de zonden van de zijnen
zag zij Jesus zo in pijnen
en door gesels wreed gewond

Gans alleen zag zij hem lijden,
troosteloos de doodsstrijd strijden
in zijn laatste stervensstond.

Geef, o Moeder, bron van liefde,
dat ik voele wat U griefde,
dat ik met U medeklaag.

Dat mijn hart ontgloei van binnen,
in mijn Heer en God te minnen,
dat ik Hem alleen behaag.

13Gioacchino Rossini – Stabat Mater



Sancta mater, istud agas
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem,
passionis, fac consortem,
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari,
ob amorem filii.

Inflammatus et accensus
Per Te, Virgo, sim defensus
In die iudicii.

Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri gratia

Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. 
Amen in sempiterna saecula. Amen. 

Heilige Moeder, ach verhoor mij,
des gekruistes wonden boor mij
diep en krachtig in het hart.

’k Zie Uw Zoon bedekt met wonden
talloos om mijn vele zonden,
laat mij delen in Zijn smart.

Doe mij in liefde met U wenen
en met Jezus mij verenen
tot mijn stervensuur zal slaan.

Diep bedroefd kom ik U vragen
met U Jezus leed te dragen
en met U bij ’t kruis te staan.

Maagd der Maagden, uitverkoren,
wil mij in uw goedheid horen,
laat mij wenend bij U zijn.

Laat mij al de wrede plagen
en de dood van Christus dragen,
laat mij sterven zoals Hij.

Laat mij Christus’ doodsangst proeven, 
om Zijn lijden mij bedroeven, stil herden-
ken al Zijn pijn.

Moge ik in ’t vuur niet branden,
neem o Maagd mijn zaak in handen
in het oordeel voor Gods troon.

Met Hem aan het kruis geklonken,
maak mij van de smarte dronken
om de liefde voor Uw Zoon.

Als mijn lichaam weg zal sterven,
doe mijn ziele dan verwerven
't glorievolle Paradijs. Amen.
Amen in de eeuwen der eeuwen. Amen

vertaling · Hélène Nolthenius
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15Marcus Creed, dirigent
Na zijn studie aan Cambridge, Oxford en 
Londen verhuisde Marcus Creed naar 
Duitsland, waar hij al het grootste deel 
van zijn leven werkt. Hij leidde onder 
meer het ensemble van de Deutsche 
Oper in Berlijn en het RIAS Kammerchor 
en was professor aan de Musikhoch-
schule in Keulen. Sinds 2003 is hij artistiek 
directeur van het SWR Vokalensemble 
Stuttgart en sinds 2014 van het Danish 
National Vocal Ensemble. Marcus Creed 
was te gast bij onder meer de Neder-
landse Bachvereniging, de Berliner 
Philharmoniker, de Akademie für Alte 
Musik, het Freiburger Barockorchester, 
het Orkest van de Achttiende Eeuw en de 
Berliner Staatsoper. Veel van zijn opnames 
met het RIAS Kammerchor vielen in de 
prijzen. Bij de Bachvereniging leidde 
Marcus Creed onder meer de Matthäus-
Passion. In het AVROTROS Vrijdagconcert 
dirigeerde Marcus Creed op 19 januari 
2018 het Groot Omroepkoor a cappella in 
een programma met Bruckner, Ton de 
Leeuw, Tsjaikovski, Penderecki en Mahler. 
En op 14 december 2018 dirigeerde hij in 
dezelfde serie koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging in een 
programma met kerstcantates van Bach.

Elena Tsallagova, sopraan 
De Russische lyrische sopraan Elena 
Tsallagova maakte in seizoen 2016-2017 
haar debuut bij de Canadian Opera 
Company als Pamina in Die Zauberflöte. 
Verder debuteerde ze dat seizoen bij de 
Opéra National du Rhin in Het sluwe vosje 
en Cavalli’s La Calisto. Elena Tsallagova 
werd geboren in Vladikavkaz en studeer-
de aan het conservatorium van Sint-Pe-
tersburg. Ze zong verschillende rollen in 
het Mariinsky Theater en won de eerste 
prijs in de Rachmaninov Zangcompetitie. 
Ze studeerde vervolgens bij Ileana 
Cotrubas en volgde in 2006 het program-
ma voor jonge kunstenaars bij de Opéra 
National de Paris. In 2008 zong ze de 
titelrol in Het sluwe vosje bij de Opéra 
Bastille, een productie die op dvd ver-
scheen en werd bekroond als dvd van het 
jaar bij de Victoires de La Musique 2009. 
Daarna was Elena Tsallagova twee jaar 
verbonden aan de Bayerische Staatsoper 
München, waar ze rollen zong als Despina 
(Così fan tutte), Sophie (Werther), Nan-
netta (Falstaff), Zerlina (Don Giovanni) en 
Musetta (La Bohème). Vorig seizoen 
keerde ze terug naar de Opéra de Paris 
voor Pelléas et Mélisande, maakte ze haar 
debuut bij de Lyric Opera Chicago in Così 

fan tutte en zong ze als 
Violetta Valéry (La Traviata) 
bij het Staatstheater Stutt-
gart. 

Salome Jicia, sopraan 
De Georgische sopraan 
Salome Jicia studeerde 
eerst piano in haar geboor-
teland en vervolgens zang 
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16 aan de Accademia di Santa Cecilia in 
Rome bij Renata Scotto en aan de Rossini 
Opera Academie bij Alberto Zedda. Ze 
won veel prijzen, onder meer de eerste 
prijs in de Lado Ataneli Internationale 
Zangcompetitie in 2012, en de eerste 
prijs en de Maria Fołtyn Prijs voor de 
beste uitvoering van een werk van 
Stanisław Moniuszko op de 9e Internatio-
nale Stanisław Moniuszko Zangwedstrijd 
in Polen in 2016. Salome Jicia trad 
geregeld op in Polen, Georgië en Berlijn, 
ze zong als Aspasia (Mitridate re di Ponto 
van Mozart) in Tbilisi en Boedapest, als 
Rosina (La finta semplice van Mozart) in 
Como, Cremona en Pavia (Italië), en als 
Contessa di Foleville (Il viaggio a Reims 
van Rossini) in Pesaro. Ze zong in Semira-
mide in de Tsjaikovski Concertzaal tijdens 
het Internationaal Muziekfestival in 
Moskou, gaf een concert met José 
Carreras in Qutaisi (Georgië) en zong in 
La Donna del Lago in Pesaro. Onlangs 
zong ze als Donna Anna in Don Giovanni 
bij de Opera van Luik.

Angela Brower, mezzosopraan 
De Amerikaanse mezzosopraan is een 
voormalig lid van de Bayerische Staats-
oper. Dit seizoen maakte ze haar rolde-

buut bij Lyric Opera of Chicago als 
Idamante (Idomeneo) onder leiding van 
Sir Andrew Davis en debuteerde ze bij de 
Opera van Stuttgart als Nicklausse in Les 
Contes d’Hoffmann. Verder zong ze als 
Dorabella in Così fan tutte en Adalgisa 
(Norma bij de Bayerische Staatsoper, en 
als Octavianus in Strauss’ Der Rosenkava-
lier in het Teatro Mayor de Bogotá. 
Vorige seizoen debuteerde ze bij de 
Opéra de Paris als Annio in La clemenza di 
Tito, zong ze bij de Deutsche Oper Berlin 
als prins Orlovsky in Die Fledermaus en als 
Komponist in Ariadne auf Naxos op het 
Festival d’Aix-en-Provence. Angela 
Brower groeide op in Arizona en studeer-
de aan de Arizona State University en de 
Indiana University. Ze begon haar carrière 
in het Glimmerglass Opera Young Ameri-
can Artists-programma in 2008. 

Yosep Kang, tenor 
De Koreaan Yosep Kang zong onder meer 
bij de Metropolitan Opera, de Deutsche 
Oper Berlin, de Nationale Opera in 
Amsterdam, de Opera van Rome, de 
Weense Staatsoper, de Semperoper 
Dresden, de Beierse Staatsoper in 
München en de Staatsoper in Hamburg. 
Dit seizoen zong Yosep Kang zijn rolde-



17buut als Gualtiero in Il Pirata in La Coruña, 
waarna hij debuteerde bij de Opéra van 
Parijs als Raoul in Les Huguenots en bij 
Opera Australia als Rodolfo in La Bohème. 
Na het winnen van internationale wed-
strijden in onder meer Wenen en Salz-
burg werd Yosep Kang in 2002 lid van het 
ensemble van de Deutsche Oper Berlin. 
Daar zong hij als Edgardo in Lucia di 
Lammermoor, als Fenton in Falstaff, als 
Tamino in Die Zauberflöte, als Alfredo in 
La Traviata, als Macduff in Macbeth, als 
Don Ottavio in Don Giovanni en in de 
titelrol in Berlioz’ La Damnation de Faust. 
Vorig seizoen keerde Kang terug naar de 
Deutsche Oper Berlin voor La Bohème, 
Rigoletto en voor zijn debuut in de titelrol 
in Don Carlos. Hij debuteerde ook bij de 
Metropolitan Opera in de titelrol van Les 
contes d’Hoffmann. Andere engagemen-
ten van het seizoen waren als Alfredo bij 
Opera Australia en in Brittens War 
Requiem in Seoul. 

Mika Kares, bas
De Finse bas Mika Kares behoort tot de 
veel gevraagde zangers van de nieuwe 
generatie. Recentelijk trad hij op bij de 
Bayerische Staatsoper München, het 
Operahuis in Zürich, de Semperoper 

Dresden, de Met en vele andere opera-
huizen. Hij trad er op in rollen als Daland 
(Der fliegende Holländer), Heinrich der 
Vogler (Lohengrin), Filippo II (Don Carlos), 
in de titelrol van Verdi‘s Attila, Sarastro 
(Die Zauberflöte), als Commendatore 
(Don Giovanni), Oroveso in Bellini’s 
Norma, Raimondo (Lucia di Lammermoor), 
Claudio in Agrippina van Händel en 
Polifemo in Acis e Galatea. Na zijn studie 
aan de Sibelius Academie in Helsinki was 
Mika Kares van 2005-2010 lid van het 
Badische Staatstheater in Karlsruhe. Kort 
daarop volgden zijn debuten op het 
Savonlinna Opera Festival en bij de opera 
van Seattle. Zijn meest recente successen 
waren in Theater an der Wien als Claudio 
in Agrippina, als Commendatore (Don 
Giovanni) bij De Nationale Opera in 
Amsterdam en bij de Salzburger Fest-
spiele, als Timur (Turandot) in Keulen en 
op het Bregenz Festival, en als Balthazar 
(La Favorita) bij de Bayerische Staatsoper 
en op het Operafestival van München. 
Vorig seizoen was Mika Kares te horen op 
de concertpodia van de Ruhrtriennale en 
het Savonlinna-festival in Beethovens 
Missa solemnis en in München in Rossini‘s 
Stabat Mater. In het openingsconcert van 
het Vrijdagconcert op 14 september 2018 
was Mika Kares solist in Berlioz‘ Roméo et 
Juliette.  

Radio Filharmonisch Orkest 
Het Radio Filharmonisch Orkest, opge-
richt in 1945, is een onmisbare schakel in 
het Nederlandse muziekleven. Behalve 
het grote symfonische repertoire speelt 
het orkest, meer dan welk ander Neder-
lands symfonieorkest, muziek van dit 

  MIKA KARES



18 moment. Het betreft vaak premières van 
werk dat in opdracht van de omroepse-
ries NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS 
Vrijdagconcert wordt geschreven. Ver-
nieuwende concertideeën als Pieces of 
Tomorrow en Out of the Blue bereiken 
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitge-
zonden 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 Rozh-
destvensky, 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 Ameri-
kaan James Gaffigan, vaste gastdirigent 
sinds 2011, tekende bij tot en met sei-
zoen 2022-2023. In 2014 kreeg het Radio 
Filharmonisch Orkest een Edison Klassiek 
Oeuvreprijs toegekend voor zijn verdien-
sten 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

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 Vrijdag-
concert, NTR ZaterdagMatinee en Het 
Zondagochtend Concert). Het brengt ook 
a cappella-concerten in Amsterdam 
(Concertgebouw) en Utrecht (Tivoli-
Vredenburg 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 koor-
werken uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw, veelal opdracht-
werken 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 Meezing-
concert 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, 

 

http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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19dirigeert deze happenings.
Op 1 maart 2015 trad Klaas Stok aan als 
koorleider. Peter Dijkstra is met ingang 
van 1 september 2018 eerste gastdiri-
gent. Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010. Vanaf september 
2020 is Benjamin Goodson chef-dirigent.
Het Groot Omroepkoor treedt dikwijls op 
met het Radio Filharmonisch Orkest en 
Het Koninklijk Concertgebouworkest. In 
september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – net als het Radio Filhar-
monisch Orkest – de Concertgebouw 
Prijs. Samen met het orkest en de pro-
ductieafdeling 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] samen-
werking [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 af-
zonderlijke 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

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl


20
Ter gelegenheid van het jubileum van 
40 jaar omroepconcerten in Vredenburg 
1979-2019 is een boek gemaakt met inter-
views met directeuren van Vredenburg, 
met programmeurs van KRO, AVROTROS 
en NOS/NPS. Verder is er veel aandacht 
voor Nederlandse muziek, voor de  
geschiedenis van de orkesten en het 

Groot Omroepkoor met hun chef-dirigenten, van 
de 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 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. 

Levende M
uziek! 40 jaar om

roepconcerten in Vredenburg | 1979-2019

40 jaar omroepconcerten

in Vredenburg 1979-2019

Jubileumboek 40 jaar voorzijde.indd   1

22-01-19   14:46

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

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/ 
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BESCHERMHEER
Bernard Haitink
CHEF-DIRIGENT
Markus Stenz
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan
ASSISTENT DIRIGENT
Frans-Aert Burghgraef
Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Kerstin Kendler
Anna Korpalska
Leonie Mensink
Pieter Vel
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Sarah Loerkens
Esther de Bruijn
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Sabine Duch
Erik Krosenbrink
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Ewa Wagner

CELLO
Eveline Kraayenhof
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard
Carla Schrijner

CONTRABAS
Rien Wisse
Annika Pigorsch
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Carla Meijers

HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters

KLARINET
Arjan Woudenberg
Sergio Hamerslag

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Raymond Rook

TROMBONE
Jaume Gavilan Agullo
Victor Belmonte Albert
Marijn Migchielsen

PAUKEN
Paul Jussen

R
ad

io
 F

ilh
ar

m
o

ni
sc

h 
O

rk
es

t 



22

G
ro

o
t 

O
m

ro
ep

ko
o

r SOPRANEN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Simone Houweling-
Manders
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Christy Luth - Master 
Practicum Student
Tanja Obalski
Adina Rojas Oprean 
(stagiaire)
Yun Park
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Nicoline Bovens
Daniëlla Buijck
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Klarijn Verkaart
Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Ambrož Bajec-Lapajne
Alan Belk
Kevin Doss
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Ioan Micu
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
John Vredeveldt
Andrew Neil Walters

BASSEN
Gert-Jan Alders
Joep Bröcheler
Mathias Dirks
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Mitchell Sandler
Yuhichi Sakai (stagiaire)
Menno van Slooten
Lars Terray
Robert van der Vinne
Hans de Vries

 



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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zaterdag 20 april 2019, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Nieuwe juwelen 
uit de barok

Cappella Mediterranea
Choeur de Chambre de Namur
Leonardo García Alarcón dirigent

Mariana Flores sopraan
Julie Roset sopraan
Carlo Vistoli countertenor
Valerio Contaldo tenor
Alejandro Meerapfel bas

Colonna Mis in e & Credo in c
Giorgi Improperium expectavit
Colonna Sacre lamentazioni
Giorgi Dextera Domini
Giorgi In omnem terram
Giorgi Ave Maria
Colonna Dixit Dominus

donderdag (!) 25 april 2019, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Jan-Willem van Ree, 19.30 uur
series muzikale meesterwerken en radio 
filharmonisch orkest

O ewigen liebens - 
lebenstrunckne Welt!

Radio Filharmonisch Orkest
Markus Stenz dirigent

Wiebke Lehmkuhl alt
Tomislav Mužek tenor

Escher Musique pour l'esprit en deuil
Mahler Das Lied von der Erde


