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Slotconcert Hart & Ziel
LUDWIG

Nationaal Gemengd Jeugdkoor
Wilma ten Wolde koordirigent

S.HEIJDENDAEL

Lucie Horsch blokfluit
Sasha Witteveen contrabas
Laurens de Man klavecimbel, orgel
Aphrodite Patoulidou sopraan
Tobie Miller draailier

Franz Schubert 1797-1828
Uit Winterreise D.911: Der Leiermann
voor sopraan en draailier

Cyrillus Kreek 1889-1962
Taaveti laul nr.104 (Psalm 104)
Sergej Prokofjev 1891-1953
Uit Romeo en Julia: Dans van de ridders

(bew. Max Knigge)

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Uit Cantate nr.147 Herz und Mund und Tat und Leben:
Jesu bleibet meine Freude (bew. John Ebenezer West)
voor orgel solo

Wolfgang Amadeus Mozart 1685-1750
Uit Requiem: Domine Jesu (bew. Max Knigge)
voor koor en ensemble

S.HEIJDENDAEL

voor koor a cappella
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Antonio Vivaldi 1678-1741
Uit Concert voor fluit en strijkorkest RV 439 in g ‘La notte’:
Largo en Presto
voor blokfluit, klavecimbel en strijkers

Franz Schubert
Uit Schwanengesang D.957: Ständchen (bew. Max Knigge)
voor fluit, hobo, klarinet en hoorn

Gabriel Fauré 1845-1924
Uit Requiem: In paradisum (bew. Max Knigge)
voor koor, orgel en strijkers
pauze

Claude Debussy 1862-1918
Prélude à l'après-midi d'un faune (bew. Paolo Fradiani)
Giovanni Bottesini 1821-1889
Uit Concert voor contrabas en orkest nr.2: Andante
George Bizet 1838-1875
Uit L'Arlésienne, Suite nr.2: Farandole (bew. Max Knigge)
voor blokfluit, orgel en strijkers

Felix Mendelssohn 1809-1847
Uit Musik zu Ein Sommernachtstraum: Allegro vivace (bew. M. Knigge)
Edward Elgar 1857-1934
Salut d'amour (bew. Leo Artok)

Johann Sebastian Bach
Orkestsuite nr.2 in b BWV 1067: Badinerie
voor blokfluit, klavecimbel en strijkers

Joseph Haydn 1732-1809
Uit Die Schöpfung: Vollendet ist das grosse Werk (bew. Max Knigge)
voor koor en ensemble

WELKOM

bij het slotconcert van Hart & Ziel!

Klassieke muziek raakt hart en ziel, wordt met hart en ziel
vertolkt, en presenteren we met hart en ziel op NPO Radio 4.
Voor iedereen.
Deze hele week klonk de keuze van de luisteraar op NPO Radio 4: de
driehonderd meest indrukwekkende klassieke werken. Ik werd
geraakt, verrast en vertederd, niet in het minst door het grote
enthousiasme van alle luisteraars.
Vanuit TivoliVredenburg lieten we vandaag de vijftig meest
geliefde werken horen en vanavond sluiten we deze mooie week
af met een concert. Ik ben blij dat ik dit concert samen met
AVROTROS, en ook namens alle medewerkers van NPO Radio 4
(van KRO-NCRV, NTR, EO, VPRO, Omroep MAX en het team van NPO
Radio 4), mag aanbieden. Een feest van herkenning, verrassing en ver
voering. Laten we er samen - met hart en ziel - van genieten!
Simone Meijer, zendermanager NPO Radio 4

Als er één concertzaal is die voor mij symbool staat voor Hart & Ziel, dan is
het déze wel; als 18-jarige speelde ik hier in TivoliVredenburg voor het
eerst muziek van Ravel, Sjostakovitsj en Britten met mijn studentenorkest.
Ik zat rechts achteraan op het podium (onder vak E) met rode wangen
achter mijn tuba verstopt. Onvergetelijk! Daarna hier nog vele malen
gespeeld, geluisterd , gepresenteerd en de liefde voor de muziek gedeeld
met alle anderen hier aanwezig.
Vanavond mag ik weer. Of ik mijn tuba meeneem weet ik
nog niet. Die blozende wangen? Die wél denk ik...
Ab Nieuwdorp, presentator
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Met hart en ziel
gecomponeerd

Er zijn boeken vol geschreven over de kenmerken van een
succesvolle en roerende popsong. Het model ligt klaar en
voor componisten is het een kwestie van invullen en dan
maar hopen. Maar hoe staat het met het schrijven van een
(modern) klassiek werk dat hart en ziel beroert? Wat is de
leidraad voor een ontroerende sonate, een bewogen aria of
een symfonie die onder je huid gaat zitten? De Hart & Ziel
Lijst van NPO Radio 4 is elk jaar weer een mooie aanzet tot
een antwoord. Al is een eenduidig antwoord niet makkelijk
te geven. Daarvoor is klassieke muziek doorgaans te veel
verbonden aan een persoonlijke ervaring en daarmee ook
aan de emotie van het moment. Vandaar dat de lijst ook in
alle opzichten divers is.

Wat is de leidraad voor een ontroerende sonate, een
bewogen aria of een symfonie die onder je huid gaat
zitten? De Hart & Ziel Lijst van NPO Radio 4 is elk jaar
weer een mooie aanzet tot een antwoord.
Zo hebben zowel de opwinding van Stravinsky’s Sacre du
Printemps als Pärts verstilde Spiegel im Spiegel een plek. En
zo is Bachs Matthäus Passion dit jaar de onbetwiste nummer
één terwijl Schuberts even meeslepende Winterreise het
moet doen met een plek buiten de top tien. Het Hart &
Zielconcert van vanavond is daarom een melange van grote
favorieten, runner ups en ‘Geheimtips’ die ook een plek in
de klassieke Lijst der Lijsten verdienen. Het zijn in elk geval
stuk voor stuk werken die met hart en ziel geschreven zijn.

Franz Schubert - Winterreise D.911: Der Leiermann
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Franz Schubert wordt door velen beschouwd als de grootste
liedcomponist uit de negentiende eeuw. Schubert wist de geest
van de romantiek te vatten in meeslepende en emotioneel geladen
liederen waarbij de piano vaak meer als een tweede (commentaar)
stem dan als louter begeleiding wordt ingezet. Naast vele op
zichzelf staande liederen staan er ook drie liedcycli achter
Schuberts naam. Die schöne Müllerin schreef hij in 1823, Winterreise
in 1827 en Schwanengesang verscheen postuum in 1829. Vooral
Winterreise, net als Die schöne Müllerin een aangrijpend verhaal
over een ongelukkige liefde op teksten van Wilhelm Müller, bevat
vele bekende liederen. Der Leiermann is het ijzige laatste lied.
Over een spaarzame begeleiding van een piano die een eenzame
draailier imiteert, zingt Schubert over de onvermijdelijke dood. Of
is het toch een lied van een sprankje hoop en een nieuw begin?

“Verdriet en hoop komen prachtig samen.”
Cyrillus Kreek - Taaveti laul no.104 (Psalm 104)
Het is niet teveel gezegd om Cyrillus Kreek een van de belangrijkste
peetvaders van de hedendaagse muziek uit Estland te noemen en
in die zin een van de grote voorbeelden voor Arvo Pärt. Hij schreef
voornamelijk koorwerken en baseerde zijn werk grotendeels op de
Estse volksmuziek die hij, net als Béla Bartók en Zoltán Kodály in
Hongarije en Roemenië, systematisch verzamelde. Ook zijn in
getogen zetting van Psalm 104 uit 1924 voor koor a capella draagt
de sporen van de Estse volksmuziek.

“Prachtig en uniek.”

FRANZ SCHUBERT
CYRILLUS KREEK
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Sergej Prokofjev - Romeo en Julia: Dans van de ridders
Hoewel Sergej Prokofjev in zijn jonge jaren even het enfant terrible
van de Russische avant-garde van de vroege twintigste eeuw leek,
is en blijft hij vooral een verhalenverteller die de traditie van de
Russische opera en het Russische ballet diep in zijn genen heeft
zitten. Dat bewees hij vooral met zijn in 1935 geschreven ballet
naar Shakespeares Romeo en Julia. Hij voorzag het liefdesdrama
van meeslepende muziek die eigenlijk geen beelden nodig heeft.
De Dans van de ridders is daar ongetwijfeld het beste voorbeeld
van. Het tekent het moment waarop de rivaliserende clans, de
Montagues en Capulets, voor het eerst tegen over elkaar staan.
De dreiging is evenals de misplaatste heroïek in elke noot voelbaar.

“Ik weet niet veel van ballet,
maar dit grijpt me bij de keel.”
Johann Sebastian Bach - Cantate no.147 ‘Herz und
Mund und Tat und Leben‘: Jesu bleibet meine Freude
Als er één melodie van Johann Sebastian Bach is die iedereen kent,
dan is het ongetwijfeld Jesu bleibet meine Freude, beter bekend
onder de Engelse titel Jesu, Joy of Man’s desiring. De kenmerkende
melodie begon ooit als begeleiding van het statige koraal Jesu
bleibet meine Freude dat de beide delen afsluit van de cantate Herz
und Mund und Tat und Leben BWV 147 die Bach in 1723 schreef.
Toen de Engelse pianiste Myra Hess het werk in 1926 voor piano
bewerkte was het hek van de dam en leek er een heuse Bachevergreen geboren. In 1972 kon niemand meer om het werk heen
toen de Engelse studiogroep Apollo 100 het onder de titel Joy
transformeerde tot een ware pophit.

“Door deze muziek stijg ik naar hogere
sferen.”
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem: Domine Jesu
De mythe rond het Requiem dat Mozart in 1791 schreef, is sinds de
film Amadeus uit 1984 helemaal een onuitroeibaar stuk cultuurgoed
geworden. Het dramatische idee dat Mozart het Requiem, daartoe
aangezet door een anonieme opdrachtgever, componeerde voor
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zijn eigen dood is ook heel aantrekkelijk. De werkelijkheid is iets
prozaïscher, maar het blijft, zoals het Domine Jesu, het begin van
het Offertorium, meeslepende muziek. Ook al had Mozart ook voor
dit gedeelte slechts de schetsen voltooid toen hij op 5 december
1791 stierf, en danken we de eerste voltooiing aan Mozarts vriend
en oud-leerling Franz Xaver Sussmayr.

“Een reis naar een wereld waar het licht
schijnt.”
Antonio Vivaldi - Concert voor fluit en strijkorkest
RV 439 in g ‘La notte’: Largo en Presto
Antonio Vivaldi lijkt in eerste instantie een braaf heerschap. De
‘rode priester’ had keurig netjes de leiding over de muziekafdeling
van het meisjesweeshuis in Venetië. Ondertussen experimenteerde
Vivaldi er op los met vele instrumenten en herschiep hij het
Italiaanse soloconcert zodanig tot een spektakelstuk dat zelfs Bach
door hem beïnvloed werd. De eerste twee delen van het fluit
concert La Notte, dat eerder bestond in een versie voor viool en
dat rond 1728 werd uitgegeven in Amsterdam als tweede van de
Zes fluitconcerten opus 10, vormen een mooi voorbeeld van deze
‘rode branie’.

“Heel licht en vrolijk.”

SERGEJ PROKOFJEV
JOHANN SEBASTIAN
BACH
WOLFGANG AMADEUS
MOZART
ANTONIO VIVALDI
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GABRIEL FAURÉ,
GESCHILDERD
DOOR JOHN
SINGER SARGENT
CLAUDE DEBUSSY
GIOVANNI
BOTTESINI
GEORGES BIZET

Franz Schubert – Schwanengesang D.957: Ständchen
Waar Schuberts Die Schöne Müllerin en Winterreise werkelijke cycli
waren is zijn Schwanengesang vooral een verzameling liederen
bijeengebracht door zijn uitgever die ze na de dood van de componist uitbracht als zijn ‘laatste woorden’. Schubert bedoelde de
liederen op teksten van Ludwig Rellstab, Heinrich Heine en Johann
Gabriel Seidl ongetwijfeld als een serie op zichzelf staande werken
die verder geen onderling verband hadden. Het bekendste lied is
ongetwijfeld Ständchen, nummer vier van de cyclus, dat vanwege
de prachtig melancholische melodie en ‘na-zuchtende’ begeleiding
vaak, zoals ook vanavond, uitgevoerd wordt in een instrumentale
bewerking.

“Wat kun je je nog meer wensen?”.
Gabriel Fauré - Requiem: In paradisum
“Het is gezegd dat mijn Requiem niet de angst voor de dood
uitdrukt, en iemand noemde het een slaapliedje voor de dood”, zei
Gabriel Fauré ooit.“Maar zo zie ik de dood, als een blijde over
levering en een streven naar de blijdschap hierboven, in plaats van
een pijnvolle ervaring.” En dat is precies wat zijn rond 1890
geschreven Requiem is. Geen donder en bliksem zoals bij Verdi,
geen onderhuidse pijn zoals bij Mozart, maar een liefdevolle
omarming met het afsluitende In Paradisum als ultiem wiegeliedje.

“Je wordt bijna de hemel ingetild.”

Claude Debussy - Prélude à l'après-midi d’un faune
De Prélude à l’après-midi d’un faune betekende in 1894 niet alleen
de definitieve doorbraak van Claude Debussy, het betekende ook,
aldus niemand minder dan Pierre Boulez, het begin van de moderne
muziek. Debussy baseerde zich in dit atmosferische werk op het
symbolistische gedicht L’après-midi d’un faune van Stéphane
Mallarmé. De componist pretendeerde“geen samenvatting van het
gedicht” te geven maar“een muzikale indruk van opeenvolgende
scènes.” Dankzij de even dromerige als nostalgische en sensuele
fluitmelodie aan het begin, leverde het werk hem wereldfaam op.

“Om heerlijk bij weg te dromen en
tot rust te komen.”
Giovanni Bottesini - Concert voor contrabas en orkest
no.2: Andante
Eeuwenlang was de contrabas vooral een begeleidingsinstrument.
Slechts een enkeling waagde het om de laagste stem onder de
strijkinstrumenten als solist in te zetten. Zo iemand was Giovanni
Bottesini, die in de negentiende eeuw met vele werken bewees dat
de contrabas in de juiste handen een uitstekend solo-instrument
kon zijn. Inmiddels is de contrabas met zijn enorme bereik en zijn
karakter dat varieert van paljas tot charmeur en van acrobaat tot
melancholicus aan een tweede leven begonnen en wordt het
instrument steeds meer erkent als solo-instrument. Hoewel er veel
nieuw werk geschreven wordt, zijn de lyrische contrabasconcerten
van Bottesini nog steeds standaardrepertoire voor elke contra
bassist.

“Bijzonder mooi.”
Georges Bizet - L’Arlésienne: Suite no.2: Farandole
Hoewel Georges Bizet niet te klagen had over aandacht gedurende
zijn leven, rust zijn huidige bekendheid vooral op twee werken die
hij aan het eind van zijn leven schreef: L’Arlésienne en de opera
Carmen. L’Arlésienne ontstond in 1872 als toneelmuziek bij het
gelijknamige toneelstuk van Alphonse Daudet. Bizet destilleerde
een vierdelige suite uit de zevenentwintig nummers die hij voor
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het toneelstuk schreef. Dat was zo’n succes dat de nu nagenoeg
vergeten Franse componist Ernest Guiraud het in 1879 nog eens
dunnetjes overdeed en een tweede suite samenstelde. Hij was zo
slim af te sluiten met de triomfantelijke Farandole die ook aan het
slot van het toneelstuk klonk.

“Word ik vrolijk van.”
Felix Mendelssohn - Musik zu Ein Sommernachtstraum:
Allegro vivace
Op zijn zeventiende schreef Felix Mendelssohn geïnspireerd door
Shakespeares A Midsummer Night’s Dream de Ouverture die hem
beroemd maakte. Zestien jaar later, in 1842, kreeg hij nota bene
van koning Frederik Willem IV van Pruissen de vraag of hij de
Ouverture uit wilde breiden met toneelmuziek bij een productie
van Shakespeares meesterwerk. Alsof er geen half mensenleven
(in het geval van Mendelssohn dan) tussen zat, haakte de componist aan bij de sfeer van de Ouverture en schreef hij evergreens als
het Scherzo en de Bruiloftsmars. Vandaag klinkt een minder bekend
stukje: Elfenreigen, een soort ‘afterthought’ na het feeërieke
Scherzo.

“Betoverende muziek!”
Edward Elgar - Salut d’amour
Voor velen is Salut d’amour van Edward Elgar het ultieme klassieke
liefdesliedje. En terecht, want het is een ode aan een schijnbaar
onmogelijke romance. In 1886 kreeg de Engelse componist, toen
een arme viooldocent op een middelbare school, de acht jaar
oudere en welgestelde schrijfster Caroline Alice Roberts op
bezoek die pianoles van hem wilde. De pianoles werd een romance
en in 1888 verloofden zij zich. Roberts gaf haar aanstaande een
gedicht en Elgar schreef voor zijn geliefde een Liebesgruss. Een
paar jaar later veroverde het klinkende kleinood de wereld onder
de titel Salut d’Amour.

“Een geluksmoment, elke keer weer.”

Johann Sebastian Bach - Suite no.2 in b kl.t. BWV 1067:
Badinerie
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Hoewel Johann Sebastian Bach vooral instrumentale orkest
muziek, zoals de Brandenburgse concerten, schreef toen hij in
dienst was in Köthen, componeerde hij de Vier orkestsuites in zijn
tijd als cantor van de Thomaskirche. De suite, bestaande uit
verschillende dansen, vooraf gegaan door een ouverture in Franse
stijl, behoorde rond 1730 tot de populaire muziekvormen in
Leipzig. Bach droeg vier verschillende suites bij, waarvan later
enkele afzonderlijke delen zeer populair werden. Zo had de Nederlandse band Ekseption in de jaren zestig een bescheiden hit met de
afsluiting van de tweede suite: de lichtvoetige Badinerie.

“Een eyeopener! Bach die danst!”
Joseph Haydn - Die Schöpfung:
Vollendet ist das Große Werk
In 1791 en 1794 reisde Joseph Haydn naar Londen. Hij schreef er
niet alleen zijn twaalf Londense symfonieën, hij hoorde er ook
Händels oratorium Israel in Egypt. Geïnspireerd besloot Haydn zelf
een oratorium te schrijven. Baron Gottfried van Swieten - ja,
dezelfde man die Mozarts begrafenis regelde – schreef het libretto
en gooide de Bijbelse schepping, delen uit Miltons Paradise Lost en
de eerste schreden van Adam en Eva in het Paradijs op een hoop.
Het werkte. Vooral door de onweerstaanbare muziek van Haydn,
zoals het slot van het tweede deel van het driedelige Die
Schöpfung waarin hij met een jubelend Vollendet is das grosse Werk,
de mens, die kroon op de schepping, viert.

“Zeer aangrijpend!”
Paul Janssen

FELIX
MENDELSSOHN
EDWARD ELGAR
JOSEPH HAYDN
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Celliste Ella van Poucke (25)
is het nieuwe talent van
AVROTROS Klassiek presenteert!

CADEAU

voor u!

Aanstormende muziektalenten krijgen in talenttraject AVROTROS Klassiek presenteert! een
podium op NPO Radio 4 en duiken de opnamestudio in om hun eerste cd op te nemen. Daarmee
draagt AVROTROS Klassiek bij aan de ontwikkeling van het klassieke talent van de toekomst!

Kennismaken met het talenttraject?

Vraag nu vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd van Ella van Poucke en pianist
Caspar Vos aan* via www.avrotros.nl/cadeau.
*zolang de voorraad strekt, 1 cd per persoon.

Liever per post?

AVROTROS klassiek presenteert!
Vul onderstaande bon en stuur op naar: Antwoordnummer 28800
1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig)
Voorletters + naam:

m/v

Adres:
Postcode + plaats:
Telefoon:
Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegevens zijn ingevuld. Uw gegevens worden
niet aan derden verstrekt maar slechts eenmalig gebruikt om u te benaderen over AVROTROS Klassiek.

Het Nationaal Gemengd Jeugdkoor
(NGJK) is een vocaal ensemble voor
jongeren tot 30 jaar. De koorleden
komen uit het hele land en worden
gecoacht in de regio waar zij wonen.
Eens in de maand komen de zangers
bijeen voor een studiedag. Artistiek
leider is Wilma ten Wolde en vocal coach
is Irene Verburg. Het NGJK wordt
uitgnodigd samen te werken met
orkesten als het Orkest van de 18e
eeuw, Musica Temprana en het Residentieorkest, o.l.v. gastdirigenten als
Sigvards Klava (Letland), Iván Fischer
(Hongarije) en Adrián Rodriguez Van der
Spoel (Argentinië). Vocaal Talent Nederland - de Stichting die de Nationale
Koren onder haar hoede heeft - scout al
30 jaar met veel succes jong vocaal
talent. Het 30-jarig jubileum wordt
gevierd op zondag 17 november aanstaande in TivoliVredenburg in Utrecht
met een Masterclass door de Engelse
sopraan Dame Emma Kirkby en een
Jubileumconcert. Beschermheer van de
stichting is Sir Simon Rattle.

➜ www . nationalekoren . nl

RONALD KNAPP

NATIONAAL GEMENGD JEUGDKOOR

Wilma ten Wolde, dirigent
Nationaal Gemengd Jeugdkoor
Wilma ten Wolde is artistiek leider van
Vocaal Talent Nederland en een internationaal vooraanstaand deskundige op het
gebied van de training van jonge zangers.
Zij geeft masterclasses in binnen- en
buitenland en is jurylid bij diverse internationale festivals. Eerder was zij docent
aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag op de vakgebieden solfège en
ensemblezang. Wilma ten Wolde bereidde meer dan 70 koorproducties voor met
de Nationale Koren voor dirigenten als
Sir Simon Rattle, Mstislav Rostropovitsj,
Bernhard Haitink, Nikolaus Harnoncourt,
Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner,
Jaap van Zweden, Ed Spanjaard, Iván
Fischer en Markus Stenz.

LUDWIG
LUDWIG werd in 2011 opgericht door een
groep bevlogen musici, en werd vernoemd naar cultureel ondernemer avant
la lettre Beethoven. LUDWIG is een vrij
collectief van topmusici en creatief
denkers, dat zich in iedere gewenste
vorm kan manifesteren: als instrumentaal

WILMA TEN WOLDE
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uitvoerenden

Nationaal Gemengd Jeugdkoor
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solist, ensemble, kamerorkest, symfonieorkest, producent en programmeur. Het
collectief levert een hoge artistieke
kwaliteit met enorm veel bevlogenheid
en staat garant voor kwalitatief experiment en oprechte verwondering. LUDWIG heeft een zeer levendige concertpraktijk, en tourt in verschillende
bezettingen langs concertzalen en
muziekfestivals in binnen- en buitenland.
Daarnaast initieert LUDWIG bijzondere
projecten waarin actuele maatschappelijk
verhalen zichtbaar worden gemaakt,
zoals in ‘LUDWIG en het Brein’ waarin
wordt samengewerkt met wetenschappers als neuropsycholoog prof. Dr. Erik
Scherder en neuromusicoloog Artur
Jaschke. LUDWIG ging in 2017 op tournee
met Barbara Hannigan met o.a. liederen
van Berg en Gershwin, die ook op cd
werden gezet. Deze opname werd in
2018 onderscheiden met de Grammy in
de categorie Best Classical Solo Vocal
Album voor de cd ‘Crazy Girl Crazy!’
Vervolgens trokken zij het afgelopen
voorjaar wederom gedurende 8 weken
met elkaar op. Toen stond o.a. The Rake’s
Progress van Igor Stravinsky, op het
programma, dat onder andere in het

LUDWIG

Concertgebouw in Amsterdam, in de
Philharmonie in Parijs, de Elbphilharmonie
in Hamburg en op de festivals van Ojai
(Californië) en Aldeburgh (VK) met groot
succes werd uitgevoerd. De uitstekende
solistencast was afkomstig van Equilibrium, het talentprogramma van Barbara
Hannigan. In 2020 verschijnt een nieuwe
cd van LUDWIG en Hannigan. LUDWIG
wordt financieel ondersteund door
Amsterdams Fonds voor de Kunst en
Amerborgh.

➜ www . ludwiglive . nl
Aphrodite Patoulidou, sopraan
Aphrodite Patoulidou is een Griekse
sopraan, performer, schrijver, componist
en fotograaf. Ze studeerde aan de Universiteit van Macedonië in Griekenland, aan
het Koninklijk Conservatorium in Brussel,
de Universität der Künste in Berlijn en
leefde enige tijd in Parijs. Ze trad op als
improvisatiekunstenaar op festivals en
als actrice in korte films. Haar operarollen
omvatten Rosina, Lucy en Alleiner
ziehende in Minibar. Aphrodite studeerde
moderne en volkszang en speelt piano en
gitaar. Haar eerste geïllustreerde cyclus
van gedichten werd ontving een eerste

APHRODITE PATOULIDOU

prijs voor poëzie in Griekenland. Aphrodite
Patoulidou houdt van sneeuw en stripboeken. Niet noodzakelijk gecombineerd.
De samenwerking tussen LUDWIG en
Aphrodite Patalidou is ontstaan vanuit
het Equilibrium Young Artists Program.

➜ www . aphroditepi . com
Lucie Horsch, blokfluit
Lucie Horsch is op haar twintigste al een
veelgevraagd solist in binnen- en buitenland. Ze kreeg vanaf haar vijfde blokfluitles aan de muziekschool in Amsterdam,
en werd in 2011 toegelaten tot de
Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam, voor blokfluit bij
Walter van Hauwe en voor piano bij
Marjès Benoist. Inmiddels combineert
Lucie Horsch haar studie blokfluit met
een pianostudie bij Jan Wijn. Ze was
daarnaast ook zeven jaar lang lid van het
Nationaal Kinderkoor. Op haar negende
gaf Lucie een optreden tijdens het AVRO
Kinderprinsengrachtconcert met het
JeugdOrkest Nederland. Bij het Prinses
Christina Concours won ze in 2012 de
eerste prijs tijdens de nationale finale en
in 2013 werd ze na een live televisie
optreden bij “De Avond van de Jonge

LUCIE HORSCH

Musicus” verkozen om Nederland te
vertegenwoordigen tijdens de finale van
“Eurovision Young Musician” in Keulen.
Ook soleerde zij met het Nederlands
Blazersensemble tijdens het officiële
afscheid van koningin Beatrix in Ahoy,
eveneens live uitgezonden op TV. In 2016
won Lucie de prestigieuze Concertgebouw Young Talent Award die haar werd
uitgereikt in aanwezigheid van Sir John
Eliot Gardiner.
Lucie vormt een duo met de Franse luitist
Thomas Dunford. Samen speelden ze al
concerten in de Philharmonie in Essen,
het Brucknerhaus in Linz en de Auditori in
Girona. Een andere duopartner van Lucie
is de klaveciniste Alexandra Nepomnyashchaya. Lucie was te horen op het
Internationaal Kamermuziek Festival
Utrecht, het Grachtenfestival in Amsterdam, het Internationaal Kamermuziek
Festival Schiermonnikoog en verder op
het Budapest Spring Festival, de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, de
MDR Musiksommer, het Hindsgavl
Festival in Denemarken en de Musiksommer am Zürichsee in Zwitserland. Ook
heeft ze als solist gespeeld met onder
meer het Los Angeles Chamber Orchestra, het Manitoba Chamber Orchestra en de Hongkong Philharmonic
Orchestra. Vorig jaar ontving Lucie voor
haar debuut-cd met muziek van Vivaldi de
Edison Klassiek in de categorie “Het
debuut”. Inmiddels verscheen een
tweede cd met de Franse luitist Thomas
Dunford en de Academy of Ancient
Music, met wie ze een tournee maakte
door Engeland en Nederland.

15

16

Sasha Witteveen, contrabas
Sasha Witteveen begon op haar tiende
met contrabas toen ze zag hoe grappig
Jack Lemmon de contrabas bespeelde in
de film Some Like It Hot. In 2014 nam ze
deel aan het Tv-programma Het Orkest
van Nederland, waarbij ze in de finale
belandde en optrad in de Grote Zaal van
Het Concertgebouw. Ze studeerde aan de
Sweelinck Academie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Peter Leerdam,
en aan de vooropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam bij KCO-lid
Olivier Thiery. Ze nam deel aan het
Prinses Christina Concours (1eprijs
nationale finale 2017), het Koninklijk Concertgebouw Concours (finalist in 2017),
de International Youth Bass Competition
in Lucca (1eprijs, 2018) en de Viennese
Bass Days competition in Amsterdam
(1eprijs, 2018).
Sasha trad op in o.a. Het Concertgebouw
en de Philharmonie in Haarlem. Ze
speelde op Klassiek op het Amstelveld,
Wonderfeel en het Grachtenfestival en
soleerde met het Residentie Orkest, Con
Brio en het Kennemer Jeugd Orkest
waarmee ze ook op tournee ging naar

FOPPE SCHUT

SASHA WITTEVEEN

Parijs, Compiègne en Antwerpen, en ze
speelde kamermuziek met leden van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest en
Amsterdam Sinfonietta. Sasha speelde in
het NJSO en maakte in 2018 haar eerste
tournee met de LGT Young Soloists.
Sindsdien maakt ze deel uit van het
strijkersensemble waarmee ze concerten
geeft in onder meer Wenen, Hong Kong
en Singapore. Sasha heeft masterclasses
gevolgd van o.a. Rick Stotijn, Matthew
McDonald, Wies de Boevé, Dominic
Seldis, Gary Karr en Burak Marlali.
Sinds 2016 bespeelt Sasha een contrabas
uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. In februari 2019
kreeg ze van hun een contrabas in
bruikleen gebouwd door Sergio Scaramelli in Ferrara.

Tobie Miller, draailier
De Canadese Tobie Miller is werkzaam als
bespeler van draailier en blokfluit en als
zanger. Ze wordt algemeen erkend als
een virtuoos van de draailier. Ze trad
regelmatig op in verschillende ensembles,
waaronder in duo met de Oostenrijkse
draailiermeester Matthias Loibner.

TOBIE MILLER,

Tobie Miller werd geboren in een familie
van klassieke muzikanten, studeerde
oude muziek aan de McGill University of
Montreal en aan de Schola Cantorum
Basiliensis in Basel, waar ze zich verdiepte
in de uitvoering van middeleeuwse en
renaissancemuziek. Tobie Miller verdeelt
momenteel haar tijd tussen Basel en
Montreal. Ze treedt op en maakt opnamen
met het Ensemble Baroque de Limoges,
Les Musiciens de Saint Julien, Per Sonat
en haar eigen ensembles, La Rota en Ysis.

Laurens de Man, orgel en
klavecimbel
Laurens de Man (* 1993) is actief als
pianist en organist, zowel solistisch als in
kamermuziekverband. Hij studeerde
piano en orgel aan het Conservatorium
van Amsterdam, bij David Kuyken,
Jacques van Oortmerssen, Pieter van Dijk
en Matthias Havinga. In 2016 slaagde hij
cum laude voor zijn masterexamen orgel
en in 2017 voor het masterexamen piano
(“uitmuntend”). Van 2017 tot 2019
studeerde hij aan de Berlijnse Universität
der Künste bij Leo van Doeselaar
(Konzertexamen Orgel, hoogste cijfers).

Laurens volgde masterclasses bij onder
andere Willem Brons, Elisabeth Leonskaja, Pascal Devoyon, Abdel Rahman el
Bacha en Rudolf Jansen, en voor orgel bij
Olivier Latry en Lorenzo Ghielmi (Jong
Talentklas Orgelacademie Haarlem 2010).
Bij het Bachfestival Dordrecht speelde hij
Bach in samenwerking met een VJ en
dansers. Ook speelde hij Bach in De
Wereld Draait Door. Laurens de Man
vertolkte Bachs Goldbergvariaties en
speelde verschillende andere Bach
programma’s, o.a. in het Orgelpark te
Amsterdam. In 2016 won hij een vierde
prijs (eerste en derde niet uitgereikt)
tijdens het Internationaler Klavierwett
bewerb “J.S. Bach” in Würzburg. Verder
won hij in 2009 tijdens de Nationale
Finale van het Prinses Christina Concours
in Den Haag een eerste prijs (piano), in
2016 het Govert van Wijn Orgelconcours
te Maassluis, en in 2017 de eerste prijs,
de publieksprijs en de Jan Welmersprijs
tijdens de International Martini Organ
Competition in Groningen. En afgelopen
september won hij de eerste prijs bij het
Silbermann-Orgelwettbewerb in Freiberg,
waarmee hij zich ‘Young ECHO-Organist
of the Year 2020’ mag noemen, wat
resulteert in concertuitnodigingen in heel
Europa. Sinds 2012 is Laurens de Man
hoofdorganist van de Janskerk in
Utrecht, waar hij een Bätz-Witte orgel uit
1861 bespeelt.

➜ www . laurensdeman . nl
LEX GUNNINK

LAURENS DE MAN
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DIRIGENT
Wilma ten Wolde
Anna Schormans
Anne Kurstjens
Annefleur Kirpensteijn
Antonia Besselink
Catelijn van Berkel
Daan Shasha
David van Overdam
Edurne Ruiz Garcia
Eva Oosterveld
Eva Schuddebeurs
Francisco Borst

Harmen Severiens
Iris Kengen
Isabel Houtmortels
Jaap van der Wel
Janneke Boomsma
Jelle Willems
Julia Smit
Jurriaan Bos
Laurens Toet
Levy Pletting
Loes Overeem
Luca Dommerholt
Mati Gwizdalla
Meia Oei

RONALD KNAPP
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Nora Locht
Pieter Overvliet
Pijke Steenhuis
Roos Wijker
Rosalie de Kloe
Ruurde de Wit
Siri Qvist
Sofiane van Welie
Shasha Tal
Timo Franssen-Vermeulen
Twan van der Wolde
Violet Mank
Wilmer Smilde
Yente Wilms

VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Bas Treub
ALTVIOOL
Frank Brakkee

CELLO
Michael Müller
CONTRABAS
Wilmar de Visser
FLUIT
Ingrid Geerlings
HOBO
Aisling Casey

KLARINET
Arjan Woudenberg
BASKLARINET
Bart de Kater
HOORN
Laurens Otto

AGENDA LUDWIG
23 en 24 okt 2019
Pakhuis de Zwijger,
Amsterdam

Verdronken Land:
WaterWalks
i.s.m. Drinkable Rivers

Na de eerste pop-up
Watermuseum in mei in
het Compagnietheater in
Amsterdam bundelt
LUDWIG met componist
Kate Moore en klimaatactivist Li An Phoa de
krachten voor Waterwalks - een onderzoek
naar de rivieren van de
wereld. Deze keer
wandelen we langs de
rivier de Amstel en
verzamelen wetenschappelijke, sociale en
ecologische data, beelden, geluiden en andere
relevante informatie, die
live op de website
waterwalks . nl samen
komen.

1 nov 2019
Zuiderkerk Amsterdam

LUDWIG’s Ballroom Band &
Erik Scherder
LUDWIG presenteert de
ultieme hersengymnastiek met het programma
LUDWIG’s Ballroom Band
& Erik Scherder. Erik
Scherder en Cuna Knegt
laten zien wat dansen
losmaakt in je brein. Van
Weense wals tot rock &
roll – alle stijlen passeren de revue. Het project
start als try-out op 1
november 2019 in de
Zuiderkerk en sluit af op
18 juli 2020 in het
Concertgebouw Amsterdam. In de tussenliggende maanden toert
LUDWIGs Ballroom Band
door Nederland langs
dansscholen en festivals
om ook de rest van
Nederland van een fitte
toekomst te voorzien.

22 nov Abdij Aduard, 23
nov Marienhof Amersfoort en NH Kerk Rhoon,
24 nov TivoliVredenburg
Utrecht, 8 dec Concertgebouw Amsterdam

Lucie in het
Klooster
Lucie Horsch en LUDWIG
vonden voor dit programma inspiratie in het
Ospedale della Pietà in
Venetië. Daar leidde
Antonio Vivaldi een orkest
van getalenteerde weesmeisjes. Die musiceerden
achter een houten afscheiding of op de balkons,
onzichtbaar voor het
publiek, om de hemelse
muzikale ervaring niet te
laten verstoren door
aardse gedachten. Deze
surround-ervaring avant
la lettre past LUDWIG
anno 2019 opnieuw toe.
Muziek van o.a. Vivaldi,
Telemann en Quentin.
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LUDWIG

PROGRAMMERING &
ARTISTIEKE LEIDING
Peppie Wiersma

volgende concerten
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vrijdag 1 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur

vrijdag 8 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
Inleiding Thea Derks 19.30 uur

SERIE AVROTROS KLASSIEK 2

SERIES GROOT OMROEPKOOR / AVROTROS VOCAAL
/ AVROTROS KLASSIEK 1

Nederlands
Kamerorkest en
Remy van Kesteren
Nederlands Kamerorkest
Gordon Nikolic dirigent
Remy van Kesteren harp
Nazmiye Oral actrice

colofon

Haydn Symfonie nr. 104 ‘Londense’
Debussy Danse sacrée et danse profane
Caplet Le conte fantastique

programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Cato Ootes, Manon
Tuynman, Peppie Wiersma
marketing & communicatie
Marco van Es, Vera Vos,
Mary Fan Zandkamp
administratie & financiën
Stichting Omroep Muziek

Vocale meesterwerken
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Elsa Benoit sopraan
Fauré Pavane
Poulenc Gloria
Joost Kleppe Spirit of Mustafa
(opdrachtwerk AVROTROS Vrijdag
concert met steun van het Fonds Podiumkunsten, wereldpremière)
Stravinsky Psalmensymfonie

presentatie avrotros npo

4
Ab Nieuwdorp
radio

programmatoelichting

Paul Janssen

redactie programmaboek

eindredacteur avrotros npo

Clemens Romijn

radio

vormgeving

artistiek leider

eindredactie

4
Anja van Keulen

z aterdagmatinee
Kees Vlaardingerbroek
ntr

directeur stichting omroep
muziek

Roland Kieft

Dorine Verharen
Onno Schoonderwoerd

