
vrijdag 1 november 2019 
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur 
 

Nederlands  Kamerorkest,  
Remy van Kesteren &  
Nazmiye Oral
Nederlands Kamerorkest 
Gordan Nikolić leiding en viool

Remy van Kesteren harp 
Nazmiye Oral tekst en voordracht
Floriaan Ganzevoort lichtontwerp 

Joseph Haydn 1732-1809
Symfonie nr. 104 in D, Hob.1:104 ‘Londen’ 1795
Adagio-Allegro
Andante
Menuetto en Trio: Allegro
Finale: Spiritoso

pauze

vertelling Edgar Allan Poe: De Rode Dood

Claude Debussy 
Danse sacrée 1904

André Caplet 1878-1925
Conte fantastique 1908

Claude Debussy 
Danse profane 1904

De werken na de pauze worden zonder onderbreking en applaus na elkaar uitgevoerd.

Albert Roussel | AVROTROS Klassiek I | AVROTROS Vocaal
AVROTROS Klassiek II | Muzikale Meesterwerken | Poëzie  
Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor 

Remy van  
Kesteren  

signeert na afloop 
van het concert 

zijn cd's.
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Hoor meer bij AVROTROS
AVROTROS presenteert! 

Maestro 

8 bekende Neder
landers strijden om 
de gouden baton in 
het vijfde seizoen van 
Maestro. 

Leren dirigeren in 8 
weken... Afgelopen 
zondag ging het vijfde 
seizoen van start met als 
deelnemers: rapper Lange 
Frans, cabaretier Stefano 
Keizers, actrice Monic 
Hendrickx, presentatrice 
Natasja Froger, cabaretier 
Jörgen Raymann, actrice 
en presentatrice Tatum 
Dagelet, singer-songwri-
ter Lucas Hamming en 
presentatrice Ria Bremer. 
Ze hopen allemaal de 
grote finale te halen en 
daar de symfonie der 
symfonieën te dirigeren: 
Beethovens 'Vijfde'. 

Maestro is te zien vanaf 
zondagavond 27 oktober, 
20.25 uur, bij AVROTROS op 
NPO 1

 Pieces Of 
 Tomorrow Festival    

Alweer de tweede 
editie van het Pieces 
of Tomorrow Festival. 
Het evenement waar 
jonge mensen (en ieder-
een die zich jong voelt) 
kennis kunnen maken met 
klassieke muziek.  
In de grote zaal van 
TivoliVredenburg hoor je 
het Radio Filharmonisch 
Orkest en in de kleine 
zaaltjes kun je je uitleven 
op intiemer repertoire… 

Pieces of Tomorrow 
zaterdag 16 november 2019, 
19:30 - 03:00,  
TivoliVredenburg

AVROTROS Klassiek 
presenteert!    

De nieuwe deel nemers 
aan talenttraject 'AVRO-
TROS Klassiek presen-
teert!' zijn klarinettiste 
Annemiek de Bruin, 
celliste Irene Kok en 
pianist Laurens de Man. 
Zij vormen samen het 
Chimaera Trio. 
Afgelopen week startte 
hun traject met de op-
name van een debuut-cd. 

Wilt u ook jonge muziek-
talenten ondersteunen en 
hun debuut-cd’s ont-
vangen?  Ga dan naar

➜ www.avrotros.nl/
cadeau.

Meer informatie  
over uitzendingen, 
concerten en leden
aanbiedingen?  
➜ www.avrotros.nl/
klassiek  

http://www.AVROTROS.nl/cadeau
http://www.AVROTROS.nl/cadeau


3Edgar Allan Poe’s Rode Dood

Het Nederlands Kamerorkest brengt vanavond samen met harpist 
Remy van Kesteren en actrice Nazmiye Oral een nieuwe bewerking 
van Het masker van De Rode Dood, een kort verhaal van de Ameri-
kaanse schrijver Edgar Allan Poe. Daarbij klinkt muziek van de 
Franse componisten Caplet en Debussy. 

Edgar Allan Poe publiceerde Het masker van De Rode Dood in 1842. 
De Rode Dood is een griezelige, uiterst besmettelijke ziekte, die al 
na een half uur fataal is. Een prins die zich veilig waant, heeft zich 
met een groot gezelschap afgezonderd in zijn kasteel. Op een 
avond organiseert hij een bizar gemaskerd bal, waarbij zich onder 
de aanwezigen plotseling een raadselachtige figuur blijkt te 
bevinden: de gevreesde ziekte in persoon. Klokslag middernacht 
slaat hij toe. 
Actrice Nazmiye Oral trekt het verhaal naar het hier en nu en houdt 
de hedendaagse maatschappij een spiegel voor. De Rode Dood staat 
bij haar symbool voor de innerlijk dood, wanneer je je medemens 
niet meer ziet, op je eigen eiland blijft en het leven niet toelaat.

Het verhaal wordt extra angstaanjagend door muziek van de 
componisten Caplet en Debussy, uitgevoerd door het Nederlands 
Kamerorkest onder leiding van Gordan Nikolić. André Caplet 
(1878-1925) liet zich voor zijn werk Conte fantastique voor harp en 
strijkers inspireren door het macabere verhaal van Edgar Allan Poe. 
De harp, met wonderlijke en duistere klanken, symboliseert De 
Rode Dood.

André Caplet liet zich voor zijn werk Conte fantastique 
voor harp en strijkers inspireren door het macabere  
verhaal van Edgar Allan Poe. De harp, met wonderlijke 
en duistere klanken, symboliseert De Rode Dood.



4 Haydn - Symfonie nr. 104 ‘Londen’
Op het eerste gezicht heeft Joseph Haydn het brave imago van 
een vriendelijke, vaderlijke pruikenbol; niet zomaar kreeg hij van 
de musici met wie hij werkte de bijnaam ‘Papa’. Maar door zijn 
symfonieën loopt een rode draad van experiment en zelfs mild 
geklier, dus met die braafheid valt het reuze mee. Zijn lange 
loopbaan als exclusief hofcomponist van prins Nikolaus Esteházy 
isoleerde hem van het Weense muziekleven maar stimuleerde zijn 
inventiviteit. Hij moest de vorst behagen met steeds nieuwe 
vondsten en kreeg daarvoor een bekwaam orkest waarmee hij van 
alles uitprobeerde. Daarbij putte hij veel inspiratie uit zijn (zelf-
verkozen) contact met het ‘gewone’ hofpersoneel, bij wie hij zich 
meer thuis voelde dan bij de adellijke entourage van de prins. Hij 
aarzelde niet om zijn composities te kleuren met de volksdeuntjes 
en -dansjes die hij in de keukens en de paardenstallen hoorde. En 
als ambachtsman deinsde hij er evenmin voor terug om het stan-
daard-orkest uit te breiden en nieuwe instrumentcombinaties te 
ontdekken. Prins Esterházy claimde exclusief recht op Haydns 
muziek, maar kon ondertussen niet voorkomen dat die ‘uitlekte’. 
Mede door illegale kopieën werd Haydn een Europese beroemd-
heid, nog voor hij zichzelf aan de buitenwereld kon presenteren. 

Toen de componist na zo’n dertig jaar dienst als vrij 
man in Wenen belandde, kreeg hij dan ook prompt de 
uitnodiging voor een dirigentschap in Londen. De 
symfonieën die Haydn aldaar componeerde waren 
voltreffers, mede omdat hij de smaak van het Engelse 
publiek perfect aanvoelde: men was er dol op pak-
kende deuntjes en het moest niet te zwaar op de hand 
worden. Hoewel hij daarna nog diverse successen in 
Wenen behaalde - en zelfs opnieuw voor de Ester-
házy’s zou gaan werken - ervoer hij zijn Engelse jaren 
als de gelukkigste van zijn leven; hij kon schrijven wat 
hij wilde en alles werd hogelijk gewaardeerd.

JOSEPH HAYDN

Prins Esterházy claimde het exclusieve recht op Haydns 
muziek, maar kon niet voorkomen dat die ‘uitlekte’.  
Mede door illegale kopieën werd Haydn een Europese 
beroemdheid, nog voor hij zichzelf aan de buitenwereld 
kon presenteren.



5In Londen componeerde hij zijn allerlaatste symfonie, met het 
respectabele nummer 104. De plechtstatige en enigszins sombere 
introductie lijkt atypisch voor Haydn, maar is een typisch staaltje 
van zijn gewoonte om het publiek op het verkeerde been te 
zetten: wat volgt is een energiek Allegro dat zich niet in een aula 
maar in de buitenlucht lijkt af te spelen. 
Het is niet de enige schijnbeweging in dit werk. Het Andante maakt 
onverwachte harmonische wendingen en heeft een eigenaardige 
‘zinsbouw’ met melodieën van ongelijke lengte. En zoals de traditie 
wil is deel drie een Menuet, maar zoals vaker klinkt die bij Haydn 
niet als een sierlijke hofdans - eerder als een ‘klompendans’, zoals 
componist Theo Loevendie ooit waarderend zei.
De Finale is een passende afscheidsgroet. De simpele, indringende 
melodie over een aangehouden basnoot verwijst rechtstreeks naar 
Engelse volksmuziek - en droeg bij tot één van Haydns grootste 
triomfen ooit. “Iedereen was opgetogen en ik eveneens”, schreef 
hij na afloop in zijn dagboek. “Ik verdiende vierduizend gulden op 
deze avond. Zoiets kan alleen in Engeland.” Menselijker kan een 
genie niet worden.

Debussy: Danses sacrée et profane
Het was raar geweest als Claude Debussy nooit een werk voor harp 
zou hebben geschreven. De milde klank en de strelende gebaren 
van het harpspel sluiten perfect aan bij zijn subtiele en sensuele 
klankwereld. Met zijn on-nadrukkelijke, en toch uiterst suggestieve 
componeerstijl reageerde Debussy op Duitse zwaarwichtigheid, op 
de vaste formules van de klassieke traditie en op de schreeuwerige 
openhartigheid van laatromantische componisten. Muziek, vond 
hij, moet niet worden overladen met persoonlijke ontboe-
zemingen of afgeknepen door voorgekookte vormsche-
ma’s; ze moest klinken als een improvisatie, een stroom 
van voortdurend veranderende vormen en klankkleuren, 
een caleidoscoop die de fantasie van de luisteraar prik-
kelde zonder opdringerig te zijn.
Zijn eigen uitspraken hierover, in brieven vooral, neigen 
naar wat je nu ‘nieuwe spiritualiteit’ zou noemen - zo 
nieuw is die dus ook weer niet. Duidelijk is dat Debussy 
een andere werkelijkheid wilde weergeven, net als de 
symbolistische dichters uit zijn omgeving: droomwerel-
den, het onderbewuste, de betovering van de natuur.

CLAUDE DEBUSSY



Het aardige van zo’n esthetiek is dat die zowel religieuze bespiege-
ling als erotische spanning kan inhouden. Niet toevallig zette 
Debussy het gedicht C’est l’extase van Verlaine op muziek; uiterste 
verrukking is iets hemels, maar kun je ook in een hemelbed vinden, 
of nog dichter bij de vloer. Evenzo hoefden voor Debussy een 
‘heilige’ en een ‘aardse’ dans elkaar niet uit te sluiten; zijn Danses 
sacrée et profane vullen elkaar duidelijk aan. Op zich was de combi-
natie van een kalme, ‘verhalende’ introductie met een dansant 
deel al eeuwenoud, maar Debussy gaf er een eigen draai aan door 
ze als een organisch geheel te laten klinken. De melodieën - vaak 
zijn het maar korte motiefjes van een paar noten - vertakken zich 
als een plant: sommige groeien uit tot iets nieuws, andere niet, 
een proces dat Debussy natuurlijker en logischer vond dan de 
sonate- en rondovorm waaraan eerdere componisten hun materi-
aal onderwierpen.

Overigens was de aanleiding tot de Danses eerder zakelijk dan 
artistiek. Debussy kreeg de opdracht om muziek te schrijven voor 
de nieuwe chromatische harp, ontwikkeld door de Parijse piano-
firma Pleyel. De traditionele harp kan maar in beperkte mate hele 
en halve toonsafstanden realiseren, waartoe het instrument met 
zeven pedalen is uitgerust. Pleyels nieuwe harp had een aparte 
snaar voor elke halve toon en dat leek handig - tot harpisten het 
gezeul met deze loodzware, moeilijk te stemmen uitvinding zat 
waren. De chromatische harp ging roemloos ten onder, maar 
Debussy’s Danses - ook uitvoerbaar op de gangbare harp - bleken 
tijdloos.

André Caplet: Conte fantastique
Debussy had geen compositieleerlingen, maar voor  de zestien jaar 
jongere André Caplet fungeerde hij wel als mentor en inspiratie-
bron. Caplet dirigeerde Debussy’s werken en orkestreerde stijl-
getrouw een paar van diens pianostukken. In zijn eigen composities 
kon hij Debussy-echo’s dan ook moeilijk vermijden - maar dat kon 
bijna niemand die in die periode in Parijs aan het componeren 
sloeg. Zelfs de grote eigenwijze Stravinsky erkende dat zijn gene-
ratie het meeste van Debussy had geleerd.

Het aardige van zo’n esthetiek is dat die zowel religieuze 
bespiegeling als erotische spanning kan inhouden.



7“Caplet is een kunstenaar”, schreef Debussy in 1908. “In zijn 
muziek weet hij de juiste sfeer te treffen én hij heeft gevoel voor 
proportie. Die combinatie is tegenwoordig zeldzaam.” Toch zou zijn 
pupil nooit uit zijn schaduw treden - iets wat wel degelijk had 
kunnen gebeuren als hij langer had geleefd. Een Duitse gifgas-
aanval tijdens de Eerste Wereldoorlog bezorgde hem pleuritis en 
bespoedigde zijn dood op 46-jarige leeftijd. Zijn oeuvre bleef 
daardoor klein, maar daarbinnen hoor je minstens evenveel origi-
naliteit als ‘Debussyismen’. Zo heeft Conte Fantastique, één van zijn 
laatste werken, een soms bijna Schönberg-achtige dissonantie 
waaraan Debussy zich nooit waagde.
Dit werk is gebaseerd op Edgar Allan Poe’s verhaal Het 
masker van de rode dood; alleen al met die materiaal-
keuze won Caplet een slag op Debussy, die geen 
enkele van zijn vele geplande Poe-verklankingen 
afmaakte. In Poe’s verhaal verschanst een adellijk 
gezelschap zich in een abdij tegen de pestepidemie die 
het volk teistert, maar tijdens een gemaskerd bal slaat 
het noodlot onverbiddelijk toe: om middernacht blijkt 
dat ‘de rode dood’ zich wel degelijk onder de aan-
wezigen bevindt, waarop alle aanwezigen dood  
neervallen.
Caplets keuze voor harp en strijkers lijkt vriendelijk, om 
niet te zeggen soft, voor de uitbeelding van zo’n 
morbide gegeven. Maar net als Debussy ging het hem 
niet om dramatisering; hij wilde specifieke sferen 
oproepen die ruimte voor de fantasie lieten. En daarin 
slaagt dit werk glorieus. Van begin tot eind is het 
klankbeeld helder en beweeglijk, maar de onderhuidse 
dreiging is voelbaar. Als een regisseur verdeelde Caplet de verschil-
lende rollen over de musici. De strijkers geven de sfeer van de 
nachtelijke abdij weer; de harp vertolkt de dansende personages, 
de klok die het fatale uur slaat, en de verschijning van de ge-
maskerde dood. De vele klanknuances van het snaren-ensemble 
versterken de indruk van een constant wisselend perspectief. 
Daarbij is een glansrol weggelegd voor de harp, die diverse speel-
technieken aanwendt en daardoor voortdurend van gedaante lijkt 
te veranderen.

Michiel Cleij 

ANDRÉ CAPLET
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GORDAN NIKOLIĆ

Gordan Nikolić
Gordan Nikolić heeft als concertmeester 
sinds 2004 de muzikale leiding over het 
Nederlands Kamerorkest. De van oor-
sprong Servische violist weet met zijn 
temperament en bezieling het kameror-
kest telkens weer tot grote hoogte te 
brengen. Nikolić (1968) leerde het vak bij 
dirigent en violist Jean-Jacques Kan-
torow in Basel, maar dirigent Sir Colin 
Davis is zijn grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 
1997 aangesteld als concertmeester van 
het London Symphony Orchestra. Nikolić 
heeft met het kamerorkest een reputatie 
hoog te houden. Het orkest kreeg begin 
jaren zestig wereldfaam toen het met 
oprichter Szymon Goldberg in de Carne-
gie Hall in New York speelde: ‘If ever a 
concert merited the epithet ‘perfect’, it 
was the one given by Szymon Goldberg 
and his Netherlands Chamber Orchestra 
in Carnegie Hall,’ schreef de New York 
Times destijds. In 2004 werd Gordan 
Nikolić aangesteld als muzikaal leider. Hij 
staat niet als dirigent voor het orkest, 
maar voert vanaf de eerste lessenaar de 
musici aan.

Remy van Kesteren
Op zijn tiende werd harpist Remy van 
Kesteren al toegelaten tot het conserva-
torium en op zijn zestiende debuteerde 
hij op indrukwekkende wijze bij het 
Nederlands Kamerorkest. Zijn opleiding 
aan de conservatoria van Utrecht,  
Amsterdam en Parijs sloot hij af met de 
hoogste onderscheidingen en in 2016 
wist hij de prestigieuze Nederlandse 
Muziekprijs te veroveren. Remy van 
Kesteren beperkt zich niet tot het 
klassieke repertoire. Hij is ook geïnteres-
seerd in pop, minimal music, jazz en 
improvisatie. Daarin ontpopte hij zich tot 
een gedreven componist die zich in 
brede zin laat inspireren. Zijn albums 
Memento, Tomorrow Eyes en het onlangs 
uitgekomen album Shadows getuigen 
daarvan. Ook zonder harp is Remy van 
Kesteren een bekende verschijning. Zo 
speelde hij mee in de kennisquiz De 
slimste mens en was hij in 2016 kandidaat 
in Wie is de mol?

Nazmiye Oral
Nazmiye Oral is schrijfster, theater-
maakster en actrice. In 2011 kwam haar 

REMY VAN KESTEREN
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NAZMIYE ORAL

debuutroman Zehra uit, waarvoor zij 
genomineerd werd voor de E. du Perron-
prijs. In 2016 won zij een Gouden Kalf in 
de categorie ‘beste actrice televisie-
drama’ voor haar rol in de film In Vrijheid. 
Op het Nederlands Film Festival 2018 
ging haar documentaire Niet Meer Zonder 
Jou, gebaseerd op haar gelijknamige 
voorstelling, in première. Dit seizoen is ze 
tevens te zien in nieuwe tv-series als De 
Krant en Hoogvliegers en gaat ze samen 
met Marcus Azzini het stuk God is een 
Moeder maken. Ze is medeoprichtster van 
het Zina Platform en speelde hierbij 
zowel in Nederland als buitenland onder 
meer in de theatervoorstelling Gesluierde 
Monologen en Niet Meer Zonder Jou. Ze 
schreef columns voor de Volkskrant en is 
vaste columniste bij het tv-programma 
De Nieuwe Maan.

Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest, geleid 
door meesterviolist Gordan Nikolić, is 
met 25 tot 45 musici een klein en intiem 
orkest en weet het publiek telkens weer 
mee te slepen met zinderend samenspel. 
Het orkest is te horen op het mooiste 

klassieke concertpodium van de wereld: 
Het Koninklijk Concertgebouw in Amster-
dam. Maar ook in andere concertzalen 
speelt het orkest altijd met veel plezier. 
Als vaste orkestpartner van De Nationale 
Opera wordt het orkest samen met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest 
internationaal gerekend tot de beste 
operaorkesten.
Het Nederlands Kamerorkest is al sinds 
1955 een exceptioneel orkest, met een 
rijke historie vol hoogtepunten. Sinds de 
fusie met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest in 1985, heeft het orkest zijn 
eigen identiteit niet verloren. Vooral de 
dynamiek tussen de orkestleden van het 
Nederlands Kamerorkest is zeer bijzonder. 
Het orkest speelt meestal zonder dirigent. 
De musici vertrouwen blind op elkaar, en 
die chemie voel je tijdens een concert.
Het Nederlands Kamerorkest geeft 
tientallen concerten per jaar in Amster-
dam, vooral in Het Concertgebouw, maar 
ook in het Muziekgebouw aan ’t IJ en op 
andere grote podia in binnen- en buiten-
land. Daarnaast schuwt het kamerorkest 
minder voor de hand liggende zalen niet. 
Zo staat het orkest ook regelmatig in een 
uitverkocht Paradiso met concerten 
waarin 20e-eeuwse componisten zoals 
Mahler en Stravinsky centraal staan.
Net als het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, speelt ook het Nederlands 
Kamerorkest een aantal producties per 
seizoen bij De Nationale Opera. Recente-
lijk speelde het kamerorkest de opera’s  
Il barbiere di Siviglia, Die Zauberflöte, The 
Rake’s Progress, Trouble in Tahiti en 
Clemency.

➜ www.orkest.nl
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Voorletters + naam:                   m/v

Adres:

Postcode + plaats:

Telefoon:

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?
Vul onderstaande bon en stuur op naar: 

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!

AVROTROS klassiek presenteert!
Antwoordnummer 28800
1200 VX  Hilversum (postzegel niet nodig)

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. 



11SOLIST
Remy van Kesteren – harp
Nazmiye Oral - verteller

EERSTE VIOOL
Gordan Nikolic
Laura Oomens
Melissa Ussery
Zen Hu-Gothoni
Sergey Arseniev
Philip Dingenen
Katherine Routley
Anne-Marie Volten

TWEEDE VIOOL
Bas Treub
Siobhán Doyle
Roosje Reumkens-Dillingh
Lucas Biénzobas
Ruña 't Hart
Gerard Spronk

ALTVIOOL
Florian Peelman
Anna Magdalena den Herder
Berdien Vrijland
Joel Waterman

CELLO
Sietse-Jan Weijenberg
Jan Bastiaan Neven
Anastasia Feruleva
Wijnand Hulst

CONTRABAS
Annette Zahn
Joaquin Clemente Riera

FLUIT
Leon Berendse
Elke Elsen

HOBO
Jeroen Soors
Danielle Kreeft

KLARINET
Leon Bosch
Harrie Troquet

FAGOT
Susan Brinkhof
Hanneke Nijs

HOORN
René Pagen
Diechje Minne

TROMPET
Gertjan Loot
Sven Berkelmans

PAUKEN
Marinus Komst
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Antwoordnummer 28800
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vrijdag 15 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Arnoud Heerings 19.30 uur
SERIE MUZIKALE MEESTERWERKEN

Roussel, Mendelssohn 
en Sibelius

Radio Filharmonisch Orkest
David Robertson dirigent
Stephen Hough piano

Roussel Suite Le festin de l’araignée
Mendelssohn Eerste pianoconcert
Sibelius Eerste symfonie

vrijdag 8 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks 19.30 uur
SERIE GROOT OMROEPKOOR

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


