
1

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

vrijdag 7 februari 2020, 20.15 uur
inleiding Sebastiaan van Eck 19.30 uur 
 

Wagner, Mahler en  
Tsjaikovski’s ‘Pathétique’

Radio Filharmonisch Orkest  
Omer Meir Wellber dirigent
Rafael Fingerlos bariton *

Richard Wagner 1813-1883
Vorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde 1865

Gustav Mahler 1860-1911
Lieder eines fahrenden Gesellen  1883-1885
Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
Ging heut’ Morgen übers Feld 
Ich hab’ ein glühend Messer 
Die zwei blauen Augen 

PAUZE

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski  1840-1893
Zesde symfonie in b ‘pathétique’ opus 74 1893
Adagio-Allegro non troppo 
Allegro con grazia 
Allegro molto vivace 
Finale: Adagio lamentoso 

* Rafael Fingerlos vervangt vanavond Christoph Pohl, 
 die wegens ziekte moest afzeggen.
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Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks 
uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door 
Hans van den Boom.

 WWW.NPORADIO4.NL

Toelichting vooraf lezen?
Enkele dagen vóór het concert  
kunt u het programmaboekje al 
vinden via 

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 

en 
 TIVOLIVREDENBURG.NL

Inschrijving nieuw seizoen
Het programma voor het nieuwe 
seizoen van het AVROTROS 
Vrijdagconcert is gereed. Wij 
verrassen u graag met prachtige 
concerten door de beide jubile-
rende omroepensembles - het 
Radio Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor bestaan 75 
jaar! - en vele andere ensembles.
Op donderdag 23 januari is de 
voorverkoop gestart, u kunt met 
voorrang én korting bestellen.
Wij zien u ook volgend seizoen 
graag weer terug bij het  
 AVROTROS Vrijdagconcert in 
TivoliVredenburg. Dé klassieke 
start van uw weekend. 
Voor uitgebreide informatie en 
bestelformulieren kunt u terecht 
bij de infostand Nieuw Seizoen in 
de foyer. Bestelformulieren kunt u 
ook aanvragen via

 INFO@AVROTROSVRIJDAGCONCERT.NL

Dit concert is te 
volgen via de Wolf-

gang app. Met deze 
app krijgt het publiek in 

de zaal toelichting op Tsjaikovski’s 
Zesde symfonie via de eigen 
smart phone, zodat de concert-
beleving wordt vergroot. De app is 
gratis te downloaden in de App 
Store en Google Store.

 WWW.WOLFGANGAPP.NL

Educatieproject  
Pronkstukken 
Op 14 februari brengen boven-
bouwleerlingen van De Werkplaats 
in Bilthoven om 19.00 uur in Cloud 
Nine hun eigen compositie ten 
gehore. Daarbij laten zij zich  
inspireren door het programma van 
het Vrijdagconcert met Ein  
deutsches Requiem van Brahms. 
Als afsluiting van hun projectweek 
wonen de leerlingen het Vrijdag-
concert in de Grote Zaal bij. De 
presentatie is gratis toegankelijk. 

Educatieproject Pronkstukken 
komt voort uit een samenwerking 
tussen TivoliVredenburg en mid-
delbare scholen in stad en regio 
Utrecht. 

http://www.wolfgangapp.nl
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Grote gevoelens –  
romantische meesterwerken

Een tragische liefde, een eenzame wandelaar en een 
muzikaal testament: de werken van Richard Wagner, 

Gustav Mahler en Pjotr Iljistj Tsjaikovski voeren ons mee 
naar de wereld van de romantiek en grote gevoelens. Wagners 

opera Tristan und Isolde geldt als de ultieme uitdrukking van 
romantische Sehnsucht. En ze staat tegelijkertijd aan het begin van 
een nieuw tijdperk. De opera, die eindigt in een extatische mystieke 
vereniging van het liefdespaar in de dood, luidt de Jugendstil in. 
Dat manifesteert zich niet alleen in de muziek, die gedragen wordt 
door een zich doelloos uitbreidend akkoord (‘Tristanakkoord’) en 
de klassieke tonaliteit op losse schroeven heeft gezet. Het komt 
ook tot uitdrukking in de anti-burgerlijke en vrijere seksuele 
moraal van de handeling. Gustav Mahler verplaatst zich in zijn 
Lieder eines fahrenden Gesellen in de gedachten en dromen van een 
eenzame wandelaar met een gebroken hart. Ten slotte zet Pjotr 
Iljistj Tsjaikovski in zijn ‘pathetische’ Zesde symfonie, zijn laatste 
werk, een streep onder zijn bewogen leven.

Eeuwige liefde – Wagner
Het verhaal van Tristan en Isolde gaat in oorsprong 
terug op (Iers-Britse) Keltische legendes rond koning 
Arthur. Veel middeleeuwse auteurs lieten zich erdoor 
inspireren en hebben het lot van bepaalde persona-
ges, zoals Parcival, Tristan en Isolde, uitgediept. 
Richard Wagners opera volgt Gottfried von Straß-
burgs roman Tristan und Isolde (rond 1200). Hierbij 
in het kort het verhaal. Tristan heeft koning Marke 
heldhaftig verdedigd en raakt gewond. Een tovenares 
en haar dochter Isolde hebben hem verzorgd en 
genezen. Koning Marke vraagt Isolde om haar hand, 

E
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De verhouding hield niet stand, maar er kwam wel 
een opera uit voort.

maar Tristan en Isolde raken door een mysterieuze liefdesdrank 
verliefd op elkaar. Jaloezie, krijgshandelingen, tussendoor scènes van 
een paradijs van de liefde en ten slotte de dood van het paar bepalen 
de handeling van Wagners beroemde muzikale liefdesdrama.
Tijdens het ontstaan van Tristan und Isolde had de toen 43-jarige 
Wagner een affaire met Mathilde Wesendonck, echtgenote van een 
welvarende koopman uit München. In hun Zwitserse liefdesnest, 
een villa van Mathildes echtgenoot in Zürich, schreven ze elkaar 
smachtende brieven, en droomden ze van een door beiden tot 
mythe gestileerde liefde. De verhouding hield niet stand, maar er 
kwam wel een opera uit voort.

Wagners opera uit 1857-1859 bezit alle kenmerken van het 
historisme waarin middeleeuwse en mythologische onderwerpen 
geliefd waren en op romantische wijze werden verwerkt. Toch slaat 
Wagner in zijn opera ook een weg in naar de toekomst. Dat 
betreft niet alleen de handeling waarin de burgerlijke moraal op de 
proef gesteld wordt, maar vooral ook de muzikale vondsten. De 
opera Tristan und Isolde is een voorbereiding op de Jugendstil: de 
dubbelzinnige harmonieën in de muziek van Gustav Mahler, 
Franz Schreker, en de toenemende chromatiek in werken van de 
zogeheten Tweede Weense School, van Arnold Schönberg en 
Alban Berg. Het novum was een akkoord, het ‘Tristanakkoord’ en 
een hieruit voortvloeiende oneindige melodie die onvervuld 
verlangen symboliseren. Ze spelen in de opera vanaf het Vorspiel 
tot en met de Liebestod een dragende rol.
Wagner: “Het is de ‘Wonne’ van het sterven, het niet-meer-zijn. 
Noemen we het de dood ? Of is het de ‘mächtige Wunderwelt’ 
waarin een klimop en een wijnrank elkaar innig omarmen en op 
het graf van Tristan en Isolde iets nieuws naar boven groeit ?”
Biograaf Hans Mayer schreef: “Deze muziek – er is geen ontkomen 
aan. De Liebestod is geen gecamoufleerde tragische oplossing. Het 
lang aangehouden slotakkoord in B-groot betekent niet overgang, 
maar ondergang.”

4
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‘Welt und Traum’ – Mahler
“In vlagen van jeugdherinneringen houdt Mahlers muziek vast aan 
de utopie. Maar hij is zich er niet minder bewust van, dat dit 
geluk verloren is en pas als verloren geluk tot geluk wordt, én 
– dat het nooit zo geweest is. Net als Proust heeft Mahler zijn idee 
gered uit zijn kindertijd.” Aldus de Duitse muziekfilosoof Th. W. 
Adorno in zijn beroemde essay over Gustav Mahler. Mahlers ‘idee’ 
is geworteld in het verleden, de romantiek die de componist tot op 
het laatst als een utopie heeft gekoesterd. Op de drempel van een 
nieuwe tijd kijkt hij nog eenmaal terug. In zijn muziek doemen 
melodieën en marsen op die hij in zijn jeugd heeft gehoord 
– vervreemd en als een illusie. In zijn Lieder eines fahren-
den Gesellen, zijn Wunderhorn- en Rückert-Lieder, en in 
al zijn symfonieën roept Mahler nog eenmaal de 
geest op van een wereld die, zoals hij wel wist, 
een hersenschim is. Mahlers muziek is door-
drongen van het gevoel van verloren geluk, 
van afscheid en dood, en de droom van 
een ideale wereld. Zijn voorliefde voor 
oude sprookjes loopt als een rode draad 
door zijn hele oeuvre heen. Al zijn opus 1,  
Das Klagende Lied, noemde de toen achttienjarige 
Mahler een “sprookje voor soli, koor en orkest”.  
Er volgden zijn (tegenwoordig zoekgeraakte) opera 
Rübezahl, zijn Lieder eines fahrenden Gesellen en de op een 
historisch verhaal berustende muziek bij Joseph Victor von 
Scheffels (1826-1886) Der Trompeter von Säckingen. Liederen 
vormden voor Mahler een belangrijke inspiratiebron. Ze zijn de 
sleutel tot zijn grote orkestwerken waarin hij lied en symfonie tot 
een eenheid heeft smeedde. 

Mahlers muziek is doordrongen van het gevoel van  
verloren geluk, van afscheid en dood, en de droom van 
een ideale wereld. Zijn voorliefde voor oude sprookjes 
loopt als een rode draad door zijn hele oeuvre heen.
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Mahler was drieëntwintig toen hij aan zijn cyclus Lieder eines 
fahrenden Gesellen begon. De teksten zijn deels van Mahler zelf, 
deels zijn ze afkomstig uit Brentano’s gedichtenverzameling ‘Des 
Knaben Wunderhorn.’ In de vier in ‘schlichtem Volkston’ gecom-
poneerde liederen beklaagt Mahler het lot van een verliefde 
jongeman, die zijn ‘Schatz’ aan een ander heeft verloren. De 
‘fahrende Geselle’ is een opvolger van Schuberts ‘wandelaar’ van 
Die Winterreise, een reis die bij Schubert in berouw en afscheid 
eindigt (‘Der Leiermann’). Mahlers cyclus daarentegen vertoont 
aan het slot verzoenende, droomachtige trekken. De door Mahler 
gekozen metafoor van de ‘Lindenbaum‘ doet wederom aan 

Schuberts Winterreise denken, alleen was het bij Schubert 
slechts een tussenstation en niet de eindbestemming van 

de ontwortelde reiziger. Mahler in het laatste lied: ‘Auf 
der Straße steht ein Lindenbaum – da hab’ ich zum 

ersten Mal im Schlaf geruht! – Unter dem Linden-
baum, der hat seine Blüten über mich geschneit 

– da wußt ich nicht, wie das Leben tut – war 
alles, alles wieder gut! – Alles! Alles! Lieb’ 

und Leid! Und Welt und Traum!’

Testament - Tsjaikovski
Waaraan Pjotr Iljitsj Tsjaikovski in zijn 

laatste levensjaar gewerkt heeft is bekend, 
namelijk zijn Zesde symfonie ‘pathétique’. Niet 

bekend is waaraan de componist gestorven is. 
Vermoed wordt de in 1893 in Sint Petersburg heer-

sende cholera. De oorzaak van zijn dood is tot op heden 
omstreden. Tsjaikovski’s leven was vol conflicten. Na een 

ongelukkig huwelijk verkeerde de homoseksuele componist in 
een lange crisis die in 1877 tot een zelfmoordpoging leidde. Al 
met al een spannend levensverhaal dat Klaus Mann, de zoon van 
Thomas Mann en eveneens homoseksueel, in zijn roman Sympho-
nie Pathétique heeft uitgesponnen. Wat betreft zijn muzikale 
carrière steeg Tsjaikovski met opera’s als Jevgenj Onegin en Schop-
pen Vrouw, balletten als Het zwanenmeer, Doornroosje, Notenkraker 
en zijn spraakmakende Eerste pianoconcert tot beroemdste Russi-
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sche componist. Ondanks kritiek in eigen land. Want collega’s als 
Borodin, Rimski-Korsakov en Moesorgski vonden de muziek van 
de vaak elders in Europa vertoevende Tsjaikovski te klassiek en te 
westers. Dat deed evenwel ook in Rusland geen afbreuk aan zijn 
reputatie.
Met zijn dierbare broer Modest voerde Tsjaikovski discussies over 
de bijnaam van de Zesde symfonie: ‘tragique’ of ‘pathétique’? 
Uiteindelijk vond de componist het woord ‘tragisch’ te dramatisch 
klinken en koos voor het meer relativerende ‘pathetisch’. In ieder 
geval kan deze symfonie worden beschouwd als een nostalgische 
terugblik op het leven en is ze Tsjaikovski’s muzikale testament. 
Een zwaarmoedig thema en donkere klanken kenmerken zowel de 
langzame inleiding als de epiloog. Tussendoor komt het tot 
oplevingen, zoals na de langzame introductie en in de volgende 
delen (‘Allegro con grazia’), in het scherzo-achtige ‘Allegro con 
molto vivace’ en in het laatste deel. De finale herinnert met veel 
koper en slagwerk aan een triomfantelijke mars, maar de mineur- 
toonsoort blijft ook hier, net als in de hele symfonie, bepalend. 
Een plechtig blazerskoraal bereidt ons voor op het trieste einde, de 

muziek valt stil. Wat blijft is een gevoel van rouw. 
Het lijkt aannemelijk dat Tsjaikovski zijn dood dichterbij zag 
komen. Volgens zijn broer Modest heeft de componist het er niet 
over gehad, ja, hij zou tijdens de arbeid aan zijn Zesde vaak zelfs 
een optimistische indruk gemaakt hebben. Kort voor zijn dood op 
6 november 1893 leidde Tsjaikovski op 28 oktober nog de  
première in Sint Petersburg. 

Christiane Schima 

Een plechtig blazerskoraal bereidt ons voor op het 
trieste einde, de muziek valt stil. Wat blijft is een  
gevoel van rouw. 
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Gezongen teksten

Gustav Mahler – Lieder eines fahrenden Gesellen 
tekst: uit Des Knaben Wunderhorn, en Gustav Mahler

Wenn mein Schatz Hochzeit 
macht 

Wenn mein Schatz Hochzeit 
macht, 
Fröhliche Hochzeit macht, 
Hab’ ich meinen traurigen Tag! 
Geh’ ich in mein Kämmerlein, 
Dunkles Kämmerlein! 
Weine! Wein’! Um meinen Schatz! 
Um meinen lieben Schatz!
Blümlein blau! Blümlein blau! 
Verdorre nicht, verdorre nicht! 
Vöglein süss! Vöglein süss! 
Du singst auf grüner Heide! 
Ach! Wie ist die Welt so schön! 
Ziküth! Ziküth!
Singet nicht! Blühet nicht! 
Lenz ist ja vorbei! 
Alles Singen ist nun aus! 
Des Abends, wenn ich schlafen geh’, 
Denk ich an mein Leide! 
An mein Leide!

Ging heut’ Morgen übers Feld 

Ging heut’ morgen übers Feld, 
Tau noch auf den Gräsern hing; 
Schprach zu mir der lust’ge Fink: 
“Ei, du! Gelt? 
Guten Morgen! Ei gelt? Du! 

Wird’s nicht eine schöne Welt!? 
Zink! Zink! 
Schön und flink! 
Wie mir doch die Welt gefällt!”
Auch die Glockenblum’ am Feld 
Had mir lustig, guter Ding’ 
Mit den Glöckchen, klinge, kling, 
Klinge, Kling, 
Ihren Morgengruss geschellt: 
Wird’s nicht eine schöne Welt!? 
Kling, Kling, 
Schönes Ding! 
Wie mir doch die Welt gefällt! 
Heia!
Und da fing im Sonnenschein 
Gleich die Welt zu funkeln an; 
Alles Ton und Farbe gewann 
Im Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, Gross und Klein! 
“Guten Tag!” 
Ist’s nicht eine schöne Welt? 
Ei, du! Gelt!? 
“Schöne Welt!” 
Nun fängt auch mein Glück wohl 
an?! 
Nein! Nein! 
Das ich mein’, 
Mir nimmer, nimmer blühen kann!
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Ich hab’ ein glühend Messer 

Ich hab’ ein glühend Messer in 
meiner Brust, 
O weh! O weh! Das schneid’t so 
tief 
in jede Freud’ und jede Lust, 
So tief, so tief! 
Ach, was ist das für ein böser 
Gast! 
Nimmer hält er Ruh’, 
Nimmer hält er Rast, 
Nicht bei Tag, noch bei Nacht, 
wenn ich schlief! 
O weh! O weh!
Wenn ich den Himmel seh’,
Seh’ ich zwei blaue Augen steh’n! 
O weh! O weh!
Wenn ich im gelben Felde geh’, 
Seh’ ich von fern das blonde Haar 
im Winde weh’n! 
O weh! O weh! 
Wenn ich aus dem Traum auffahr’ 
Und höre klingen ihr silbern La-
chen, 
O weh! O weh! 
Ich wollt’, ich läg’ auf der Schwar-
zen Bahr’, 
Könnt’ nimmer, nimmer die Augen 
aufmachen!

Die zwei blauen Augen 

Die zwei blauen Augen von meinem 
Schatz, 
Die haben mich in die weite Welt 
geschickt. 
Da mußt ich Abschied nehmen 
vom allerliebsten Platz! 
O Augen, blau! Warum habt ihr 
mich angeblickt? 
Nun hab ich ewig Leid und Grä-
men!
Ich bin ausgegangen in stiller 
Nacht, 
In stiller Nacht wohl über die 
dunkle Heide. 
Hat mir niemand ade gesagt, ade! 
Mein Gesell war Lieb und Leide!
Auf der Straße steht ein Linden-
baum, 
Da hab ich zum erstenmal im 
Schlaf geruht! 
Unter dem Lindenbaum, der hat 
Seine Blüten über mich geschneit, 
Da wußt ich nicht, wie das Leben 
tut, 
War alles, ach, alles wieder gut! 
Alles! Alles! Lieb und Leid! 
Und Welt und Traum!
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Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegeven zijn ingevuld. Uw gegevens worden  
niet aan derden verstrekt. Ze worden eenmalig gebruikt om u te benaderen over het talentprogramma. 

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek.

E-mailadres



Celliste Ella van Poucke (25) is deelnemer talenttraject van AVROTROS 
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

Zou je de ontwerpster van de advertentie willen vragen 
de kleur aan te passen: wat voorheen pms 158c was, 
wordt nu: pms 7416c”

We werken in het boekje standaard met een kleur, dus 
ik neem aan dat ze ook de kleur in het logo bedoelt (be-
doelde jij volgens mij ook).
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Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegeven zijn ingevuld. Uw gegevens worden  
niet aan derden verstrekt. Ze worden eenmalig gebruikt om u te benaderen over het talentprogramma. 

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek.

E-mailadres



Celliste Ella van Poucke (25) is deelnemer talenttraject van AVROTROS 
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

Zou je de ontwerpster van de advertentie willen vragen 
de kleur aan te passen: wat voorheen pms 158c was, 
wordt nu: pms 7416c”

We werken in het boekje standaard met een kleur, dus 
ik neem aan dat ze ook de kleur in het logo bedoelt (be-
doelde jij volgens mij ook).

Omer Meir Wellber,  
dirigent 
De Israëlische dirigent Omer Meir 
Wellber (1981) is geboren in woestijn-
stad Beër Sjeva. Zijn eerste muzieklessen 
kreeg hij toen hij vijf jaar oud was, op de 
piano en de accordeon. Vier jaar later 
kwamen daar ook compositielessen bij. 
Omer Meir Wellber studeerde in 1999 af 
aan het conservatorium van zijn geboor-
teplaats en ontving in datzelfde jaar een 
muziekbeurs van de America-Israel 
Cultural Foundation, die hij inzette voor 
zijn vervolgstudies compositie en directie 
aan de muziekacademie in Jeruzalem. 
Sinds september 2018 is hij vaste gastdi-
rigent bij de Semperoper in Dresden en 
sinds juli 2019 dirigeert hij ook het BBC 
Philharmonic Orchestra. In januari 2020 
werd hij benoemd tot muziekdirecteur 
van het Teatro Massimo in Palermo. Dit 
seizoen geeft Omer Meir Wellber diverse 

concerten met het Radio Filharmonisch 
Orkest, in Utrecht, Amsterdam en 
Antwerpen. In 2019 debuteerde hij bij 
de BBC Proms en kwam ook zijn eerste 
roman uit Die vier Ohnmachten des 
Chaim Birkner. Het boek vertelt het 
verhaal van Chaim Birkner, een vermoei-
de en gebroken man die door zijn 
dochter wordt gedwongen om het leven 
nog een laatste keer onder ogen te zien. 
Omer Meir Wellber is idealistisch, naast 
zijn werkzaamheden als dirigent zet hij 
zich als Good Will-ambassadeur in voor 
Save a Child’s Heart (een non-profit 
organisatie in Israël), werkt hij mee aan 
educatieve lezingen voor directiestuden-
ten en is hij muzikaal directeur van het 
Raanana Symphonette Orchestra, dat 
muziekeducatieprojecten verzorgt voor 
70.000 kinderen per jaar. Wellbers 
composities worden wereldwijd uitge-
voerd en opgenomen.
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Rafael Fingerlos, bariton
De in Salzburg geboren bariton Rafael 
Fingerlos studeerde in 2013 af met 
onderscheiding aan het conservatorium 
van Wenen. Hij is winnaar van nationale 
en internationale zangwedstrijden. In 
2015 nam hij deel aan het Young Singers- 
project bij de Salzburger Festspiele, waar 
hij in de zomer van 2016 zong in de 
wereldpremière van The Exterminating 
Angel van Thomas Adès. In februari 2016 
debuteerde hij bij de Semperoper in 
Dresden als Papageno en in het najaar 
van 2016 toerde hij met de Nationale 
Reisopera door Nederland als Harlequin 
in Ariadne auf Naxos. Sinds 2016/17 is 
hij ensemble-lid van de Weense 
Staatsopera. Met het gezelschap was hij 
eerst te gast in Tokio, en vervolgens 
maakte hij zijn thuisdebuut als Dr. Falke 
in Die Fledermaus. In 2017 debuteerde 
hij bij de Bregenzer Festspielen als 
Morales in Carmen en in 2018 in Die 
Soldaten van Bernd Alois Zimmermann 
in het Teatro Real in Madrid. In 2017/18 
trad hij als gast op bij de Semperoper 
Dresden, onder meer als Figaro in Il 
barbiere di Siviglia van Rossini. In 
2018/19 zong hij er als Harlequin in een 
nieuwe productie van Ariadne auf Naxos 
onder Christian Thielemann. 
Het speelplan van het lopende seizoen 
van de Weense Staatsopera vermeldt 
optredens van Rafael Fingerlos als 
Papageno, Dr. Falke, als Figaro in Il 
barbiere di Siviglia, als Belcore in L’Elisir 
d’amore van Donizetti, als Der Einäugige 
in Die Frau ohne Schatten van Richard 

Strauss en als Demetrius in een nieuwe 
productie van A Midsummernight’s 
Dream van Britten. Concertoptredens 
had Rafael Fingerlos in november 2019 
met het Symfonie Orkest van Tirol en 
dirigent Kristiina Poska met Mahlers 
Lieder eines fahrenden Gesellen en concer-
taria’s van Mozart. 
Rafael Fingerlos vervangt vanavond 
Christoph Pohl, die wegens ziekte moest 
afzeggen.

Radio Filharmonisch  
Orkest 
Het Radio Filharmonisch Orkest, 
opgericht in 1945, is een onmisbare 
schakel in het Nederlandse muziekleven. 
Behalve het grote symfonische repertoire 
speelt het orkest, meer dan welk ander 
Nederlands symfonieorkest, muziek van 
dit moment. Het betreft vaak premières 
van werk dat in opdracht van de om-
roepseries NTR ZaterdagMatinee en 
AVROTROS Vrijdagconcert wordt 
geschreven. Vernieuwende concertfor-
mats als Pieces of Tomorrow en Out of 
the Blue bereiken een opvallend jong 
publiek. Vrijwel alle concerten worden 
rechtstreeks uitgezonden 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 1 september 2019 
geleid door de Amerikaanse chef-dirigent 
Karina Canellakis. Zij is daarmee de 
eerste vrouwelijke chef-dirigent van een 

RAFAEL FINGERLOS © THERESA PEW
AL
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Nederlands symfonieorkest. Canellakis 
heeft illustere voorgangers als Bernard 
Haitink (beschermheer), Jean Fournet, 
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), 
Jaap van Zweden (honorary chief con-
ductor) en Markus Stenz. In juni 2019 
dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als 
chef, maar hij blijft bij het orkest terug-
keren voor bijzondere projecten als Brett 
Deans opera Hamlet in juni 2020. Het 
Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als Pablo 
Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael 
Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery 

Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin 
en Leopold Stokowski. De Amerikaan 
James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 
2011, tekende bij tot en met seizoen 
2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor het 
Nederlandse muziekleven, in 2017 de 
Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).

 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

Wordt u ook vriend van het Radio 
Filharmonisch Orkest? Zie

 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/

 VRIENDEN-VAN-HET-RFO

RFO ©
 JURJEN STEKELENBURG

RAFAEL FINGERLOS © THERESA PEW
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Klassieke podcast Ennio 
Morricone

Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Kies voor de klassieke 
podcasts van AVROTROS. 

In de nieuwe zesdelige podcast ‘Alle 
wegen leiden naar Morricone’ gaat Radio 
4-presentator Jet Berkhout op zoek naar 
de levende legende Ennio Morricone. 

Ze zoekt fans op, musici die onder 
Morricone speelden, collega-filmcompo-
nisten, critici en Morricone’s zoon. 
Tussen de bedrijven door leert ze  
verwoed Italiaans, om uiteindelijk de 
Maestro zelf - die louter Italiaans praat - 
te kunnen ondervragen. Want dát is haar 
missie.

 Meer info:
 NPORADIO4.NL/PODCASTS/ALLE-

 WEGEN-LEIDEN-NAAR-MORRICONE

5-daagse Bachreis  
met AVROTROS 

Kruip net als Tijl Beckand in de huid 
van de jonge Bach en ga mee met een 
geheel verzorgde muziek- en cultuur-
reis. 

U reist onder deskundige leiding per luxe 
touringcar en verblijft in 4-sterren hotels. 
Geniet van de prachtige steden die Bach 
bezocht op zijn 400-kilometer tellende 
voettocht. Op het programma staan 
stadswandelingen, een lezing, bezoeken 
aan musea en kerken en natuurlijk 
prachtige concerten. 
‘In de sporen van J.S. Bach’, 
woensdag 10 t/m zondag 14 juni 2020, 
€850,- p.p. 
 
Meer info: 

 WWW.AVROTROS.NL/BACHREIS

Meer 
informatie 

over uitzendin-
gen, concerten en 

leden aanbiedingen? 
 www.avrotros.nl/

klassiek

AVROTROS

http://www.AVROTROS.nl/bachreis
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BezettingB

dirigent
naam

Eerste viool
volgt

Naam orkest

1515 1515

BezettingB

Beschermheer
Bernard Haitink
Chef-Dirigent
Karina Canellakis
Honorary Chief 
Conductor
Jaap Van Zweden
Ere-Dirigent
Edo De Waart
Vaste gastdirigent
James Gaffigan
Assistent Dirigent
Frans-Aert Burgh-
graef
Sander Teepen

Eerste viool
Joris van Rijn
Dimiter Tcher-
nookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Pieter Vel
Ruud Wagemakers
Carien de Bakker
Anne van Eck
Janneke van 
Prooijen

Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Yvonne Hamelink
Annemarie van 
Helderen
Esther Kövy
Ingrid van Leeu-
wen
Dana Mihailescu
Alexander van den 
Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Casper Donker
Sabine Poiesz
Altviool
Frank Brakkee
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemarie Konij-
nenburg
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Frank Goossens
Ruben Sanderse
Linda Skride - 
Zondervan
Stanislava Stoeva
Ingerid Waleson

Cello
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Sebastiaan van 
Eck
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uitten-
bogaard
Giorgos Kotsiolis
Contrabas
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Edward Mebius
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Joe Prindl
Fluit
Barbara Deleu
Carla Meijers
Piccolo
Maike Grobbenhaar
Hobo
Aisling Casey
Marjolein Koning
Althobo
Gerard van Andel
Klarinet
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes

Basklarinet
Sergio Hamerslag
Fagot
Hajime Konoe
Birgit Strahl
Desirée van Vliet
Hoorn
Petra Botma
Annelies van 
Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Trompet
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij
Trombone
Victor Belmonte 
Albert
Jose Luna Agudo
Bastrombone
Rommert Groenhof
Tuba
Bernard Beniers
Pauken
Mark Haeldermans
Slagwerk
Hans Zonderop
Esther Doornink
Harp
Ellen Versney

Radio Filharmonisch Orkest



volgende
concerten

vrijdag 14 februari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Emanuel Overbeeke  
19.30 uur 
serie AVROTROS Vocaal

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

Brahms
Ein deutsches Requiem 

vrijdag 21 februari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur

Nachtmusik
Concertgebouw Kamerorkest
Alexei Ogrintchouk hobo, dirigent

Mozart
Eine kleine Nachtmusik
H. Andriessen 
Variaties en fuga op een thema 
van Johann Kuhnau
Mozart 
Concertaria KV 538, versie voor 
hobo en strijkorkest
Schnittke 
Moz-art à la Haydn
Haydn 
Symfonie nr. 45 ‘Abschieds- 
Sinfonie’

16

Programmering
Astrid in ’t Veld
Productie
Manon Tuynman
Marketing & Communicatie
Marco van Es, Ingeborg 
Kanij, Vera Vos, Mary Fan 
Zandkamp
Administratie & financiën
Stichting Omroep Muziek

Presentatie AVROTROS NPO 
Radio 4
Hans van den Boom
Eindredacteur AVROTROS 
NPO Radio4 
Anja van Keulen 
Artistiek leider NTR  
ZaterdagMatinee
Kees Vlaardingerbroek

Directeur Stichting Omroep 
Muziek
Roland Kieft
Programmatoelichting
Christiane Schima
Redactie programmaboek
Clemens Romijn
Grafische verzorging
Dorine Verharen
Eindredactie
Onno Schoonderwoerd

colofon


