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Vocale meesterwerken
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Elsa Benoit sopraan (Poulenc en Kleppe)
Gabriel Fauré 1845-1924
Pavane opus 50 (orkestversie) 1887
Francis Poulenc 1899-1963
Gloria voor sopraan, koor en orkest 959-1960

1. Gloria in excelsis Deo 2. Laudamus te 3. Domine Deus, Rex coelestis
4. Domine Fili unigenite 5. Domine Deus, Agnus Dei 6. Qui sedes ad dexteram Patris
pauze

Joost Kleppe * 1963
Spirit of Mustafa voor koor en orkest 2019

opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert, met steun van het Fonds Podiumkunsten,
wereldpremière; koorsolist: Joep van Geffen, bariton
1. I Do Not Recognize Myself (1)
2. I Cannot Tell Cup from Wine
3. I Get So Tired of Winter
4. I Do Not Recognize Myself (2)
5. Spirit of Mustafa

Igor Stravinsky 1882-1971
Psalmensymfonie 1930 / revisie 1948

1. Psalm 39: Exaudi orationem meam, Domine
2. Psalm 40: Exspectans exspectavi Dominum
3. Psalm 150: Alleluia, laudate Dominum

de boventiteling wordt verzorgd door Jurjen Stekelenburg
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AVROTROS presenteert!
Pieces Of
André Rieu
Tomorrow Festival
Volgende week is de
tweede editie van
het Pieces of
Tomorrow Festival.

In de derde reeks van
de serie 'Welcome to
my World' krijg je een
inkijkje in de wereldHet evenement waar jong tour van Rieu en het
publiek (en iedereen die
Johann Strauss
zich jong voelt) kennis kan Orkest in o.a. de
maken met klassieke
Verenigde Staten,
muziek. In de grote zaal
Israël en Australië.

van TivoliVredenburg hoor
je het Radio Filharmonisch Tussen de concerten door
Orkest en in de kleine
verkennen de musici de
zaaltjes kun je je uitleven
heilige stad Jeruzalem,
op intiemer repertoire…
kijken ze Hollywood
sterren en vieren ze
Pieces of Tomorrow
Kerstmis op het strand in
zaterdag 16 november 2019, Sydney. Verder zie je ze
19:30 - 03:00,
repeteren voor de spectaTivoliVredenburg
culaire thuisstadconcerten
in Maastricht.
André Rieu: Welcome to
my World is t/m 29
november elke vrijdagavond om 21:25 te zien bij
AVROTROS op NPO 1

Meer informatie
over uitzendingen,
concerten en leden
aanbiedingen?

➜ www . avrotros . nl /
klassiek

Uitzending
en webcast
AVROTROS zendt dit
concert rechtstreeks uit
op NPO Radio 4. Alle
luisteraars kunnen volop
genieten als telefoons,
gehoor apparaten en
horloges geen geluid
maken. Presentatie
vanuit de zaal door Mark
Brouwers. Van dit concert wordt ook een
webcast gemaakt, die is
te volgen via

➜ www . nporadio 4. nl
Uitzending via EBU
De concerten van het
Vrijdagconcert worden
via de European Broadcasting Union geregeld
wereldwijd aangeboden.
Zo wordt dit concert later
uitgezonden in Spanje,
Letland en Duitsland.

Vocale meesterwerken

De koorzang geldt sinds eeuwen als het ultieme uitdrukkings
middel voor de bemiddeling van religieuze en humane bood
schappen. En de menselijke stem – wanneer ze zich bijvoorbeeld
aan het slot van Beethovens Negende symfonie laat horen – spreekt
het meest direct tot het hart. Twee van de koorwerken op het
programma van vandaag zijn gebaseerd op religieuze teksten,
namelijk het Gloria van Francis Poulenc en de Psalmensymfonie van
Igor Stravinsky. Een spirituele achtergrond heeft ook Joost Kleppes
Spirit of Mustafa op verzen van de middeleeuwse Perzische mysticus
Mevlana Rumi. Zijn nieuwe en met oriëntaalse klanken doorspekte
koorwerk is niet op de laatste plaats een bijdrage tot de verbroedering van volkeren en religies, van Oost en West. Dit concert
wordt besloten met Stravinsky’s grandioze Psalmensymfonie. De
Russische componist was geen gelovige – althans niet in confessionele zin - maar de Bijbelse woorden waren een inspiratiebron voor
een van zijn meest indrukwekkende werken.

De koorzang geldt sinds eeuwen als het ultieme
uitdrukkingsmiddel voor de bemiddeling van religieuze
en humane boodschappen. En de menselijke stem
spreekt het meest direct tot het hart
‘Elegant’
Bij Gabriel Fauré kristalliseert zich een typisch Franse stijl uit die
rechtstreeks naar de impressionistische stemmingsbeelden van
Debussy leidt. Fauré beschreef zijn Pavane als “elegant maar niet
zo belangrijk.” Niettemin is dit stuk van een minuut of zes een klein
juweel dat de componist meerdere keren bewerkt heeft. Oorspronkelijk is de Pavane geschreven voor piano solo. Hierop volgde
op verzoek van de Comtesse Elisabeth Greffulhe een orkestrale
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GABRIEL FAURÉ
GESCHILDERD DOOR
JOHN SINGER SARGENT

versie met onzichtbaar koor, een soort melancholiek
chanson d’amour gebaseerd op amoureuze mythologiserende teksten. Daarna kwam een versie voor
orkest die vandaag op het programma staat. En als
laatste een versie voor ballet in opdracht gegeven
door de beroemde in Parijs werkzame Russische
balletmeester Sergej Diaghilev. Fauré’s Pavane is
geïnspireerd door de plechtig-hoofse Spaanse Renaissancedans van dezelfde naam. De middeleeuws-modale harmonieën voeren ons mee naar de élégance
van een voorbij tijdperk.

‘Monnik en straatjongen’
Wanneer men het zeer gevarieerde oeuvre van Francis Poulenc
overziet, stuit men op extreme tegenstellingen. Het omvat zowel
parodiërende modernistische toneelmuziek als geestelijke koorwerken. De componist choqueerde met schrijnende dissonanten
én ontroerde met welluidende melodieën, toonde zich de ene keer
een nuchtere ambachtsman, de andere keer een sentimentele
dweper. Poulenc was een componist met twee gezichten, een
kunstenaar die zich bewoog in het spanningsveld tussen afstandelijke ironie, zakelijkheid en religieuze overgave. In de jaren twintig
had hij zich samen met de andere leden van de zogeheten Groupe
des Six – Honegger, Milhaud, Auric, Durey, Tailleferre – afgekeerd
van de Duitse Romantiek. De Franse kunst moest nuchter en
zakelijk zijn en, zoals schrijver, tekenaar en cineast Jean Cocteau
meende, een zekere amusementswaarde bezitten. Werken als
Poulencs absurdistisch-groteske zangcyclus Le Bestiaire (Apollinaire; 1918/19) en zijn gedurfde ballet Les Biches (1922/23) be
horen tot de belangrijkste voorbeelden van deze esthetiek.

Poulenc was een componist met twee gezichten, een
kunstenaar die zich bewoog in het spanningsveld tussen
afstandelijke ironie, zakelijkheid en religieuze overgave.
In 1936, na de dood van zijn vriend en na een bezoek aan de
bedevaartsplaats Rocamadour, kwam het in Poulencs ontwikkeling
echter tot een ommekeer: de componist bekeerde zich tot het
rooms-katholieke geloof en legde zich voortaan toe op het componeren van uitsluitend geestelijke koormuziek. Hij werd een gelovig

christen. Voor Poulenc betekenden zijn geestelijke composities
een innerlijke doorbraak: “Ik denk dat mijn koormuziek mijn
beste en meest authentieke kant weerspiegelt. Het publiek
zal zien dat ik niet alleen maar de frivole auteur ben van
werken als Les Biches.”
Het Gloria uit 1959 is geschreven ‘ter ere van God’ en
bestaat uit zes delen, en corresponderend met de
teksten wisselend van stemming en kleur. Ondanks
zijn religieuze onderwerp vertoont het werk ook
trekken van het voormalige ‘enfant terrible’, zoals de
Stravinskiaanse blazersakkoorden in het openingsdeel. Daartegenover staan uitgebreide melodische
episoden vergezeld van vaak melancholiek aandoende
oude modale harmonieën. Een sopraan neemt ons af
en toe mee naar bovenaardse sferen, zoals bijvoorbeeld in het derde deel. In het laatste deel keert het
fanfare motief terug, maar nu triomfantelijk. Stilistisch was en bleef Poulenc een zeer veelzijdig componist, hij heeft als een spons eigentijdse en traditionele
idiomen in zich opgezogen. Hij was zoals hij zelf zei een
“moyne et voyou”, een monnik en straatjongen. Daarvan
getuigt ook zijn Gloria.

Spiritueel
“Ik denk zeker dat mijn muziek gepassioneerd is. Alles wat ik maak
komt uit gevoel of geraaktheid voort, dat is voor mij gewoon de
bron.” Aldus Joost Kleppe in een interview. De componist voelt
zich aangetrokken tot de expressieve kracht van de menselijke
stem, vandaar dat de vocale muziek een centrale plaats in zijn
oeuvre inneemt. Tot Kleppes fantasierijke tekstverklankingen
behoort een kleurrijk multi-stilistisch klankpalet. Zijn werken
vertonen elementen van de (modern-) klassieke muziek, de volksen wereldmuziek alsmede de jazz. Ook zijn splinternieuwe koorcompositie Spirit of Mustafa wordt daardoor gekenmerkt. In dit
werk, “een spirituele reis naar Rumi en Shams”, heeft hij zich over
de poëzie van de Perzische Sufi-dichter Mevlana Rumi (1207-1273)
gebogen. In de door de componist gekozen odes (‘ghazals’) geeft
de dichter zich over aan zelfbespiegelingen op zoek naar het pad
van verlichting. De gedichten zijn gewijd aan Shams van Tabriz,
Rumi’s geliefde overleden vriend.
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FRANCIS POULENC

Wat bij Kleppes compositie en tekstkeuze een belangrijke rol heeft
gespeeld was een ontmoeting met een gelovige moslim. De
componist: “Het Midden-Oosten en de Islam – mijn beeld van de
Islam was dat van een nogal intolerant, aan banden leggend
geloof. Totdat ik vorig jaar een Requiem-deel mocht maken voor
Hoessein, een Marokkaanse vader die o.a. zijn dochter en jongste
zoon verloor aan IS in Syrië. Zijn verhaal is hartbrekend. Hoessein
zei me: ‘Mijn Islam is liefdevol en vergevingsgezind’.”

“Ik ben noch een Christen, noch een jood, wijze magiër of
moslim, ik ben noch uit Oost noch West, mijn plek kent
geen plek, mijn spoor geen spoor...” schrijft Rumi.

JOOST KLEPPE

Spirit of Mustafa beschrijft in vijf delen de ontwikkeling die Rumi
doormaakt nadat zijn geliefde leermeester Shams hem is ontvallen.
Het door een krachtige introductie ingeleide eerste deel beschouwt de componist als ‘een soort credo’: “Ik ben noch een
Christen, noch een jood, wijze magiër of moslim, ik ben noch uit
Oost noch West, mijn plek kent geen plek, mijn spoor geen
spoor...” schrijft Rumi. Kleppe: “Dit is een oproep om strijd tussen
de religies, die miljarden doden heeft gekost, te staken. Alle
religies zoeken eigenlijk naar hetzelfde!” Er volgt een swingend
deel, dat door oosterse klanken en de jazz is beïnvloed. Deel III
wordt ingeleid door een baritonsolo en wordt overheerst door de
mannenstemmen, het ontwikkelt zich tot een aan de oude muziek
refererende ‘klaagzang’ (Kleppe). Deel IV met een coda voor
vrouwenstemmen herinnert aan de geboorte van de mens en aan
het besef dat je door pijn heen moet groeien. Dit deel is bovendien
een recapitulatie van het openingsdeel met zijn universele boodschap (“Ik ben noch een christen...”). In het laatste deel ‘Spirit of
Mustafa’ (van dit gedicht is de titel van het gehele werk afgeleid)
verheft een sopraan haar stem. “Hier ontdekt Rumi”, aldus Kleppe,
“dat de verlossing van zijn verdriet bij hemzelf ligt.” De componist
omschrijft dit slotdeel als een “geluksdroom, maar heel fragiel,
onwerkelijk”. Kleppe: “De instrumentatie met vibrafoon, strijkersflageoletten en de soli voor de houtblazers suggereren oosterse
mystieke muziek. In de compositie koos ik ervoor, ook muzikaal,
om geheel in de geest van Rumi over grenzen te gaan.”

Ritueel
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Igor Stravinsky’s voorliefde voor oud-volkse rituelen, archaïsche
klanken en opzwepende ritmen hebben de Russische componist
beroemd gemaakt. Dat geldt voor zijn chef-d’oeuvre Le sacre du
printemps (1910-14) waarin hij een heidense offerceremonie heeft
verklankt en voor zijn ballet Les Noces (1914-23) met een volks
huwelijksritueel, en het gaat ook op voor zijn Psalmensymfonie. Het
heeft er alle schijn van dat Stravinsky zijn meest oorspronkelijke
muzikale vondsten onder meer te danken heeft aan de voorstelling
van muziek als rituele kracht. Zonder werkelijk
religieus te zijn heeft Stravinsky zich meer
malen in zijn leven laten inspireren door
geestelijke onderwerpen. Alhoewel zijn
Psalmensymfonie gebaseerd is op drie oudtestamentische psalmen ging het de componist om een universele boodschap. Immers,
de psalmen beperken zich “sinds 2000 jaar
niet meer tot de synagoge” (Stravinsky), maar
zijn in verschillende geloofstradities liturgisch
gemeengoed geworden: in de joodse, de
rooms-katholieke, protestantse en de
oosters-orthodoxe kerk. Wanneer je bedenkt
dat Stravinsky de zoon was van een Poolse
rooms-katholieke vader en een Oekraïense
russisch-orthodoxe moeder wordt de vrije
omgang van de componist met religieuze
geloofsrichtingen des te meer begrijpelijk.
In de in 1930 ontstane Psalmensymfonie heeft Stravinsky zijn
vocaal-instrumentale klankpalet verder uitgebreid. Men hoort
folkloristische klanken die aan Les Noces – een boerenbruiloft –
doen denken, middeleeuws-gregoriaanse en uit de russisch-orthodoxe liturgie afkomstige klanken. In de Psalmensymfonie komt
daarbij een complexe, door Bach beïnvloede fugatechniek (in het
tweede deel). Aan de hand van psalm 38, 39 en 150 waarin hij de
tekst van de oudste Latijnse vertaling, de Vulgata, volgt, beschrijft
de componist verschillende gevoels- en ontwikkelingsstadia van de
mens op zijn zoektocht naar God.
Het werk begint met een vertwijfeld ‘Exaudi orationem meam,
Domine’ (Verhoor mijn gebed, o Heer), gevolgd door een hoopvol

IGOR STRAVINSKY
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‘Expectans expectavi Dominum’ (Vurig verwachtte ik de Heer) en
eindigt met een jubelzang ‘Alleluia, laudate Dominum’ (Halleluja,
looft de Heer). De gezangen hebben het karakter van rituele
bezweringen. Dit manifesteert zich evenzeer in hymnisch-koraalachtige passages als in hypnotiserende ritmische trommel- en
paukenslagen in het orkest. In de bezetting ziet Stravinsky af van
de wekere klanken van strijkinstrumenten ten gunste van de harde
timbres van de hout- en koperblazers. Hoewel in het laatste deel
ook lyrische episoden voorkomen, is de Psalmensymfonie een werk
van de antiromanticus Stravinsky, energiek en krachtig in zijn
betoog.
Het werk is opgedragen aan het Boston Symphony Orchestra ter
gelegenheid van zijn vijftigjarige bestaan. De koorsymfonie beleefde in december 1930 een dubbele première: eerst in Brussel
onder leiding van Ernest Ansermet en kort daarna in Boston met
op de bok de eigenlijke opdrachtgever van het werk, Serge Koussevitzky.
Christiane Schima

Francis Poulenc – Gloria

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus
Dominus.
Tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Eer aan God in den hoge en vrede op
aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de
Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen
de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus
Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader.
Amen.

gezongen teksten

Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus
Te. Glorificamus Te.
Gratias agimus Tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
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Joost Kleppe – Spirit of Mustafa
tekst: Mevlana Rumi (1207-1273)

1. I Do Not Recognize Myself (1)) I spoke in error; it is not surprising to
tekst: fragment uit Ghazal 31
vertaling: Reynold Alleyne Nicholson
What is to be done, believers? For I do
not recognize myself.
I am neither Christian, nor Jew, nor
Magian, nor Moslem.
I am not of the East, nor of the West, nor
of the land, nor of the sea
My place is the Placeless, my trace is the
Traceless;
‘Tis neither body nor soul, for I belong to
the soul of the Beloved.
یزیربت سمش قشع ز، یزیخبش و یرادیب ز
Ze’eshqe shamse tabrizi, ze bidaariio
shabkhizi

2. I Can Not Tell Cup From Wine
tekst: Gazhal 274
vertaling: Arthur John Arberry (University
Press of Chicago)
Again I am raging. I am in such a state by
your soul
that every bond you bind, I break, by your
soul.
I am like heaven, like the moon, like a
candle by your glow;
I am all reason, all love, all soul, by your
soul.
My joy is of your doing, my hangover of
your thorn;
whatever side you turn your face, I turn
mine, by your soul.

speak in error in this state,
for this moment I cannot tell cup from
wine, by your soul.
I am that madman in bonds who binds the
d ıvs;
I, the madman, am a Solomon with the
dıvs, by your soul.
Whatever form other than love raises up
its head from my heart,
forthwith I drive it out of the court of my
heart, by your soul.
Come, you who have departed, for the
thing that departs comes back;
neither you are that, by my soul, nor I am
that, by your soul.
Disbeliever, do not conceal disbelief in
your soul,
for I will recite the secret of your destiny,
by your soul.
_ _
Out of love of Shams-i Tabr ız ı, through
wakefulness or night-rising,
like a spinning mote I am distraught, by
your soul.

3. I Get So Tired of Winter
tekst: Gazhal 123
vertaling: Coleman Barks
My worst habit is I get so tired of winter
I become a torture to those I’m with.
If you are not here, nothing grows.
I lack clarity. My words
tangle and knot up.

How to cure bad water? Send it back to
the river.
How to cure bad habits? Send me back to
you.
When water gets caught in habitual
whirlpools,
dig a way out through the bottom
to the ocean.
There is a secret medicine
given only to those who hurt so hard
they can’t hope.
The hopers would feel slighted if they
knew.
Look as long as you can at the friend you
love,
no matter whether that friend is moving
away from you
or coming back toward you.

4. I Do Not Recognize Myself (2)
What is to be done, believers? For I do
not recognize myself.
I am neither Christian, nor Jew, nor
Magian, nor Moslem.
I am not of the East, nor of the West, nor
of the land, nor of the sea
My place is the Placeless, my trace is the
Traceless;
‘Tis neither body nor soul, for I belong to
the soul of the Beloved.
The midwife knows that when there is no
pain,
the way for the child cannot be opened
and the mother cannot give birth.

5. Spirit of Mustafa
tekst: Gazhal 3
vertaling: Arthur John Arberry (University
Press of Chicago)
Today I beheld the beloved, that ornament
of every affair;
he went off departing to heaven like the
spirit of Mustafa.
The sun is put to shame by his countenance,
heaven’s sphere is as confused as the
heart;
through his glow, water and clay are more
resplendent than fire.
I said, “Show me the ladder, that I may
mount up to heaven.”
He said, “Your head is the ladder; bring
your head down under your feet.”
When you place your feet on your head,
you will place your feet on the head of
the stars;
when you cleave through the air, set your
foot on the air, so, and come!
A hundred ways to heaven’s air become
manifest to you;
you go flying up to heaven every dawning
like a prayer.
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Igor Stravinsky – Psalmensymfonie
Psalm 38, verzen 13 en 14
Exaudi orationem meam, Domine, et
deprecationem meam. Auribus percipe
lacrimas meas. Ne sileas, ne sileas.
Quoniam advena ego sum apud te et
peregrinus, sicut omnes patres mei.
Remitte mihi, prius quam abeam et
amplius non ero.

Hoor mijn gebed, heer, luister naar mijn
roep om hulp, blijf niet doof voor mijn
geweeklaag, want ik ben een vreemdeling bij U een gast zoals mijn vaderen
waren.
God, laat mij met rust en geef me wat
vreugde voor ik doodga en niet meer
besta.

II Psalm 39, verzen 1 tot 5

Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht
en hij boog zich naar mij toe,
hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij
trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf
mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de Heer.

Expectans expectavi Dominum, et
intendit mihi. Et exaudivit preces meas;
et exaudit me de lacu miseriae, et de luto
faecis.
Et statuit super petram pedes meos: et
direxit gressus meos. Et immisit in os
meum canticum novum, carmen Deo
nostro.
Videbunt multi, videbunt et timebunt: et
sperabunt in Domino.

III Psalm 150
Alleluia. Laudate Dominum in sanctis Ejus.
Laudate Eum in firmamento virtutis Ejus.
Laudate Dominum.
Laudate Eum in virtutibus Ejus. Laudate
Eum secundum multitudinem magnitudinis Ejus.
Laudate Eum in sono tubae.
Laudate Eum in timpano
et choro,
Laudate Eum in cordis et organo; Laudate
Eum in cymbalis benesonantibus.
Laudate Eum in cymbalis jubilationibus.
Laudate Eum, omnis spiritus laudet
Dominum. Alleluia.

Alleluja. Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
Loof God.
Loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.

Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.
Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de Heer.
Alleluja.

Peter Dijkstra is sinds 1 september 2018
eerste gastdirigent van het Groot
Omroepkoor. Hij is voor een periode van
vier seizoenen ca. vijf weken per jaar bij
het koor werkzaam en dirigeert zowel a
cappella- als symfonisch-vocale werken in
onder meer het AVROTROS Vrijdag
concert en de NTR ZaterdagMatinee. Ook
neemt hij de instudering van grote
werken voor zijn rekening naast het
adviseren op vocaal artistiek terrein.
Peter Dijkstra werkt in deze rol samen
met koorleider Klaas Stok, die als koor
leider in eerste lijn verantwoordelijk blijft
voor de klankkwaliteit en ontwikkeling
van het koor. Peter Dijkstra studeerde
aan de conservatoria van Den Haag,
Keulen en Stockholm en was van 2005 tot
2016 chef-dirigent van het Chor des
Bayerischen Rundfunks in München.
Daarnaast was hij in de jaren 2007-2018
chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor.
Peter Dijkstra wordt als gastdirigent
veelvuldig gevraagd door alle gerenommeerde koren en orkesten ter wereld en
zijn cd’s zijn meervoudig bekroond.
Daarnaast is Peter Dijkstra werkzaam als
professor aan de Hochschule für Musik in
Keulen. Peter Dijkstra startte zijn profes-

X

Elsa Benoit, sopraan
De Franse sopraan Elsa Benoit begon
vorig seizoen met haar debuut in het
Theater Basel als Debussy’s Mélisande.
Sinds zij vanaf 2016 deel uitmaakt van
het ensemble van de Bayerische Staatsoper zong zij daar rollen als Inès in
Donizetti’s La favorite, Azema in Rossini’s
Semiramide, herder in Tannhäuser en
Papagena in Die Zauberflöte, Humper
dincks Gretel en Oscar in Un ballo in
maschera. Zij soleerde bovendien bij
Ensemble Modern, in het Stadttheater
Klagenfurt (o.a. Micaëla in Carmen), de
Opéra de Lille en in Reims in de titelrol in
Marta van de Oostenrijkse componist
Wolfgang Mitterer. In de NTR ZaterdagMatinee zong zij de rollen van Sara en
Angiolo in Il sacrifizio di Abramo van
Camilla de Rossi. Elsa Benoit studeerde
zang, piano en musicologie, zong bij het
Operakoor van Rennes en Angers-Nantes

SASKIA GRONEBERG

ASTRID ACKERMANN

PETER DIJKSTRA
X

sionele carrière als assistent-dirigent van
het Groot Omroepkoor en keerde sindsdien regelmatig terug. Peter Dijkstra
vervult zijn werk als eerste gastdirigent
bij het Groot Omroepkoor naast zijn rol
als chef-dirigent van het Nederlands
Kamerkoor.

ELSA BENOIT
X
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uitvoerenden

Peter Dijkstra, dirigent
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en studeerde vervolgens aan het Conservatorium van Amsterdam. Van 2011-2013
maakte zij deel uit van de Dutch National
Opera Academy. Op 21 december 2018
zong zij in het AVROTROS Vrijdagconcert
in Haydns Die Schöpfung met het Radio
Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor onder leiding van Leonardo García
Alarcón.

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, op
gericht 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 omroep
series NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdagconcert wordt geschreven.
Vernieuwende concertformats als Pieces
of Tomorrow en Out of the Blue bereiken
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle
concerten worden rechtstreeks uit
gezonden 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
Nederlands symfonieorkest. Canellakis
heeft illustere voorgangers als Bernard
Haitink (beschermheer), Jean Fournet,
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent),
Jaap van Zweden (honorary chief conductor) en Markus Stenz. In juni 2019

dirigeerde Stenz zijn laatste concerten
als chef, maar hij blijft bij het orkest
terugkeren 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

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 koor een niet weg te denken
factor in het grote koor-symfonische
repertoire in ons land. Het zingt niet
alleen de koorpartijen in de opera’s,
oratoria en cantates in de concertseries
van de Nederlandse Publieke Omroep,
het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR

ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend
Concert. Het brengt ook a cappellaconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw en in TivoliVredenburg en de
Jacobikerk in Utrecht. In de omroepseries
zingt het Groot Omroepkoor dikwijls
hedendaags werk. Niet zelden betreft
het opdrachtwerken van Nederlandse
componisten zoals Wagemans, Wagenaar,
Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky,
Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam
en premières van werk van hedendaagse
buitenlandse componisten, onder wie
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, Adams,
Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ twintigsteeeuwse componisten als Stravinsky,
Boulez, Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti
en Messiaen. Jaarlijks organiseren de
leden van het Groot Omroepkoor het
Groot Meezingconcert, waarbij samen
met het Radio Filharmonisch Orkest en
1200 amateurzangers het grote koor
repertoire gezongen wordt.
Op de palmares staan vele opera’s en
koorwerken uit de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. Uiteraard
wordt daarbij samengewerkt met de
beste orkesten. In de omroepseries is dat

doorgaans het Radio Filharmonisch
Orkest. Ook met Het Koninklijk Concertgebouworkest bestaat een lange en zeer
gewaardeerde samenwerking. De eerste
officiële chef-dirigent van het Groot
Omroepkoor was Kenneth Montgomery.
Na hem waren respectievelijk Robin
Gritton, Martin Wright, Simon Halsey,
Celso Antunes en Gijs Leenaars chefdirigent. Op 1 maart 2015 trad Klaas Stok
aan als koorleider; die functie zal hij tot
het einde van dit seizoen bekleden. De
Engelsman Benjamin Goodson, al meermalen te gast, leidt het Groot Omroepkoor vanaf september 2020 als chefdirigent. Michael Gläser is vaste
gastdirigent sinds september 2010, Peter
Dijkstra is sinds september 2018 eerste
gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot
Omroepkoor – samen met het Radio
Filharmonisch Orkest – de Concert
gebouw Prijs vanwege de belangrijke
bijdrage van het koor aan het artistieke
profiel van de Amsterdamse concertzaal.

➜

GROOTOMROEPKOOR.NL

Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:

➜

VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL
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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:

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.

GUIDO PIJPER

Postcode + plaats:

EERSTE VIOOL
Elisabeth Perry
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Theo Ploeger
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers
TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Frits Wagenvoorde
Rossitza Ovtcharova
Lena ter Schegget

ALTVIOOL
Richard Wolfe
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner

KLARINET
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek

CELLO
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Maaike Peters

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

CONTRABAS
Rien Wisse
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
FLUIT
Barbara Deleu
Carla Meijers
Janneke Groesz
Ilonka Kolthof
PICCOLO
Maike Grobbenhaar
HOBO
Aisling Casey
Hans Wolters
Marjolein Koning
Yvonne Wolters
ALTHOBO
Gerard van Andel

BASKLARINET
Sergio Hamerslag
FAGOT
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

HOORN
Petra Botma
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Margreet Mulder
TROMPET
Hessel Buma
Juan Peralta Torrecilla
Raymond Rook
Hans Verheij
Mechtild Drop
TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
BASTROMBONE
Samuel Nolan
TUBA
Arjan Stroop
PAUKEN
Mark Haeldermans
SLAGWERK
Hans Zonderop
Esther Doornink
HARP
Marianne Smit
PIANO
Stephan Kiefer
Celia Garcia - Garcia
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Radio Filharmonisch Orkest

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 Burghgraef
Sander Teepen

Groot Omroepkoor
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KOORLEIDER
Klaas Stok
EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra
VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser
SOPRANEN
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Selma Harkink
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Tanja Obalski
Yun Park
Elizabeth Poz
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Nicoline Bovens
Candice Carmalt
Marleene Goldstein
Eline Harbers
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Chantal Nysingh
Anjolet Rotteveel
Anneloes Volmer
Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Emilio Aguilar Balbuena
Ambrož Bajec-Lapajne
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Kevin Doss
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
John Vredeveldt
Andrew Neil Walters

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Mitchell Sandler
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Jan van Zelm
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HET GROOT OMROEPKOOR OP 21 OKTOBER 2017 IN DE JACOBIKERK O.L.V. KLAAS STOK

volgende concert
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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

colofon

vrijdag 22 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks, 19.30 uur

programmering

Astrid in ’t Veld
productie

ROctet speelt Bach,
Mendelssohn en
Sjostakovitsj
ROctet, strijkers uit het Radio
Filharmonisch Orkest
Bach Selectie uit de Kunst der Fuge,
BWV 1080
Micháns Divertimento for eight strings
'Variations on a Tamil Lyric'
Mendelssohn Octet in Es opus 20
Sjostakovitsj Twee stukken voor strijk
octet

presentatie avrotros npo

directeur stichting omroep

radio

muziek

4
Mark Brouwers

Manon Tuynman, Jeroen van eindredacteur avrotros npo
radio 4
Dijk (RFO) en Rogier van
Anja van Keulen
Gulick (GOK), René
artistiek leider ntr zaterdag Meulenberg (GOK)
marketing & communicatie
matinee
Marco van Es, Ingeborg
Kees Vlaardingerbroek
manager radio filharmonisch
Kanij, Vera Vos, Mary Fan
orkest en groot omroepkoor
Zandkamp
administratie & financiën
Wouter den Hond
Stichting Omroep Muziek

Roland Kieft
programmatoelichting

Christiane Schima

redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd

