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Prokofjev, Haydn, Richard Strauss 
Radio Filharmonisch Orkest 
Vasily Petrenko dirigent 
Daniel Müller-Schott cello

Sergej Prokofjev 1891-1953
Suite uit Balletmuziek ‘De verloren zoon’ 1929 *
Adagio 
Allegro fastoso 
Presto 
Andante assai 
Andante pomposo 

Joseph Haydn 1732-1809
Celloconcert in C Hob. VIIb:1 1765
Moderato
Adagio
Finale: Allegro molto
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Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks 
uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door 
Hans van den Boom.

 WWW.NPORADIO4.NL

Inschrijving nieuw seizoen
Het programma voor een 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 a.s. 
start de voorverkoop en kunt u 
met voorrang én korting bestellen. 
Het programma en alle informatie 
over het bestellen ontvangt u op of 
rond 17 januari per post. Wij zien u 
ook volgend seizoen graag weer 
terug bij het AVROTROS Vrijdag-
concert in TivoliVredenburg. Dé 
klassieke start van uw weekend.

Wolfgang
Dit concert is te volgen via de 
Wolfgang app. Met deze app 
krijgt het publiek in de zaal 
toelichting op Richard Strauss’ 
Also sprach Zarathustra via de 
eigen smartphone, zodat de 
concertbeleving wordt vergroot. 
De app is gratis te downloaden 
in de App Store en Google Store 

 WWW.WOLFGANGAPP.NL

Terugluisteren
Terwijl u in de pauze een drankje 
nuttigt, gaat de live radio-
uitzending van het AVROTROS 
Vrijdagavondconcert gewoon door. 
De luisteraar van NPO Radio 4 
hoort dan bijvoorbeeld een  
gesprek met de dirigent, de  
componist of een solist. 
Wilt u nagenieten of bent u  
benieuwd naar de interviews?  
Luister dan terug (onder  
Uit zending Gemist) op 

 WWW.NPORADIO4.NL/
 AVROTROSVRIJDAGCONCERT

GELUKKIG 
NIEUWJAAR!
Het team van het  

AVRO TROS Vrijdag
concert wenst u 

een gelukkig 
2020!

http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert


Richard Strauss 1864-1949
Also sprach Zarathustra, symfonisch gedicht opus 30 1896
Einleitung
Von den Hinterweltlern 
Von der großen Sehnsucht 
Von den Freuden und Leidenschaften 
Das Grablied 
Von der Wissenschaft 
Der Genesende 
Das Tanzlied 
Nachtwandlerlied 

* De Suite ‘De verloren zoon’ van Prokofjev komt in de plaats van 
 het oorspronkelijk geprogrammeerde Der Zorn Gottes van 
 Sofia Goebaidoelina dat hier zijn Nederlandse première zou 
 beleven, maar dat de componiste niet op tijd kon voltooien. 
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Dit programma wordt deels (Haydn en Strauss) herhaald 
in Het Zondagochtend Concert op zondag 12 januari om 
11.00 uur en is tevens live te horen via Radio4.
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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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Hemel en Aarde 

De kunst van de negentiende eeuw stond in het 
teken van de fascinatie voor heldhaftige mensen, de 

waarheid zoekende individuen die uit het alledaagse 
leven wilden uitbreken. Van Schuberts eenzame wandelaar 

via Wagners Germaanse helden tot en met Mahlers pre
occupatie met de enkeling die het aardse gewoel de rug toekeert. 
In dit beeld past ook Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra – vrij 
naar Nietzsche  uit 1896 dat vandaag op het programma staat. 
Maar na de ontreddering van de Eerste Wereldoorlog wordt de 
kunst nuchterder, brutaler en aardser. In 1928/29 componeert 
Sergej Prokofjev de balletmuziek De verloren zoon (Le fils prodigue 
/ L’enfant prodigue) waarop zijn symfonische suite met dezelfde 
titel teruggaat. Het werk is gebaseerd op de parabel van de ver
loren zoon in het evangelie van Lucas in het Nieuwe Testament. 
Die zoon is bij Prokofjev geen hemelbestormer en wijze zoals 
Zarathustra, maar streeft naar familiaal aards geluk. De roman
tische heldentijd – ze lijkt sinds de jaren tien, twintig van de 
twintigste eeuw voorgoed voorbij te zijn. Als een luchtig inter
mezzo klinkt in dit concert het Celloconcerto in C van de  
componist en hofkapelmeester Joseph Haydn.

Prokofjev en zijn vaderland
“Maar dit is toch een wild beest !” riep de schilder José Sert, toen 
Sergej Prokofjev in 1914 in Sint Petersburg zijn Tweede piano
concert uitvoerde. Het ‘wilde beest’ ontwikkelde zich tussen 1912 
en 1915 tot een centrale figuur van het Russische modernisme. 
Zijn ‘barbaarse’ partituren worden gekenmerkt door onbehouwen 
klanken en een hamerende ritmiek. Net als Stravinsky vertrok 
Prokofjev naar Parijs (19181933) waar hij de vondsten van de 
Europese avantgarde in zich opnam. Hij componeerde opera’s en 
ballet–muziek toegesneden op de smaak van het Parijse publiek. 

D



Daartoe behoort De verloren zoon, geschreven voor Sergej Diaghi
levs befaamde Ballets Russes en voor het eerst uitgevoerd in 1929 
in Monte Carlo. De verloren zoon is ontstaan in een levensfase 
waarin de componist, net als de protagonist in het Bijbelse ver
haal, zelf met de gedachte speelde weer naar zijn Russische vader
land terug te keren. Dat deed hij een paar jaar later dan ook.
In deze derde en laatste levens en scheppingsperiode zou zijn stijl, 
corresponderend met de kunstideologie van het Stalinregime, 
traditioneler worden; ook uit eigen overtuiging. Alhoewel het 
vanwege te modernistische elementen in sommige van zijn werken 
toch nog tot aanvaringen met de dogmatici kwam, kreeg Prokofjev 
in 1953 een grootse begrafenis. Ironie van het lot: de componist 
overleed op dezelfde dag als Stalin.

Het ballet De verloren zoon en  in samengevatte vorm  ook de 
orkestsuite De verloren zoon opus 46b – zijn geïnspireerd door het 
verhaal van de verloren zoon uit het Lukasevangelie (Luk. 15, 
verzen 1132). De evangelist vertelt hoe een zoon bruusk zijn 
ouderlijk huis verlaat en zich in het bruisende leven stort. Hoe hij 

valse vrienden ontmoet, blootgesteld is aan amou
reuze verleidingen en uitgelaten feesten viert. En 
hoe hij uiteindelijk berouwvol in de schoot van zijn 
familie terugkeert. In zijn orkestsuite De verloren 
zoon heeft Prokofjev de tien scènes van de balletver
sie teruggebracht tot vijf delen, er een langzame 
inleiding aan toegevoegd en voorzien van een 
sprankelend slot. In deze symfonische bewerking, 
ontstaan niet lang na het ballet (in 1929), dragen 
de resterende vijf delen anders dan in de balletversie 
nu neutrale klassieke titels. Prokofjev heeft het 
muzikale materiaal aangepast en ingebed in de 
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De verloren zoon is ontstaan in een levensfase waarin 
de componist, net als de protagonist in het Bijbelse 
verhaal, zelf met de gedachte speelde weer naar zijn 
Russische vaderland terug te keren. Dat deed hij een 
paar jaar later dan ook.

SERGEJ PROKOFJEV
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context van een klassieke vorm. Niettemin is het oorspronkelijk in 
dansscènes ondergebrachte verhaal van de ver loren zoon nog goed te 
volgen. Felle dissonante Stravinskiaanse klanken (de uittocht van 
de zoon en zijn dronken schap) staan tegenover lyrische melodieën 
die de liefdes gevoelens en opkomende jeugdherinneringen van de 
protagonist uitdrukken – muzikale tegen polen binnen een 
contrast rijke compositie.

Kapelmeester Haydn 
“Onze Haydn is een zoon van onze ‘zone’ [cultuurgebied, CS]. 
Hij werkt en schrijft zonder heethoofdigheid. De tekens van 
zijn genie: temperament, geest, humor, een vloeiende 
schrijfwijze, liefelijkheid, kracht (…), naïviteit en 
ironie.” Aldus Johann Wolfgang Goethe over Joseph 
Haydn. Inderdaad was Haydn geen ‘heethoofd’ 
zoals Beethoven met wiens muziek de Duitse 
dichter niets kon. Net als Goethe stond Haydn 
in dienst van een adellijke familie, in zijn geval de 
OostenrijksHongaarse vorsten Eszterházy. Paul 
Anton Eszterházy stelde in 1761 een contract op voor 
de musicus – aanvankelijk tot Tweede kapelmeester be
noemd – bestaande uit dertien uitgebreide paragrafen. Daarin 
gaat het niet zozeer om de muzikale plichten van de kapelmees
ter, maar om een minutieuze uitleg van de etiquette aan het hof. 
Haydn had de rang van een lakei, die het paleis door de achter
deur moest betreden en zijn maaltijden aan tafel met het overige 
huispersoneel moest gebruiken. Onder de kunstzinnige en muzi
kale vorst Nikolaus Eszterházy steeg Haydn op tot Eerste kapel
meester. Alhoewel de componist tijdens de dertig jaar van zijn 
betrekkingen met het vorstenhuis de opdrachten en specifieke 
wensen van zijn werk gever moest nakomen – het deed geen 
afbreuk aan zijn inspiratie.
Het Celloconcert in C ontstond in de eerste jaren (17611765) van 
zijn aanstelling aan het hof. Daar de opvolger van Paul Anton, 
vorst Nikolaus, een enthousiast speler van lage strijkinstrumenten 
was (baryton, viola da gamba en violon cello) ligt de aanleiding 
voor dit cello concerto voor de hand. Uitgevoerd werd het echter 
voor het eerst door de eerste cellist van het hoforkest Joseph Franz 
Weigl met wie de componist bevriend was en aan wie hij het 

JOSEPH H
AYDN



opgedragen heeft. Stilistisch vertoont het Cello concert zowel 
kenmerken van de barokke als de klassieke periode. Zo zijn de 
harmonieën nog op de wijze van de basso continuo weergegeven 
door cijfers (generale bas). De charmante afwisseling van soloin
strument en begeleidend kamerorkest (solo’s en tutti) beantwoordt 
aan de destijds gangbare voorstelling van een soloconcert. Van
wege het feit dat de drie delen een sonatevorm vertonen wijst  
Haydns bekoorlijke concert vooruit naar de klassieke tijd. 

Van het donker naar het licht – Strauss
In het tijdperk van de romantiek hield men van zonderlingen en 
helden. Dit geldt ook voor Richard Strauss. Zijn eerste composi
ties getuigen al daarvan, de sinfonische gedichten Macbeth (1886), 
Don Juan (1888), Till Eulenspiegel (1895), Don Quichot (1897) en 
Ein Heldenleben (1898). En dit gaat ook op voor Also sprach 
Zarathustra naar Nietzsche uit 1896.

Strauss was een Beiers, in 1864 in München geboren wonderkind 
en al vroeg succesvol. Niet op de laatste plaats omdat hij het 
klankspectrum en het kleurenpalet van het orkest op tot dan toe 
ongehoorde wijze heeft verrijkt. Een componist die ‘zelfs een 
bierglas kon verklanken’, aldus Strauss eens over zichzelf. En die 
met Elektra en Salome operageschiedenis heeft geschreven.
In Also sprach Zarathustra, Tondichtung frei nach Nietzsche opus 30 
schept de componist, vrij naar Friedrich Nietzsches gelijknamige 
werk, het visionaire beeld van een ‘Übermensch’. Van een kluize
naar en wijze die vanuit het gebergte naar de mensen afdaalt om 
hen zijn boodschap te brengen. En die op het laatst verdwijnt in 
het mystieke rijk van het ‘eeuwige lachen’. Het werk van Nietzsche 
(de naam Zarathustra is ontleend aan de Perzische wijze Zoroaster 
van rond 600 v.Chr.) is geen filosofische verhandeling maar een 
compilatie van tachtig hymnische gezangen met een geheimzinnig 
einde. Door selectie van bepaalde scènes heeft Strauss er een 
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In het tijdperk van de romantiek hield men van  
zonderlingen en helden. Dit geldt ook voor Richard 
Strauss. 
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ontwikkelingsverhaal van gemaakt – van het donker naar het licht. 
Over Strauss’ compositie en de door Strauss uitgekozen delen 
bericht de Franse schrijver Romain Rolland: “Strauss doorloopt de 
ontwikkelingsstadia van een vrije geest om tot “Übermensch” te 
worden. De ondertitels van het werk zijn: Von den Hinterwäld
lern, Von der großen Sehnsucht, Von den Freuden und Leiden
schaften. Grablied, Von der Wissenschaft, Der Genesende, Das 
Tanzlied en Nachtlied. Je ziet daarin een mens die, aanvankelijk 
door het raadsel van de natuur ontsteld, zijn toevlucht zoekt in het 
geloof. (…) Hij verzet zich tegen ascetische regels en stort zich in 
het menselijk gewoel (…) en vindt uiteindelijk bevrijding in het 
lachen ! (…) Dansend neemt Zarathustra afscheid van de wereld 
en stijgt op naar hogere regionen...”
De grandioze opening met imposante koperklanken vormt het 
startsignaal voor een heldhaftig verhaal. Dit voorspel werd door de 
cineast Stanley Kubrick in zijn film 2001 A Space Odyssee uit 
1968 wereldwijd populair. Het begeleidt de eerste episode van de 
film waarin de nog in grotten levende mens geestelijk wakker 
geschud wordt voordat de regisseur hem – bevrijd van de aardse 
zwaartekracht  in het heelal laat zweven. 
Ook al vonden Nietzsches aanhangers Strauss’ samen stelling en de 
strekking van het verhaal toentertijd te oppervlakkig – de muziek 
verblufte en raakt het concert publiek tot op heden.

Christiane Schima

 RICHARD STRAUSS
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Vasily Petrenko, dirigent 
Vasily Petrenko studeerde aan het  
Conservatorium van St. Petersburg en 
nam deel aan masterclasses met Ilya 
Musin, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov 
en EsaPekka Salonen. Na prijzen bij 
diverse directiecompetities in St. Peters
burg en Spanje was hij van 2004 tot 
2007 chefdirigent van het Staatsacademie 
Symfonieorkest van St. Petersburg. Sinds 
2013 is hij chefdirigent van het Filhar
monisch Orkest van Oslo, en daarnaast 
sinds 2009 nog chefdirigent van het 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Ook dirigeert hij als Principal Conductor 
het National Youth Orchestra of Great 
Britain, en als eerste gastdirigent het 
ensemble van het Mikhailovsky Theater 
in St. Petersburg. De afgelopen seizoenen 
stond hij op de bok van vele orkesten in 

Europa, Rusland en de VS. Op het 
gebied van de opera maakte Petrenko in 
2010 zijn debuut bij de Glyndebourne 
Festival Opera (Macbeth) en bij de Opéra 
de Paris (Jevgeni Onegin). En daarop 
volgend dirigeerde hij Schoppenvrouw bij 
de Hamburgse Staatsoper, Boris Go
doenov bij de Nationale Reisopera, La 
bohème en Carmen bij het Mikhailovsky 
Theater en Parsifal bij het Royal Liver
pool Philharmonic Orchestra. Sinds 
2015 is Petrenko chefdirigent van het 
European Union Youth Orchestra en 
sinds 2016 eerste gastdirigent van het 
Academisch Staats orkest van Rusland. In 
2016 maakte hij zijn debuut bij de 
Bayerische Staatsoper met Boris Go
doenov. In maart 2017 dirigeerde Vasily 
Petrenko in het Vrijdagconcert het Radio 
Filharmonisch Orkest in Glazoenovs 
Vioolconcert (soliste Maria Milstein), Le 
poème de l’extase van Skrjabin en de 
Derde symfonie van Rachmaninov.

Daniel Müller-Schott, cello
De Duitse cellist Daniel MüllerSchott 
studeerde bij Walter Nothas, Heinrich 
Schiff en Steven Isserlis. Dankzij onder
steuning van de AnneSophieMutter 
Stiftung kon hij ook lessen volgen bij 
Mstislav Rostropovitsj. Met vijftien jaar 
maakte hij internationaal furore met zijn 
eerste prijs bij het Internationale  
Tsjaikovskiconcours in Moskou. Hij gaf 

VASILY PETRENKO
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concerten met orkesten als The Academy 
of St. Martin in the Fields, het Gewand
hausorchester Leipzig, de Münchner 
Philharmoniker, de radioorkesten van 
Berlijn, München, Frankfurt, Stuttgart, 
Leipzig en Hamburg, het Orchestre de 
Paris, het BBC Philharmonic Orchestra, 
het New York Philharmonic Orchestra, 
en de orkesten van Cleveland, Boston, 
Chicago en San Francisco. Daarbij 
werkte hij samen met dirigenten als 
Christoph Eschenbach, Iván Fischer, 
Alan Gilbert, Bernard Haitink, Dmitrij 
Kitajenko, Sir Neville Marriner, Jun 
Märkl, Gianandrea Noseda, Kurt Masur, 
Sakari Oramo, André Previn, Michael 
Sanderling, JukkaPekka Saraste en 
Krzysztof Urbański. Ook is Daniel 
MüllerSchott regelmatig te gast op 
festivals, zoals in Salzburg, Luzern, 
SchleswigHolstein, Rheingau, Schwet
zingen, MecklenburgVorpommern, bij 
de Heidelberger Frühling en de BBC 
Proms in Londen. Dit seizoen is hij 
‘Museumsolist’ bij de museumvereniging 

11111111

in Frankfurt. Daarnaast vermeldt zijn 
agenda van dit seizoen concerten met 
onder meer het Filharmonisch Orkest 
van Helsinki, het Welsh Opera Orkest, 
de Dresdner Philharmonie, het Seattle 
Symphony Orchestra, het China National 
Centre for the Performing Arts in China, 
het Japans Filharmonisch Orkest en het 
Filharmonisch Orkest van Seoul. Naast 
uitvoeringen van het grote klassiek 
romantische cellorepertoire wijdt Daniel 
MüllerSchott zich aan nieuwe en on
bekende werken. Sir André Previn en Peter 
Ruzicka schreven een celloconcert voor 
hem. Veel van zijn cdopnamen vielen in 
de prijzen. Daniel MüllerSchott bespeelt 
de ‘Ex Shapiro’ Matteo Goffrillercello, 
vervaardigd in Venetië in 1727.

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 Neder
lands 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 concert formats als Pieces 
of Tomorrow en Out of the Blue bereiken 
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitgezon
den op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
Orkest optreedt voor een livepubliek dat 
vele tientallen malen groter is dan een 
concertzaal ooit zou kunnen herbergen.

DANIEL MÜLLER-SCHOTT © UWE ARENDS
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Het orkest wordt sinds 1 september 2019 
geleid door de Amerikaanse chefdirigent 
Karina Canellakis. Zij is daarmee de 
eerste vrouwelijke chefdirigent 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 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 
HerasCasado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
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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 20222023.

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? 
 RADIOFILHARMONISCH-

ORKEST.NL/
VRIENDEN-VAN-

HET-RFO

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.radiofilharmonisch- orkest.nl/ vrienden-van-het-rfo
http://www.radiofilharmonisch- orkest.nl/ vrienden-van-het-rfo
http://www.radiofilharmonisch- orkest.nl/ vrienden-van-het-rfo
http://www.radiofilharmonisch- orkest.nl/ vrienden-van-het-rfo
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5-daagse Bachreis 
met AVRO-TROS

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 4sterren hotels. 
Geniet van de prachtige steden die Bach 
bezocht op zijn 400kilometer 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 

Debuut-cd 
Chimaera Trio  

De nieuwe cd in het talenttraject 
AVROTROS Klassiek presenteert! is 
verschenen. 

Deze keer met het Chimaera Trio be
staande uit: klarinettiste Annemiek de 
Bruin, celliste Irene Kok en pianist 
Laurens de Man. Voor hun debuutalbum 
kozen ze muziek van Fauré, Bruch, 
Mahler en Rota. 

De cd wordt samen met het unieke 
klassieke muziekmagazine exclusief 
toe gestuurd aan leden van AVROTROS 
Klassiek. 

Kennismaken?
 WWW.AVROTROS.NL/KLASSIEK

Meer 
informatie 

over uitzendin-
gen, concerten en 

leden aanbiedingen? 
 www.avrotros.nl/

klassiek

http://www.avrotros.nl/klassiek


Bezetting

Beschermheer
Bernard Haitink
Chef-dirigent
Karina Canellakis
Honorary chief
conductor
Jaap Van Zweden
Ere-dirigent
Edo De Waart
Vaste gastdirigent
James Gaffigan
Assistent dirigent
Sander Teepen

Eerste viool
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov 
Fred Gaasterland
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers
Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Ian van den Berk

Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van 
Helderen
Esther Kövy
Ingrid van Leeuwen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Altviool
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Igor Bobylev
Sabine Duch
Annemijn den 
Herder
Annemarie Konij
nenburg
Erik Krosenbrink
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Wouter Huizinga
Ingerid Waleson
Bernadette Verhagen
Cello
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht

Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Veerle Schutjens
Contrabas
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Fluit
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Carla Meijers
Piccolo
Maike Grobbenhaar
Hobo
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Marjolein Koning
Althobo
Gerard van Andel
Klarinet
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Esklarinet
Diede Brantjes
Basklarinet
Sergio Hamerslag
Fagot
Jos Lammerse

Birgit Strahl
Thomas Dulfer
Contrafagot
Desirée van Vliet
Hoorn
Petra Botma
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Amy Geurtjens
Luc van den Hove
Trompet
Hans van Loenen
Hessel Buma
Juan Peralta Torrecilla
Hans Verheij
Trombone
Herman Nass
Hugo van der 
Wedden
Bastrombone
Rommert Groenhof
Tuba
Bernard Beniers
David Kutz
Pauken
Mark Haeldermans
Slagwerk
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Harp
Ellen Versney
Veronique Serpenti
Orgel
Stephan Kiefer
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volgende
concerten

vrijdag 17 januari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer, 19.30 uur
serie Muzikale meesterwerken

Van Mendelssohn 
tot MacMillan
Nederlands Philharmonisch 
Orkest
Elim Chan dirigent 
Dominique Vleeshouwers slagwerk

Mendelssohn Die Hebriden
MacMillan Tweede slagwerkconcert (eer
der opdrachtwerk AVROTROS  
Vrijdagconcert)
Tsjaikovski Vijfde symfonie

Dominique Vleeshouwers ontvangt op 18 
januari a.s. de Nederlandse Muziekprijs

vrijdag 24 januari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Arthur van Dijk 19.30 uur
serie AVROTROS Klassiek 1

Van Beethoven 
tot Willem Pijper
Nationaal Jeugdorkest
Ed Spanjaard dirigent 
Nino Gvetadze piano

Beethoven Vierde Pianoconcert
Bartók Concert voor orkest
Pijper Derde Symfonie
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Directeur Stichting Omroep 
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Roland Kieft
Programmatoelichting
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