
zaterdag (!) 12 oktober 2019 
inleiding Thea Derks, 19.40 uur (!)
 

Adams, Reich en Wantenaar
Rotterdams Philharmonisch Orkest

André de Ridder dirigent 
Leila Josefowicz viool 

Mathilde Wantenaar *1993
Prélude à une nuit américaine 2019
(wereldpremière 11 oktober 2019 de Doelen Rotterdam)

John Adams *1947
Concert voor viool en orkest nr. 1 1993
Quarter-note = 78
Chaconne: Body through which the dream flows
Toccare

pauze

John Adams 
The Chairman Dances. Foxtrot for Orchestra 1985

Steve Reich * 1936
Music for Ensemble and Orchestra 2018
(Nederlandse première)
Sixteenths
Eights
Quarters
Eights
Sixteenths

 Dit concert wordt op Radio4 uitgezonden op 25 oktober a.s. om 20.00 uur
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Hoor meer bij AVROTROS
AVROTROS presenteert! 

Tijl in het voetspoor van Bach 

Heb je het al gezien? Tijl Beckand 
is terug! 4 weken lang neemt hij 
ons mee op reis in het tv- 
programma 'Tijl in het voetspoor 
van Bach'. Hij wandelt dwars 
door Duitsland. Op zoek naar het 
wonderlijke verhaal achter de 
400 kilometer-tellende voettocht 
die componist Bach in 1709 
aflegde. 

Johann Sebastian Bach was 20 jaar oud 
toen hij bij zijn werkgever, de Neue 
Kirche in Arnstadt, vier weken vrij vroeg. 
Zijn missie? Componist en organist 
Dietrich Buxtehude, zijn allergrootste 
idool, een keertje live horen spelen. 
Buxtehude werkte op dat moment in de 
Noord-Duitse plaats Lübeck, zo'n 400 
kilometer ten noorden van Arnstadt. 
Bach trok zijn wandelschoenen aan en 
ging op weg… 

Tijl in het voetspoor van Bach is te zien 
op dinsdag van 8 t/m 29 oktober, 21.10 uur, 
bij AVROTROS op NPO 2 

 Maestro    

Leren dirigeren in 8 weken... 
8 bekende Nederlanders strijden 
om de gouden baton in het vijfde 
seizoen van Maestro. 

Dit seizoen zijn dat: rapper Lange Frans, 
cabaretier Stefano Keizers, actrice 
Monic Hendrickx, presentatrice Natasja 
Froger, cabaretier Jörgen Raymann, 
actrice en presentatrice Tatum Dagelet, 
singer-songwriter Lucas Hamming en 
presentatrice Ria Bremer. Vast onder-
deel in de grote finale, die live wordt 
uitgezonden vanuit de Philharmonie in 
Haarlem, is het dirigeren van de symfo-
nie der symfonieën: Beethovens 'Vijfde'. 

Dit seizoen is direct na de uitzending de 
Maestro AfterTalk te zien op NPO 2 Extra 
en online. Hierin neemt NPO Radio 4-dj 
Jet Berkhout samen met presentator 
Frits Sissing een kijkje achter de schermen. 

Maestro is te zien vanaf zondagavond 27 
oktober, 20:25 uur, bij AVROTROS op NPO 1

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



3Minimalisme en melodie

Het Amerikaanse minimalisme. Wat ooit begon als een verkenning 
van louter puls en verschuivende klankblokken, heeft zich in de 
loop der decennia ontwikkeld tot een rijke taal waarin niet alleen 
invloeden van Afrikaanse en Indiase muziekpraktijk terug te vinden 
zijn, maar waarin ook de bij aanvang zo verfoeide Westerse muziek-
geschiedenis zijn plek weer heeft gevonden. Zowel Steve Reich als 
John Adams herontdekte de waarde van de melodie en de kracht 
van het grote gebaar van de romantische componisten als Wagner, 
Mahler en consorten. Het leidde na even swingende als hypnotise-
rende pulscomposities tot rijke partituren waarin de stuwende 
kracht van het vroege minimalisme samenkomt met de poëzie van 
de melodie. De jonge Nederlandse componiste Mathilde Wantenaar 
bezag het allemaal van afstand en schiep deels geïnspireerd door 
de werken van Reich en Adams een geheel eigen wereld waarin het 
minimalisme weliswaar ver te zoeken is, maar waarin de stuwende 
kracht van het muzikale verhaal en de verbeelding van de melodie 
minstens zo’n grote rol spelen. 

Wantenaar Prélude à une nuit américaine
Prélude à une nuit américaine. Het klinkt al als een verhaal. “De titel 
is de eerste noot van je compositie”, zei een vriend van componiste 
Mathilde Wantenaar ooit. En daar zit wat in. Alleen… Wantenaar 
vindt het een ‘ramp’ om titels te verzinnen en doet dat doorgaans 
achteraf en associatief. “Het stuk heeft een nachtelijke sfeer, maar 
ook het grote romantische gebaar in zich en bovendien iets dans-

Zowel Steve Reich als John Adams herontdekte de  
waarde van de melodie en de kracht van het grote  
gebaar van de romantische componisten als Wagner, 
Mahler en consorten.



4 achtigs.” Bovendien is er volgens Wantenaar “wel iets Amerikaans 
ingeslopen in bepaalde harmonische en ritmische stukjes. Ik wilde 
er niet per se iets Amerikaans in stoppen, maar als ik weet wat het 
programma is dat mijn werk omlijst, maak ik altijd een playlist met 
dat soort muziek om in de sfeer te komen.”
Nu heeft Wantenaar absoluut geen werk geschreven dat raakt aan 
het minimalisme. Daarvoor is ze teveel een kleurrijk verhalenver-
teller in noten. En teveel een componiste die op alle mogelijke 
manieren haar band met het verleden aan het onderzoeken is. 
Hoewel de titel van de in opdracht van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest geschreven Prélude à une nuit américaine iets 
Amerikaans doet vermoeden, is het vertrekpunt vooral Wantenaar 
zelf. In 2015 droeg ze een kort stukje bij aan een componisten-
happening ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het 
Muziekgebouw aan het IJ. Het verborgene, uitgevoerd door  
Amsterdam Sinfonietta en Cappella Amsterdam met de harp en de 
vibrafoon in de hoofdrol, bleef haar bij als een stukje waar meer in 
zat. “Het begint heel ijl, wordt groter, groeit naar een romantisch 

gebaar en een grote climax. Bovendien had de harmonie 
iets aangenaam wringends. Het begint diatonisch en 
wordt vervolgens veel chromatischer. Het stuk krijgt dan 
iets deinends, swingends, wil ergens naar toe.”
Dat kleine stukje werd het raamwerk voor haar Prélude 
voor het Rotterdams Philharmonisch orkest. Ze schreef 
een nieuwe inleiding “om in de sfeer te komen” en dan 
verschijnt het eerdere materiaal dat van diatoniek 
overgaat in de chromatische wereld. Na twee climaxen 
waarbij Wantenaar inderdaad het grote romantische 
gebaar niet schuwt – “als je voor een groot orkest mag 
schrijven, moet je het gebruiken ook” – opent het werk 
zich in “een grote warme gouden zee van klank”. Uitein-
delijk blijft na een feestelijk einde alleen de harp over als 
een resonantie van wat was.

MATHILDE WANTENAAR

Hoewel de titel van de in opdracht van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest geschreven Prélude à une nuit 
américaine iets Amerikaans doet vermoeden, is het
vertrekpunt vooral Wantenaar zelf. 

Mathilde 
Wantenaar 
sprak met 
Thea Derks

Lees het 
interview hier:
https://cultu-
reelpersbureau.
nl/2019/10/

https://cultureelpersbureau.nl/2019/10/
https://cultureelpersbureau.nl/2019/10/
https://cultureelpersbureau.nl/2019/10/
https://cultureelpersbureau.nl/2019/10/
https://cultureelpersbureau.nl/2019/10/


5John Adams Vioolconcert nr. 1, The Chairman Dances
In feite is John Adams de componist die het schisma in de Ameri-
kaanse muziek heeft opgelost. Sinds de jaren zestig bestond de 
Amerikaanse kunstmuziek enerzijds uit de wilde repetitieve experi-
menten van componisten als Philip Glass en Steve Reich en ander-
zijds uit de highbrow academische benadering geworteld in de 
twaalftoonsmuziek en het serialisme van een componist als Milton 
Babbitt. Adams bracht de wereld van Schönberg en de repetitieve 
patronen van Reich en consorten samen en wist ze bovendien te 
versmelten met echo’s van Mahler, Rachmaninov, Sibelius en de 
negentiende-eeuwse romantische esthetiek. 
Met partituren als Grand Pianola Music (1982), 
Harmonielehre (1984), en de opera’s Nixon in 
China (1985-87) en The Death of Klinghofer 
(1990-91) bracht John Adams zo de muziek 
dichter bij het publiek. Het zijn werken waarin 
cadans, ritme en harmonie een belangrijke rol 
spelen. “Mijn taal bestond in beginsel vooral uit 
massieve sonoriteiten die voortgingen op 
rimpelende golven van energie”, zo omschreef 
Adams het zelf. “Harmonie en ritme waren de 
drijvende krachten, melodie was nagenoeg 
non-existent.”
Pas met zijn Eerste vioolconcert, geschreven in 1993 veranderde 
dat. “Alsof ik de jarenlange verwaarlozing van de melodielijn wilde 
compenseren werd het Vioolconcert een onverbiddelijk melodieus 
stuk”, zei Adams al eens. “Een voorbeeld van een hypermelodie.”
Voor zijn Vioolconcert vond Adams twee inspiratiebronnen. Ten 
eerste was daar zijn dochter die op vierjarige leeftijd begon met 
vioolspelen en die Adams “door te luisteren als ze studeerde” 
vertrouwd maakte met het instrument. En ten tweede kon Adams, 
die zelf absoluut geen ervaring met strijkers had, rekenen op de 
violiste Jorja Fleezanis, voor wie hij het Vioolconcert schreef. 
“Een vioolconcert zonder een sterke melodische component is 
nauwelijks voor te stellen”, vond Adams. Dus moest hij wel ver-
trouwd raken met het concept melodie. En zoals wel vaker leverde 
hij geen half werk. De soloviool is overal in het traditioneel uit drie 
delen bestaande concert aanwezig “als een vrije geest boven de 
gestructureerde en coherente laag van het orkest”, zoals Adams 
het eens omschreef. 

JOHN ADAMS



Het concert dat zowel de Pulitzer Prize voor muziek als de presti-
gieuze Grawemeyer Award won begint als een lange rapsodie voor 
de viool en ontwikkelt zich als een vrije fantasie compleet met 
cadens aan het slot. Het tweede deel is een chaconne die als titel 
een regel uit een gedicht van Robert Haas draagt: Body through 
which the dream flows. “Het is alsof de viool de ‘droom’ is die zijn 
weg vindt door de langzame regelmatige hartslag van het orkes-
trale ‘lichaam’” aldus Adams. Het laatste deel is een furieuze 
toccata die de energie van Adams vroege werken combineert met 
de hernieuwde aandacht voor de melodie.

De op het Vioolconcert volgende The Chairman Dances uit 1985 
ontstond nog in Adams’ ‘melodieloze’ vroegste periode. Het werk 
is, zoals de componist het noemt, een ‘out take’ van de derde acte 
van Nixon in China (1987), geen bewerking van een operafragment, 
maar een nieuw stuk dat aan de opera vooraf ging, “een opwarmer 
om aan de volledige opera te beginnen”. 
In de opera is deze tot losse bouwstenen gedecomponeerde en 
weer in elkaar gezette foxtrot min of meer Adams versie van 
Richard Strauss’ Dans van de zeven sluiers uit de opera Salomé. 
Tijdens een saai staatsbanket in China stapt ‘Mevrouw Mao’, de 
voormalige actrice Chian Ch’ing naar voren en nodigt Mao, tot dan 
toe alleen aanwezig als een immens portret aan de wand, uit om te 
dansen. ‘Come down, old man, and dance’. Het vervolg is een 
repetitief fundament in een soort A-B-A-vorm doorspekt met hints 
van filmmuziek - Adams herinnert in de noten dankbaar aan het 
feit dat Madame Mao ooit begon als filmactrice in Shanghai - en 
jazz van een big band waarvan de musici te veel gedronken lijken 
te hebben. In de A-sectie klinken vol bravoure boven een voor die 
periode typisch energetisch repeterende Adams-textuur verschil-
lende thema’s. In het middendeel is er even plaats voor melancho-
lie en wat (bijna-)menselijke romance. Uiteindelijk keert de A-sectie 
gevarieerd en naar het einde toe grotesker en schrijnender terug.

Reich Music for Ensemble and Orchestra
De Amerikaanse componist Steve Reich gold als een van de groot-
ste inspiratiebronnen voor John Adams. Niet alleen was Reich een 
van de grondleggers van de minimal music waarmee hij de hege-
monie van de avant-garde en het naoorlogse academisme door-
brak, ook werd hij met zijn aandacht voor over elkaar heen razende 



7ritmische patronen en verschuivende harmonische  
blokken het meest na te volgen voorbeeld voor Adams.
Net als Adams heeft Reich een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
De componist die begon met werken waarin ritme en faseverschui-
ving een grote rol spelen zoals de tapecompositie It’s gonna rain 
(1965), Piano phase (1967) en Drumming (1970) , ontwikkelde zich 
via werken met steeds grotere verschuivende harmonische blokken 
zoals Music for 18 Musicians (1974-76) en Music for a Large Ensemble 
(1978) tot enerverende partituren als Tehillim (1981), Different 
trains (1988) en Proverb (1995) waarin vocale middelen, zijn joodse 
achtergrond en melodische componenten de hoofdrol spelen. 
Hoewel hij in de jaren tachtig geregeld voor grotere ensembles en 
orkest schreef, beperkte hij zich na Three movements uit 1986 tot 
werken die hij met zijn eigen ensemble kon spelen omdat hij niet 
gelukkig was met de kwaliteit en de benadering van de orkesten 
als het om zijn werk ging. 
Pas in 2018 schreef hij, uitgedaagd door een 
opdracht van de Los Angeles Philharmonic, 
weer een werk voor groot orkest. Zijn Music for 
Ensemble and Orchestra combineert zijn erva-
ring met het deli cate samenspel dat binnen het 
ensemble mogelijk is met de grootse gebaren 
en de enorme sound van het orkest. Een 
ensemble van twintig instrumenten vormt net 
als in het barokke concerto grosso kamermuzi-
kale of solistische eilanden die zich losmaken 
van het doordenderende orkestfond. Het werk 
ontwikkelt zich daarbij analoog aan Muziek voor snaren slagwerk en 
celesta van de door Reich zeer bewonderde Béla Bartók als een 
grote vijfdelige boogvorm. Die boog representeert zich in de 
ritmische puls die bij een gelijkblijvend tempo vertraagt en weer 
versnelt door het gebruik van steeds andere notenwaarden die 
ook de titels van de vijf delen vormen (sixteenths, eights, quarters, 
eights, sixteenths) en door de verschuiving van tonale centra. 
Boven deze heldere basis maken de solo-instrumenten zich los. Ze 
zoeken elkaar op, voegen steeds andere kleuren en variërende 
melodielijnen toe en vormen een iriserende en steeds verschui-
vende halo boven het statige en schijnbaar statische orkest.

Paul Janssen

STEVE REICH
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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. 
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André de Ridder, dirigent
De in Berlijn geboren dirigent André de 
Ridder studeerde aan de Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Wenen 
en aan de Royal Academy of Music in 
Londen. Hij trad op als gastdirigent met 
het Chicago Symphony Orchestra, het 
New York Philharmonic, Hong Kong 
Philharmonic Orchestra, Melbourne 
Symphony Orchestra, BBC Symphony 
Orchestra, Koninklijk Concertgebouw-
orkest, Finnish Radio Symphony Orchestra, 
Orquesta Nacional de España en het 
Ensemble Intercontemporain. Zijn 
specialisatie is eigentijdse muziek in 
bijzondere combinaties. Zo had hij 
samenwerkingen met de cartoonband 
Gorillaz, met jazzmusicus Uri Caine, 
popmusici Jonny Greenwood (Radiohead) 
en Bryce Dessner (The National). Opera 
dirigeerde hij aan de Komische Oper in 
Berlin, De Nationale Opera in Amsterdam, 
The English National Opera, Irish National 
Opera, Staatsoper Stuttgart en de Central 
City Opera in Colorado. André de Ridder 
is oprichter van het Muziekcollectief 
Stargaze, een denktank voor genreover-
schrijdende samenwerkingsprojecten. Hij 
maakte zijn debuut bij het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest in 2019. 

Leila Josefowicz, viool
De in Mississauga (Canada) geboren 
violiste Leila Josefowicz studeerde aan 
het Curtis Institute of Music in Phila-
delphia, bij Joseph Brodsky en Jaime 
Laredo. Ze won onder meer de Avery 
Fisher Prize (2018) en het MacArthur 
Fellowship (2008). Haar debuut maakte 
ze op achtjarige leeftijd met het Viool-
concert van Max Bruch. Leila Josefowicz 
soleerde onder meer bij het New York 
Philhar monic, het Cleveland Orchestra, 
Los Angeles Philharmonic, Washington’s  
National Symphony Orchestra, Boston 
Symphony Orchestra, Hong Kong Phil-
harmonic, de Berliner Philharmoniker, 
het WDR Sinfonieorchester, het Tonhalle-
Orchester Zürich en het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Ze is gespeciali-
seerd in hedendaagse muziek. Ze ver-
zorgde premières van vioolconcerten van 
John Adams, Esa-Pekka Salonen, Colin 
Matthews, Steven Mackey en Oliver 
Knussen. Op het gebied van de kamer-
muziek werkt ze samen met pianist John 
Novacek. Haar debuut met het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest maakte ze 
in 1997. 
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10 Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
Opgericht in 1918 vierde het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest vorig jaar jaar zijn 
honderdjarig bestaan. Het orkest onder-
scheidt zich door de intense energie van 
zijn concerten, zijn veelgeprezen opna-
men en zijn innovatieve publieksbenade-
ring, waarmee het zich een heel eigen 
plaats heeft verworven tussen Europa’s 
meest vooraanstaande symfonieorkes-
ten. Na de eerste pioniersjaren ontwik-
kelde het Rotterdams Philharmonisch 
zich vanaf 1930 onder Eduard Flipse tot 
een van de meest prominente Neder-
landse orkesten. Met Jean Fournet, Edo 
de Waart en James Conlon bouwde het 
orkest in de jaren ’70 en ’80 verder aan 
zijn internationale reputatie. De benoe-
ming van Valery Gergiev luidde een 
nieuwe bloeiperiode in, die in 2008 werd 
voortgezet met Yannick Nézet-Séguin, 

die na zijn vertrek in 2018 met het orkest 
verbonden blijft als eredirigent. Chef-
dirigent vanaf 2018–2019 is Lahav Shani. 
Thuisbasis van het Rotterdams Philhar-
monisch is sinds 1966 Concertgebouw de 
Doelen. Maar het orkest is ook regelma-
tig op andere locaties te horen in binnen- 
en buitenland. Zo heeft het orkest sinds 
2010 een residentie in het Parijse 
Théâtre des Champs-Élysées, en een in 
het Konzerthaus in Dortmund. Met alle 
concerten, educatieve voorstellingen en 
community projects trekt het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest ieder 
seizoen 150.000 à 200.000 bezoekers, 
onder wie een aanzienlijk aantal jonge-
ren. Sinds de baanbrekende Mahler-regis-
traties met Eduard Flipse in de jaren ’50 
heeft het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest talloze veelgeprezen opnamen 
gemaakt, een traditie die voortduurt tot 
de dag van vandaag. 

 

ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST EN CHEF-DIRIGENT LAHAV SHANI
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11EERSTE VIOOL
Marieke Blankestijn
Quirine Scheffers
Mireille van der Wart
Shelly Greenberg
Cor van der Linden
Maria Dingjan
Marie-José Schrijner
Noëmi Bodden
Petra Visser
Hadewijch Hofland
Alexandra van Beveren
Koen Stapert
Cynthia Lomri
Daniel Torrico

TWEEDE VIOOL
Charlotte Potgieter
Frank de Groot
Tomoko Hara
Elina Hirvilammi-Staphorsius
Jun Yi Dou
Maija Reinikainen
Wim Ruitenbeek
Babette van den Berg
Melanie Broers
Chris Duindam
Annabelle Dugast
Emily Wu

ALTVIOOL
Anne Huser
Galahad Samson
Kerstin Bonk
Lex Prummel
Janine Baller
Francis Saunders
Veronika Lénártová
Pierre-Marc Vernaudon
Rosalinde Kluck
Leon van den Berg

CELLI
Daniel Petrovitsch
Joanna Pachucka
Gé van Leeuwen
Eelco Beinema
Yi-Ting Fang
Liesbeth Bosboom
Arno van der Vuurst

CONTRABASSEN
Matthew Midgley
Peter Luit
Harke Wiersma
Jonathan Focquaert
Arjen Leendertz
Ricardo Neto

FLUITEN
Juliette Hurel
Justine Caillé

HOBO
Karel Schoofs
Hans Cartignij
Ron Tijhuis

KLARINETTEN
Bruno Bonansea
Romke-Jan Wijmenga

FAGOTTEN
David Spranger
Hans Wisse

HOORN
David Fernandez Alonso
Richard Speetjens
Laurens Otto
Pierre Buizer

TROMPET
Giuliano Sommerhalder
Arto Hoornweg
Simon Wierenga
Jos Verspagen

TROMBONE
Pierre Volders
Remko de Jager
Max van den Brand

TUBA
Hendrik-Jan Renes

PAUKEN
Randy Max
Danny van de Wal

SLAGWERK
Ronald Ent
Jeroen Geevers
Adriaan Feyaerts
Diego Jaén Garcia

HARP
Charlotte Sprenkels

TOETSEN
Pauline Post
Daan Kortekaas

R
o

tt
er

d
am

s 
P

hi
lh

ar
m

o
ni

sc
h 

O
rk

es
t



programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Jacinta Wetzer
marketing & communicatie

Marco van Es, Ingeborg 
Kanij, Vera Vos, Mary Fan 
Zandkamp
administratie & financiën

Stichting Omroep Muziek

presentatie avrotros npo 
radio 4
Mark Brouwers
eindredacteur avrotros npo 
radio 4
Anja van Keulen
artistiek leider ntr zaterdag-
matinee

Kees Vlaardingerbroek

directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft
programmatoelichting

Paul Janssen 
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd
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vrijdag 1 november 2019, 
20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer,
19.30 uur
SERIE AVROTROS KLASSIEK 2

Nederlands  
Kamerorkest
en Remy van 
Kesteren

Nederlands  
Kamerorkest
Gordon Nikolic dirigent
Remy van Kesteren harp

Nazmiye Oral actrice

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

Hart & Ziel Lijst 

Kom op vrijdag 18 oktober naar het NPO Radio 
4 Hart & Ziel Festival in Tivoli Vredenburg en 
dompel je onder in de mooiste klassieke 
muziek. 

Die dag wordt de uitzendweek van de jaarlijkse 
NPO Radio 4 Hart & Ziel Lijst feestelijk afgesloten 
tijdens het AVROTROS Vrijdagconcert. Daarin 
presenteert ensemble LUDWIG diverse hoogte-
punten uit de klassieke muziek. De basis hiervoor 
vormt de Hart & Ziel Lijst, bestaande uit de 
driehonderd favoriete stukken van de luisteraars 
van NPO Radio 4. Gedurende de dag zijn er al 
diverse concerten en workshops gratis te bezoe-
ken en maakt Radio 4 live radio vanuit TivoliVre-
denburg. Bij het slotconcert komt een selectie 
van deze favoriete stukken dan nog één keer 
voorbij. Dat is bij de alleskunners van ensemble 
LUDWIG in goede handen. Het ensemble stapt 
eenvoudig over alle genre-grenzen heen: van jazz 
tot barok en van filmmuziek tot klezmer, door-
gaans uitgevoerd met een theatrale twist. Wees 
welkom bij het feestelijk slotconcert om 20.15 
uur door Lucie Horsch, blokfluit, Sasha Witte-
veen, contrabas, Tobie Miller, draailier, Laurens 
de Man, orgel, het Nationaal Jeugdkoor en 
LUDWIG. 
Voor meer informatie: 
➜ www.www.radio4.nl/hartenziel


