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Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks 
uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door 
Hans van den Boom.

 WWW.NPORADIO4.NL

Na het concert
Blijft u nog gezellig napraten
met een drankje en een
hapje?

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

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 
 en 

 TIVOLIVREDENBURG.NL

Nieuw seizoens magazine 
AVROTROS Vrijdag
concert

Het nieuwe 
seizoens
magazine van 
het AVRO
TROS Vrijdag 
concert 
20202021 is 
uit! Het wordt 
deze avond 
uitgedeeld. 
Op 1 maart is 
de officiële 
verkoop 

begonnen. Bestel formulieren kunt 
u ook aanvragen via  
info@avrotrosvrijdagconcert.nl

Ronald Brautigam speelt 
Mozart
Op 27 maart a.s. is de geliefde 
pianist Ronald Brautigam opnieuw 
te gast in het Vrijdagconcert. 
Samen met het Radio Filharmo
nisch Orkest en dirigent Otto 
Tausk brengt hij een van de be
kendste concerten van Mozart ten 
gehore, het dramatische maar ook 
zangerige Pianoconcert KV 466. 
Het langzame middendeel, de 
Romanze, is als een eiland van 
verstilling. Daarnaast hoort u 
wonderlijke muziek van de Franse 
kleurmagiër Henri Dutilleux en de 
boeiende Derde symfonie van 
wereldreiziger Albert Roussel.
Zie ook pag. 24

© MARCO BORGGREVE

mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=
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Van Joey Roukens 
tot Beethoven

Joey Roukens: We are sojourners 
Met zijn toegankelijke, aansprekende muzikale taal is 

Joey Roukens een begrip geworden in het Nederlandse 
concertleven. Hij voelt zich dichter bij popmuziek staan 

dan bij de gevreesde ‘nieuwe muziek’ uit de afgelopen eeuw. 
Die moest per se atonaal en on-melodieus zijn, wat het publiek 
eerder kopschuw dan nieuwsgierig maakte. Van die avant-garde 
kreeg Roukens tijdens zijn opleiding het nodige mee, maar zelf 
hanteert hij een veel ruimer referentiekader. In zijn werken is de 
associatie met filmmuziek nooit ver weg en vaak hebben ze een 
stevige, rock-achtige puls.
Maar hoe smeuïger de muziek, hoe groter de kans dat de componist 
erin uitglijdt. Roukens is zich daarvan bewust en stelt zichzelf 
hoge eisen. ‘Door mijn opleiding blijft er op de achtergrond altijd 
een geweten meespreken’, zei hij onlangs. ‘Er zijn dingen die ik 
schaamteloos voor een film zou schrijven, maar niet voor -  
bijvoorbeeld - het Concertgebouworkest. Er is dus toch een 
esthetisch kader - maar daarbinnen probeer ik zo ongeremd 
mogelijk te zijn.’

Daarnaast deinst hij er niet voor terug de ver-
wachtingen van zijn publiek te tarten. Voor 
iedereen die de ritmisch hyperactieve, ‘funky’ 
Roukens kent komt We are sojourners als een 
verrassing. Het is het langzame deel uit Rising 
phenix, ‘een soort koorsymfonie’ (aldus hemzelf ) 
die hij in 2014 componeerde voor de heropening 
van TivoliVredenburg in Utrecht. Het stuk kan ook, 
zoals hier, op zichzelf staan als een expressief Adagio 
waarin Roukens zijn liefde betuigt voor de langzame delen uit 
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Door de bezetting is de link naar religieuze muziek snel 
gelegd - een gebied dat de atheïst Roukens hogelijk in-
teresseert, ‘want in geen enkel ander genre hoor je zoveel 
focus en een diepgang.’ 

symfonieën van Bruckner, Mahler en Sibelius. Ook het koor 
behoort niet tot zijn standaardpalet, maar bood hem wel de 
mogelijkheid om zich uit te leven in meerstemmige melodielijnen.
Door de bezetting is de link naar religieuze muziek snel gelegd 
- een gebied dat de atheïst Roukens hogelijk interesseert, ‘want in 
geen enkel ander genre hoor je zoveel focus en een diepgang.’ Toch 
is het eerder een spiritueel dan religieus werk. Zoekend naar 
tekstmateriaal dat de herrijzenis van de Utrechtse concertzaal zou 
kunnen symboliseren stuitte hij onder meer op poëzie van de 
negentiende-eeuwse Engelsman Henry Newbolt. Diens gedicht 
The Building of the Temple verwijst met typisch Victoriaans pathos 
naar de verdwenen tempel van de Bijbelse koning Salomo. De 
eerste strofen zijn jubelend van toon waarna een moment van 
reflectie volgt: de regel ‘We are sojourners’ (‘Wij zijn passanten’) 
wijst op tijdelijkheid en vergankelijkheid. De sfeer slaat om 
wanneer Newbolt een angstbeeld vol verwoesting en duisternis 
oproept, maar aan het eind roept hij met hernieuwd optimisme op 
de tempel zingend te herbouwen.

De muziek volgt deze spanningsboog in de tekst op de voet, en in 
de dramatische ontknoping kun je toch weer Roukens typische 
neiging naar scherpe contrasten herkennen. Het begin heeft een 
bijna hypnotiserende sereniteit, wat de hoogst dissonante climax 
des te effectiever maakt, evenals de herwonnen vrede en verstilling 
van de slotmaten.

Benjamin Britten: Sinfonia da requiem
Terwijl naoorlogse componisten op het Europese vasteland zich 
vastbeten in atonaliteit en experimenten met elektronica bleef de 
zeer Britse Benjamin Britten liederen, cantates en opera’s schrijven. 
Engeland was grotendeels aan verwoesting ontsnapt; puinruimen 
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en rigoureuze wederopbouw was er minder aan de orde, het 
koesteren van tradities meer dan ooit. Daarbij zat provoceren of 
rebelleren niet in het karakter van Benjamin Britten. Communica-
tie met het publiek, vond hij, was voor een componist een eerste 
voorwaarde. Dat weerhield hem er niet van om tegendraadse 
noten te schrijven of onderwerpen aan te snijden die in Engeland 
ongemakkelijk waren: zijn vocale muziek - de kern van zijn oeuvre 
- gaat vaak over oorlog, pacifisme en homoseksualiteit. Bij Britten 
blijft alles stijlvol en beheerst, maar gezapig wordt het nooit.
De Sinfonia da requiem is een vroeg werk; pas vijf jaar later zou hij 
internationaal doorbreken met zijn opera Peter Grimes. De aanlei-
ding is even curieus als de compositie zelf. In 1939 kreeg de 
zesentwintigjarige Britten via de Britse consul een compositieop-
dracht van een niet nader genoemde mogendheid, ter opluistering 
van een nationale plechtigheid. Die eer deelde hij met een aantal 
andere Europese componisten, waaronder Richard Strauss en 
Jacques Ibert. Britten stemde toe, op voorwaarde van artistieke 
vrijheid en de verzekering dat de muziek niet als politieke propa-
ganda zou worden gebruikt. Dat evenement, zo bleek, was de 
naderende 2600e verjaardag van het Japanse Keizerrijk en voor de 
geheimzinnigheid had Japan alle reden. Het land had zich op dat 
moment nog niet gelieerd aan fascistisch Italië en nazi-Duitsland, 
maar ging al wel als een beest te keer in China.

Morele spagaat
Uiteindelijk ontsnapte de 
pacifist Britten aan een pijnlijke 
morele spagaat door de admi-
nistratieve traagheid van de 
Japanners: omdat ze pas na 
maanden een officieel contract 
stuurden had hij te weinig tijd 
om iets nieuws te componeren. 
Als alternatief stuurde hij de 
Sinfonia da requiem waaraan hij 
intussen had gewerkt - puur 
voor zichzelf, ter nagedachtenis 
aan zijn overleden ouders. BENJAMIN BRITTEN
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Prompt werd de Sinfonia door de Japanse jury gediskwalificeerd: 
niet feestelijk genoeg, te christelijk georiënteerd. Dat bespaarde 
Britten een muziekavond in Tokio waar gezagsdragers de Hitler- 
groet brachten en Joodse musici werden geweerd. Westerse kranten 
meldden op hoge toon dat Japan muziek weigerde ‘omdat die 
christelijk is’, en Britten genoot van de publiciteit.

Trouwens, zo christelijk is dit werk niet eens; alleen de titels zijn 
aan de liturgie ontleend. En het is meer een angstaanjagende 
symfonie dan een troostend requiem. Britten omschreef het 
openingsdeel (Lacrymosa) als ‘een langzame treurmars’, en het 
tweede (Dies Irae) als een ‘dodendans’. Beide delen klinken als 
angstvisioenen, met dreigende slagwerk-erupties en staccato- 
‘kreten’ die aan Sjostakovitsj doen denken - een componist die 
Britten hogelijk waardeerde. Verzoening klinkt pas door in het 
slotdeel (Requiem aeternam). Hier lijkt Britten voor het eerst het 
beeld van een kalm deinende, onmetelijke zee op te roepen, een 
symbool dat nog vaak in zijn oeuvre zou terugkeren.

Beethoven: Mis in C
Levende componisten zijn nog niet jarig. Alleen wanneer ze 
stokoud zijn en monumentenstatus hebben bereikt wordt hun 
verjaardag op grote schaal gevierd. Meestal geldt: hoe doder de 
componist, hoe groter het feest. Ludwig van Beethovens twee-
honderdvijftigste geboortejaar is dan ook onontkoombaar, zelfs als 
je niet van zijn composities houdt. Want bij Beethoven is het niet 
alleen de muziek die tot de verbeelding spreekt. Franse revolutio-
nairen zagen hem als een symbool voor hun vrijheidsidealen. 
Romantische schilders benadrukten zijn innige band met de 
natuur en portretteerden hem bij een bergbeek of op de hei. Zijn 
doofheid - een even gruwelijke als intrigerende handicap voor een 
componist - maakte hem tot een archetypische artistieke martelaar. 

Trouwens, zo christelijk is dit werk niet eens; alleen de 
titels zijn aan de liturgie ontleend. En het is meer een 
angstaanjagende symfonie dan een troostend requiem. 
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En onuitwisbaar is natuurlijk de indruk die hij maakte als boze 
gipsbuste op menige piano en als pispaal in Chuck Berry’s song 
Roll over Beethoven (ook een klassieker, maar dan in het rockgenre).
Beethoven, kortom, is een icoon. In zijn tijd had hij zelf al een 
zeker Chuck Berry-gehalte: hij wilde laten horen dat er een nieuwe 
tijd was aangebroken en schuwde daarbij de schokeffecten niet. 
Hij smeet met dissonanten en onverwachtse wendingen - een blijk 
van zelfexpressie die Haydn en Mozart zich niet konden permitteren, 
afhankelijk als ze waren van hun adellijke broodheren. Des te 
effectiever zijn de lieflijke passages die tussen de uitbarstingen 
opduiken: ze klinken alsof hij ‘duiven en krokodillen in één hok 
wil stoppen’, zoals een Frans criticus schreef.

Onderbelichte hoek
Je kunt je afvragen of zo’n overbekend fenomeen op zijn verjaar-
dag extra aandacht behoeft, maar Beethovens oeuvre heeft nog 
altijd onderbelichte hoekjes. De Mis in C, bijvoorbeeld, is altijd 
overschaduwd door de imposante Missa Solemnis. En die zit op 
zich al in een niche: Beethoven schreef amper kerkmuziek, dom-
weg omdat hij niet hoefde. Eerdere componisten moesten een 
kameleontisch talent tonen en hun opdrachtgevers in elk gevraagd 
genre kunnen bedienen. Maar concerten waren inmiddels openba-
re evenementen geworden waarvoor Beethoven vooral als pianist 
werd uitgenodigd - en wanneer een organisator een nieuwe com-
positie bestelde was die meestal bestemd voor een instrumentaal 
ensemble. Maar toen hij in 1807 benaderd werd om een mis te 
componeren lag de lat ineens schrikbarend hoog. De opdrachtge-
ver was Prins Nikolaus Esterházy, die in de voorgaande decennia 
zijn symfonieën, opera´s en missen zo ongeveer per strekkende 
meter aangeleverd had gekregen van de grote Joseph Haydn. 
Haydn was ook nog eens Beethovens leraar geweest, dus was hier 
enige nederigheid geboden - niet Beethovens sterkste eigenschap.
Voorbijgaand aan zijn vaak heftige meningsverschillen met zijn 
voormalig docent (en aan zijn argwaan jegens autoriteit in het 
algemeen) voldeed Beethoven aan de opdracht, waarna hij de 
Prins schreef: ‘Ik overhandig U de Mis met grote schroom, want 
Uwe Hoogheid is gewend aan de onnavolgbare meesterwerken van 
de grote Haydn.’

LUDWIG VAN BEETHOVEN
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Vernederende première
Die knieval hielp niet en de on-Beethoveniaanse ingetogenheid 
van de muziek evenmin. De première werd één van de grootste 
vernederingen uit zijn leven. Niet alle zangers waren present en er 
was amper gerepeteerd. De Prins gaf de componist een uitbrander, 
waarop diens kapelmeester Hummel het vol leedvermaak op een 
gnuiven zette. Vanaf dat moment kon Beethoven weer zichzelf 
zijn: briesend verliet hij het paleis, toch al beledigd door het 
schamele logeerhok dat hem was toebedeeld.
Hoewel later niemand zo venijnig reageerde als Prins Nikolaus 
(die inmiddels met een Donald Trump-achtige verongelijktheid 
aan een vriendin had geschreven dat hij de Mis ‘ridicuul, onver-
draaglijk en verachtelijk’ had gevonden) wekte de beheerste toon 
van dit werk alom verbazing. Na de vurige Derde en Vijfde symfonie 
had men van Beethoven een gloedvoller mis verwacht. De schrijver 
E.T.A. Hoffmann prees in een recensie evenwel ‘de expressie van 
een kinderlijk blij gemoed, vol vertrouwen in zijn eigen zuiverheid 
en in Gods genade.’ Dat was een prima interpretatie, want Beet-
hoven wilde hier bovenal vrolijkheid uitdrukken. ‘Katholieken 
gaan op zondag feestelijk uitgedost naar de kerk’, schreef hij zijn 
uitgever. ‘Het hele werk is vol vreugde en tederheid. Zelfs het 
“Gott erbarme dich unser” in het Kyrie Eleison is innig zonder 
treurig te zijn. Het Kyrie zet dan ook de toon van de hele mis.’

Vóór hij zich aan dit werk waagde had Beethoven wijselijk de 
eerdere Missen van Haydn bestudeerd. Maar net zomin als een 
typische Beethoven-bom is het een Haydn-imitatie. Qua harmoni-
sche vrijheden gaat de muziek verder dan Haydn, die meestal niet 
ver van de basistoonsoort afweek. Ook nieuw is de verdubbeling 
van de houtblazers, waardoor het orkestrale klankbeeld meer massa 
kreeg. Merkwaardig is wel dat Beethoven niet in één moeite door 
trombones liet aanrukken; die maakten geen deel uit van het 
Esterházy-orkest, maar behoorden in toenmalige kerkmuziek wel tot 
de standaardbezetting. Maar die zouden de beoogde ‘tederheid’ van 
de Mis omver blazen - en de Prins misschien nog bozer maken dan 
die al was.

Michiel Cleij 



Kyrie
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 

Gloria
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. 
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. 

Heer, ontferm u over ons 
Christus, ontferm u over ons 
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde voor mensen 
van goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aan-
bidden 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 heer-
lijkheid van God de Vader, 
Amen. 

9
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Credo
Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et invisi-
bilium. 
Et in unum Dominum Iesum Chris-
tum, Filium Dei unigenitum, et ex 
Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, Lumen de Lumine, 
Deum verum de Deo vero, genitum 
non factum, consubstantialem Pa-
tri; per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et prop-
ter nostram salutem descendit de 
caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sanc-
to ex Maria Virgine, et homo factus 
est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato, passus et sepultus 
est, 
et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, cuius 
regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum 
et vivificantem, qui ex Patre Filio-
que procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul ado-
ratur et conglorificatur: qui locutus 
est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et 

Ik geloof in één God, de almach-
tige Vader, Schepper van hemel 
en aarde, van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, 
enig geboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de 
Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. Gebo-
ren, niet geschapen, één in wezen 
met de Vader, en door Wie alles 
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille 
van ons heil uit de hemel neerge-
daald.
Hij is vlees geworden door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria, en is 
mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, 
volgens de Schriften. Hij is op-
gevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. Hij zal 
wederkomen in heerlijkheid om te 
oordelen levenden en doden. En 
aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die 
Heer is en het leven geeft; die 
voortkomt uit de Vader en de 
Zoon; die met de Vader en de Zoon 
te samen wordt aanbeden en ver-
heerlijkt; die gesproken heeft door 
de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katho-
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apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in re-
missionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mor-
tuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nomine 
Domini. 
Hosanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus, qui venit in nomine 
Domini.
Hosanna in excelsis.
 
Agnus Dei
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

lieke en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving 
van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de 
doden en het leven van het komend 
rijk. 
Amen. 

Heilig, heilig, heilig, 
De Heer, de God der hemelse 
machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam 
des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de Naam 
des Heren.
Hosanna in den hoge.

Lam Gods
dat wegneemt de zonden der 
wereld ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der 
wereld ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der
wereld geef ons de vrede.

1111
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Karina Canellakis, dirigent
De in New York geboren Karina Canella-
kis is sinds 1 september 2019 de nieuwe 
chef-dirigent van het Radio Filharmo-
nisch Orkest. Ze maakte in maart 2018 
een uitzonderlijk debuut met het Radio 
Filharmonisch Orkest in Utrecht en 
Amsterdam, met werken van Britten, 
Sjostakovitsj en Beethoven. Na afloop 
van deze concerten klonk bij veel musici 
de roep om haar als chef-dirigent uit te 
nodigen. Karina Canellakis is de winnaar 
van de Sir Georg Solti Conducting 
Award 2016. Ze maakte haar Europese 
dirigeerdebuut in 2015 met het Cham-
ber Orchestra of Europe in Graz, ter 
vervanging van wijlen Nikolaus Harnon-
court en keerde in juni terug om Con-
centus Musicus Wien te dirigeren in vier 
symfonieën van een Beethoven-cyclus. 

Ze haalde voor het eerst het nieuws in 
2014 toen ze op het laatste moment voor 
Jaap van Zweden inviel in Sjostakovitsj’ 
Achtste symfonie bij het Dallas Symphony 
Orchestra, waar ze twee seizoenen de 
functie van assistent-dirigent bekleedde. 
In seizoen 2017/18 maakte Karina 
Canellakis haar debuut bij de BBC 
Proms in Londen met het BBC Sympho-
ny Orchestra en keerde ze terug naar 
Opernhaus Zürich om Die Zauberflöte 
van Mozart te dirigeren. Ze debuteerde 
onder andere bij het Orchestre de Paris, 
de Wiener Symphoniker, het Rund-
funk-Sinfonieorchester Berlin, het 
Gürzenich-Orchester Köln, de Bamber-
ger Symphoniker, Orquesta Nacional de 
España, het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Hallé Orchestra en Seattle 
Symphony. Ze dirigeerde de wereldpre-
mière van David Langs opera The Loser 
aan de Brooklyn Academy of Music 
(BAM), Peter Maxwell Davies’ opera The 
Hogboon met het Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg en een volledig 
geënsceneerde productie van Verdi’s 
Requiem in het Opernhaus Zürich. 
Karina Canellakis’ agenda van dit seizoen 
vermeldt optredens met onder meer het 
Philadelphia Orchestra, de symfonie-
orkesten van San Francisco, Atlanta en 
Minnesota, het London Symphony 
Orchestra, de Münchner Philharmoniker  

UitvoerendenU

KARINA CANELLAKIS © MATHIAS BOTHOR



Berlin, het Groot Omroepkoor, Choeur 
de Radio France en het Vlaams Radio-
koor, inclusief de orkesten waarmee deze 
koren samen musiceren. Optredens 
brengen Florian Helgath onder meer 
naar de Berliner Festspielen, de Schwet-
zinger Festspiele, het Eclat Festival Neue 
Musik Stuttgart, de Thüringer Bachwo-
chen en de Ruhrtriennale, waar hij 
talrijke eigentijdse muziektheaterproduk-
ties en andere projecten leidde. Zijn 
eerste muzikale ervaringen deed Florian 
Helgath op in zijn geboorte stad bij de 
Regensburger Domspatzen en later aan 
de Hochschule für Musik und Theater in 
München, onder meer bij Michael 
Gläser, Stefan Parkman en Dan Olof 
Stenlund. Hij was finalist en prijsdrager 
bij de Eric Ericson Wedstrijd in 2006 in 
Zweden en de Wedstrijd voor Jonge 
Koordirigenten in 2007 in Boedapest.

Iwona Sobotka, sopraan
De Poolse sopraan Iwona Sobotka 
(*1981) studeerde aan de Fryderyk 
Chopin Universiteit voor Muziek in 
Warschau en aan de Reina Sofía Hoge-
school voor Muziek in Madrid. Ze brak 
internationaal door toen ze op haar 22ste 
de Koningin Elisabeth Wedstrijd won, als 
jongste winnaar in de categorie zang. Een 
jaar later, in 2004, maakte Iwona Sobot-
ka haar operadebuut bij de Nationale 
Opera in Parijs, als Eerste Dame in 
Mozarts Die Zauberflöte. Daarnaast zong 
ze onder meer als Tatjana in Jevgeni 
Onjegin van Tsjaikovski en als Donna 
Anna in Don Giovanni van Mozart bij de 

en het Orkest van de NDR Elbphilhar-
monie in Hamburg. Karina Canellakis 
studeerde af aan het Curtis Institute of 
Music in Philadelphia en de Juilliard 
School in New York.

Florian Helgath,  
koordirigent
Florian Helgath is sinds 2001 artistiek 
leider van Chorwerk Ruhr en sinds 2017 
van de Sing-Akademie in Zürich. Met 
deze ensembles voert hij koormuziek uit 
uit alle perioden van de muziekgeschiede-
nis, zowel a cappella als in koorsymfo-
nische bezetting. Van 2009 tot 2015 
leidde Florian Helgath het Deense 
Radiokoor en van 2008 tot 2016 het 
koor Via Nova in München. Met dit 
ensemble realiseerde hij talrijke premières 
die met nationale en internationale 
prijzen werden beloond. Florian Helgath 
is regelmatig als dirigent te gast bij het 
SWR Vokalensemble, het RIAS Kam-
merchor, het MDR Rundfunkchor, Chor 
des Bayerischen Rundfunks, Vocalconsort 
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Staatsopera van Perm. In 2010 werd 
Iwona Sobotka geselecteerd voor het 
programma ‘Szymanowski Focus’. Met 
pianist Piotr Anderszewski trad ze op in 
de Wigmore Hall in Londen en in 
Carnegie Hall New York, om de muziek 
van Karol Szymanowski te promoten. 
Dit seizoen is Iwona Sobotka onder meer 
te horen in concerten met de Berliner 
Philharmoniker onder leiding van Sir 
Simon Rattle en met het London Symp-
hony Orchestra op de Festspiele in 
Baden-Baden. Daarnaast debuteert ze op 
het Lente Festival in Tokio als sopraanso-
liste in de Missa Solemnis van Beethoven.

Virginie Verrez,  
mezzosopraan
De Franse mezzosopraan Virginie Verrez 
studeerde in 2015 af aan de Juilliard 
School in New York. Daarop werd ze 
uitgekozen om deel te nemen aan het 
Lindemann Young Artist Development 
Program van de Metropolitan Opera in 
New York. In 2015 won Verginie Verrez 

de Metropolitan Opera National Council 
Auditions en een jaar later de Dallas 
Opera Guild Vocal Competition. Tegen-
woordig is ze in vaste dienst bij het 
ensemble van de Wiener Staatsoper. 
Naast haar operawerk treed Virginie 
Verrez regelmatig op als soliste in religi-
eus repertoire. Zo zong ze in Duruflés 
Requiem onder Leonard Slatkin in Lyon 
en in Parijs en in Haydns Nelson-Mis met 
het Orchestre National de Lyon onder 
leiding van Omer Meir Wellber. Dit 
seizoen vermeldt haar roldebuut als 
Carmen (in de gelijknamige opera van 
Bizet) bij de Nationale Opera van Wales, 
waarmee ze momenteel toert door het 
Verenigd Koninkrijk. Verder is er haar 
roldebuut als Le Prince Charmant in 
Cendrillon (Assepoester) van Massenet in 
het Stadttheater Klagenfurt. Andere 
hoogtepunten van dit seizoen zijn haar 
concertoptredens in Beethovens Negende 
symfonie met het Omroeporkest Berlijn 
en in Mozarts Requiem met het 
Symfonie orkest van Mulhouse.

 IWONA SOBOTKA © MICHAL HELLER VIRGINIE VERREZ © DARIO ACOSTA
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Benjamin Bruns, tenor
De Duitse tenor Benjamin Bruns (*1980) 
begon zijn zangcarrière als alt-solist bij 
het jongenskoor in zijn geboortestad 
Hannover. Na vier jaar privézangles bij 
Peter Sefcik studeerde hij zang aan de 
Academie voor Muziek en Theater in 
Hamburg bij Renate Behle. Nog tijdens 
zijn studie kwam hij in vaste dienst bij 
het Theater Bremen. Daarop volgde een 
vaste aanstelling bij de Opera in Keulen, 
daarna bij de Dresdense Opera en 
tegenwoordig zingt Benjamin Bruns bij 
de Weense Staatsopera. Daarnaast is hij 
regelmatig te gast op de internationale 
podia. Zo zong hij onder meer bij de 
Beierse Staatsopera in München, de 
Semperoper in Dresden, het Teatro Real 
in Madrid en op de Bayreuther Festspiele. 
Afgelopen seizoen zong Benjamin Bruns 
voor het eerst in het Teatro Muncipal de 
Santiago in Chili, waar hij debuteerde in 
de rol van Alwa in Lulu van Alban Berg. 
Voorts was hij te zien in een nieuwe 
enscenering van Les Troyens van Hector 

Berlioz bij de Weense Staatsopera. Naast 
opera zingt Benjamin Bruns geregeld in 
oratoria en uitgebreid concertrepertoire. 
In maart 2009 was hij te gast in het 
Vrijdagconcert en zong hij in Dvořáks 
oratorium Svatá Ludmila met het Radio 
Filharmonisch Orkest en Groot Omroep-
koor onder leiding van Gerd Albrecht. 

Michael Nagy, bas
De Duitse bariton Michael Nagy werd 
geboren in Stuttgart, als kind van een 
Hongaarse vader en een Finse moeder. 
Hij studeerde zang bij Rudolf Piernay en 
directie bij Georg Grün aan de Musik-
hochschule Mannheim. Vervolgens 
verdiepte zich in de liedvertolking bij 
Irwin Gage. Met het winnen van het 
Internationale Wettbewerb für Liedkunst 
in Stuttgart vestigde hij in 2004 inter-
nationaal de aandacht op zich. Michael 
Nagy deed opera-ervaring op bij de 
Komische Oper Berlin en de Oper 
Frankfurt en in 2014 was hij te horen als 
Stolzius in Zimmermanns Die Soldaten 

BENJAMIN BRUNS © SARA SCHOENGEN MICHAEL NAGY © MONIKA HÖFLER
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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 gegevens 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
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bij de Bayerische Staatsoper in München. 
Vorig seizoen maakte Michael Nagy twee -
maal een roldebuut: hij zong Don Alfonso 
(in Mozarts Così fan tutte) bij de Opera 
van Zürich en hij was te horen als Amfor-
tas (in Wagners Parsifal) bij de Beierse 
Staatsopera, onder leiding van Kirill 
Petrenko. Vanwege het succes werd Nagy 
door beide operahuizen teruggevraagd 
voor de reprises in het huidige seizoen. 
Michael Nagy soleert regelmatig bij 
orkesten als het Gewandhausorchester 
Leipzig, het Sydney Symphony Orchestra 
en de Berliner Philharmoniker. Ook is hij 
regelmatig te horen in liedrepertoire, veelal 
in samenwerking met de Duitse pianist 
Gerold Huber. In januari 2012 was hij te 
gast in het Vrijdagconcert en zong hij 
met de toen nog florerende Radio Kamer 

Filharmonie en het Groot Omroepkoor 
onder leiding van Philippe Herreweghe 
in Beethovens Mis in C. 

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 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. 
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Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer
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Vrijwel alle concerten worden rechtstreeks 
uitgezonden op NPO Radio 4. Dat 
betekent vanzelf dat het Radio Filharmo-
nisch 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 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

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 cappella- 
concerten in het Amsterdamse Concert-
gebouw en in TivoliVredenburg en de 
Jacobikerk in Utrecht. In de omroep-
series zingt het Groot Omroepkoor 
dikwijls hedendaags werk. Niet zelden 
betreft het opdrachtwerken van Neder-
landse componisten zoals Wagemans, 
Wagenaar, Visman, Manneke, Momo-
tenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, 
Vleggaar en Zuidam en premières van 
werk van hedendaagse buitenlandse 
componisten, onder wie Rehnqvist, Mac-
Millan, Whitacre, Adams, Dean, Kan-
cheli, Goebaidoelina en Glanert, maar 
ook al ‘klassieke’ twintigste-eeuwse 
componisten als Stravinsky, Boulez, 
Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti en 
Messiaen. Jaarlijks organiseren de leden  
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van het Groot Omroepkoor het Groot 
Meezingconcert, waarbij samen met het 
Radio Filharmonisch Orkest en 1200 
amateurzangers het grote koorrepertoire 
ge zongen wordt.
Op de palmares staan vele opera’s en 
koorwerken uit de negentiende, twintig-
ste 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 Con-
certgebouworkest bestaat een lange en 
zeer gewaardeerde samenwerking. De 
eerste officiële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth 
Montgomery. Na hem waren 
respectievelijk Robin Grit-
ton, Martin Wright, 
Simon Halsey, Celso 
Antunes en Gijs 
Leenaars 
chef-dirigent. 
Op 1 
maart 
2015 
trad 
Klaas Stok 
aan als 
koorleider; die 
functie zal hij tot 
het einde van dit 
seizoen be kleden. De 
Engelsman Benjamin 
Goodson, al meermalen te gast, 
leidt het Groot Omroepkoor vanaf 
september 2020 als chef-dirigent. 
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 Concertge-
bouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concertzaal. 

 GROOTOMROEPKOOR.NL

Wordt vriend van het GOK:
 VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL
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Het eerste lustrum van het succesvolle Groot Meezingconcert is een feit. 
In de eerste drie edities stond telkens een ander requiem centraal. In de 
vierde editie in 2019 kozen we voor een geheel nieuwe aanpak: een 
operaspektakel. Speciaal voor ons lustrum keren we in 2020 terug naar 
het genre waarmee het Meezingconcert groot is geworden: het requiem!

zondag 15 maart 2020

Groot  
Meezingconcert 

Om nog even terug te 
blikken: het Groot Meezing-
concert 2019 werd inder-
daad een fantastisch zomers 
operaspektakel, dankzij de 
ongelooflijke inzet van alle 
meezingende deelnemers, 
het Radio Filharmonisch 
Orkest, dirigent Martin 
Wright, presentator Willem 
de Vries, vocale solisten 
(afkomstig uit het koor) en 
natuurlijk het Groot Om-
roepkoor zelf. Dit succes 
gaat ongetwijfeld geëvenaard, 
zo niet overtroffen worden 
in de lustrumeditie van het 
Groot Meezingconcert. In 
2020 gaan we onze tanden 
zetten in het Requiem van 
Mozart en als kers op de 
taart voeren we daarnaast 
zijn prachtige Ave verum 
corpus uit.

U komt bij dit Groot 
Meezingconcert de vertrouwde 
gezichten tegen van de 

musici van het Groot 
Omroepkoor en het Radio 
Filharmonisch Orkest. 
Uiteraard ontbreekt dirigent 
Martin Wright niet bij dit 
lustrum. De middagrepetitie 
op de dag van het concert 
wordt begeleid door de 
immer enthousiaste pianist 
Ben Martin Weijand, vaste 
pianist van het Groot 
Omroepkoor. Alle solopartij-
en in het Requiem worden 
door leden van het Groot 
Omroepkoor gezongen.

zondag 15 maart 2020 
20.00 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht 
Grote Zaal 
Groot Omroepkoor 
Martin Wright dirigent
Radio Filharmonisch Orkest
Varvara Tishina sopraan 
Pierrette de Zwaan alt 
Jan Willem Schaafsma tenor 
Ludovic Provost bas 

Wolfgang Amadeus Mozart 
- Ave verum corpus 
- Requiem 

Aan-
melding 

voor het Groot 
Meezingconcert is 

helaas niet meer mogelijk, 
wegens grote belangstelling is 

het maximum aantal deelnemers 
bereikt. Wel zijn er nog luisterplaatsen 
beschikbaar. Die kunt u bestellen via: 

www.tivolivredenburg.nl/agenda/
groot-meezing-
concert-2020- 
15-03-2020/
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BezettingB
Groot Omroepkoor

Sopranen
Esther Adelaar
Annelie Brinkhof
Daphne Druijf
Elise van Es
Loes Groot Antink
Titia van Heyst
Charlotte  
Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Tanja Obalski
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Rachel Thompson
Varvara Tishina
Liesbeth  
Vanderhallen

Alten
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Netty Otter- 
Visser
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van  
Wageningen
Roelien van 
Wageningen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

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

Bassen
Gert-Jan Alders
Erks Jan Dekker
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
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Klassieke podcast

Lekker luisteren naar verhalen over klassieke muziek? Hardlopen op muziek? 
Kies voor de klassieke podcasts van AVROTROS op NPO Radio 4. 

AVROTROS

Fit op 4 
In 2018 lanceerden NPO 
Radio 4 en AVROTROS 
de succesvolle hardloop-
podcast ‘Fit op 4’.  
In deze serie leer je, onder 
begeleiding van running- 
coach Ab Nieuwdorp, 
hardlopen op klassieke 
muziek. In de eerste serie 
was het einddoel om na 
negen weken 30 minuten
non-stop te kunnen 
rennen. De serie is terug, 
met dit keer een nieuwe 
missie: 60 minuten
non-stop hardlopen!

Ennio Morricone
In de 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- 
filmcomponisten, 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.

Klassieke  
mysteries
Voorspelde Mozart zijn 
eigen dood? Waarom 
werd Haydn postuum 
onthoofd? En werd
Beethoven vergiftigd? In 
de AVROTROS en NPO 
Radio 4-podcastserie 
‘Klassieke Mysteries’ 
verdiepen Rebecca van der 
Weijde en Ab Nieuwdorp 
zich in de intrigerende en
spannende verhalen 
rondom het leven en 
vooral de dood van 
klassieke componisten. 

Meer info: 
 www.nporadio4.

nl/podcasts

http://www.nporadio4.nl/podcasts
http://www.nporadio4.nl/podcasts


23

BezettingB

Chefdirigent
Karina Canellakis
Eerste viool
Elisabeth Perry
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van 
Helderen
Esther Kövy
Ingrid van Leeuwen
Dana Mihailescu
Renate van Riel

Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde
Anna Steenhuis
Altviool
Francien Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den 
Herder
Annemarie Konij-
nenburg
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Frank Goossens
Wouter Huizinga
Cello
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Sebastiaan van Eck
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbo-
gaard
Contrabas
Rien Wisse

Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Fluit
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Carla Meijers
Piccolo
Maike Grobbenhaar
Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Althobo
Gerard van Andel
Klarinet
Frank van den Brink
Esther Misbeek
Diede Brantjes
Altsaxofoon
Femke IJlstra
Fagot
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Contrafagot
Desirée van Vliet
Hoorn
Petra Botma

Annelies van 
Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Sander van Dijk
Trompet
Hessel Buma
Raymond Rook
Hans Verheij
Sven Berkelmans
Trombone
Herman Nass
Hugo van der 
Wedden
Bastrombone
Rommert Groenhof
Tuba
Bernard Beniers
Pauken
Paul Jussen
Slagwerk
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
René Oussoren
Arjan Roos
Harp
Ellen Versney
Veronique Serpenti
Piano
Stephan Kiefer

Radio Filharmonisch Orkest



volgende
concerten

vrijdag 20 maart 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Arnoud Heerings 19.30 uur 

Van De Moldau 
tot Sibelius’  
Zevende
Residentie Orkest
Nicholas Collon dirigent
Helena Rasker mezzosopraan
Nicolas Altstaedt cello 

Smetana De Moldau
Walton Celloconcert
Diepenbrock Die Nacht
Sibelius Zevende symfonie

vrijdag 27 maart 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Michel Khalifa 19.30 uur 

Dutilleux,  
Mozart, Roussel
Radio Filharmonisch Orkest
Otto Tausk dirigent
Ronald Brautigam piano

Dutilleux Métaboles
Mozart Pianoconcert KV 466
Mozart Ouverture in Bes ‘Parijse’ 
KV 311a 
Roussel Derde symfonie 
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Programmering
Astrid in ’t Veld
Productie
Manon Tuynman,  
Jeroen van Dijk (RFO) 
Marketing & Communicatie
Marco van Es, Ingeborg Kanij, 
Vera Vos, Mary Fan Zand-
kamp

Administratie & financiën
Stichting Omroep Muziek
Presentatie AVROTROS 
NPO Radio 4
Hans van den Boom
Eindredacteur AVROTROS 
NPO Radio4
Anja van Keulen 

Directeur Stichting Omroep 
Muziek a.i.
Maurits Haenen
Programmatoelichting
Michiel Cleij
Redactie programmaboek
Clemens Romijn
Vormgeving
Dorine Verharen
Eindredactie
Onno Schoonderwoerd

colofon


