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Na het concert 
Blijft u nog gezellig na-
praten 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

Terugluisteren
Terwijl u in de pauze een drankje nuttigt, gaat de live 
radiouitzending van het AVROTROS Vrijdagavondcon-
cert 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 inter-
views? Luister dan terug (onder Uitzending Gemist) op  

➜ www.avrotros-vrijdagconcert.nl

Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door Mark Brouwers. 
➜ www.nporadio4.nl

2 GELUKKIGE FEESTDAGEN!

Het team van het AVROTROS Vrijdagconcert 
wenst u fijne Kerst dagen en een gelukkig 

Nieuwjaar!

http://www.nporadio4.nl


3
Antifoon: In odorem unguentorum tuorum 
Psalm: Laetatus sum 
Sonata (Giovanni Paolo Cima)

Antifoon: Benedicta filia tua domino 
Psalm: Nisi Dominus 
Motet: Audi coelum 

Antifoon: Pulchra es et decora 
Psalm: Lauda Jerusalem 
Sonata (Giovanni Paolo Cima) 

Hymne: Ave maris stella 

Antifoon: Hodie Maria virgo 
Magnificat 
Sonata sopra ‘Sancta Maria ora pro nobis’

Antifoon: Benedicamus Domino 
Motet: Duo seraphim 

dit concert heeft geen pauze
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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



5Monteverdi’s Mariavespers

Terecht beschouwen we hem als een van de belangrijkste figuren 
in de vroege Barok: Claudio Monteverdi. Op het eerste gezicht had 
hij een prestigieuze baan, aan het hof van de Gonzaga’s in Mantua. 
Monteverdi was daar eind jaren tachtig van de zestiende eeuw in 
dienst gekomen, eerst als violist, later als maestro di cappella. 
Maar of hij daar gelukkig was? Uit Monteverdi’s brieven komt het 
beeld naar voren van iemand die zich behoorlijk miskend voelde. In 
een schrijven van eind 1608 lezen we: “Het lot dat ik in Mantua 
gekend heb gedurende negentien achtereenvolgende jaren lijkt 
mij slecht gezind. Hij wilde weg: ‘Help mij eervol ontslag te verkrij-
gen, want dat lijkt mij het beste, opdat ik verandering van lucht, 
werk en lot zal kennen.” Dat verzoek werd niet ingewilligd, maar 
Monteverdi had duidelijk zijn zinnen gezet op een andere baan. In 
deze zoektocht was een kerkmuziekfunctie in een belangrijke stad 
een aanlokkelijk alternatief. Monteverdi had in 1610 Rome bezocht 
en ja, daar zou hij een betere toekomst hebben. Dus stelde hij een 
soort showcase samen, een portfolio van allerlei kerkmuziek. 
Misschien deels al eerder gecomponeerd, misschien extra toege-
voegd, maar in ieder geval in allerlei stijlen, als een brede staal-
kaart van zijn kunnen. En zo kon de Mantuaanse zanger Bernardo 
Cassola datzelfde jaar de in Rome woonachtige kardinaal Ferdi-
nando Gonzaga berichten:

“Monteverdi laat een zesstemmige a cappella-mis drukken, resul-
taat van veel studie en inspanning, omdat hij zich tot taak gesteld 
had in alle noten en door alle stemmen heen, steeds de acht  
motieven te manipuleren die te vinden zijn in Gomberts motet ‘In 
illo tempore’. Tegelijk laat hij ook vesperpsalmen drukken voor de 
Maagd met gevarieerde en verschillende manieren van inventie en 
harmonie, allemaal gebaseerd op een cantus firmus, met de 
gedachte om deze herfst naar Rome te komen en ze aan Zijne 
Heiligheid op te dragen.” 



De titel heeft vragen opgeroepen: 
verwijst de aanhef ‘Sanctissima virgo’ alleen naar de Mis  
of ook naar de Vespers?

6 Wel of niet voor Maria?
Inderdaad droeg de in Mantua werkzame componist zijn volumi-
neuze bundel, met daarin zowel de Mis als de Vesperpsalmen, op 
aan paus Paulus V. De lange titel luidt: 

Sanctissimae Virgini missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac 
Vespere pluribus decantandae cum nonnullis sacris concentibus ad 
Sacella sive Principum Cubicula accommodata. 
Oftewel: 
‘Aan de heilige Maagd gewijde Mis met zes stemmen voor kerk-
koren en vespers voor meer stemmen – met enige geestelijke 
gezangen, geschikt voor kapellen of vorstenvertrekken’.

De titel heeft vragen opgeroepen: verwijst de aanhef ‘Sanctissima 
virgo’ alleen naar de Mis of ook naar de Vespers? Het stemboekje 
voor de bassus generalis lijkt uitsluitsel te geven: daar staat – als 
enige – de toevoeging, expliciet vóór de Vespers: ‘Vespro della B. 

Vergine’ Toch blijven sommige musicologen twijfelen: als die 
Vespers niet voor Maria gedacht zijn, dan komen ze in een 

andere liturgische context te staan. Zo zijn ze ook wel in 
verband gebracht met de Heilige Barbara, per slot van 

rekening schutspatrones van de parochie waar Monte-
verdi werkzaam was. De toeschrijving aan Maria zou 
dan ontstaan zijn om de verkoopbaarheid van de 
bundel te vergroten: de Maria-verering was immers 
veel algemener verbreid dan die van de heilige 
Barbara. Dirigent Andrew Parrott vindt die ziens-
wijze echter geen steek houden omdat Monteverdi 
niet aan de Santa Barbara werkzaam was. Hij bena-

drukt dat het plausibeler is dat de collectie niet 
geschreven was voor een bepaalde plaats of feest: 

“Het lijkt me zelfs erg onwaarschijnlijk dat alle muziek 
die wij nu uitvoeren ooit geklonken heeft bij één bepaal-

de plechtigheid.” 



7In Monteverdi’s tijd zou de collectie eerder gezien zijn als bloemle-
zing waaruit je kon gebruiken wat je op dat moment opportuun 
vond. Hoe het ook zij, vast staat dat het gaat om een verzameling 
met een Mis, Vesperspalmen, Magnificats en niet strikt-liturgische 
motetten. We weten niet of een deel in opdracht werd gecompo-
neerd, hoewel geopperd is dat de Gonzaga’s een rol gespeeld 
hebben bij de totstandkoming ervan. Het begin van Monteverdi’s 
Orfeo uit 1607 is namelijk sterk verwant aan de eerste maten van 
de Mariavespers. Men heeft in deze toccata ook wel de huisfanfare 
van de Gonzaga’s gehoord. Bovendien lijkt de veronderstelling 
gerechtvaardigd dat Monteverdi de opdracht had om ook kerkmu-
ziek voor de Gonzaga’s te schrijven, vooral nadat Giacomo Gastoldi, 
de kerkkapelmeester van de Santa Barbara-kerk, zich in 1608 had 
teruggetrokken en diens plaats niet werd ingenomen. 

Opzet van de vespers
Terug naar de Vespers. In de rooms-katholieke kerk bestond deze 
gebedsdienst, al dan niet gevarieerd, uit de opening Deus in 
adjutorium, gevolgd door vijf psalmzettingen, elk omkranst door 
gregoriaanse antifonen. Dan was er een hymne en de lofzang op 
Maria, het Magnificat. Vespers (van vespera, avond) werden door 
monniken gebeden tijdens het avondgebed. De collectie van 
Monteverdi bevat psalmteksten die gebruikt werden voor Maria-
feesten. Na de aanroeping Deus in adiutorium / Domine ad adiuvan-
dum volgen de psalmteksten (Dixit Dominus, Laudate Pueri, Laeta-
tus sum, Nisi Dominus en Lauda Jerusalem), een hymne (Ave maris 
stella) en een Magnificat. Maar daarnaast zijn er vrije tekstverklan-
kingen opgenomen, in de vorm van gezongen ‘concerti’: Nigra sum, 
Pulchra es, Duo seraphim, Audi coelum. Het feit dat deze stukken 
tussen de psalmen instaan suggereert dat ze deel uitmaken van de 
vespermuziek. Als je een Vesperdienst wilt samenstellen aan de 
hand van de bundel, dan zul je een beslissing moeten nemen over 
die tussengevoegde concerti. Zoals gezegd was het toentertijd 
gebruikelijk de vijf psalmen te omramen door gregoriaanse antifo-
nen, al naar gelang het kerkelijk feest op die dag. Zijn de in de 
bundel ingevoegde motetten dan bedoeld als vervanging van die 
antifonen? Onderzoek heeft aangetoond dat dit in het begin van 
de zeventiende eeuw geen ongewoon procedé was. Ook Parrott is 
die mening toegedaan: “In principe werd elke psalm voorafgegaan 
door een antifoon die na afloop herhaald werd. Tegelijkertijd was 



Ook baanbrekend is de van tijd tot tijd echt  
instrumentaal gerichte schrijfwijze: niet meer het in de 
Renaissance gebruikelijke gewoon verdubbelen of  
vervangen van de vocale partijen, maar specifiek voor-
geschreven klankkleuren op bepaalde plaatsen.

het een heel normale traditie om de herhaling van die antifoon te 
vervangen door een instrumentaal of vocaal stuk.” Parrott laat dan 
ook elke psalm ingeleid worden door het gregoriaans en voert aan 
het eind het vocale concerto uit dat Monteverdi toevoegde. 
Overigens is het gregoriaans verder evenmin afwezig in de Maria-
vespers: verschillende composities zijn gebaseerd op een gregori-
aanse cantus firmus. Met deze constatering zijn echter nog niet≠≠ 
alle problemen opgelost: de bundel bevat twee Magnificats. Gaat 
het om uitwijkmogelijkheden voor kerken die niet de beschikking 
hadden over goede instrumentalisten? Voor het tweede zesstem-
mige Magnificat kan namelijk worden volstaan met een orgelbege-
leiding. Parrotts keuze is duidelijk: hij opteert voor het instrumen-
taal meer uitgewerkte zevenstemmige Magnificat.

Menging van oude en nieuwe stijl
Opvallend in de verzameling is het naast elkaar voorkomen van de 
prima en de seconda pratica. De vesperpsalmen vertegenwoordigen 
de seconda pratica, de nieuwe concertante stijl, de Mis daarentegen 
vormt een monument voor de oudere polyfone schrijfwijze.  
Met dit uitgangspunt demonstreerde Monteverdi dat hij beide 
technieken beheerste: zowel de oude meerstemmige als de 
moderne concertante stijl. Ook baanbrekend is de van tijd tot tijd 
echt instrumentaal gerichte schrijfwijze: niet meer het in de 
Renaissance gebruikelijke gewoon verdubbelen of vervangen van 
de vocale partijen, maar specifiek voorgeschreven klankkleuren op 
bepaalde plaatsen. Monteverdi doet dat in het Domine ad adiuvan-
dum, het Magnificat en de Sonata sopra Santa Maria. Zo vinden we 
in dat begindeel Domine ad adjuvandum aanwijzigingen voor drie 
cornetto’s, drie trombones, twee violini da brazzo, vier viola’s da 
brazzo en een contrabassa da gamba. Een ander belangrijk ken-
merk van de collectie is de tekstschildering. Zo worden in het Nigra 



sum uit het Hooglied bij het ‘Nigra’ (donker) lage registers aange-
daan, terwijl bij het ‘formosa’ (bekoorlijk) de hoogte prevaleert. 
Het ‘avolare’ (wegvluchten) in de tekst van het Pulchra es wordt 
voorgesteld door een versnelling in driekwartsmaat. En in het Duo 
Seraphim laat Monteverdi, op de tekst ‘Et hi tres unum sunt’ (en 
deze drie zijn één), de drie stemmen op ‘unum’ samenkomen op 
een eenklank. Ook opmerkelijk is de echotechniek die we vinden in 
het Audi caelum: ‘gaudio’ (vreugde) bijvoorbeeld wordt geëchood 
door ‘audio’ (ik hoor), ‘dicam’ (ik zal zeggen) is de echo van ‘Benedi-
cam’ (opdat ik zalig prijze), en de echo van ‘maria’ (zeeën) is ‘Maria’. 

Hoewel Monteverdi’s bundel (en dan met name de vesperdienst 
daarin) in onze tijd geldt als een van de belangrijkste collecties 
kerkmuziek uit de Barok, bereikte Monteverdi er zijn oorspronke-
lijke doel niet mee: een eventuele baan in Rome ging aan zijn neus 
voorbij. Maar drie jaar na publicatie verwierf hij wel de bijzonder 
eervolle positie van kapelmeester aan de Venetiaanse San Marco. 
Daar zou hij de rest van zijn leven blijven, en daar zal muziek uit zijn 
Vespers naar alle waarschijnlijkheid méér dan eens geklonken 
hebben.

Frits de Haen
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DE SAN MARCO IN VENETIË



Versiculum
Deus in adjutorium meum intende.

Responsorium
Domini ad adiuvandum me festina.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.

Antifoon
Assumpta est Maria in caelum:
gaudent angeli, laudantes benedicunt 
dominum

Psalm
Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex 
Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.

Iuravit Dominus et non paenitebit eum:

Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis
confregit in die irae suae reges.

Iudicabit in nationibus, implebit ruinas:

God, kom mij te hulp.

Heer, haast u mij te helpen.

Eer aan de vader en de zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Halleluja.

Maria is opgenomen in de hemel. 
de engelen verheugen zich, lovend 
prijzen zij de Heer.

Zó sprak de Heer tot mijn Heer:
‘Wees gezeten aan mijn rechterhand:
totdat ik uw vijanden maak
tot een bank voor uw voeten.’
De Heer zal uw heersersstaf uitstrekken 
vanuit Sion:
gebieden zult gij tot diep in vijandelijk 
land.
U toegewijd is uw volk te midden van de 
gloed der heiligen:
vóór de dageraad heb ik u voortgebracht.

De Heer zwoer het - en het zal hem niet 
berouwen:
‘Gij zult priester zijn, de eeuwen door,
volgens de orde van Melchisedech.’
Mijn Heer zetelt aan uw rechterhand:
koningen slaat hij neer op de dag van zijn 
toorn,
hij zal de volkeren richten, hen tot ruïnes 
maken.
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ROctet

Claudio Monteverdi - Mariavespers



conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Motet
Nigra sum, sed formosa, 
filia Jerusalem;
ideo dilexit me rex 
et introduxit in cubiculum suum.
Et dixit mihi:
surge, amica mea et veni,
iam hiems transiit,

imber abiit et recessit,
flores apparuerunt in terra nostra;
tempus putationis advenit.

Antifoon
Maria virgo assumpta est
ad aethereum thalamum:
in quo rex regum stellato sedet solio.

Psalm
Laudate, pueri, Dominum,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria eius.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat
et humilia respicit
in coelo et in terra?

Hij zal hun hoofden dooreen schudden, 
zover de aarde reikt.
Hij lest zijn dorst onderweg uit de beek:
hoog zal hij het hoofd heffen.
Eer aan de vader en de zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wel ben ik donker, maar toch bekoorlijk, 
dochters van Jeruzalem,
daarom had de koning mij lief 
en nam mij mee in zijn vertrekken.
En hij zei tegen mij:
‘Sta op mijn liefste, kom toch mijn 
schoonste.
Kijk maar, de winter is heen, 
de regentijd voorgoed voorbij,
op het veld staan weer bloemen;
de tijd om te snoeien breekt aan.’

De maagd Maria is opgenomen
in de hemelse slaapkamer
waarin de koning der koningen op zijn 
sterrentroon zit.

Looft, knechten des Heren,
looft de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij gezegend,
van thans tot in eeuwigheid.
Van de opgang der zon tot haar dalen
zij geprezen de naam van de Heer.
Hoog boven alle volken de Heer;
hemelhoog is zijn glorie.
Wie is als de Heer, onze God,
die woning maakt in den hoge,
die neder wil zien op dit laagland?
In de hemel hij en op aarde;
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Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
Ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Motet
Pulchra es, amica mea, suavis et decora, 
filia Jerusalem.
Pulchra es, amica mea, suavis et decora 
sicut Jerusalem,
terribilis, ut castrorum acies ordinata.

Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

Antifoon
In odorem unguentorum tuorum curri-
mus:
adolescentulae dilexerunt te nimis.

Psalm
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri,
in atriis tuis, Jerusalem.
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas,
cuius participatio eius in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus,
tribus Domini:
testimonium Israel,
ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in iudicio,
sedes super domum David.

die de arme opricht uit het stof,
uit het slijk wil heffen de schamele,
dat hij zetelen mag met de machtigen,
met de machtigen van zijn volk.
Die de onvruchtbare geeft haar plaats in 
het huis:
een lachende moeder van kinderen.
Eer aan de vader en de zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Je bent mooi, mijn vriendin, zacht en 
bekoorlijk, dochter van Jeruzalem.
Je bent mooi, mijn vriendin, zacht en 
bekoorlijk zoals Jeruzalem,
maar ook geducht als een leger in 
slagorde!
Wend je ogen van mij af,
ze brengen me in verwarring.

Om jouw zoete geur snellen we ons naar 
je toe
de jonge vrouwen hebben je lief. 

Hoe verblijd was ik, toen zij mij zeiden:
‘wij gaan op naar het huis van de Heer.’
Zo staan dan nu onze voeten
in uw poorten, Jeruzalem,
Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad
tot hechte eenheid gevoegd.
Het is dáárheen dat opgaan de stammen, 
de stammen van hem, van Jahwe: 
voorschrift voor Israël dit,
dat zij loven de naam van de Heer.
Dáár zijn ook de zetels gezet ten gerichte,
de zetels van Davids huis.
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Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem,
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua,
et abundantia in turribus tuis.
Propter frates meos et proximos meos,
loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri,
quaesivi bona tibi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Antifoon
Benedicta filia tua domino:
quia per te fructum vitae communicavi-
mus.

Psalm
Nisi Dominus aedificaverit domum, in 
vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus costodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgite postquam sederitis, 
qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum:
ecce hereditas Domini filii: 
merces fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis:
ita filii excussorum.
Beatus vir qui implevit 
desiderium suum ex ipsis:
non confundetur cum 
loquetur inimicis suis in porta.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Vrede vraagt over Jeruzalem,
rust voor wie u beminnen;
Er zij vrede binnen uw muur,
en in uw burchten zij rust.
Om mijn broeders en om wie mij na zijn
laat mij spreken: ‘vrede over u!’
Om het huis van de Heer, onze God
vraag ik dat zij gezegend moogt zijn.
Eer aan de vader en de zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gezegend zijt gij, dochter, door de Heer,
want door u hebben wij deel gekregen 
aan de vrucht des levens

Als de Heer het huis niet wil bouwen,
vergeefs zwoegen daaraan de bouwers;
Wil de Heer de stad niet bewaken,
vergeefs staat de wachter op wacht.
Vergeefs is het dat gij vroeg opstaat,
vergeefs dat ge laat pas u rust gunt,
dat gij het brood eet der smarten: 
hij toch schenkt die hij lief heeft de slaap.
Zie, wat hij heeft toegedacht: zonen
zijn gave: de vrucht van de schoot.
Als pijlen in de hand van de strijder
zó zijn de zonen der jeugd.
Wel is hij gelukkig, de man
die met deze zijn pijlkoker vulde:
zij maken hem níet beschaamd
als zij te woord moeten staan
vijanden in de stadspoort.
Eer aan de vader en de zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Motet
Audi, coelum, verba mea plena desiderio
et perfusa gaudio. 
- Audio

Dic, quaeso, mihi quae est ista,
quae consurgens ut aurora rutilat,

ut benedicam. 
- Dicam

Dic, nam ista pulchra ut luna,
electa ut sol replet laetitia terras,
coelos Maria. 
- Maria

Maria Virgo illa dulcis,
praedicata de Prophetis Ezechiel,
porta Orientalis. 
- Talis

Illa sacra et foelix porta,
per quam mors fuit expulsa,
introduxit autem vitam. 
- Ita

Quae semper tutum est medium

inter homines et Deum,
pro culpis remedium. 
- Medium

Omnes hanc ergo sequamur,
qua cum gratia mereamur vitam aeter-
nam. 
Consequamur. 
- Sequamur

Praestet nobis Deus, Pater hoc et Filius
et Mater cuius nomen invocamus

Hoor aan, hemel, mijn woorden vol van 
verlangen en doorstroomd van vreugde. 
- Ik hoor

Zeg mij, vraag ik, wie is zij,
die daar opstaat en rossig is als de 
dageraad,
opdat ik haar zalig prijze? 
- Ik zal het zeggen

Zeg mij, of zij - schoon als de maan,
uitgelezen als de zon, vervult zij de aarde
en de hemel van vreugde - Maria is. 
- Zij is Maria

Maria is dus die zoete maagd,
als de poort van het Oosten,
voorzegd door de profeet Ezechiël. 
- Zo is zij

Zij is die geheiligde en gelukzalige poort,
waardoor de dood werd verdreven
en die het leven binnenvoerde. 
- Het leven

Steeds is zij geweest een veilige midde-
laarster
tussen mensen en God,
delgster van onze schuld. 
- Middelaarster

Laten wij allen dan haar volgen,
door wier genade wij het eeuwige leven 
deelachtig worden.
Laten wij haar volgen. 
- Laten wij haar volgen

Moge ons dit verschaffen God, de Vader 
en de Zoon,
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dulce miseris solamen. 
- Amen

Benedicta es, Virgo Maria,
in saeculorum saecula.

Antifoon
Pulchra es et decora, filia Jerusalem:

terribilis ut castrorum acies ordinata.

Psalm
Lauda, Jerusalem, Dominum;
lauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit seras portarum 
tuarum,
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae,
velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam,
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit cristallum suam sicut bucellas:
ante faciem frigoris eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea;
flabit spiritus eius, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Jacob,
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi,
et iudicia sua non manifestavit eis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

en de moeder, wier naam wij aanroepen
als zoete troost voor de ongelukkigen. 
- Amen

Gezegend zijt gij, Maagd Maria,
in de eeuwen der eeuwen.

Je bent mooi en bekoorlijk, dochter van 
Jeruzalem:
maar ook geducht als een leger in 
slagorde!

Roem, Jeruzalem, de Heer,
prijs, o Sion, uw God:
hij versterkt de sluitbalk uwer poorten,

zegent in uw midden uw zonen.
Hij die vrede schept in uw gebied,
u verzadigt met kostelijke tarwe;
die zijn aanzegging zendt naar de aarde,
-hoe haastig rept zich zijn woord-
de sneeuwvlokken laat dalen als wol,
de rijp strooit als dwarrelende as;
die als scherven zijn ijzel doet vallen.
Wie kan voor zijn koude bestaan?
Zijn bevel zendt hij en de dooi komt,
zendt de wind uit - de wateren vloeien.
Jakob heeft hij zijn woorden onthuld,
Israël het bestel van zijn wetten.
Nooit deed hij aldus aan één volk.
Zijn bestel is anderen verborgen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Hymne
Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix coeli porta

sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
summat per te preces,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos, culpis solutos,
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum,
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.
Amen.

Wees gegroet, o sterre
moeder Gods en tevens
gave maagd bestendig,
blijde poort des levens.

‘s Engels groet aanvaardend
grond ons in zo’n vrede
dat de naam van Eva
brenge een Ave mede.

Slaak de boei der bozen,
open ‘t oog der blinden,
doe ons euvlen wijken,
Godes gunst ons vinden.

Toon u onze moeder
bij den nooit volprezen,
die, voor ons geboren,
de uwe wilde wezen.

Maak, o maagd der maagden,
als niet éne aanminnig,
ons van zonde ontbonden
zuiver en zachtzinnig.

Doe ons, rein van wandel
‘t wisse pad betreden,
tot we juichend Jezus
zien in ‘t eeuwig eden.

Lof zij God de vader,
Christus, onze koning,
lof den Geest; hun drieën
de eigenste eerbetoning.
Amen.
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Antifoon
Hodie Maria virgo caelos ascendit,

gaudete quia cum Christo regnat in 
aeternum.

Magnificat
Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari 
meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est,

et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in proge-
nies
timentibus eum.
Fecit potentiam in bracchio suo; 
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis,

et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel, puerum suum,

recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Vandaag is de maagd Maria ten hemel 
opgestegen
verheug u, want zij heerst nu met Chris-
tus in eeuwigheid.

Hoog prijst mijn ziel de Heer:
en mijn geest jubelt in God, mijn redder;

Omdat hij heeft neergezien op de 
geringheid van zijn dienstmaagd.
Zie, van nu af prijzen mij zalig alle ge-
slachten.
Want hij die machtig is, heeft grote 
dingen aan mij gedaan:
heilig is zijn naam.
Zijn barmhartigheid gaat van geslacht op 
geslacht
voor hen, die hem vrezen.
Met kracht heeft hij zijn arm verheven,
de trotsen van harte sloeg hij uiteen.
Machtigen haalde hij neer van de troon,
en geringen heeft hij verheven;
Behoeftigen heeft hij met gaven overla-
den,
en rijken met lege handen heengezon-
den.
Opgenomen heeft hij Israël, zijn dienaar,
zijn barmhartigheid indachtig.
Zoals hij tot onze vaderen gesproken 
heeft
aan Abraham en zijn zaad voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Sonata
Sancta Maria, ora pro nobis.

Versiculum
Benedicamus Domino.

Responsorium
Deo Gratias.

Motet
Duo Seraphim clamabant alter ad alterum:
Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
plena est omnis terra gloria eius.

Tres sunt qui testimonium dant in coeli:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus,
et hi tres unum sunt.
Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
plena est omnis terra gloria eius.

Heilige Maria, bid voor ons.

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

Twee serafijnen riepen elkander toe:
Heilig is de Heer God Zebaoth,
vervuld is de gehele aarde van zijn 
heerlijkheid.
Drie zijn er, die getuigen in de hemel:
de vader, het woord en de Heilige Geest
en deze drie zijn één.
Heilig is de Heer God Zebaoth,
vervuld is de gehele aarde van zijn 
heerlijkheid.
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19Nederlandse Bachvereniging
Al bijna honderd jaar is de Nederlandse 
Bachvereniging dé uitvoerder van Bachs 
Matthäus-Passion in de Grote Kerk in 
Naarden. Tegenwoordig beperken we ons 
niet tot dit ene hoogtepunt, maar spelen 
we al het werk van Bach en zijn tijd- en 
geestgenoten en plaatsen dat in een 
context. Het hele jaar door, in binnen- en 
buitenland. 
In het bijna honderdjarig bestaan werd 
de Nederlandse Bachvereniging geleid 
door Johan Schoonderbeek, Evert 
Cornelis, Anthon van der Horst, Charles 
de Wolff en Jos van Veldhoven. Hij 
transformeerde de Bachvereniging tot 
een toonaangevend vocaal-instrumentaal 
barokensemble dat op authentieke 
instrumenten speelt.
Met ingang van seizoen 2018-2019 staat 
de Bachvereniging onder leiding van 
Shunske Sato. Deze jonge violist was de 
afgelopen jaren concertmeester onder 
Jos van Veldhoven en leidt elk seizoen 
verschillende producties vanaf de eerste 
lessenaar. Eén van Sato’s speerpunten is 
het plaatsen van Bach en zijn werk in 
context. Dat betekent dat er de komende 
jaren ook meer werken van tijdgenoten 
van Bach op de lessenaar zullen staan, 
onder leiding van Sato of diverse gastdiri-
genten, zoals ook onder Jos van Veldho-
ven regelmatig gebeurde. Zo waren 
onder meer Peter Dijkstra, Iván Fischer, 
Lars Ulrik Mortensen, Hans-Christoph 
Rademann, Ed Spanjaard, Masaaki Suzuki 
en Gustav Leonhardt te gast bij de 
Bachvereniging.

All of Bach
In 2013 begon de Bachvereniging met 
het vernieuwende megaproject All of 
Bach – het uitvoeren en opnemen van 
alle werken van Johann Sebastian Bach. 
Er zijn ruim 200 werken gepubliceerd op 
allofbach.com en er komen regelmatig 
nieuwe opnames bij. Sinds september 
2018 verschijnen er ook wekelijks opna-
mes op YouTube. Musici uit het ensemble
lichten de werken zelf toe en de composi-
ties worden rijk voorzien van achter-
grondinformatie. Zo brengt de Neder-
landse Bachvereniging Bach dichter bij 
iedereen.

De jeugd heeft de toekomst
Met het Young Bach Fellowship biedt de 
Bachvereniging een podium aan jonge 
musici die zich willen bekwamen in de 
barokmuziek. Zij worden intensief 
begeleid door de orkestleden en zangers 
van de Bachvereniging. Jarenlang trok de 
Bachvereniging vele honderden
leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
met het educatieprogramma ‘Oog in oog 
met de Matthaüs-Passion’. In seizoen 
2019-2020 wordt dit project geactuali-
seerd zodat het nog beter aansluit bij de 
leefwereld van de doelgroep.
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20 Andrew Parrott, dirigent
Terugkijkend op meer dan vijftig jaar 
dirigentschap, denk ik dat mijn zoge-
naamde carrière nogal een allegaartje is. 
Op mijn elfde kwam ik ternauwernood 
door de Engelse onderwijszeef doordat 
ik iets over Edward Elgar wist (een 
Engelsman uit dezelfde provincie als ik). 
Dat leidde me op termijn naar Oxford om 
muziekwetenschappen te studeren. 
Tijdens mijn schooltijd besteedde ik mijn 
vrije tijd aan het spelen van hockey, 
altviool (incidenteel ook blaasinstrumen-
ten), orgel (in protestantse kerken), de 
beiaard van het stadhuis en, last but not 
least, piano (als begeleider van het 
plaatselijke koor). Op de universiteit 
ontsloot zich een wereld van nieuwe 
mogelijkheden: ik maakte kennis met 
oude muziek, hedendaagse muziek, 
zingen, historisch onderzoek en – om 
bepaalde werken zo volledig mogelijk en 
van binnenuit te kunnen begrijpen – diri-
geren. Ik leidde muziek van Machaut tot 
Schönberg, van Tallis tot Stravinsky, van 
Gabrieli tot Janáček. De periode tussen 
toen en nu, meer dan vijftig opnames 
later (meestal met mijn eigen Taverner 
Consort en inclusief veel Monteverdi en 
Bach), lijkt soms een vage stroom. Ik ben 

herhaaldelijk teruggekeerd naar de 
forensische uitdaging van het doorgron-
den van wat componisten die al lang 
dood zijn zouden verwachten van hun 
uitvoerenden. In feite heb ik een groot 
deel van het afgelopen jaar besteed aan 
een poging om een (derde) boek te 
voltooien. Ik geef toe dat ik me gemakke-
lijk laat afleiden door cricket, sudoku’s en 
de beste Britse komedie. 

Griet De Geyter, sopraan
Van jongs af aan was muziek een belang-
rijk deel van ons gezinsleven. Later werd 
deze liefde voor muziek aangewakkerd in 
het kinderkoor en tijdens muziekkampen. 
Op de muziekschool had ik piano-, 
blokfluiten zangles. Muziek uitvoeren 
voor een publiek gaf me altijd veel 
voldoening. Zo herinner ik me nog 
levendig een uitvoering van Ramirez’ 
Missa Criolla waarbij ik een van de solos-
temmen mocht zingen. Ook de jaarlijkse 
huisconcerten bij ons thuis gaven mij veel 
inspiratie. Muziek was vanaf toen niet 
meer uit mijn leven weg te denken. 
Tijdens mijn studie aan het conservatorium 
in Leuven en aan de Nederlandse Opera 
Academie ontdekte ik een oneindig zang-
repertoire. Een wereld ging voor me open.
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21Mijn nieuwsgierigheid naar de mogelijk-
heden van mijn stem en de flexibiliteit 
waarmee ik zeer uiteenlopende stijlen 
zong, groeiden uit tot mijn sterktes aan 
het begin van mijn carrière. De laatste 
tien jaar heb ik me bewust toegelegd op 
het zingen van barokmuziek, waarbij ik 
steeds vertrek vanuit de tekst en haar 
emotionele impact. Wanneer iemand me
na een concert komt vertellen dat hij/zij 
geraakt was door de muziek en mijn 
interpretatie en expressie, dan weet ik 
dat ik mijn rol als uitvoerend musicus ter 
harte heb genomen. Mensen vertellen 
mij ook vaak dat ze konden zien dat ik op 
podium geniet van de muziek en het 
musiceren zelf. Ik vind het heerlijk om 
mijn kennis en ervaringen door te geven 
aan mijn zangstudenten en hen te 
begeleiden in hun eigen vocale ontdek-
kingstocht.

Isabel Schicketanz, sopraan
Als veelgevraagd zanger zing ik regelma-
tig met het Dresdner Barockorchester, 
het Barockorchester Breslau, Collegium 
1704 en de Nederlandse Bachvereniging. 
Ik studeerde in Dresden bij Hendrikje 
Wangemann en Olaf Bär. Al tijdens mijn 
studie raakte ik door Ludger Rémy, 

Dorothee Mields en Britta Schwarz 
geboeid door het repertoire van de 
zestiende tot en met de achttiende eeuw 
en besloot ik me daaraan te wijden. Ik 
houd van ensemblezang en dit bracht me 
bij het Calmus Ensemble, waarmee ik de 
hele wereld over reisde. Ik ben dankbaar 
voor mijn langdurige samenwerking met 
Hans-Christoph Rademann onder wiens 
leiding ik de volledige werken van Hein-
rich Schütz opnam en ook voor de samen-
werking met Opella Musica waarmee ik 
werk aan een complete opname van de 
cantates van Johann Kuhnau. 

Victoria Cassano McDonald, 
mezzosopraan
Ik groeide op in Madrid in een muzikale 
familie en zo was ik al voordat ik twee 
werd aanwezig bij mijn moeders koorre-
petities. Nadat ik op mijn vierde met 
pianoles was begonnen, werd ik op mijn 
zevende verliefd op de viool. Vaak danste 
ik op Bruchs Vioolconcert door het hele 
huis. Hoewel ik nooit een groot violist 
was, genoot ik ontzettend van het spelen 
in het plaatselijke orkest. Toen ik naar de 
universiteit ging, hield ik van twee 
dingen: muziek en reizen en dus wilde ik 
muziekpedagogie of toerisme studeren. 

  ISABEL SCHICKETANZ VICTORIA CASSANO MCDONALD



22 Ik ontdekte dat dat laatste met name 
over cijfers en economie ging en koos dus 
voor de eerste optie. Tijdens mijn studie 
ontdekte ik een nieuwe passie in mijn 
leven: zingen. Uiteindelijk ging ik bij vijf 
koren tegelijk – dat was zowel een start 
van iets moois als het einde van mijn 
sociale leven!
Nadat ik mijn diploma had gehaald, 
besloot ik naar Den Haag te verhuizen om 
zang te studeren aan de oudemuziekaf-
deling van het conservatorium. Ik heb 
negen jaar in Den Haag gewoond. Terug 
in Madrid combineer ik nu mijn beide 
passies: zingen en reizen – vaak met Vox 
Luminis – ik mag dus niet klagen. Op de 
zeldzame dagen dat ik echt thuis ben, 
probeer ik zoveel mogelijk afvalvrij te 
leven, geniet ik van lange wandelingen 
langs de rivier en besteed ik veel te veel 
tijd aan Netflix. 

Rodrigo del Pozo, tenor
Ik werd geboren in Chili en studeerde 
zang, klassiek gitaar en luit aan de Univer-
sidad Católica de Chile. Ik won een beurs 
om naar Europa te gaan en luit te gaan 
studeren bij Jakob Lindberg en zang bij 

Nigel Rogers en David Mason. Op dit 
moment ben ik het hoofd van de vocale 
afdeling op het Instituto de Música, aan 
de universiteit van Chili waar ik zelf 
studeerde. Regelmatig geef ik master-
classes en cursussen op verschillende 
conservatoria in Brazilië. Daarnaast treed 
ik op met veel van de belangrijke gespeci-
aliseerde barokensembles zoals Canzona 
onder leiding van Theresa Caudle, 
Concerto Palatino onder leiding van 
Bruce Dickey en Charles Toet, L’Ensemble 
Baroque de Limoges onder leiding van 
Christophe Coin, het Gabrieli Consort 
onder leiding van Paul McCreesh, het 
Orchestra of the Age of Enlightenment 
onder leiding van René Jacobs, en Les 
Arts Florissants onder leiding van William 
Christie.

Kevin Skelton, tenor
Mijn liefde voor muziek en zingen werd 
voor het eerst serieus toen ik op mijn 
twaalfde in het schoolkoor kwam. Na 
bijna dertig jaar ben ik nog steeds erg blij 
om met goede musici aan prachtige 
muziek te werken. Ik begon mijn profes-
sionele zangcarrière na negen jaar studie 

  RODRIGO DEL POZO KEVIN SKELTON



23aan de universiteit: musicologie, zang en 
koordirectie. De eerste jaren van mijn 
carrière stonden vooral in het teken van 
concerten, maar meer recent hebben 
mijn artistieke interesses en activiteiten 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. In 
2015 ging ik opnieuw studeren om me te 
verdiepen in de choreografie van de 
hedendaagse dans. Op dit moment focus 
ik me hoofdzakelijk op experimenteel 
muziektheater. Ik onderzoek de integra-
tie van de podiumkunsten en ontwikkel 
lesmethoden om anderen te helpen 
hetzelfde te doen. Dit jaar ben ik begon-
nen aan een doctoraat. In mijn proef-
schrift hoop ik een beeld te schetsen van 
de belangstelling die er op dit moment is 
voor interdisciplinair werk in de podium-
kunsten. Daarnaast probeer ik nuttige 
tools te ontwikkelen voor regisseurs en 
choreografen om zo artiesten te kunnen 
voorbereiden op nieuwe en spannende 
contexten.

Zachary Wilder, tenor
Ik ben opgegroeid in een zeer kunstzin-
nig gezin in Los Angeles: mijn moeder 
was schilder met een wild eclectische 

platencollectie die ik vaak zou plunderen 
en mijn vader componist en producer van 
pop en R&B. Ik kreeg les in jazz en klas-
sieke muziek op de middelbare school. 
Daarna koos ik ervoor om te proberen 
voet aan de grond te krijgen in de opera-
wereld en kwam zo terecht op de East-
man School of Music in Upstate NY. Daar 
zag ik in het cursusoverzicht dat Paul 
O’Dette een lessenserie Collegium 
Musicum en uitvoeringspraktijk gaf. Hij 
had een prominente plek in de platencol-
lectie van mijn moeder dus besloot ik me 
in te schrijven en werd verliefd. Mijn 
muzikale opleiding was breed, maar ik 
begon een carrière in barokmuziek in de 
Verenigde-Staten. Die breidde zich 
verder uit naar Europa en Azië. Ik ben blij 
dat ik nu Parijs mijn thuis kan noemen. 
Als ik niet in een vliegtuig, trein, auto of 
op een concertpodium ben, vind je me 
vaak breiend of in een museum.

João Moreira, tenor
Ik werd geboren in Évora, de hoofdstad 
van Alentejo (Portugal). Hier staat de 
wieg van de ‘cante Alentejano’, een 
zangtraditie die in de UNESCO werelderf-

  ZACHARY WILDER JOÃO MOREIRA



AVROTROS
Mariss Jansons 

Op 1 december over-
leed Mariss Jansons. 
Van 2004 tot en met 
seizoen 2014/2015 
was hij de zesde 
chef-dirigent van het 
Koninklijk Concert-
gebouworkest.

Aanstaande zondag in Het 
Zondagmiddagconcert een 
terugblik op deze periode 
met hoogtepunten uit de 
honderden concerten die 
Jansons bij het orkest 
dirigeerde. 

Het 
Zondagmiddag concert
15 december 2019, 
14.00-16.30 uur
AVROTROS, NPO Radio 4

Nieuwe podcasts 

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

In de nieuwe, driedelige 
reeks 'Klassieke Mysteries' 
volgen NPO Radio-4- 
presentator Ab Nieuwdorp 
en true crime-liefhebber 
Rebecca van der Weijde de 
laatste voet sporen van 
Mozart, Haydn en Beet-
hoven in Wenen en spreken 
in Nederland met experts 
over bijvoorbeeld freno-
logie, dodenmissen, 
Vrijmetselarij en lood-
vergiftiging. 
Fantastische muziek van 
de drie componisten 
vormt de soundtrack bij de 
spannende verhalen.

Klassieke mysteries 
➜ www.avrotros.nl/ 
 klassiekemysteries   

Debuut-cd
Chimaera Trio  

Deze maand ver-
schijnt de nieuwe cd 
in het talenttraject 
AVROTROS Klassiek 
presenteert!

Deze keer met het 
 Chimaera Trio bestaande 
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. 
Over twee weken wordt 
de cd samen met het 
unieke klassieke muziek-
magazine exclusief toe-
gestuurd aan leden van 
AVROTROS Klassiek. 

Meer weten? 
➜ www.avrotros.nl/
 klassiek

Meer informatie  
over uitzendingen, 
concerten en leden-
aanbiedingen? 
➜ www.avrotros.nl/
klassiek 

http://www.avrotros.nl/klassiek
http://www.avrotros.nl/klassiek


2525goedlijst staat. Al onze familiebijeenkom-
sten eindigden met het zingen van deze 
prachtige traditionele gezangen. Zo was 
zingen deel van mijn leven sinds mijn 
geboorte. Toen ik ongeveer zes was, 
vroeg mijn moeder me of ik bij het 
kinderkoor van de stad (Eborae Mvsica) 
wilde zingen. Ik zong daar de traditionele 
liederen en maakte kennis met de muziek 
van Mozart, Haydn, Mendelssohn en 
Händel, maar ook met repertoire dat in 
de zestiende- en zeventiende eeuw voor 
de kathedraal in de stad werd geschreven. 
Die muziek uit de school rond de kathe-
draal van Évora (van componisten als 
Duarte Lobo, Manuel Cardoso, Diogo Dias 
Melgás, Estevão de Brito en João Lou-
renço Rebelo) greep me en daarom vroeg 
ik mijn moeder me in te schrijven op de 
muziekschool. Daar was ik opgetogen 
over de hoeveelheid nieuwe instrumen-
ten die ik leerde kennen. Ik werd verliefd 
op de klank van de hobo, en kreeg vijf 
jaar hoboles. Toch bleef ik altijd zingen 
en later besloot ik dat ik van zingen mijn 
beroep wilde maken. Dat bracht me naar 

Lissabon waar ik studeerde en zong bij 
het Gulbenkian Choir, waarmee ik over de 
wereld reisde en mijn muzieksmaak 
verfijnde. Mijn passie voor zang en oude 
muziek bracht me in 2008 naar Neder-
land. Het plan was om één jaar ervaring 
in het buitenland op te doen, dat werden 
elf. Mijn andere passies zijn koken, 
samenzijn met familie en vrienden, goede 
rode wijn, autorijden, huizen renoveren 
en voor mijn planten zorgen. 

Victor Torres, bariton
Al toen ik kind was, was mijn leven 
doordrenkt met muziek. In elke kamer, 
zelfs in de achtertuin, stonden radio’s 
afgestemd op een klassieke muziekzen-
der. Ik werd omringd door Mozart, 
Beethoven en Stravinsky. Mijn ouders, 
allebei psychoanalyticus, zongen Argen-
tijnse volksliederen die ik begeleidde 
samen met mijn broers en zussen. Op 
familiefeesten moedigde mijn moeder 
ons aan tot musiceren, waarbij zowel 
kinderen als volwassenen een gitaar, 
slagwerk of blokfluit ter hand namen. Ik 
voedde me met liederen van María Elena 
Walsh en met Kerst luisterden we naar de 
Misa Criolla. Zingen in een koor trok me 
altijd aan. In mijn tienerjaren zong ik in 
Renaissance-ensembles. Ik studeerde 
piano en werd fan van symfonische 
rockmuziek, Bartók en Debussy. Ik begon 
met zangles en de muziek die ik ontdek-
te, liet me duizelen. Ik besloot te gaan 
studeren aan het Instituut van het Teatro 
Colón. Na mijn afstuderen kreeg ik een 
beurs om bij Ernst Haefliger te studeren. 
Hij hielp me mijn volle potentieel te 
benutten. Internationale zangconcoursen 
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26 openden deuren naar een carrière in 
Europa. Ik speel en zing mooie rollen van 
Mozart, Verdi en hedendaagse componis-
ten, maar ook veel Montevedi en Bach. 
Maar het genre dat het beste bij me past 
is het kunstlied: Schubert, Schumann, 
Brahms, Britten, Ravel, Fauré en Argen-
tijnse liederen.

Joep van Geffen, bas
Mijn liefde voor muziek begon op de Vrije 
School. Als kleuter luisterde ik graag naar 
het zingen van de juf en na de kleutertijd 
bleef muziek een grote rol spelen. Dat 
onze klas muzikaal was, ging al gauw als 
een lopend vuurtje door de school. En zo 
kwam het, dat we mochten meedoen aan 
een uitvoering van de Matthäus-Passion 
onder leiding van Daniel Reuss. Toen ik 
op de middelbare school voor het eerst 
de stem van Freddy Mercury hoorde, wist 
ik het zeker: Ik wilde zingen! Dat deed ik 
vol enthousiasme in het schoolkoor en op 
musicalles. Na mijn middelbare school 
rolde ik in een baantje als zingende 
bediende en werkte ik doordeweeks in 
een Italiaanse specialiteitenzaak omdat ik 
niet wist wat ik wilde studeren. Mijn 

zanglerares raadde mij aan naar het 
conservatorium te gaan. Toen ik vervol-
gens voor het eerst Schubertliederen 
hoorde, gezongen door Dietrich Fischer-
Dieskau, was ik verkocht. Op het conser-
vatorium in Arnhem nam ik alles als een 
spons in me op. Ik wilde niets anders 
meer dan zingen, alleen of samen. Na mij 
studie werd ik aangenomen bij het Groot 
Omroepkoor, een wereld vol waanzinnige 
ervaringen en met een zee van muziek! 
Naast het Groot Omroepkoor zing ik in 
kleine ensembles en solo. Waarom 
kiezen? Via het zingen ging de wereld 
voor mij open. Koken en met name de 
Italiaanse keuken blijven daarnaast een 
enorme passie. Ik hoop dat ik met mijn 
enthousiasme voor muziek en eten 
anderen kan inspireren en zo een zaadje 
plant dat ergens weer kan groeien en 
bloeien.

Joel Frederiksen, bas
Ik groeide op in Minnesota en werd 
verliefd op muziek door te zingen. 
Geïnspireerd door mijn moeders altstem, 
zong ik als jongen in onze kerk en in 
schoolkoren. Mijn moeder wilde dat ik 
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27piano ging spelen, maar ik stond erop dat 
het gitaar werd en ik speelde met passie. 
Ik hield ervan op het podium te staan. Ik 
deed een bachelor in muziek en ik bracht 
een jaar door in Japan, in de buurt van 
Kyoto. Leven was muziek, avontuur, 
reizen en liefde.
De belangrijkste rol in mijn ontwikkeling 
als professioneel musicus, speelden mijn 
uitstekende docenten. In Minneapolis 
studeerde ik intensief zang bij Loren 
Lund. Zijn lessen die officieel een half uur 
waren, maar meestal twee en een half 
uur duurden, waren cruciaal voor mijn 
ontwikkeling. Toen ik met luit begon, 
ging ik naar goeroe Pat O’Brien en werd 
ik onderdeel van de oudemuziekscene. Ik 

studeerde af in de oude muziek in 
Michigan bij dr. Lyle Nordstrom. Daarna 
kon ik kiezen tussen een doctoraat aan 
de Indiana University of een baan als bas 
in New York bij het Waverly Consort. Ik 
werd professioneel zanger en heb nooit 
spijt gehad!
Ik geniet van mijn dochters en familie en 
haal inspiratie uit de grotere menselijke 
familie. Toen ik opgroeide, sportte ik en 
zo nu en dan, backpackte en kanode ik in 
de wildernis. Nog steeds keer ik terug 
naar de natuur om te herleven. Ik kook 
met plezier en geniet van het schrijven en 
lezen van poëzie. Trouwens, hoe mysteri-
eus en onvoorspelbaar het ook is, het 
leven gaat over liefde.

VIOOL
Shunske Sato
Sayuri Yamagata
ALTVIOOL
Staas Swierstra 
BASSE DE VIOLON
Lucia Swarts
VIOLONE
Robert Franenberg 
RENAISSANCEFLUIT EN BLOKFLUIT
Marten Root 
DULCIAAN, RENAISSANCEFLUIT EN BLOKFLUIT
Benny Aghassi 
CORNETTO
Josue Melendez
Andrea Inghisciano 

TROMBONE
Simen Van Mechelen
Cas Gevers
Joost Swinkels
ORGEL
Leo van Doeselaar
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vrijdag 10 januari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks, 19.30 uur
SERIE AVROTROS KLASSIEK 2

Vasily Petrenko  
dirigeert het Radio  
Filharmonisch Orkest

Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Daniel Müller-Schot cello

Prokofjev Suite uit Balletmuziek 
'De verloren zoon'
Haydn Celloconcert in C
R. Strauss Also sprach Zarathustra
 

vrijdag 20 december 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Jan-Willem van Ree, 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK 1, 
MUZIKALE MEESTERWERKEN

Kerst met Mendels-
sohn en Mozart
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Jan Willem de Vriend dirigent
Michael Gläser koordirigent

Ruby Hughes sopraan
Beth Taylor alt
Caspar Singh tenor
Henk Neven bas
Henning von Schulman bas

Mendelssohn Vijfde symfonie  
'Reformatie'
Mendelssohn Christus
Mozart Krönungsmesse, KV 317 


