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Ein deutsches Requiem 

Groot Omroepkoor   
Peter Dijkstra dirigent

Renate Arends sopraan *
Sebastian Wartig bariton 
Pianoduo Scholtes & Janssens piano vierhandig

Johannes Brahms 1833-1897
Ein deutsches Requiem opus 45 1868

1. Koor: Selig sind die da Leid tragen 
2. Koor: Denn alles Fleisch es ist wie Gras 
3. Bariton en koor: Herr, lehre doch mich 
4. Koor: Wie lieblich sind deine Wohnungen 
5. Sopraan: Ihr habt nun Traurigkeit 
6. Koor: Denn wir haben hier keine bleibende Statt 
7. Koor: Selig sind die Toten 

*Renate Arends vervangt vanavond Sarah Brady, 
die wegens familieomstandigheden moest afzeggen. 

Dit programma wordt herhaald op 16 februari om 11.00 uur in het 
Zondagochtend Concert in het Concertgebouw in Amsterdam
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Uitzending
Dit concert wordt rechtstreeks 
uitgezonden op Radio4.  
Presentatie vanuit de zaal door 
Hans van den Boom.

 WWW.NPORADIO4.NL

Uitzending via EBU
De concerten van het Vrijdag-
concert worden via de European 
Broadcasting Union geregeld 
wereldwijd aangeboden. Zo wordt 
dit concert ook uitgezonden in 
Griekenland.

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

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 
en 

 TIVOLIVREDENBURG.NL

Inschrijving nieuw seizoen
Het programma voor het nieuwe 
seizoen van het AVROTROS 
Vrijdagconcert is gereed. Wij 
verrassen u graag met prachtige 
concerten door de beide jubile-
rende omroepensembles - het 
Radio Filharmonisch Orkest en het 
Groot Omroepkoor bestaan 75 
jaar! - en vele andere ensembles.
Op donderdag 23 januari is de 
voorverkoop gestart, u kunt met 
voorrang én korting bestellen.
Wij zien u ook volgend seizoen 
graag weer terug bij het  
 AVROTROS Vrijdagconcert in 
TivoliVredenburg. Dé klassieke 
start van uw weekend. 
Voor uitgebreide informatie en 
bestelformulieren kunt u terecht 
bij de infostand Nieuw Seizoen in 
de foyer. Bestelformulieren kunt u 
ook aanvragen via

 INFO@AVROTROSVRIJDAGCONCERT.

 NL

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

Educatieproject  
Pronkstukken 
Vanavond om 19.00 uur hebben 
bovenbouwleerlingen van De 
Werkplaats in Bilthoven in Cloud 
Nine hun eigen compositie ten 
gehore gebracht. Daarbij lieten zij 
zich inspireren door het programma 
van het Vrijdagconcert met Ein 
deutsches Requiem van Brahms. 
Als afsluiting van hun projectweek 
wonen de leerlingen het Vrijdag-
concert van vanavond in de Grote 
Zaal bij. Educatieproject Pronk-
stukken komt voort uit een samen-
werking tussen TivoliVredenburg 
en middelbare scholen in stad en 
regio Utrecht. 
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Een Requiem voor  
de mensheid

Componisten zijn doorgaans huiverig om aan een 
Requiem te beginnen. Met zo’n Dodenmis zou je 

onheil over jezelf kunnen afroepen. Bovendien is het 
meestal een mammoetklus, zodat je een flinke tijd ver-

plicht bent om je te begraven in de thematiek van dood, 
hiernamaals en verdriet. Dan is er nog die nare associatie met 
Mozart, een in de knop gebroken leven, het onvoltooide. Word 
jou wel de tijd gegund om het slotakkoord te vinden?

Johannes Brahms wachtte er niet te lang mee. Althans, met erover 
na te denken. Plannen ontwaakten al toen in 1856 het verlies van 
Robert Schumann een grote indruk op hem maakte - temeer omdat 
hij de zorgen van zijn weduwe intens deelde. Besognes van alledag 
kregen echter de overhand. In Detmold en Hamburg was het 
sappelen voor wat brood op de plank en een grootschalig werk zou 
nauwelijks enige financiële verlichting brengen. Maar in 1861 ploos 
Brahms toch de bijbel uit voor geschikte tekstfragmenten en werkte 
hij met zekerheid al aan de eerste twee delen. Een baan aan de 
Wiener Singakademie, in 1863, vormde een stimulans om machtige 
koorpartijen te integreren, maar ook om deze af te wisselen met 
effectvolle pianissimo’s vol scherp gekruide dissonanten. De 
dagelijkse koorpraktijk was een leerschool voor subtiele fijnslijperij. 

Concreet werden de Requiemplannen toen in 1865 zijn moeder 
stierf, een gebeurtenis die de gevoelige Brahms moeilijk een 
geschikte plaats kon geven. Lang sluimerende ideeën werden nu 
definitief bij de kop te gepakt en binnen een jaar was het werk 
gereed, wel na lang delibereren en ook inwinning van externe 
adviezen. Er volgden drie premières, telkens anders. De eerste drie 
delen klonken in december 1867 in de Musikverein in Wenen. 

C

X
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Doel van zijn muziek was om nabestaanden een hart 
onder de riem te steken en troost te bieden in plaats 
van Christelijk medelijden.

Een paar maanden later was de Dom van Bremen het decor voor 
zes delen, onderbroken door stukken Bach en Händel om de 
protestantse orthodoxie tegemoet te komen. Daarna volgde nog de 
invoeging van een sopraansolo (deel 5), een zinsnede uit het 
evangelie van Johannes, curieus verbonden met een profetie van 
Jesaja: “Ook u bent nu bedroefd, maar ik zal u weerzien; zoals hij 
die door zijn moeder wordt getroost, zo zal ik u troosten.” Ten 
slotte kon in februari 1869 in het Leipziger Gewandhaus het werk 
uitgevoerd worden dat nu deel uitmaakt van de canon van de 
westerse kunstmuziek.

Troost voor de nabestaanden
Vanaf het begin wist Brahms dat het geen katholiek-Latijnse mis 
zou worden. Geen zwaarmoedige overpeinzing over wat er met 
overledenen zou of kon gebeuren. Geen angstwekkende taferelen 
over het hiernamaals, mogelijk hellevuur, over verantwoording, 
schuld en boete. Wat Brahms voor ogen stond - misschien had hij 
ergens gelezen dat Beethoven er ook zo over had gedacht - was niet 
zozeer de overledene, maar vooral wie achterbleven. Hij wilde een 
‘menselijk requiem’ afleveren schreef hij later. Over de uiteindelijke 
titel Ein Deutsches Requiem had hij zo zijn twijfels, liever zag hij 
dat Ein menschliches Requiem in de boeken was gekomen. We 
hoeven er niet rouwig om te zijn dat dit niet gebeurde, want het 
zou wat mallotig zijn geweest. ‘Duits’ was al recalcitrant genoeg en 
bovendien, hoe menselijk ook, elk Requiem heeft een raakvlak 
met religie, hiernamaals en Christendom - anders zou voor ‘requiem’ 
ook een andere term moeten worden gekozen. Begrijpelijk is 
Brahms’ twijfel wel, want voor hem was het kernwoord ‘troost’. 
Doel van zijn muziek was om nabestaanden een hart onder de riem 
te steken en troost te bieden in plaats van Christelijk medelijden. 
Antieke filosofen wisten al dat medelijden enkel het totaal aan leed 
vergroot en dat pogingen om smart en verdriet te verzachten veel 
zinvoller waren.

4
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Dus speurde Brahms zelf in de bijbel. Wat hij tegenkwam over de 
mens in het aangezicht van de dood, over opstanding en verhef-
fing ordende hij op zo’n manier dat hij er muzikaal-dramatisch 
mee uit de voeten kon. De openingsregels van dit conglomeraat 
zetten meteen de toon: “Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen 
worden getroost.” De woorden van evangelist Mattheus klinken in 
een serene, quasi-polyfone koorzang die weliswaar een elegisch 
karakter draagt, maar gedragen wordt door een milde orkestratie. 
Wel gaat er een topos aan vooraf: de dood klinkt symbolisch in 
toonsherhalingen in de laagte. Eeuwenoud is deze verwij-
zing, van vroeg-middeleeuws gezang tot de meest moder-
ne filmmuziek, in dreigende toonsherhalingen ligt het 
einde van het leven besloten. In het openingsdeel, 
‘Selig sind, die da Leid tragen’, is dit motief 
gedoseerd over tien minuten verdeeld.

Wat volgt is een klein kwartier filosofie. 
De tekst “Alles Fleisch, es ist wie Gras” 
zette Brahms al als jongeman op muziek, 
het intrigeerde hem. De berusting in goddelijke 
genade maakt plaats voor de pre-christelijke 
overpeinzing dat de natuur een eeuwige cyclus is van 
leven en dood, zoals de duistere filosoof Heraclitus al 
had geformuleerd: niets blijft, alles verandert - pantha rei. 
De natuur duldt geen zijn, enkel een worden. Het doods-
motief is nu pregnant aan de pauken toebedeeld, maar de aan-
dacht gaat hier toch vooral uit naar Schubertiaanse mineur- 
majeurwisselingen en uiteindelijk naar de huiveringswekkende 
fortissimo’s die zwaar en log beklemtonen dat de dood ons welis-
waar meedogenloos en voor eeuwig onze dierbaren ontneemt, 
maar toch niet meer is dan een verandering: vlees is als gras. Naar 
het einde toe wordt de muziek uitbundiger. Echte polyfonie zet 
nog niet door - de aanzetten lijken echter een belofte te vormen.

Een baritonsolo in het derde deel opent als een smeekbede, annex 
klacht, gericht aan de Schepper, gelicht uit Psalm 39: ‘Heer, toon 
mij mijn einde, verklaar hoeveel tijd mij nog rest en wanneer het 
met mij gedaan zal zijn’. Voor een antwoord op deze vraag koos 
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Brahms nu een juichende fuga boven een haast permanent orgel-
punt. Alle remmen gaan hier los en het effect van de voorgaande 
delen, ingehouden pathos, betaalt zich hier volop uit. Een sprankje 
zonlicht dringt door in het vierde deel, waarin ‘het verlangen naar 
Gods huis’ centraal staat. Brahms koos deze regel uit Psalm 84, 
ongetwijfeld vanwege de jubelstemming (“Mijn hart en lichaam 
scheppen vreugde in de levende god”), die een welkom contrast 
vormt met de flankerende delen.

Een mild laatste oordeel
Het Laatste Oordeel, dat in de beeldende kunsten zoveel angst-
wekkende beeltenissen opleverde, vindt in de twee afsluitende 
delen een tamelijk milde verklanking. Wat smart en droefenis 
verzacht is het besef dat de mens bij zijn sterven niet in het eeuwige 
niets verdwijnt. Brahms laat deze solo volgen door een reusachtige 
fuga als lofzang op de Allerhoogste. Voor het plechtige koor “Zalig 
zijn vanaf heden de doden die in de Heer sterven” (deel 7), roept 
hij een melodie uit het openingsdeel in herinnering, een cyclische 
eenheid nastrevend. De vredige rust waarmee het werk eindigt 
wordt gemotiveerd met een tekstgedeelte uit het boek Openbaring 
dat Brahms als een troostrijke gedachte moet hebben opgevat, 
misschien ook als een resumé van zijn eigen deugdzame leven tot 
dan toe: “Opdat de mens moge rusten van zijn arbeid, want zijn 
werk zal hem volgen”. Wie zelf constant scheppend actief is, is 
gevoelig voor dit soort overwegingen.

Brahms in Nederland
Brahms brak met zijn Requiem in tweeërlei opzicht met tradities: 
een tekst in de landstaal (Duits), en een tekst zelfgekozen en zelf-
geordend, feitelijk een libretto. Voor negentiende-eeuwse begrippen 
was dat risicovol. Het had ertoe kunnen leiden dat deze muziek als 
zijnde oneerbiedig werd gemeden door concertorganisaties. Dat 
gebeurde niet, zelfs niet in het orthodox-conservatieve Duitsland 
- zijn reputatie hielp daarbij natuurlijk ook een handje. 
Was het wel gebeurd, dan had Brahms tenminste nog de vol doening 
gesmaakt van interesse van buiten de landsgrenzen. Vanuit een 
klein westelijk gelegen landje werd al geruime tijd aan hem ge-
trokken. “Zeer geachte heer Brahms! De sedert jaren door alle hier 
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aanwezige muziekvrienden gekoesterde, maar tot heden onvervuld 
gebleven wens u eenmaal in Nederland welkom te mogen heten, is 
kort geleden heel levendig geworden. In de gisteren gehouden 
Algemene Vergadering van de orkestdirecties van Amsterdam, 
Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd eenstemmig 
besloten u nadrukkelijk uit te nodigen om in het komende winter-
seizoen uw medewerking te verlenen aan een cyclus van vijf 
concerten in de genoemde steden. Vanzelfsprekend is het ieders 
wens u niet alleen aan de vleugel, maar ook op het dirigentenplat-
form te zien. Als honorarium kunnen de orkest direkties u duizend 
gulden voor vijf concerten bieden’. Brahms kwam - zo’n bijver-
dienste was niet te versmaden, want hij zat niet bepaald goed in de 
slappe was. Hij logeerde in Utrecht aan het Lucasbolwerk bij de 
familie Engelmann, vermogende cultuur liefhebbers. 

Op 18 januari 1876 klonk in de Amsterdamse Parkzaal (waar nu 
het Concertgebouw staat, graasden nog koeien in de weilanden) 
het Deutsches Requiem. Brahms leidde alleen het koor, het orkest 
werd gedirigeerd door Johannes Verhulst - zo ging dat in die 
dagen. Vlekkeloos verliep het allerminst, want er was maar een 
enkele repetitie geweest. Maar een recensent was mild: “De leiding 
van de heer Brahms is zorgvuldig. Hij maakt weinig beweging, 
maar bezit een zekerheid, een vastheid en kalmte in het aangeven 
van het tempo en der maatverdeling, die gunstig op zijn onder-
horigen werken. Men kan het de kunstenaar aanzien, dat hij 
gewend is, grote en samengestelde orkesten en koorlichamen te 
dirigeren.” Een onverdeeld succes was het allemaal niet, maar 
Nederland had toch met een meesterwerk kennisgemaakt.

Brahms ging snel terug naar Utrecht, waar hij op de markt een 
portie paling kocht. Van alles wat hij in Nederland beleefde, 
schijnt dat de meeste indruk op hem te hebben gemaakt.

Jos van der Zanden

Een onverdeeld succes was het allemaal niet, maar  
Nederland had toch met een meesterwerk kennisgemaakt.
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Gezongen tekstenG
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Aber des Herren Wort bleibet in 
Ewigkeit.
Die Erlöseten des Herrn werden 
wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude,
wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie 
ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird 
weg müssen.

3.
Herr, lehre doch mich,
daß ein Ende mit mir haben muß.
und mein Leben ein Ziel hat,
und ich davon muß.
Siehe, meine Tage sind
einer Hand breit vor Dir,
und mein Leben ist wie nichts vor Dir.

Ach wie gar nichts sind alle Men-
schen,
die doch so sicher leben.
Sie gehen daher wie ein Schemen
und machen ihnen viel vergebliche 
Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.
Nun Herr, wes soll ich mich 
trösten?

Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem

1.
Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen,
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.

2. 
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.
So seid nun geduldig, liebe Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet
auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber,
bis er empfahe den Morgenregen 
und Abendregen.
So seid geduldig.

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.

88
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Ich hoffe auf Dich.
Der Gerechten Seelen sind in Got-
tes Hand
und keine Qual rühret sie an.

4.
Wie lieblich sind Deine Wohnun-
gen,
Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet 
sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
Mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in Deinem Hause 
wohnen,
die loben Dich immerdar.

5.
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen.

Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.
Sehet mich an: Ich habe eine kleine 
Zeit
Mühe und Arbeit gehabt
und habe großen Trost gefunden.

6.
Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.
Siehe, ich sage Euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,

wir werden aber alle verwandelt 
werden;
und dasselbige plötzlich in einem 
Augenblick,
zu der Zeit der letzten Posaune.

Denn es wird die Posaune schallen
und die Toten werden auferstehen 
unverweslich;
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden das 
Wort,
das geschrieben steht.
Der Tod ist verschlungen in den 
Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?

Herr, Du bist würdig
zu nehmen Preis und Ehre und 
Kraft,
denn Du hast alle Dinge  
erschaffen,
und durch Deinen Willen haben sie 
das Wesen
und sind geschaffen.

7.
Selig sind die Toten,
die in dem Herrn sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

9



Klassieke podcast Ennio 
Morricone

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

In de nieuwe 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-filmcompo-
nisten, 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.

 Meer info:
 NPORADIO4.NL/PODCASTS/ALLE-

 WEGEN-LEIDEN-NAAR-MORRICONE

5-daagse Bachreis  
met AVROTROS 

Kruip net als Tijl Beckand in de huid 
van de jonge Bach en ga mee met een 
geheel verzorgde muziek- en cultuur-
reis. 

U reist onder deskundige leiding per luxe 
touringcar en verblijft in 4-sterren hotels. 
Geniet van de prachtige steden die Bach 
bezocht op zijn 400-kilometer tellende 
voettocht. Op het programma staan 
stadswandelingen, een lezing, bezoeken 
aan musea en kerken en natuurlijk 
prachtige concerten. 
‘In de sporen van J.S. Bach’, 
woensdag 10 t/m zondag 14 juni 2020, 
€850,- p.p. 
 
Meer info: 

 WWW.AVROTROS.NL/BACHREIS

Meer 
informatie 

over uitzendin-
gen, concerten en 

leden aanbiedingen? 
 www.avrotros.nl/

klassiek

AVROTROS

10101010

http://www.AVROTROS.nl/bachreis
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PETER DIJKSTRA © ASTRID ACKERMANN

Peter Dijkstra, dirigent 
Peter Dijkstra is sinds 1 september 2018 
eerste gastdirigent van het Groot Om-
roepkoor. Hij is voor een periode van 
vier seizoenen ca. vijf weken per jaar bij 
het koor werkzaam en dirigeert zowel a 
cappella- als symfonisch-vocale werken 
in onder meer het AVROTROS Vrijdag-
concert en de NTR ZaterdagMatinee. 
Ook neemt hij de instudering van grote 
werken voor zijn rekening naast het 
adviseren op vocaal artistiek terrein. Peter 
Dijkstra werkt in deze rol samen met 
koorleider Klaas Stok, die als koorleider 
in eerste lijn verantwoordelijk blijft voor 
de klankkwaliteit en ontwikkeling van 
het koor. Peter Dijkstra studeerde aan de 
conservatoria van Den Haag, Keulen en 

Stockholm en was van 2005 tot 2016 
chef-dirigent van het Chor des Bayeri-
schen Rundfunks in München. Daar-
naast was hij in de jaren 2007-2018 
chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor. 
Peter Dijkstra wordt als gastdirigent 
veelvuldig gevraagd door alle gerenom-
meerde koren en orkesten ter wereld en 
zijn cd’s zijn meervoudig bekroond. 
Daarnaast is Peter Dijkstra werkzaam als 
professor aan de Hochschule für Musik 
in Keulen. Peter Dijkstra startte zijn 
professionele carrière als assistent-diri-
gent van het Groot Omroepkoor en 
keerde sindsdien regelmatig terug. Peter 
Dijkstra vervult zijn werk als eerste 
gastdirigent bij het Groot Omroepkoor 
naast zijn rol als chef-dirigent van het 
Nederlands Kamerkoor.

Renate Arends, sopraan
Renate Arends studeerde aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag, 
het Internationale Opera Centrum in 
Amsterdam en het Steans Institute in 
Chicago. Zij was recentelijk te horen als 
Eerste Dame in Mozarts Die Zauberflöte 
bij Opéra Nice, in de Requiems van 
Mozart en Brahms, en Bachs Mat-
thäus-Passion met het Residentie Orkest. 
Ze werkte mee aan een opname en 
concert van Benoits Lucifer met het 
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Antwerp Philharmonic Orchestra, ze 
zong in het Requiem van Fauré met 
Sinfonia Rotterdam, zong de rol van 
Donna Elvira in Mozarts Don Giovanni 
met HET Symfonieorkest, zong in 
Haydns Die Schöpfung met het Orkest 
van de 18e eeuw en de Matthäus-Passion 
met Philharmonie Zuidnederland en met 
het Concertgebouworkest. 
Eerder zong Renate Arends onder meer 
de rollen van La Bergère, La Chauve-sou-
ris en La Chouette in Ravels L’Enfant et 
les Sortilèges met het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest, Eerste maagd in Daph-
ne, Gianetta in L’Elisir d’Amore en 
Frasquita in Carmen bij De Nationale 
Opera, Elisetta in The Secret Marriage bij 
de Scottish Opera, Virtù in Monteverdi’s 
L’Incoronazione di Poppea in Theater an 
der Wien, Bachs Magnificat in de NTR 
Zaterdagmatinee, Rossini’s Petite messe 
solennelle, het Magnificat van John 
Rutter, het Stabat Mater van Rossini en 
Zerlina in Don Giovanni met het Com-
battimento Consort.
Renate Arends werkte samen met  
dirigenten als Peter Dijkstra, Christopher 
Moulds, Edo de Waart, Paul McCreesh, 

Marc Albrecht, Alexander Rahbari, Jan 
Willem de Vriend, Rudolf Werthen, Ed 
Spanjaard, Kenneth Montgomery en 
Yannick Nézet-Séguin. Zij was te horen 
op vele nationale en internationale 
opera- en concertpodia zoals Opéra 
National de Lyon, Opéra de Lille, het 
Oklahoma Festival, het San Antonio 
Early Music Festival en de concertzalen 
van Tel Aviv en Jeruzalem.
Renate Arends vervangt vanavond Sarah 
Brady, die wegens familieomstandig-
heden moest afzeggen. 

Sebastian Wartig, bariton 
Bariton Sebastian Wartig, geboren in 
Dresden, begon met zingen als lid van 
het Dresdner Kreuzchor. Daarna studeer-
de hij aan de Hochschule für Musik und 
Theater ‘Felix Mendelssohn-Bartholdy’ 
in Leipzig bij Roland Schubert, bij wie 
hij cum laude afstudeerde. Hij trad 
geregeld op als operasolist, onder meer 
als Colas (Bastien und Bastienne van 
Mozart), als Sid (Albert Herring van 
Britten), Frank (Die Fledermaus),  
Marullo (Rigoletto), Peter (Hänsel und 
Gretel) en Papageno (Die Zauberflöte). 

RENATE ARENDS SEBASTIAN WARTIG GWYLIM JANSSENS, LESTARI SCHOLTES
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Ook deed Sebastian Wartig als student al 
ervaring op als concertsolist, hij zong de 
baritonsoli in cantates, passies, oratoria 
en missen. In 2011 won hij het Albert 
Lortzing-concours en ontving hij ook 
een Infinitum Foundation-beurs van de 
Vrienden van de HMT Leipzig. Een jaar 
later behaalde hij de tweede plaats op de 
16e Internationale Robert Schu-
mann-wedstrijd, gevolgd door een eerste 
prijs in het Bundeswettbewerb Gesang in 
Berlijn 2014. In november 2015 werd 
hem een speciale prijs toegekend van de 
Stichting Semperoper. Van 2013 tot 
2015 was hij lid van het Junges Ensem-
ble van de Saksische Staatsopera in 
Dresden, waar hij ook vele solistische 
rollen vertolkte. Sinds het seizoen 
2015/16 is hij in vaste dienst bij het 
ensemble van de Saksische Staatsopera in 
Dresden. Zo zong hij bij het Nieuwjaars-
concert 2018 van de Staatsopera als Dr. 
Falke in Die Fledermaus, een concert dat 
werd uitgezonden via ZDF. 

Lestari Scholtes en  
Gwylim Janssens, piano
Het Pianoduo Scholtes & Janssens trad 
op in dertig landen over de hele wereld, 
in onder meer Europa, Noord- en 
Zuid-Amerika, China en Japan. Hun 
concerten zijn in binnen- en buitenland 
uitgezonden op televisie en radio, waar-
onder Radio4, BBC3, Kol Hamusica 
(Israël) en Klara. Het duo was te be-
luisteren op festivals als het Festival of 
Bath, Grachtenfestival Amsterdam,  

TonLagen-Dresdner Festival der zeit-
genössischen Musik, Basilica Festival van 
Vlaanderen, Klevische Klaviersommer, 
Almere Kamermuziekfestival, Festival 
Classique, en het International Piano 
Duo Festival Polen. Het duo trad op met 
onder meer het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, Residentie Orkest,  
Brabants Orkest, Israëlisch Symfonie 
Orkest, Sinfonia Rotterdam en het 
re:orchestra. 

Het duo was winnaar van onder meer het 
prestigieuze Vriendenkrans Concours 
(2010), het Concours Musical de France 
(2010), het Internationale Kamermuziek 
Concours Almere 2009 en IBLA Grand 
Prize International Music Competition 
(2008) en werd in 2010 uitgeroepen tot 
Radio 4 Talent van het Jaar. Ze gaven 
masterclasses aan diverse conservatoria in 
Europa, de Verenigde Staten, Zuid- 
Amerika, Azië en Afrika. Het duo is 
initiatiefnemer en artistiek leider van het 
Pianoduo Festival Amsterdam, dat sinds 
2013 jaarlijks wordt gehouden. Sinds 
2016 organiseert ook het jaarlijkse 
Kamer muziekfestival Schoorl in het 
Pinksterweekeind.
Als pianoduo studeerden zij bij het 
pianoduo Gil Garburg en Sivan Silver 
aan de Hochschule für Musik, Theater 
und Medien in Hannover. Beide studeer-
den cum laude af: Lestari bij Jan Wijn 
aan het Conservatorium van Amsterdam, 
en Gwylim bij Bart van de Roer aan het 
Codarts Conservatorium in Rotterdam. 

GWYLIM JANSSENS, LESTARI SCHOLTES
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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 Zondag-
ochtend Concert. Het brengt ook a 
cappella-concerten in het Amsterdamse 
Concertgebouw en in TivoliVredenburg 
en de Jacobikerk in Utrecht. In de 
omroepseries zingt het Groot Omroep-
koor dikwijls hedendaags werk. Niet 
zelden betreft het opdrachtwerken van 
Nederlandse componisten zoals Wage-
mans, Wagenaar, Visman, Manneke, 
Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Rou-
kens, 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 
van het Groot Omroepkoor het Groot 
Meezingconcert, waarbij samen met het 
Radio Filharmonisch Orkest en 1200 
amateurzangers het grote koorrepertoire 
gezongen 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 Mont-
gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, 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 bekle-
den. 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. 

 WWW.GROOTOMROEPKOOR.NL

Wordt vriend van het Groot Omroep-
koor:

 VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

http://www.grootomroepkoor.nl
http://vriendengrootomroepkoor.nl


Koorleider 
Klaas Stok
Eerste gastdirigent
Peter Dijkstra 
Vaste gastdirigent 
Michael Gläser

Sopranen
Annelie Brinkhof
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Heleen Meijer
Yun Park
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Aylin Sezer
Lilian Tong – Master 
Practicum student

Alten
Yvonne Benschop
Marijke Beute - stagiaire
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Els Woldberg

Tenoren
Alan Belk
Dolf Drabbels
Ben Heijnen
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
John Vredeveldt

Bassen
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Pieter Hendriks
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
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volgende
concerten

vrijdag 21 februari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur

Nachtmusik
Concertgebouw Kamerorkest
Alexei Ogrintchouk hobo, dirigent

Mozart Eine kleine Nachtmusik
H. Andriessen Variaties en fuga op 
een thema van Johann Kuhnau
Mozart Concertaria KV 538, versie 
voor hobo en strijkorkest
Schnittke Moz-art à la Haydn
Haydn Symfonie nr. 45 ‘Abschieds- 
Sinfonie’

vrijdag 28 februari 2020 
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Michel Khalifa 19.30 uur 

Karina Canellakis 
en Simone Lamsma
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Simone Lamsma viool 

Auerbach Evas Klage “O Blumen, 
die niemals blühen werden” 
(opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagcon-
cert i.s.m. Baltimore Symphony Orches-
tra en ORF Radio-Symphonieorchester 
Wien, Nederlandse première)
Prokofjev  Eerste vioolconcert
Webern Sechs Stücke für  
Orchester opus 6
Strauss Tod und Verklärung 
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Programmering
Astrid in ’t Veld
Productie
Manon Tuynman
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 
Artistiek leider
Kees Vlaardingerbroek

Directeur Stichting Omroep 
Muziek
Roland Kieft
Programmatoelichting
Jos van der Zanden
Redactie programmaboek
Clemens Romijn
Grafisch
Dorine Verharen
Eindredactie
Onno Schoonderwoerd

colofon


