
vrijdag 15 november 2019, inleiding Arnoud Heerings 19.30 uur
 

Roussel, Mendelssohn en Sibelius
Radio Filharmonisch Orkest 
David Robertson dirigent 
Stephen Hough piano

Albert Roussel 1869-1937
Het feestmaal van de spin: symfonische fragmenten opus 17 1913

• Voorspel 
• Doek en opkomst van de mieren 
• De mieren ontdekken een rozenblaadje en doen verwoede pogingen het op te tillen 
• De mieren komen terug op het toneel en staan klaar om nog een rozenblaadje te 
 veroveren als de vlinder aankomt 

• Vlinderdans 
• De spin nodigt de vlinder uit om dichter bij de grond te dansen, waar zijn web is
• De vlinder raakt gevangen in het web en worstelt 
• Dood van de vlinder 
• Uitkomen van de libel die langzaam zijn vliesjes verwijdert 
• Dans van de libel 
• Begrafenis van de libel 
• De begrafenisstoet gaat weg en verdwijnt 
• De nacht valt in de eenzame tuin 
• Doek 

Felix Mendelssohn 1809-1847
Eerste pianoconcert in g opus 25 1831
Molto allegro con fuoco 
Andante 
Presto: Molto allegro e vivace 

pauze

Jean Sibelius 1865-1957
Eerste symfonie in e opus 39 1899
Andante ma non troppo-Allegro energico 
Andante ma non troppo lento 
Scherzo: Allegro 
Finale (Quasi una fantasia): Andante-Allegro molto 

Albert Roussel | AVROTROS Klassiek I | AVROTROS Vocaal
AVROTROS Klassiek II | Muzikale Meesterwerken | Poëzie  
Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor 

Toelichting vooraf lezen?
Enkele dagen vóór het concert 
kunt u het programmaboekje 
al vinden via  
➜ nporadio4.nl/avrotros-
 vrijdagconcert en 
➜ www.tivolivredenburg.nl

http://nporadio4.nl/avrotros-vrijdagconcert
http://nporadio4.nl/avrotros-vrijdagconcert
http://www.tivolivredenburg.nl
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Live uitzending
De AVROTROS zendt dit concert vanuit 
TivoliVredenburg live uit op NPO Radio 4. 
Presentatie voor Radio 4 vanuit de zaal 
door Mark Brouwers. 
➜ www.nporadio4.nl

Na het concert is er gelegenheid om 
een drankje te nuttigen

Stephen Hough signeert zijn cd’s in de 
publieksfoyer.

Wolfgang
Dit concert is te volgen via de Wolfgang 
app. Die geeft het publiek toelichting op 
Sibelius’ Eerste symfonie via de eigen 
smartphone. Wolfgang is gratis te down-
loaden in de App Store en Google Store
➜ wolfgangapp.nl

Terug luisteren
Terwijl u in de pauze een drankje nuttigt, 
gaat de live radiouitzending van het 
AVROTROS Vrijdagavondconcert ge-
woon door. De luisteraar van NPO Radio 
4 hoort dan bijvoorbeeld een gesprek 
met de dirigent, de componist of een 
solist.
Wilt u nagenieten of bent u benieuwd 
naar de interviews? Luister dan terug via 

➜ www.avrotrosvrijdagconcert.nl 
 onder Uitzending Gemist.

Het Zondagochtend Concert
Op 17 november wordt dit programma 
(zonder Roussel) herhaald in het Zondag-
ochtend  Concert om 11.00 uur in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Live uit-
zending via NPO Radio 4 en webcast via

➜ www.nporadio4.nl

Celliste Ella van Poucke 
(25) is het nieuwe talent 
van AVROTROS Klassiek 
presenteert!presenteert!presenteert!

Aanstormende muziektalenten krijgen in 
talenttraject AVROTROS Klassiek presenteert!
een podium op NPO Radio 4 en duiken de 
opnamestudio in om hun eerste cd op te nemen. 
Daarmee draagt AVROTROS Klassiek bij 
aan de ontwikkeling van het klassieke talent 
van de toekomst!

Kennismaken met het talenttraject?
Vraag nu vrijblijvend en zonder kosten de 
debuut-cd van Ella van Poucke en pianist 
Caspar Vos aan* via www.avrotros.nl/cadeau.
*zolang de voorraad strekt, 1 cd per persoon.

CADEAU
    voor u!

Liever per post?
Vul de bon in en stuur op naar: 

AVROTROS klassiek presenteert!
Antwoordnummer 28800
1200 VX  Hilversum (postzegel niet nodig)

Voorletters + naam:                                                        m/v

     

Adres:

Postcode + plaats:

Telefoon:

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle 
gegevens zijn ingevuld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt maar 
slechts eenmalig gebruikt om u te benaderen over AVROTROS Klassiek. 

http://www.nporadio4.nl


3Roussel, Mendelssohn  
en Sibelius

Roussel: Le festin de l’araignée
Weinig componisten kunnen zich er op beroemen commandant van 
een torpedoboot te zijn geweest. Albert Roussel volgde evenals zijn 
Russische collega Nikolaj Rimski-Korsakov een gedegen op leiding 
tot marine-officier. Het beeld van de zee dat hem van jongs af aan 
vertrouwd was – hij werd geboren dichtbij de Normandische kust 
– heeft hem nooit losgelaten. Reizen, al dan niet in dienst van de 
Franse marine, was zijn lust en zijn leven.In 1909 verbleef hij vier 
maanden lang onder meer in India, Cambodja en Ceylon. Zo ver  
ver wijderd van zijn eigen omgeving groeide bij hem het besef dat 
zijn toekomst in de muziek lag, meer in het bijzonder in het compo-
neren. Zijn gretigheid wat betreft zowel de westerse als de  
exotische toonkunst, was zo sterk dat hij al in 1898 besloot de 
marine te verlaten om aan de Parijse Schola Cantorum te gaan 
studeren onder leiding van Vincent d’Indy. Het was een niet voor 
de hand liggende maar uiteindelijk geslaagde combinatie, D’Indy 
en Roussel. Aan de ene kant de academische Franck-leerling D’Indy 
met zijn afkeer van de ‘vormloosheid’ van de impressionisten à la 
Debussy. Aan de andere kant de onbestemde exotiek die Roussel 
tijdens zijn Aziatische reizen had opgesnoven. Ook de religieuze en 
de literaire denkwereld van de Hindu’s liet hem trouwens niet 
onverschillig. In 1923 zou zijn opera Padmavati de veelomvattende, 
esoterische culminatie van dit alles vormen, een groot contrast 
met de tien jaar vroeger ontstane ballet-pantomime Le festin de 
l’araignée die eerder een luchtig en innemend karakter heeft.

Aan de ene kant de academische Franck-leerling  
D’Indy met zijn afkeer van de ‘vormloosheid’ van de  
impressionisten à la Debussy. Aan de andere kant de 
onbestemde exotiek die Roussel tijdens zijn Aziatische 
reizen had opgesnoven.

Celliste Ella van Poucke 
(25) is het nieuwe talent 
van AVROTROS Klassiek 
presenteert!presenteert!presenteert!

Aanstormende muziektalenten krijgen in 
talenttraject AVROTROS Klassiek presenteert!
een podium op NPO Radio 4 en duiken de 
opnamestudio in om hun eerste cd op te nemen. 
Daarmee draagt AVROTROS Klassiek bij 
aan de ontwikkeling van het klassieke talent 
van de toekomst!

Kennismaken met het talenttraject?
Vraag nu vrijblijvend en zonder kosten de 
debuut-cd van Ella van Poucke en pianist 
Caspar Vos aan* via www.avrotros.nl/cadeau.
*zolang de voorraad strekt, 1 cd per persoon.

CADEAU
    voor u!

Liever per post?
Vul de bon in en stuur op naar: 

AVROTROS klassiek presenteert!
Antwoordnummer 28800
1200 VX  Hilversum (postzegel niet nodig)

Voorletters + naam:                                                        m/v

     

Adres:

Postcode + plaats:

Telefoon:

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle 
gegevens zijn ingevuld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt maar 
slechts eenmalig gebruikt om u te benaderen over AVROTROS Klassiek. 



4 Het feestmaal van de spin verplaatst ons naar een hoek in een grote 
tuin waar veel bedrijvigheid heerst. Het hoofdpersonage in deze 
scène is een spin die in haar web belangstellend ligt de wachten op 
toekomstige slachtoffers. Een groep mieren probeert een rozen-
blad te verplaatsen terwijl ook twee mestkevers met iets in de 
weer zijn. De spin ziet een vlinder en begint aan een vreugdedans, 
maar het feest gaat niet door dankzij een appel die op het web is 
gevallen. De appel wordt een prooi van twee wormen die op hun 
beurt worden belaagd door enkele bidsprinkhanen. De spin denkt 
van de hierdoor ontstane chaos te kunnen profiteren en begint 
aan een wilde dans. Maar die is snel afgelopen doordat op dat 
moment alle aandacht is gericht op de geboorte van een libel. 
Daarna begint de drukte opnieuw. Tegen het einde wordt de 
overleden libel op een rozenblad ten grave gedragen. De oorspron-
kelijk ongeveer een half uur durende balletmuziek, die nog veel 
meer navrante activiteiten en gebeurtenissen in het dierenrijk 
uitbeeldt, werd door Roussel met het oog op gebruik in de con-
certzaal met ongeveer tien minuten ingekort. Als ballet ging het 
werk op 3 april 1913 in het Parijse Théâtre des Arts in première. 
Het succes was groot.

Mendelssohn - Eerste pianoconcert
Zoals het een jongeling uit een welvarende familie betaamde 
ondernam de 22-jarige Felix Mendelssohn in 1830 een zogenoemde 
‘grand tour’. Talrijke steden met een culturele betekenis dienden 
tijdens zo’n reis te worden bezocht ter verrijking van de intellectuele 
vorming. Italië was steevast het einddoel. Mendelssohn deed er 
meer dan een jaar over, wat overigens niet ongewoon was. Hij liet 
geen mogelijkheid onbenut behalve kerken, theaters en andere 
cultuurmonumenten in talrijke steden het muziekleven aan een 
onderzoek te onderwerpen. Ook bezocht hij een aantal door hem 
bewonderde kunstenaars en wetenschappers, met zijn idool Goethe 
in Weimar als eerste. Mendelssohn had geen introductie nodig. Het 
leek wel of iedereen zich bewust was van de genialiteit van de 
jonge componist en pianist. Bovendien was hij als telg uit een 
bekende, vermogende familie een van de meest begeerde vrijge-
zellen van Duitsland. 

ALBERT ROUSSEL

Het leek wel of iedereen zich bewust was van de genialiteit 
van de jonge componist en pianist.



5Onder de jongedames die belangstelling voor hem toonden 
bevond zich de verdienstelijke 17-jarige pianiste Delphine von 
Schauroth. “We flirtten hevig”, schreef Felix aan zijn zus Fanny, 
“maar er is geen gevaar, want ik ben verliefd op een meisje in 
Schotland van wie ik de naam niet weet”. Hij beloofde Fräulein von 
Schauroth het pianoconcert waaraan hij tijdens zijn lange reis 
werkte aan haar op te dragen. Men zou verwachten dat hij  
Delphine dan ook de eer zou gunnen het werk in première te 
brengen. Maar dat ging niet door. Toen het een jaar later zo ver 
was bleek zij opzij te zijn geschoven. De componist zelf speelde de 
solopartij. Dankzij een brief die hij aan Robert Schumann schreef 
weten we dat zij steeds opdringeriger werd en zelfs zinspeelde op 
een huwelijk, wat Mendelssohn helemaal niet zinde. 
Was het dit of was het pianoconcert misschien te moeilijk voor 
Delphine? Daarover is niets bekend. Zij heeft overigens de solo-
partij later wel degelijk herhaaldelijk in het openbaar gespeeld, 
wat er op wijst dat zij Mendelssohn de voor haar toch nogal 
pijnlijke affaire – afgewezen worden als huwelijkskandidate en als 
pianiste – niet nadroeg. 

Opus 25 geldt, zoals zoveel werken van deze componist, als een 
uitgesproken traditioneel werk. Maar dat betreft alleen de vorm 
als totaal, niet de invulling van tal van details. Vanuit het niets 
begint het werk met een stormachtige aanloop van zeven maten 
met een aaneenschakeling van spannende chromatische harmo-
nieën, waarna de solist stevig in de toetsen grijpt. Pas daarna is de 
componist toe aan de introductie van het eerste van diverse fraai 
uitgesponnen thema’s, afwisselend lyrisch en vol bravoure. Opmer-
kelijk is ook het verschijnen van korte fanfares die de overgang 
naar het tweede deel en het begin van het slotdeel markeren. Op 
het Andante, door de Amerikaanse muziekpublicist Michael 
Steinberg omschreven als ‘crème caramel’, volgt een Presto in de 
stijl van Carl Maria von Weber. De solopartij in dit concert van 
Mendelssohn is rijk aan briljante passages met een al dan niet 
decoratieve functie, die ware fonteinen van klank doen ontstaan. 

FELIX MENDELSSOHN

Men zou verwachten dat hij Delphine dan ook de eer zou 
gunnen het werk in première te brengen. Maar dat ging 
niet door. 



De première in München op 17 oktober 1831 was een groot 
succes, zoals trouwens vrijwel alle uitvoeringen van zijn muziek in 
die tijd. Van dit eerste van zijn beide pianoconcerten is dit opus 25 
de favoriet gebleven. Wat de jongedame in Schotland betreft, van 
haar is voor zover bekend niets meer vernomen.

Sibelius: Eerste symfonie
Toen Jean Sibelius in 1898 aan zijn Eerste symfonie begon konden 
weinigen vermoeden dat hij spoedig zou uitgroeien tot een waar 
boegbeeld van de cultuur en het patriottisme in zijn land. Finland 
zou nog tot 1918 deel uitmaken van het immense Russische rijk. De 
Russen hadden een harde dobber aan de Finnen. Sibelius was al 
vroeg betrokken bij een prominente groep naar nationale zelf-
standigheid strevende kunstenaars en intellectuelen. Hij had al 
twee omvangrijke orkestwerken geschreven, waarvan de inhoud 
gebaseerd is op legenden uit de verzameling die Kalevala heet en 
waarmee iedere Fin vertrouwd was en nog steeds is. Maar hij was 
ontevreden over het resultaat en besloot zowel de Lemminkäinen-
legenden als Kullervo te reviseren (het laatste werk, wel beschouwd 
als zijn ‘onofficiële’ Eerste symfonie, werd pas na zijn dood nieuw 
leven ingeblazen). Zijn vrienden drongen er bij hem op aan nu eens 
een ‘echte’ symfonie – dat wil zeggen los van enige al dan niet 
literaire inhoud – te schrijven. Sibelius, hij liep tegen de dertig, had 
daar wel oren naar. Tsjaikovski’s Zesde symfonie ‘Pathétique’, 
behoorde in die tijd tot zijn grote voorbeelden. Over de geliefde 
Russische componist heeft hij zich herhaaldelijk vol bewondering 
uitgelaten. “Veel van wat ik bij hem zie herken ik in mezelf”, 
schreef hij aan zijn vrouw Aino na een uitvoering van de Pathétique. 

Voor Sibelius betekende vorm alles. “Ik ben een slaaf van mijn 
thema’s en onderwerp me aan hun eisen”, is een van zijn bekendste 
uitspraken. In zijn Eerste symfonie speelt een bij wijze van motto 
gebruikt thema een sleutelrol, net zoals in enkele symfonieën van 
Tsjaikovski. Ook bij de Finse componist wordt het meteen geïntro-
duceerd, hier in de klarinetmelodie van de langzame inleiding. 

Voor Sibelius betekende vorm alles. “Ik ben een slaaf van 
mijn thema’s en onderwerp me aan hun eisen”, is een 
van zijn bekendste uitspraken.



7Daarvan zullen zich motieven losmaken die ook in andere delen 
een belangrijke rol spelen. Er is wel gewezen op de overeenkomst 
van deze melodie met een klaaglied uit Karelië, waar Rusland 
grenst aan Finland. Op organische wijze komt het ‘Allegro ener-
gico’, met zijn opgewonden ritmen en opzwepende overtuigings-
kracht, voort uit dit inleidende, mysterieuze ‘Andante ma non 
troppo’. In het tweede deel beweegt een nieuw thema zich schoor-
voetend voort. Via allerlei omwegen, waaronder pastorale episo-
des, groeit het uit tot een zelfbewust statement, dramatisch van 
karakter, mede door de onheilspellende chromatiek van de hout-
blazers. Het Scherzo, met een prominent aandeel van de pauken, 
begint heel robuust op de manier van Bruckner. Maar het krijgt al 
gauw iets vluchtigs en grilligs, met een bezonken trio als contrast. 
Het laatste deel begint met een ‘Andante’, waarin het thema van 
de klarinet uit het eerste deel is overgenomen door andere instru-
menten. Quasi una Fantasia schreef Sibelius boven deze finale. Het 
is dan ook op een heel vrije manier geconcipieerd en neemt in zijn 
heftigheid en gepassioneerdheid een hoge vlucht. Maar de Finse 
componist hoedt zich voor bombast. De symfonie sluipt uiteinde-
lijk weg door middel van twee vluchtige pizzicati, raadselachtig en 
intrigerend.

Aad van der Ven

JEAN SIBELIUS



8 David Robertson, dirigent 
De Amerikaanse dirigent David Robert-
son werd geboren in Californië maar 
volgde zijn muziekopleiding aan de Royal 
Academy of Music in Londen, waar hij 
hoorn en compositie studeerde alvorens 
zich op directie te richten. Hij leidde 
vrijwel alle belangrijke orkesten in Europa 
en de Verenigde Staten. In 1997 ontving 
hij de National Endowment for the Arts 
Conductors Award, een belangrijke prijs 
voor Amerikaanse dirigenten. Van 2000 
tot 2004 leidde Robertson het Orchestre 
National de Lyon. Van 2005 tot 2018 was 
hij chef-dirigent van het Saint Louis Symp-
hony Orchestra en sinds 2012 (tot en met 
het huidige seizoen) van het Sydney 
Symphony Orchestra. Ook was hij eerste 
gastdirigent van het BBC Symphony 
Orchestra. David Robertson leidde 
producties in bijna alle grote operahui-
zen. Zijn langdurige relatie met de 
Metropolitan Opera in New York, die 
begon in 1996, werd in 2018 bezegeld 
met de première van Phelim McDer-
mott’s bejubelde productie van Mozarts 
Così fan tutte. Verder opende hij dit 
seizoen van de MET met Gershwins Porgy 
and Bess, geregisseerd door James 
Robinson, met Eric Owens en Angel Blue. 

In 2010 benoemde het ministerie van 
Cultuur van Frankrijk David Robertson tot 
Chevalier des Arts en des Lettres. In het 
AVROTROS Vrijdagconcert dirigeerde 
Robertson op 9 juni 2017 het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor in een programma met 
Rachmaninov, Messiaen en Ravel. 

Stephen Hough, piano
De agenda van het huidige concertsei-
zoen van de Engelse pianist Stephen 
Hough vermeldt optredens met de 
symfonieorkesten van New York, Dallas, 
Toronto, Singapore, IJsland en de BBC, 
met het Slowaaks Filharmonisch Orkest, 
het Symfonieorkest van Malmö en het 
Orchestra of the Age of Enlightenment. 
Recentelijk trad Stephen Hough op met 
de orkesten van Cleveland en Minnesota, 
speelde hij voor de Finse radio, en 
concerteerde hij met de symfonieorkes-
ten van Birmingham en Tokio, het London 
Philharmonic en de Wiener Symphoniker. 
Verder gaf hij recitals in de VS, Europa en 
Taiwan. In Londen speelde hij kamermu-
ziek met Steven Isserlis, Renaud Capuçon 
en Michael Collins. Voor zijn meer dan 
zestig cd’s ontving Stephen Hough onder 
meer acht Gramophone Awards. Zijn 
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DAVID ROBERTSON STEPHEN HOUGH



9gevierde iPad-app The Liszt Sonata werd 
uitgebracht in 2013. Als componist 
ontving hij opdrachten van de Wigmore 
Hall, het Musée du Louvre, London’s 
National Gallery, Westminster Abbey, 
Westminster Cathedral, de Genesis 
Foundation, Gilmore International 
Keyboard Festival, de Walter W. Naum-
burg Foundation, Orquesta Sinfónica de 
Euskadi en het Berlijns Filharmonisch 
Blaaskwintet. Zijn eerste roman, The Final 
Retreat, werd in maart 2018 gepubli-
ceerd, en in augustus dit jaar werd zijn 
Rough Ideas: Reflections on Music and 
More gepubliceerd. 

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, op-
gericht in 1945, is een onmisbare schakel 
in het Nederlandse muziekleven. Behalve 
het grote symfonische repertoire speelt 
het orkest, meer dan welk ander Neder-
lands symfonieorkest, muziek van dit 
moment. Het betreft vaak premières van 
werk dat in opdracht van de omroep-
series NTR ZaterdagMatinee en AVRO-
TROS Vrijdagconcert wordt geschreven. 
Vernieuwende concertformats als Pieces 
of Tomorrow en Out of the Blue bereiken 
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uit-
gezonden op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
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 conduc-
tor) en Markus Stenz. In juni 2019  
dirigeerde Stenz zijn laatste concerten 
als chef, maar hij blijft bij het orkest 
terugkeren 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 Leo-
pold 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

http://radiofilharmonischorkest.nl
http://radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
http://radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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Hoor meer bij AVROTROS
AVROTROS presenteert! 

Maestro 

En toen waren er  
nog maar 5...

Al drie bekende Nederlan-
ders zijn afgevallen in de 
strijd om de gouden 
baton. De anderen hopen 
allemaal de grote finale te 
halen en daar de symfonie 
der symfonieën te  
dirigeren: Beethovens 
'Vijfde'.  

Maestro is t/m 27 november 
elke zondagavond om 
20:25 te zien bij AVROTROS 
op NPO 1

 Pieces Of 
 Tomorrow Festival    

Alweer de tweede 
editie van het Pieces 
of Tomorrow Festival. 
Het evenement waar 
jonge mensen (en ieder-
een die zich jong voelt) 
kennis kunnen maken met 
klassieke muziek. In de 
grote zaal van TivoliVre-
denburg hoor je het Radio 
Filharmonisch Orkest en 
in de kleine zaaltjes kun je 
je uitleven op intiemer 
repertoire… 

Pieces of Tomorrow 
zaterdag 16 november 
2019, 19:30 - 03:00,  
TivoliVredenburg

André Rieu 

In de derde reeks van 
de serie 'Welcome to 
my World' krijg je 
een inkijkje in de 
wereldtour van Rieu 
en het Johann 
Strauss Orkest in o.a. 
de Verenigde Staten, 
Israël en Australië. 

Tussen de concerten door 
verkennen de musici de 
heilige stad Jeruzalem, 
kijken ze Hollywood-
sterren en vieren ze 
Kerstmis op het strand in 
Sydney. Verder zie je ze 
repeteren voor de specta-
culaire thuisstadconcer-
ten in Maastricht.

André Rieu: Welcome to 
my World is t/m 29  
november elke vrijdag-
avond om 21:25 te zien bij 
AVROTROS op NPO 1

Meer informatie over  
uitzendingen, concerten en 
leden aanbiedingen?  
➜ www.avrotros.nl/klassiek
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BESCHERMHEER
Bernard Haitink
CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan
ASSISTENT DIRIGENT
Frans-Aert Burghgraef
Sander Teepen 

EERSTE VIOOL
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland 
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Laura Frenkel
Carien de Bakker

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
Wouter Huizinga
Linda Skride - Zondervana

CELLO
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Saskia Plagge

CONTRABAS
Rien Wisse
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Marjolein Koning

KLARINET
Frank van den Brink
Diede Brantjes

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hessel Buma
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Victor Belmonte Albert
Pedro de Jódar Banacloig

BASTROMBONE
Berend van Gurp

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

SLAGWERK
Hans Zonderop
Esther Doornink

HARP
Marianne Smit

CELESTA
Stephan Kiefer
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programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Olga Brauers, Manon 
Tuynman
marketing & communicatie

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

Stichting Omroep Muziek

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

Kees Vlaardingerbroek
manager radio filharmonisch 
orkest en groot omroepkoor 
Wouter den Hond

directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft
programmatoelichting

Aad van der Ven
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd
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vrijdag 29 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Michel Khalifa, 19.30 
SERIE  MUZIKALE MEESTERWERKEN

Amsterdam Sinfonietta 
speelt Bach en Henze

Amsterdam Sinfonietta

Candida Thompson concertmeester
Ning Feng viool

Henze Il Vitalino raddoppiato:  
Chaconne voor viool en ensemble  
(Nederlandse première)
Bach Goldberg-variaties voor strijkorkest 
(arr. Dmitry Sitkovetsky)

vrijdag 22 november 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks, 19.30 uur

ROctet speelt Bach, 
Mendelssohn en 
Sjostakovitsj

ROctet, strijkers uit het Radio 
Filharmonisch Orkest

Bach Selectie uit de Kunst der Fuge,  
BWV 1080
Micháns Divertimento for eight strings 
'Variations on a Tamil Lyric'
Mendelssohn Octet in Es opus 20
Sjostakovitsj Twee stukken voor strijk-
octet


