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Uitzending en 
webcast 
Alle luisteraars kunnen vol-
op genieten als telefoons, 
gehoor apparaten en 
horloges geen geluid 
maken. Presentatie vanuit 
de zaal door Mark Brouwers.
Van dit concert wordt ook 
een webcast gemaakt, die 
is te volgen via

➜ www.nporadio4.nl

Hart & Ziel Lijst 
Kom op vrijdag 18 oktober naar het NPO Radio 4 Hart & 
Ziel Festival in Tivoli Vredenburg en dompel je onder in 
de mooiste klassieke muziek. Die dag wordt de uitzend-
week van de jaarlijkse NPO Radio 4 Hart & Ziel Lijst 
feestelijk afgesloten tijdens het AVROTROS Vrijdag-
concert. Daarin presenteert ensemble LUDWIG diverse 
hoogtepunten uit de klassieke muziek. De basis hier-
voor vormt de Hart & Ziel Lijst, bestaande uit de 
driehonderd favoriete stukken van de luisteraars van 
NPO Radio 4. Gedurende de dag zijn er al diverse 
concerten en workshops gratis te bezoeken en maakt 
Radio 4 live radio vanuit TivoliVredenburg. Bij het 
slotconcert komt een selectie van deze favoriete 
stukken dan nog één keer voorbij. Dat is bij de alleskun-
ners van ensemble LUDWIG in goede handen. Het 
ensemble stapt eenvoudig over alle genre-grenzen 
heen: van jazz tot barok en van filmmuziek tot klezmer, 
doorgaans uitgevoerd met een theatrale twist. Wees 
welkom bij het feestelijk slotconcert om 20.15 uur door 
Lucie Horsch, blokfluit, Sasha Witteveen, contrabas, 
Tobie Miller, draailier, Laurens de Man, orgel, het 
Nationaal Jeugdkoor en LUDWIG. 

Voor meer informatie: 
➜ www.www.radio4.nl/ hartenziel

Na het concert is er gelegenheid om een drankje te 
nuttigen.

Nieuw seizoen 
Vrijdagconcert
Het nieuwe seizoens-
magazine van het 
AVROTROS Vrijdagcon-
cert 2019-2020 ligt voor 
u klaar. U kunt het 
krijgen bij de ingang, in 
de pauze en na afloop 
van het concert. Digi-
taal is het magazine te 
bekijken via
➜ www.avrotros -
 vrijdagconcert.nl

WELKOM!
Het team van het 

AVROTROS 
Vrijdagconcert, Radio 
Filharmonisch Orkest, 
Groot Omroepkoor en 
NPO Radio 4 wenst u 
een prachtig seizoen 
toe met veel luister-
genot in de zaal en 

thuis.

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


3Poëzie met Debussy, Ravel 
en Roussel

De erotische dagdromen van een faun, visioenen van China en het 
oude Perzië, een afdaling in een ondergrondse hindoetempel. Dat 
is het programma van dit concert in een notendop. Franse compo-
nisten waren altijd al goed in het oproepen van fantastische 
oorden, maar na de opiumhallucinaties die Hector Berlioz in zijn 
Symphonie fantastique op muziek zette hadden ze geen geest
verruimende middelen meer nodig. 
Want er ging genoeg bedwelming uit van het Oosten – destijds 
meestal aangeduid met de geparfumeerde term ‘de Oriënt’. Achter 
Turkije strekte zich een geheimzinnige, zinnenprikkelende wereld 
uit die via verhalen en koloniale handel tot het Franse bewustzijn 
was doorgedrongen: een onuitputtelijke inspiratiebron voor 
kunstenaars, inclusief meubelmakers, textielwevers, behang
ontwerpers et cetera. De meesten van hen waren nooit in die 
contreien geweest, maar dat hoefde ook niet. Hoe meer ruimte de 
artistieke fantasie kreeg, hoe beter. Want, zoals Claude Debussy 
zei, “de werkelijkheid zit meestal alleen maar in de weg”.

Prélude à l’aprèsmidi d’un faune
Debussy was al vroeg gefascineerd door Aziatische muziek. Een 
demonstratie van Javaanse gamelanspelers op een Parijse Wereld-
tentoonstelling maakte diepe indruk en beïnvloedde zijn compo-
sities, vaak indirect. Zo schiep hij een nieuwe muzikale verteltrant 
met een vrij, improvisatieachtig verloop en voortdurend wisselende 
klankkleuren. Voor westerse oren, gewend aan duidelijk omlijnde 
thema’s en voorspelbare vormschema’s, klonk dat ronduit exotisch.

De erotische dagdromen van een faun, visioenen van 
China en het oude Perzië, een afdaling in een onder-
grondse hindoetempel. Dat is het programma van dit 
concert in een notendop.



4 Natuurlijk wekte die experimentele werkwijze aanvankelijk onbegrip, 
vooral bij de oudere garde. Over de Prélude à l’après-midi d’un faune 
schreef de ‘oerconservatieve’ Camille SaintSaëns: “Mooie klanken, 
maar het is net zomin een compositie als het palet van een schilder 
een schilderij is.” Onbedoeld gaf hij Debussy daarmee een groot 
compliment, want het afleveren van een ingevuld plaatje was ook 
Debussy’s bedoeling niet; hij wilde een intrigerende sfeer schep-
pen en de verbeeldingskracht van de luisteraar stimuleren.
Inderdaad kun je je bij het stuk van alles voorstellen, maar dat het 
om sensualiteit draait is duidelijk. De dromerige fluitsolo aan het 
begin, de fluwelige strijkers en het gedempte koper suggereren 
stijlvolle erotiek in softfocus. Debussy baseerde zich op een 
gedicht van Stéphane Mallarmé waarin een faun op een zwoele 
zomermiddag vergeefs een groep nimfen najaagt, in slaap valt en 
droomt van amoureuze successen. Je kunt het werk dus één grote 
compensatiefantasie noemen – en die zegt iets over de toenmalige 
tijdgeest. De negentiende eeuw had vooruitgang en groeiende 
welvaart gebracht, maar ook geloofstwijfel, verdwijnende natuur 
en verloren idealen. Geen wonder dat kunstenaars op zoek gingen 
naar een alternatieve werkelijkheid, in droomwerelden of een 
imaginair Azië.

Maurice Ravel: Shéhérazade
Hoe ver de onvrede met het hier en nu kon gaan blijkt uit Maurice 
Ravels drieluik Shéhérazade. De tekst van Tristan Klingsor dweept 
met de oosterse wereld ("Ik wil Damascus zien en Perzië, met hun 
slanke minaretten en hun tulbanden van zijde"), maar verraden ook 
een verveelde, zelfs cynische zucht naar kicks and thrills: “Ik wil 
moordenaars zien lachen, zien hoe de beul zijn machtig kromzwaard 
slaat in de halzen van onschuldigen”. Welkom in Azië, dankzij 
Ravels delicate muziek toch weer een elegante reisbestemming.
Net als Debussy was de piepjonge Ravel tijdens de ‘Exposition 
Universelle’ van 1889 in de ban geraakt van exotiek – niet alleen uit 
het Verre Oosten, maar ook uit Rusland. Zo hoorde hij onder meer 
Rimski-Korsakovs orkestfantasie Sjeherazade, gebaseerd op 
sprookjes uit Duizendeneennacht. Toen zijn kameraad Klingsor 
vervolgens een bundel gedichten over hetzelfde onderwerp 
publiceerde zette Ravel drie daarvan op muziek.
De beginmaten klinken al volkomen Arabisch, en verderop klinkt 
herhaaldelijk een quasiChinese toonladder. Maar het is bovenal de 
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5transparante, sprookjesachtige instrumentatie die onwerkelijk 
aandoet. Ook hier is zinnelijkheid troef: de liederen zijn hoorbaar 
verwant aan Debussy’s Faun-Prélude, volgens Ravel “het perfectste 
muziekstuk ooit gecomponeerd”. Overigens voelde Ravel zich niet 
alleen aangetrokken tot de oriëntaalse sfeer van de gedichten, 
maar ook door hun vrije versvorm: die staat dicht bij spreektaal, 
zodat de zanglijnen een spontane en directe indruk maken. Dat 
spraak als model voor liederen kan dienen had Ravel al kunnen 
constateren bij Modest Moesorgski – ook een Rus die tijdens de 
Wereldtentoonstelling voor het eerst in Frankrijk klonk.
Na het monumentale ‘Asie’ volgen twee aanmerkelijk kortere 
liederen, maar ook daarin bewijst Ravel zich als evenwichts
kunstenaar: de expressie van de zang en de weelderige orkest-
partij zijn perfect in balans. Weemoed kleurt ‘La flûte enchantée’, 
waarin een slavin haar ‘heer’ moet behagen terwijl ze buiten het 
fluitspel van haar geliefde hoort. En in ‘L’indifferent’ is het woord 
gericht tot één van de eunuchs waarmee Perzische vorsten zich 
omringden: de androgyne jongeman ‘met de vrouwelijk wiegende 
heupen’ is seksueel onverschillig en laat zich niet verleiden tot een 
glas wijn bij de dichter thuis.

Albert Roussel: Évocations
Hoewel zijn Évocations perfect in dit exotische programma past is 
Albert Roussel in menig opzicht een buitenstaander. Hij was niet 
zo’n publiekslieveling als Ravel en geen vernieuwer als Debussy, 
waardoor hij tijdens de grote schoonmaak in het naoorlogse 
muziekleven naar de marge van het concertrepertoire werd 
verdreven – ondanks zijn originele, prikkelende muziek.
Misschien gaf zijn late start als componist hem minder stootkracht. 
De jonge Roussel verslond Jules Verne, wilde kapitein worden en 
volgde de zeevaartschool, waarna hij onder meer naar China voer. 
Om gezondheidsredenen moest hij echter al op zijn vijfentwintigste 
afzwaaien en zat hij weer thuis.
Maar zie: privéles bij de organist Eugène Gigout bracht zijn enorme 
muziektalent naar de oppervlakte en een studie aan de oer-
degelijke Schola Cantorum in Parijs maakte hem tot een eminent 
componist. De vroege werken, waaronder Évocations , vertonen in 
hun sfeer en kleurgevoel nog duidelijke Debussyinvloeden; zijn 
latere stijl is typisch voor de jaren twintig, met strakke klassieke 
contouren en bitterzoete harmoniek. 

MAURICE RAVEL



Het uitzonderlijkst is evenwel dat Roussel wist waarover hij het had 
wanneer hij over Azië componeerde: hij was er zelf geweest, als 
jongeling tijdens zijn korte nautische loopbaan en in 1908 tijdens 
een lange huwelijksreis naar India. Voor de dromer Debussy was 
zo’n ontdekkingstocht een regelrechte inspiratiekiller geweest, 
voor Roussel geenszins. In Évocations , drie impressies van India, 
permitteerde hij zich grote dichterlijke vrijheid.
Zo weerstond hij de verleiding om de muziek nadrukkelijk Indiaas 
te laten klinken – tot genoegen van zijn gewezen orkestratieleraar 
Vincent d’Indy, die hem geadviseerd had: “Schrijf je hindoesymfonie 
zonder je te verliezen in couleur locale.” Het stuk heeft een klas-
sieke driedelige vorm en een standaard orkestbezetting zonder 
buitenissige instrumenten. Toch waan je je geen moment in het 
Bois de Boulogne of aan de Normandische kust.
Deel één wordt gedragen door de bezwerende herhaling van korte 
motieven. Hier wijkt het daglicht voor het duister van een grot 
waa r  in Shiva zijn drie hoedanigheden toont: als danser, vernietiger 
en god van de liefde. Het middendeel is een fonkelend panorama 
van Lahore, ‘de roze stad’ waar alle bedrijvigheid plotseling stopt 
wanneer een prins passeert met zijn olifanten. De fanfare die de 
vorstelijke processie inleidt is het enige authentiekIndiase motief 
van de hele compositie, door Roussel opgetekend toen hij van zo’n 
optocht getuige was.
Het slotdeel werkt als een apotheose door de toevoeging van 
zangsolisten en koor. De tekst, geschreven door de muziekcriticus 
en amateurdichter MichelDimitri Calvocoressi, beschrijft hoe 
verliefden in de zwoele avondlucht langs de oevers van de Ganges 
wandelen en bij zonsopkomst gewekt worden door het extatische 
gezang van een priester. Hun verrichtingen in de tussenliggende 

nachtelijke episode worden gesuggereerd 
door een woordeloze koorpartij. Hier had 
Roussel de weg van Debussy en Ravel kunnen 
volgen met een fluwelig en fluisterend 
klankbeeld, maar zijn sensualiteit is van een 
andere orde, afstandelijker en onderkoelder. 
Een nieuwe eeuw was inmiddels aangebroken 
en een daling van de emotionele temperatuur 
had ingezet.

Michiel Cleij 
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Asie

Asie, Asie, Asie.
Vieux pays merveilleux des contes de 
nourrice,
où dort la fantaisie comme une  
impératrice
en sa forêt tout emplie de mystère.
Asie,
je voudrais m’en aller avec la goëlette
qui se berce ce soir dans le port,
mystérieuse et solitaire,
et qui déploie enfin ses voiles violettes
comme un immense oiseau de nuit dans 
le ciel d’or.
Je voudrais m’en aller vers des îles de 
fleurs,
en écoutant chanter la mer perverse
sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de 
Perse
avec les minarets légers dans l’air.
Je voudrais voir de beaux turbans de soie

sur des visages noirs aux dents claires.
Je voudrais voir des yeux sombres 
d’amour
et des prunelles brillantes de joie,
en des peaux jaunes comme des oranges.
Je voudrais voir des vêtements de 
velours
et des habits à longues franges.
Je voudrais voir des calumets entre des 
bouches
tout entourées de barbe blanche.

Azië

Azië, Azië, Azië.
Oud en prachtig land van het wiegelied,

als een keizerin slaapt daar de fantasie
in haar woud door mysterie diep ge-
kleurd.
Azië,
ik zou willen gaan met de schoener die 
vanavond in de haven ligt te deinen,
solitair en mysterieus,
dan, als een grote nachtvogel ontwakend 
ontvouwt hij de violette gaffelzeilen.

Ik zou willen gaan naar het eiland van de 
rozen,
luisterend naar zingende perverse zeeën
op een oud ritme dat betovert.
Ik zou willen zien Damas, de Perzische 
steden,
waar minaretten licht de lucht in prikken.
Ik zou willen zien mooie tulbanden van 
zijde
boven gezichten met heldere gebitten.
Ik zou willen zien van liefde sombere 
ogen
en pupillen glinsterend van blijheid,
een huid van sinaasappeloranje.
Ik zou willen zien een fluwelen garderobe

en jassen met lange franje.
Ik zou willen zien monden met vredes-
pijpen
die witte baarden geheel omringen.
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Maurice Ravel – Shéhérazade 

tekst: Tristan Klingsor
vertaling: Evianne de Kup



Je voudrais voir d’âpres marchands 
aux regards louches,
et des cadis, et des vizirs
qui du seul mouvement de leur doigt qui 
se penche
accordent vie ou mort au gré de leur 
désir.
Je voudrais voir la Perse, et l’Inde, et puis 
la Chine,
les mandarins ventrus sous les ombrelles,
et les princesses aux mains fines,
et les lettrés qui se querellent
sur la poésie et sur la beauté.
Je voudrais m’attarder au palais enchanté

et comme un voyageur étranger,
contempler à loisir des paysages peints
sur des étoffes en des cadres de sapin
avec un personnage au milieu d’un 
verger.
Je voudrais voir des assassins souriant
du bourreau qui coupe un cou d’innocent
avec son grand sabre courbé d’Orient.

Je voudrais voir des pauvres et des 
reines,
je voudrais voir des roses et du sang,
je voudrais voir mourir d’amour ou bien 
de haine.
Et puis m’en revenir plus tard,
narrer mon aventure aux curieux de 
rêves,
en élevant comme Sindbad ma vieille 
tasse arabe
de temps en temps jusqu’à mes lèvres
pour interrompre le conte avec art.

Ik zou willen zien louche handelaars
die hebzuchtig kijken,
en de rechters: kadi’s en vizirs
die met een enkele buiging van hun 
vinger
leven of dood verlenen naar het hun 
belieft.
Ik zou willen zien Perzië, India en China,

gebuikte mandarijnen onder parasols,
en fijnhandige prinsessen,
en geletterden hor en dol
over wat schoonheid en poëzie zou zijn.
Ik zou willen talmen bij een sprookjespa-
leis
en als een reiziger die op doorreis is,
op mijn gemak landschappen beschouwen 
op stof geschilderd in lijsten van sparren-
hout en met een figuur die middenin een 
boomgaard zit.
Ik zou willen zien glimlachende moorde-
naars bij de beul die een onschuldige het 
hoofd afslaat 
met zijn Oosterse gekromde grote zwaard.
Ik zou willen zien koninginnen, armoelij-
ders,
ik zou willen zien bloed en rozenblaadjes,
ik zou willen zien die om liefde of haat 
sterven.
En dan wederkeren,
om mijn avontuur te vertellen aan 
droomuitleggers,
en als Sindbad nu en dan mijn oude 
Arabische beker naar mijn lippen op te 
heffen
om het verhaal kunstig te onderbreken.
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La flûte enchantée

L’ombre est douce et mon maître dort,
coiffé d’un bonnet conique de soie
et son long nez jaune en sa barbe  
blanche.
Mais moi, je suis éveillée encor
et j’écoute au dehors
une chanson de flûte où s’épanche
tour à tour la tristesse ou la joie,
Un air tour à tour langoureux ou frivole
que mon amoureux chéri joue.
Et quand je m’approche de la croisée
il me semble que chaque note s’envole
de la flûte vers ma joue
comme un mystérieux baiser.

L’indifférent

Tes yeux sont doux comme ceux d’une 
fille, jeune étranger,
et la courbe fine
de ton beau visage de duvet ombragé
est plus séduisante encor de ligne.
Ta lèvre chante sur le pas de ma porte
une langue inconnue et charmante,
comme une musique fausse.
Entre! et que mon vin te réconforte.

Mais non, tu passes,
et de mon seuil je te vois t’éloigner
me faisant un dernier geste avec grâce,
et la hanche légèrement ployée
par ta démarche féminine et lasse.

De toverfluit

De schaduw zoet, en mijn meester 
slapend, met een zijden muts op zijn kop 
en vanuit zijn witte baard zijn lange gele 
neus.
Maar ik ben op en in mijn waken
luisterend, hoor ik buiten
het lied van een fluit en om de beurt
welt er droefheid of vreugde uit op,
een wijsje om beurten kwijnend of 
frivool, gespeeld door mijn beminde lief.
En als ik me begeef naar het kruispunt
der wegen, lijkt het of elke noot
van de fluit naar mijn wangen vliegt
als een mysterieuze kus.

De onverschillige

Je hebt de zachte ogen van een meisje,
jonge vreemdeling,
en de fijne omlijning
van je mooi gezicht met donsschaduw 
omringd is om zijn lijn nog verleidelijker.
Je mond zingt op de dorpel van mijn deur 
en onbekend, charmant is je taal,
als muziek die ernaast gaat.
Kom binnen! dat mijn wijn je op mag 
beuren.
Maar nee, je vertrekt,
en van mijn drempel zie ik je je verwijderen
met een laatste elegante wenk,
en je heupen lichtelijk wijkend
door je vrouwelijke en lome tred.
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Aux bords du Fleuve sacré

Grand Choeur
Le soleil s’est plongé dans la mer
Et la fraîcheur des arbres
Rappelle vers leurs nids tous les oiseaux.
Les champs de lotus ferment leurs yeux 
de fleurs
Et les ténèbres envahissent la terre,
Comme un noir troupeau d’éléphants.

Mais les parfums de la nuit
Déjà réveillent dans les coeurs l’amour.

Petit Choeur
On voit aux clartés lunaires les couples 
enlacés
Rôder sous la feuillée palpitants de 
bonheur.

Grand Choeur
Ah.

Ténor solo
Mais les parfums de la nuit...

Contralto solo
Plus doux que les parfums de la nuit,
Plus ardent est mon amour.
Ô sombres voiles du ciel
Pourquoi déjà céder devant l’aurore?

Baryton solo
Sous le ciel noir et sillonné d’éclairs 
illuminant la nue,

Aan de oevers van de 
heilige rivier
Groot koor 
De zon is ondergedompeld in de zee
En de frisheid van de bomen
Roept alle vogels naar hun nesten.
Lotusvelden sluiten hun bloemogen

En duisternis dringt de wereld binnen,
Als een zwarte kudde olifanten.

Maar de geuren van de nacht
Wekken in de harten de liefde.

Klein koor 
Men ziet in het maanlicht paren zich 
omarmen
Zwerven onder het gebladerte, met 
kloppend hart van geluk.

Groot koor
Ah.

Tenor solo
Maar de geuren van de nacht ...

Alt solo
Zoeter dan de geuren van de nacht,
Vuriger is mijn liefde.
O donkere zeilen van de hemel
Waarom al wijken voor de zonsopgang?

Bariton solo 
Onder de lucht, zwart en gefronst met 
bliksem die de wolken verlicht,

10 Albert Roussel – Évocations opus 15 

tekst: MichelDimitri Calvocoressi (18771944)
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Plus haut que l’oeil ne peut atteindre et 
que l’oiseau ne peut voler,
Son front majestueux montant jusqu’aux 
palais des Immortels,
Se dresse la montagne souveraine.

Son ombre immense terrifie les coeurs 
timides des humains,
Nul être n’a jamais foulé la neige de ses 
fiers sommets,
Les aigles seuls ont entendu le vent 
gémir dans ses cavernes
Et c’est un Dieu dont la voix descend 
parmi nous.

Des sources coulent de ses flancs, ver-
sant aux plaines, aux vallons,
L’eau qui délivre du péché, l’eau qui 
féconde et qui nourrit
Et le torrent joyeux bondit vers les pays 
ensoleillés
Où s’élèvent les cités florissantes.

Dans l’ombre épaisse des forêts voici que 
montent les rumeurs,
Les cris d’angoisse et de désir, appels de 
haine, appels d’amour,
Mais, sous les arbres inclinés, paisible tu 
poursuis ton cours,
Ô fleuve où se reflète le ciel lumineux.

Heureux celui dont le regard s’éteint sur 
le rivage aimé des Dieux,
Les eaux du Fleuve porteront ses cendres 
vers la vaste mer.
Comme la neige en fondant délivre l’eau 
purifiée,
Ainsi la forme évanouie laissera l’âme 
libre enfin
Monter vers les étoiles innombrables.

Hoger dan het oog kan reiken en de 
vogel kan vliegen,
Stijgt zijn majestueuze front naar de 
paleizen der Onsterfelijken,
en bekleedt de machtige berg.

Zijn immense schaduw beangstigt de 
timide harten van de mensen,
Niemand heeft ooit de sneeuw van zijn 
trotse toppen bewandeld,
Alleen de adelaars hebben de wind horen 
kreunen in zijn grotten
En het is een God wiens stem onder ons 
neerdaalt.

Bronnen stromen uit zijn flanken en 
gieten over de vlakten, de valleien,
Het water dat bevrijdt van zonde, het 
water dat bevrucht en voedt
En de vrolijke stroom stort zich op de 
zonnige landen
Waar de bloeiende steden verrijzen.

In de dichte schaduw van de bossen 
stijgen geluiden op,
Kreten van angst en verlangen, oproe-
pen van haat, oproepen van liefde,
Maar onder de hellende bomen vervolg 
je rustig je koers,
O rivier waarin zich de heldere hemel 
weerspiegelt.
Gezegend is hij wiens blik uitdooft op de 
geliefde oever der Goden,
Het water van de rivier zal zijn as dragen 
naar de uitgestrekte zee.
Zoals het smelten van de sneeuw het 
gezuiverde water levert,
Zo zal de gestalte vervagen en de ziel 
uiteindelijk vrijlaten
en laten opstijgen naar de ontelbare 
sterren.
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Fleuve sacré qui vient baigner les  
temples de la cité sainte,
Par ces gradins encore obscurs, dans le 
silence de la nuit,
Descend vers toi, paré de fleurs et 
murmurant les mots divins,
Un peuple immense, suppliant,
Un peuple ardent de voir bientôt
Renaître le soleil d’un jour nouveau.

Grand Choeur
Soleil, oeil du jour, à la chaude lumière
Ta rougeur éclate déja parmi les branches 
des grands bois.

Petit Choeur
Ah.
Tu fais épanouir les fleurs dont le vent 
porte au loin les pollens odorants.

Les moissons des lotus s’inclinent, buvant 
tes caresses.

Grand Choeur
Salut toi qui créas les jours,
Toi qui chaque matin répands sur la cime 
des monts
La gerbe de tes rayons nouveaux.

Tu chasses devant toi l’armée immense 
des étoiles.
Et ta beauté passionnée règne seule
Sur l’Océan des cieux embrasés.

Ah.

Heilige rivier die de tempels van de 
heilige stad doorspoelt,
Over deze nog donkere terrassen, in de 
stilte van de nacht,
Daalt naar je af, versierd met bloemen en 
gewijde woorden prevelend, 
Een immens volk, smekend,
Een volk dat vol vuur uitkijkt om 
de zon van een nieuwe dag te zien 
herleven.

Groot koor
Zon, oog van de dag, met je warme licht 
breekt je rode gloed al door tussen de 
takken van het grote bos.

Klein koor 
Ah.
Je laat de bloemen bloeien waarvan de 
wind de geurige pollen in de verte 
draagt.
De lotusbloemen hangen omlaag, 
en drinken van je strelingen.

Groot koor
Gegroet, jij die de dagen gemaakt hebt,
Jij die elke ochtend over de top van de 
bergen
De bundel van je nieuwe stralen uit-
spreidt.
Je jaagt het immense leger van sterren 
voor je uit.
En je hartstochtelijke schoonheid heerst 
alleen over de Oceaan van de brandende 
hemel.
Ah.
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James Gaffigan, dirigent 
De Amerikaanse dirigent James Gaffigan 
is chefdirigent van het Luzerner Sinfonie
orchester. Sinds hij deze functie op zich 
nam, heeft hij met het orkest zowel 
nationaal als internationaal naam ge-
maakt met een aantal succesvolle tours 
en opnames. Als erkenning werd zijn 
contract verlengd tot 2022. Hij bekleedt 
ook de functie van eerste gastdirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest en 
werd in september 2013 benoemd tot de 
eerste gastdirigent van het Gürzenich 
Orchester in Keulen, een positie die voor 
hem is gecreëerd. 
Daarnaast is James Gaffigan in trek bij 
toonaangevende orkesten en opera-
huizen in Europa, de VS en Azië. In de 
afgelopen seizoenen gasteerde Gaffigan 
bij orkesten in Londen, Dresden, Tsjechië, 
Rotterdam, Wenen, Berlijn, Zürich, 
Götenborg, Tokio, Birmingham, Leipzig 
en Stuttgart. In de VS heeft hij bovendien 
gewerkt met het Philadelphia Orchestra, 
St. Louis, Baltimore, Pittsburgh en 
National Symphony Orchestras. Afge
lopen seizoen maakte hij zijn debuut bij 
het Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks en keerde hij terug bij het Los 
Angeles Philharmonic, San Francisco 

Symphony, National Symphony Orchestra, 
WDR Sinfonieorchester en het BBC 
Symphony Orchestra. Verder debuteerde 
hij bij de Metropolitan Opera met La 
bohème en bij de San Francisco Opera 
met Carmen, dirigeerde hij La Fanciulla 
del West en Don Giovanni bij de Bayersiche 
Staatsoper en Porgy and Bess bij de 
Nationale Opera in Amsterdam. In het 
Vrijdagconcert dirigeerde James Gaffigan 
op 26 mei 2018 het Radio Filharmonisch 
Orkest in West Side Story van Leonard 
Bernstein tijdens een filmvertoning met 
live muziek.

Benjamin Goodson, koordirigent
Benjamin Goodson wordt in september 
2020 de chefdirigent van het Groot 
Omroepkoor. Hij is chefdirigent van Bath 
Camerata en koorleider bij het Dorset 
Opera Festival. Sinds 2016 is hij assistent
dirigent bij het Rundfunkchor Berlin. Hij 
studeert koren in voor dirigenten en 
orkesten als Sir Simon Rattle en de 
Berliner Philharmoniker, Christian 
Thielemann, Iván Fischer en Vladimir 
Jurowski. In seizoen 20182019 was hij te 
gast bij het Groot Omroepkoor, Collegium 
Vocale Gent, het NDR Chor Hamburg en 
het MDR Chor Leipzig. Bijzondere 



14 producties waaraan Goodson meewerkte 
waren de door Thomas Guthrie geënsce-
neerde Matthäus-Passion van Bach, het 
Human Requiem (een geënsceneerde 
versie van Brahms' Deutsches Requiem) 
met het Rundfunkchor Berlin, Robert 
Wilsons enscenering van Bachmotetten 
en Feldmans Rothko Chapel met Tabea 
Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin. 
Benjamin Goodson leerde het vak van Sir 
Colin Davis, Paul Spicer, Peter Stark en 
Ulrich Windfuhr. Drie jaar na zijn afstude-
ren werd hij aangesteld als Director of 
Music aan het Somerville College, waar-
mee hij de jongste Director of Music 
werd aan de University of Oxford.

Sasha Cooke, mezzosopraan 
Sasha Cooke studeerde onder meer aan 
de Juilliard School in New York en nam 
deel aan het Lindemann Young Artists 
Development Program van de Metro-
politan Opera. De Amerikaanse mezzo-
sopraan maakte vooral naam met haar 
bijdragen aan uitvoeringen van Mahlers 
symfonieën en orkestliederen en met 
haar inzet voor eigentijdse muziek. Haar 
vertolking van Kitty Oppenheimer op de 
dvd van de Metropolitan Opera-productie 
van John Adams’ Doctor Atomic werd 
beloond met een Grammy Award. De 
voorbije seizoenen had ze onder meer 
optredens met het Melbourne Symphony 
Orchestra onder leiding van Sir Andrew 
Davis en met het Miró Quartet, had ze 
een Europese tournee met Michael Tilson 
Thomas en de San Francisco Symphony, 
zong ze de wereldpremière van Laura 
Kaminsky’s As One aan de Brooklyn 
Academy of Music, zong ze als Anna in 

Berlioz’ Les Troyens bij de San Francisco 
Opera en gaf ze een recital met pianist 
Julius Drake in Carnegie Hall in New York. 
Op 26 januari 2018 was Sasha Cooke te 
gast in het Vrijdagconcert bij een uit
voering van de Eerste symfonie ‘Jeremiah’ 
van Leonard Bernstein met het Radio 
Fil harmonisch Orkest onder leiding van 
eredirigent Edo de Waart. 

Cécile van de Sant, mezzosopraan 
Cécile van de Sant behaalde haar diploma 
Uitvoerend Musicus Cum Laude aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam 
waar ze studeerde bij Cora Canne Meijer, 
waarna ze haar studie vervolgde in New 
York bij Marlena Kleinmann Malas. Ze 
zong onder meer als La Messagiera en 
Proserpina in Monteverdi’s L’Orfeo bij de 
Bayerische Staatsoper in München en 
Speranza in het Teatro Liceu, Barcelona. 
Als Orfeo zong ze in Glucks Orfeo ed 
Euridice bij de Scottish Opera, als Derde 
dame in Die Zauberflöte voor L’Opéra 
National de Paris, als Rossweisse in Die 
Walküre bij De Nationale Opera, en als 
Erda in Das Rheingold tijdens de tournee 
Rheingold op de Rijn. Andere rollen die 
ze vertolkte waren Sesto in Mozarts La 
clemenza di Tito (Palma de Mallorca), 
Sorceress in Dido and Aeneas (L’Opéra de 
Lausanne), de titelrol in Rossini’s La 
Cenerentola (Kaiserslautern) en Rosina in 
Il barbiere di Siviglia in London. Verder 
zong Cecile van de Sant de titelrol in 
Vivaldi’s Juditha Triumphans in San 
Francisco en de rollen van Mother/Mrs. 
Lincoln in Glass’ opera The Civil Wars in 
het Holland Festival met het Radio 
Filharmonisch Orkest en de nieuwe opera 

 



15Caligula van Glanert in de NTR Zaterdag-
Matinee in Het Concertgebouw. Daar-
naast zong zij Händelrollen als Second 
harlot en Queen of Sheba in Solomon 
(Israël), Cyrus in Belshazzar (San Fran-
cisco), Tauride in Arianna in Creta, en 
Goffredo in Rinaldo (Händel Festspiele 
Göttingen). In het Vrijdagconcert van 24 
december 2015 zong Cecile van de Sant 
met het Radio Filharmonisch en het 
Groot Omroepkoor onder leiding van Gijs 
Leenaars in Frank Martins In terra pax. 

Alessandro Fisher, tenor 
De Britse tenor Alessandro Fisher is 
winnaar van de eerste prijs van de 
Kathleen Ferrier Awards en lid van het 
BBC New Generation Artist Scheme. Hij 
studeerde moderne en middeleeuwse 
talen in Cambridge, waar hij koorstudent 
was aan Clare College, en vervolgde zijn 
studie aan de Londense Guildhall School 
of Music and Drama. Hij zong als Delmiro 
/ Alindo in Hipermestra van Cavalli tijdens 
het Glyndebourne Festival, als Lucano in 
L’Incoronazione di Poppea van Monteverdi 
bij de Salzburger Festspiele, als Don 
Polidoro in La finta semplice van Mozart, 
de titelrol van Dardanus van Rameau bij 
de English Touring Opera, Law Student in 

Matthew Rogers’ And London Burned in 
de Temple Church en graaf Bandiera in 
Salieri’s La scuola de’ gelosi bij Bampton 
Classical Opera. Voor het Jerwood 
Project van Glyndebourne Opera zong hij 
als Banquo in Luke Styles’ Macbeth in 
Glyndebourne en in het Royal Opera 
House, Covent Garden. Verder trad 
Alessandro Fisher op in Jonathan Millers 
productie van de Matthäus-Passion in het 
National Theatre en was hij op BBC Radio 
3 te horen in Spirit of Schubert met 
pianist Graham Johnson. Afgelopen 
seizoen was Alessandro Fisher te horen 
als Fabio in Berenice van Händel bij de 
Royal Opera in London, als Bastien in 
Mozarts Bastien und Bastienne bij Classi-
cal Opera, als Fenton in Falstaff van Verdi 
op het The Grange Festival, in Brittens 
War Requiem in Lincoln Cathedral, en in 
de complete liederen van Clara Schu-
mann in St John’s, Smith Square, Londen. 

Jean-Luc Ballestra, bariton 
JeanLuc Ballestra studeerde aan het 
Centre National d’Insertion Professio-
nelle d’Artistes Lyriques (CNIPAL) in 
Marseille. In 2007 werd hem de ‘Révé
lation Artiste Lyrique’ toegekend bij de 
wedstrijd ‘Victoires de la Musique’. 
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16 Inmiddels trad de Franse bariton op in 
operahuizen in Parijs, Nice, Marseille, 
Montpellier, Brussel, Barcelona, Madrid, 
Monte Carlo, Rome en Hong Kong. Hij 
zong ook op de festivals in Salzburg, 
Wenen, Aix-en-Provence en bij de Glynde-
bourne Touring Opera. Hij zong onder 
meer rollen als Masetto (Don Giovanni), 
Silvano (Un ballo in maschera), Marcello 
(La bohème), Lescaut (Manon Lescaut), 
Albert (Werther), Escamillo (Carmen), 
Ramiro (L’Heure espagnole), en de titelrol 
van Il prigioniero van Dallapiccola. Jean-
Luc Ballestra zong in Amsterdam in 
Dialogues des Carmélites van Poulenc en 
maakte zijn Amerikaanse debuut in 
Ravels L’Heure espagnole met het San 
Francisco Symphony Orchestra onder 
leiding van Charles Dutoit. Afgelopen 
seizoen zong hij als Il Conte (Le nozze di 
Figaro) in Nice, keerde hij terug naar 
Rome voor Fra Diavolo van Auber, en naar 
Parijs voor Gianni Schicchi. 

Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, opge-
richt 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 omroepseries 
NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS 
Vrijdagconcert wordt geschreven. Ver-
nieuwende concertformats als Pieces of 
Tomorrow en Out of the Blue bereiken 
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitgezon-
den 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 chefdirigent 
Karina Canellakis. Zij is daarmee de 
eerste vrouwelijke chefdirigent 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 diri-
geerde Stenz zijn laatste concerten als 
chef, maar hij blijft bij het orkest terug
keren voor bijzondere projecten als Brett 
Deans opera Hamlet in juni 2020. Het 
Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als Pablo 
HerasCasado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael Tilson 
Thomas, Mariss Jansons, Valery Gergiev, 
Antal Doráti, Kirill Kondrashin en Leopold 
Stokowski. De Amerikaan James Gaffigan, 
vaste gastdirigent sinds 2011, tekende bij 
tot en met seizoen 2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
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Hij was het die er, samen met zijn 
jarenlange collega Emile Gerritsen, 
week in week uit voor zorgde dat ‘zijn’ 
orkest spelen kon. Dat de grote  
instrumenten, van slagwerk tot  
vleugel, veilig werden getransporteerd 
en op de juiste plaats belandden. Dat 
stoelen en lessenaars bij repetities en 

concerten op de goede hoogte stonden, 
de dirigentenbok zijn plekje vond, de 
dirigent de partituur opengeslagen. De 
meest ongebruikelijke instrumenten 
regelde hij, of het nu olievaten voor 
Lachenmann waren, of megafoons 
voor Henze. De meest onmogelijke 
changementen op het podium ver
liepen gesmeerd. En als hij zag dat 
alles piekfijn in orde was, dan streek hij 
neer in de zaal. Hij had een grote liefde 
voor de muziek, en met zijn kennis, 
vakmanschap en ontwapenende humor 
onderhield hij uitstekende contacten 
met musici en dirigenten.

Theo zou bijna met pensioen gaan, hij 
zou bijna meer tijd krijgen om extra 
van zijn familie te genieten. Alle 
sterkte voor zijn gezin, en voor een-
ieder die hem kende en (dat ging 
vanzelf) liefhad.

Theo van Wijngaarden 1954-2019
Podiumassistent RFO

Op 1 augustus jongstleden overleed Theo van Wijngaarden. Theo 
was bijna dertig jaar podiumassistent van achtereenvolgens het 
Radio Kamer Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het Radio 
Filharmonisch Orkest.



 

18 Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor het 
Nederlandse muziekleven, in 2017 de 
Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).

➜ www.radiofilharmonischorkest.nl

Wordt u ook vriend van het Radio  
Filharmonisch Orkest? 

➜ www.radiofilharmonischorkest.nl/
 vrienden-van-het-rfo

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koorsymfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR 
ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert. Het brengt ook a cappellacon-
certen in het Amsterdamse Concertge-
bouw en in TivoliVredenburg en de 
Jacobikerk in Utrecht. In de omroepseries 
zingt het Groot Omroepkoor dikwijls 
hedendaags werk. Niet zelden betreft 
het opdrachtwerken van Nederlandse 
componisten zoals Wagemans, Wagenaar, 
Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, 
Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam 
en premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, Adams, 
Dean, Kancheli, 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 Concert-
gebouworkest bestaat een lange en zeer 
gewaardeerde samenwerking. De eerste 
officiële chefdirigent van het Groot 
Omroepkoor was Kenneth Montgomery. 
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 bekleden. De 
Engelsman Benjamin Goodson, al meer-
malen te gast, leidt het Groot Omroep-
koor 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 Concert
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concertzaal. 

➜	www.grootomroepkoor.nl

Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:

➜	www.vriendengrootomroepkoor.nl

http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo


19BESCHERMHEER
Bernard Haitink
CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan
ASSISTENT DIRIGENT
FransAert Burghgraef
Sander Teepen

EERSTE VIOOL
Elisabeth Perry
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Alberto Johnson
Mariska Godwaldt
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Pieter Vel
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Eveline Trap
Sarah Loerkens
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Frits Wagenvoorde
Anna Steenhuis

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Igor Bobylev
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Wouter Huizinga

CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard

CONTRABAS
Rien Wisse
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin

FLUIT
Ingrid Geerlings
Carla Meijers

PICCOLO
Maike Grobbenhaar

HOBO
Hans Wolters
Yvonne Wolters

ALTHOBO
Gerard van Andel

KLARINET
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes

BASKLARINET
Esther Misbeek

FAGOT
Hajime Konoe
Freek Sluijs

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

HOORN
Petra Botma
Fréderick Franssen
Lies Molenaar
Rebecca Grannetia

TROMPET
Hans van Loenen
Raymond Rook
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Octavio Montava Marin

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Paul Jussen

SLAGWERK
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

HARP
Ellen Versney
Marianne Smit

CELESTA
Stephan Kiefer
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r KOORLEIDER 
Klaas Stok
EERSTE GASTDIRIGENT 
Peter Dijkstra 
VASTE GASTDIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Elma van den Dool
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Esther Kouwenhoven
Tanja Obalski
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Aleksan Chobanov
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Janneke Schaareman
Anneloes Volmer
Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen
Emilie Wijers
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

TENOREN
Ambrož BajecLapajne
Alan Belk
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski
Mattijs Hoogendijk
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Benedict Quirke
Matthew Smith
John Vredeveldt
Andrew Neil Walters

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geffen
Martijn de Graaf 
Bierbrauwer
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Daniël Hermán Mostert
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries


