
vrijdag 22 november 2019, TivoliVredenburg Hertz (!) 
inleiding Thea Derks, 19.30 uur 
 

Van Bach tot Micháns
ROctet, strijkers uit het Radio Filharmonisch Orkest

Joris van Rijn viool 
Dimiter Tchernookov viool 
Julija Hartig viool
Masha Iakovleva viool
Francien Schatborn altviool
Frank Brakkee altviool
Eveline Kraayenhof cello 
Anneke Janssen cello 

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Selectie uit Die Kunst der Fuge, BWV 1080 1742-1750
(bewerking Werner Icking) 
Contrapunctus I (kwartet 1) 
Contrapunctus XIIa ‘rectus’ (kwartet 2) 
Contrapunctus VI ‘in stylo francese’ (kwartet 1)
Contrapunctus V (kwartet 2) 
Contrapunctus VII ‘per augmentationem et diminutionem’(kwartet 1 & 2) 
(arrangement voor octet door Joris van Rijn)

Carlos Micháns * 1950
Divertimento for eight strings ‘Variations on a Tamil Lyric’ 2000

pauze

Dmitri Sjostakovitsj 1906-1975
Twee stukken voor strijkoctet opus 11 1924-1925
Prelude: Adagio • Scherzo: Allegro molto 

Felix Mendelssohn 1809-1847
Octet in Es opus 20 1825
Allegro moderato, ma con fuoco • Andante • Scherzo: Allegro leggierissimo • Presto 

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



2 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

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 
(onder Uitzending Gemist) op  

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

Educatieproject Pronkstukken
Op 6 december aanstaande brengen 
bovenbouwleerlingen van het Cals 
College uit Utrecht om 19.00 uur in 
Cloud Nine hun eigen compositie ten 
gehore. Gedurende drie projectdagen 
hebben zij dit muziekstuk gecompo-
neerd en aan een perfecte uitvoering 
gewerkt. Daarbij lieten zij zich inspireren 
door het programma van het Vrijdagcon-
cert van die avond met Mahlers Zesde 
symfonie. Als afsluiting van hun project-
week wonen de leerlingen het Vrijdag-
concert in de Grote Zaal bij. De presenta-
tie is gratis toegankelijk. Educatieproject 
Pronkstukken komt voort uit een samen-
werking tussen TivoliVredenburg en 
middelbare scholen in stad en regio 
Utrecht. 

Debuut-cd ROctet 
In januari 2020 komt de debuut-cd 
Novoselye • Housewarming van ROctet 
uit bij Challenge Classics, met octetten 
van Nikolay Afanasyev, Dmitri  
Sjostakovitsj en Felix Mendelssohn.  
Blijf op de hoogte via

➜ www.roctet.nl 

http://www.nporadio4.nl
http://nporadio4.nl/avrotros-vrijdagconcert
http://nporadio4.nl/avrotros-vrijdagconcert
http://www.tivolivredenburg.nl
http://www.roctet.nl 


3Van Bach tot Micháns

ROctet, een ensemble van acht strijkers uit het Radio Fil harmonisch 
Orkest, presenteert vandaag muziek voor acht strijkers van de 
achttiende tot en met de eenentwintigste eeuw. Ze be ginnen met 
een bewerking voor strijkkwartet van vier delen uit Johann Sebas-
tian Bachs Die Kunst der Fuge, afwisselend gespeeld door twee 
kwartetten. Het vijfde deel klinkt in een nieuw arrangement voor 
strijkoctet van de hand van Joris van Rijn. Het programma wordt 
besloten met het Octet van Felix Mendelssohn, beschouwd als de 
moeder aller strijkoctetten. Deze klassieke werken worden in een 
‘modern’ licht geplaatst met muziek voor acht strijkers van 
Sjostakovitsj en Micháns. 

Bach – Selectie uit Kunst der Fuge
Hoewel Johann Sebastian Bach in 1723 slechts derde keus was voor 
de post van cantor van de Thomaskirche in Leipzig, bleef hij er de 
rest van zijn leven werken. De kerkenraad had vastgesteld dat “als 
we de beste niet kunnen krijgen, we genoegen moeten nemen met 
de middelmaat”. De heren konden destijds niet bevroeden dat Bach 
de eerder benaderde Christoph Graupner en Georg Philipp Tele-
mann in de toekomst qua populariteit en prestige verre zou gaan 
overstijgen. In Leipzig schreef Bach niet alleen zijn beroemde 
Passies, maar ook het grootste deel van Das Wohltemperierte 
Klavier, een leerschool waarin hij zijn leerlingen stapsgewijs door 
alle toonsoorten, speeltechnieken en compositorische procedés 
van de klaviermuziek voert. De cyclus bestaat uit een reeks van  
24 preludes gevolgd door evenveel fuga’s in de destijds nieuwe 
getempereerde stemming, die het mogelijk maakt zonder pro-
blemen te schakelen tussen verschillende toonsoorten. 

“Als we de beste niet kunnen krijgen,  
moeten we genoegen nemen met de middelmaat.”
 – de kerkenraad over Johann Sebastian Bach in 1723



4 Tussen 1742 en zijn dood in 1750 werkte Bach bovendien aan Die 
Kunst der Fuge, een praktische verhandeling voor het schrijven van 
contrapunt en fuga’s, die na zijn dood in onvolledige vorm gepubli-
ceerd werd. Het instrument is niet gespecificeerd, al wordt het stuk 
meestal op orgel, klavecimbel of piano uitgevoerd. Daarnaast 
bestaan er bewerkingen voor de meest uiteenlopende bezettingen, 
van blokfluitkwartet tot rietblazerskwintet en van gemengd 
blazers- en strijkersensemble tot gitaarkwartet. 
Geen wonder, want Die Kunst der Fuge is een staalkaart van contra-
puntisch vernuft, met dubbelfuga’s, spiegelfuga’s, dubbelcanons 
en meer. De hele cyclus is gebouwd op één basisthema: een 
kenmerkende kwintsprong omhoog gevolgd door een dalende 
gebroken drieklank. De in 1751 gepubliceerde versie telt 14 fuga’s 
en 4 canons. 
Vandaag hoort u vier delen in een bewerking voor strijkkwartet 
van Werner Icking, afwisselend gespeeld door twee kwartetten 
van ROctet. Tot besluit voegen de acht strijkers zich samen in een 
gloednieuw arrangement voor strijkoctet gemaakt door Joris van 
Rijn, concertmeester van het Radio Filharmonisch Orkest.

Carlos Micháns: Variations on a Tamil Lyric
Carlos Micháns kwam in 1982 vanuit zijn geboortestad Buenos 
Aires naar Nederland, waar hij onder anderen studeerde bij Hans 
Kox en Tristan Keuris. Over zijn kleurrijke manier van componeren 
zei hij eens: “Mijn muziek is als de fysieke liefde. Enorme explosies 
en vervolgens momenten dat je op kracht moet komen. Muziek komt 
uit mijn hele lichaam, een extra arm, een verlengstuk van wat ik ben.”

In 2000 componeerde Carlos Micháns zijn Divertimento nr. 3 –  
Variations on a Tamil Lyric voor de violist Christiaan Bor en diens 
Reizend Muziekgezelschap. Zoals de titel al doet vermoeden is dit 
stuk voor strijkoctet geïnspireerd op muziek van de Tamils, een 
bevolkingsgroep die over de hele wereld is uitgewaaierd maar zich 
voornamelijk ophoudt in Zuid India, Sri Lanka, Singapore en Maleisië. 

ALBERT ROUSSEL

“Mijn muziek is als de fysieke liefde. Enorme explosies en 
vervolgens momenten dat je op kracht moet komen.  
Muziek komt uit mijn hele lichaam, een extra arm, een  
verlengstuk van wat ik ben.”
 – Carlos Micháns



5De meesten zijn hindoeïstisch, maar er zijn ook minderheden van 
moslims en christenen. Het is de lyriek van deze laatste groep die 
Micháns inspireerde tot zijn stuk. Zelf schrijft hij hierover: “Tamil-
teksten vertegenwoordigen een van de oudste en meest traditio-
nele vormen van christelijke zang in Tamil Nadu (Zuid-India) en Sri 
Lanka. Ze bestaan meestal uit eenvoudige melodieën, met soms 
eenvoudige, soms complexe ritmische patronen.” De gezangen 
werden waarschijnlijk in de zeventiende eeuw geïntroduceerd door 
christelijke missionarissen, maar veel teksten zijn bewerkingen van 
oude Hindoe-raga’s. Andere zijn wellicht afkomstig van Europese 
hymnen. Daarnaast herkennen we profane westerse liederen, 
naast de eigen volksmuziek van Tamil Nadu. De liederen hadden 
niet uitsluitend een religieuze functie en werden veelal zonder 
begeleiding uitgevoerd.
Variatons on a Tamil Lyric heeft een uitgesproken volksmuziek-
achtig karakter, met aanstekelijke melodieën en opgeruimde ritmes. 
Het begin is echter vrij somber en vormt een groot contrast met 
het tweede deel. De melodie hiervan is ontleend aan kerst muziek 
die ook bij bruiloften wordt gebruikt, wat het vrolijke karakter 
verklaart. De structuur is een eenvoudige couplet-refrein-couplet-
vorm, waarbij alle drie de delen worden herhaald. Maar, benadrukt 
Micháns, “afgezien van dit muzikale citaat is de compositie verder 
zuiver abstract en in ieder geval westers van geest en conceptie.” 

Sjostakovitsj: Twee stukken voor strijkoctet 
Dmitri Sjostakovitsj werd geboren in Sint-Petersburg in 1906, elf 
jaar voor de Oktoberrevolutie die in 1917 een eind bracht aan de 
tsaristische heerschappij. Hierna heerste enkele jaren een cultureel 
klimaat waarin de kunsten floreerden. In 1919 werd Sjostakovitsj 
toegelaten tot het Sint-Petersburgse Conservatorium, waar hij 
compositie studeerde bij Maximilian Steinberg en piano bij Leonid 
Nikolajev. Vanwege de Revolutie verkeerde het land in chaos en 
geregeld kreeg hij les in ijskoude lokalen. Ook thuis was het armoe 
troef en toen zijn vader in 1922 overleed kluste de jonge Dmitri bij 
als begeleider van stomme films. 
Ondanks een aanval van tuberculose voltooide Sjostakovitsj in 1923 
zijn pianistenopleiding, en twee jaar later zijn studie compositie. 
Hij twijfelde aanvankelijk tussen een carrière als componist of 
pianist. Een beslissende gebeurtenis was de première van zijn 
tamelijk klassieke Eerste symfonie - zijn afstudeerstuk. Door de 

CARLOS MICHÁNS



rechtstreekse radio-uitzending raakten de dirigenten Bruno 
Walter, Leopold Stokovski en Otto Klemperer zo onder de indruk 
dat ze de symfonie op hun repertoire namen. Zo kreeg Sjostako-
vitsj op zijn twintigste al internationale erkenning. 
In dezelfde periode werkte hij ook aan de Twee stukken voor 
strijkoctet, die hij rond zijn achttiende voltooide, geïnspireerd door 
het beroemde Strijkoctet van Mendelssohn. Ze werden echter pas 
in 1927 in Moskou in première gebracht, door de gecombineerde 
krachten van het Glière Kwartet en het Stradivari Kwartet. Net als 
in zijn Eerste symfonie hanteert Sjostakovitsj in zijn Octet nog een 
behoorlijk klassieke schrijfwijze. 
De Prelude uit 1924 opent met onheilszwangere akkoorden, 
doorsneden met grillige, ietwat sombere melodielijnen van afzon-
derlijke strijkers. Hierop volgt een passage van omfloerste pizzi-
cati, gedempte triolen en een virtuoze solo van de eerste viool 
waarop het geheel tot rust komt in een unisono gespeelde toon D. 
Het tweede deel is een onstuimig scherzo dat meteen met de deur 
in huis valt. Ook dit is tamelijk rapsodisch, maar het vurige thema 
van het begin keert aan het einde terug, waarop het stuk besluit 
met een uitroepteken. In de gedreven ritmiek, de felle uithalen en 
de afwisseling van welluidende en scherpe klanken herkennen we 
al de bitterzoete, ietwat sarcastische toon die veel van Sjostakovitsj’ 
latere muziek kenmerkt.

Mendelssohn: Octet 
Moest Dmitri Sjostakovitsj zich in de twintigste eeuw verhouden 
tot een dictatoriaal regime, Felix Mendelssohn werd in de negen-
tiende eeuw geconfronteerd met een onderhuids antisemitische, 
dat de hele Duitse maatschappij doortrok. Weliswaar waren de 
anti-Joodse wetten enigszins verzacht, maar van een vanzelf-
sprekende acceptatie was nog lang geen sprake toen Felix in 1809 
in Hamburg werd geboren. Veel beroepen waren voor joden nog 
altijd taboe, daarom had de familie Mendelssohn zich nood-
gedwongen op het bankwezen gestort, waardoor Felix en zijn vier 
jaar oudere zus Fanny opgroeiden in weelde. Voorzichtigheidshalve 
lieten hun ouders hen in 1816 echter protestants dopen, waarbij het 
christelijk klinkende ‘Bartholdy’ aan hun naam werd toegevoegd. 
Onder de hoede van moeder Lea ontpopten Felix en Fanny zich tot 
muzikale wonderkinderen, die het publiek verbluften met hun 
virtuoze pianospel en inventieve composities. Dankzij de door Lea 

DMITRI SJOSTAKOVITSJ 
IN 1930



7opgezette huisconcerten leerden zij de culturele elite kennen en 
verkeerden zij al jong te midden van vooraanstaande musici, 
aristocraten en kunstenaars. Felix leed dan ook niet onder een 
gebrek aan zelfvertrouwen: op zijn elfde stelde hij al een eigen 
verzamelbundel samen, met het opschrift ‘M1’.
In 1825, precies honderd jaar voor de Twee stukken voor strijkoctet 
van Sjostakovitsj, voltooide Felix Mendelssohn zijn Octet voor 
strijkers in Es. Hij was nog maar zestien jaar oud, twee jaar jonger 
dan zijn latere Russische collega Sjostakovitsj toen die zijn Twee 
stukken voor strijkoctet componeerde. Mendelssohn schreef zijn 
Octet als verjaardagsgeschenk voor zijn viooldocent en vriend 
Eduard Ritz, maar het kreeg pas elf jaar later zijn eerste publieke 
uitvoering, in het vermaarde Gewandhaus in Leipzig. 

Het Octet duurt ongeveer een half uur, waarvan het eerste deel 
ongeveer de helft in beslag neemt. Opvallend is dat Mendelssohn 
in zijn partituur optekent dat alle dynamische aanwijzingen streng 
opgevolgd moeten worden, zoals in een symfonie. De geweldige 
sonoriteit die hij aan slechts acht strijkers weet te ontlokken geeft 
het stuk inderdaad de allure van een symfonisch werk. 
Het is één uitbarsting van jeugdige vitaliteit en energie, waarin 
Mendelssohn moeiteloos vier delen lang de aandacht vasthoudt. 
Het openingsdeel begint met wervelende arpeggio’s, gevolgd door 
een onstuimig dansante ritmiek en een meer bespiegelende 
passage met traag verglijdende melodieën. Dan maken de acht 
strijkers opnieuw vaart en keert het openingsthema terug. Het 
allegro wordt afgesloten met ferm aangezette tonen van een 
gebroken drieklank. 
Het Andante begint ingetogener, maar al snel creëren zwierige 
strijkerslijnen een zwelgend-romantische sfeer met af en toe een 
rouwrandje. Het kwikzilverige Scherzo lijkt naar een sprookjeswe-
reld te voeren: de snelle en stuiterende strijkstokken scheppen 
een lichtvoetigheid die herinnert aan de ouverture tot A Midsum-
mer Night’s Dream. Het melodierijke Octet wordt besloten met een 
minstens even zinderende finale. Geen wonder dat Robert Schu-
mann zijn collega Mendelssohn uitriep tot de ‘Mozart van de 
negentiende eeuw’. 

Thea Derks

Op zijn elfde stelde Mendelssohn al een eigen verzamel-
bundel samen, met het opschrift ‘M1’.

FELIX MENDELSSOHN
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10 ROctet
In 2016 begon Nederlands eerste vaste 
strijkoctet de podia te veroveren, toen 
altvioliste Francien Schatborn en voor-
malig concertmeester Ronald Hoogeveen 
hun strijkersvrienden uit het Radio 
Filharmonisch Orkest bijeen brachten.
ROctet – voluit het Radio strijkoctet – 
heeft in zijn korte bestaan reeds veel 
wervelende concerten kunnen geven in 
verschillende concertseries en ook live op 
Radio 4. Een strijkoctet wordt meestal 
gevormd door twee bestaande kwartet-
ten of acht solisten als een ad-hoc 
ensemble, daarom is het niet een vaak 
geziene formatie.
ROctet stelt zich ten doel – geheel in de 
geest van het Radio Filharmonisch Orkest 
– zowel bestaand repertoire uit te voeren 
als een avontuurlijke samenwerking te 
zoeken met toonaangevende componisten 
van deze tijd. In januari 2020 komt de 
debuut-cd Novoselye • Housewarming uit 
bij Challenge Classics, met octetten van 
Nikolaj Afanasyev, Dmitri Sjostakovitsj en 
Felix Mendelssohn.

➜ www.roctet.nl

Joris van Rijn, viool
Joris van Rijn studeerde bij Els Krieg aan 
het Zwolsch Conservatorium en vanaf 1992 
bij Jaring Walta aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag waar hij in 2000 
afstudeerde met onderscheiding. Hij ver -
volgde zijn studie aan de Juilliard School 
bij Glenn Dicterow, (concertmeester N.Y. 
Philharmonic) en Robert Mann (Juilliard 
Quartet). In 1999 won Joris de tweede 
prijs op het Oscar Back Nationaal Viool-
concours. Hij soleert, is sinds 2002 onder 
meer concertmeester van het Radio 
Filharmonisch Orkest en is lid van het 
Ruysdael Kwartet en Ensemble Caméléon. 

Dimiter Tchernookov, viool
De Frans-Bulgaarse violist Dimiter 
Tchernookov is 2de concertmeester van 
het Radio Filharmonisch Orkest sinds 
2017. Hij studeerde in 2005 af met hoge 
onderscheiding bij Olivier Charlier aan 
Conservatorium in Parijs, en besloot zijn 
opleiding in New York aan het Mannes 
College of Music bij Lucie Robert met 
twee prijzen. Dimiter Tchernookov trad 
veelvuldig op in VS, vestigde zich in 2011 
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JORIS VAN RIJN DIMITER TCHERNOOKOV JULIJA HARTIG

http://www.roctet.nl


11in Nederland waar hij plaatsvervangend 
2e concertmeester bij de Radio Kamer 
Filharmonie werd en plaatsvervangend 
concertmeester bij Het Gelders Orkest. 
Hij is regelmatig gastviolist bij onder 
meer het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, Nederlands Kamerorkest,  
Nederlands Philharmonisch Orkest en 
Amsterdam Sinfonietta.

Julija Hartig, viool
Julija Hartig studeerde aan de Academie 
van de Kunsten in Novi Sad in haar 
geboorteland Joegoslavië, waar ze 
assistent was van haar voormalige docent 
E.A. Chugaeva aan hetzelfde conservato-
rium. Sinds 1994 in Nederland studeerde 
ze verder aan het Rotterdams Conserva-
torium bij Ilya Grubert en studeerde ze 
cum laude af aan het Utrechts Conserva-
torium bij Keiko Wataya. Julija soleerde 
bij onder meer de Radio Kamer Filharmo-
nie, het Radio Symfonie Orkest van 
Belgrado en de St. Georges Strings. Julija 
is eerste violiste bij het Radio Filharmo-
nisch Orkest en is lid van onder meer het 
Duo Hartig-Broekhans, The Hungry Gods, 

ROctet  en Ensemble Rei. Zij is een van de 
musici van SPLENDOR en mede-oprichter 
van collectief LUDWIG.

Masha Iakovleva, viool
De in Rusland geboren violiste Masha 
Iakovleva kreeg al op haar achttiende een 
positie in het Filharmonisch Orkest van 
Bergen (Noorwegen). Ze zette haar 
studie voort bij Philipp Hirshhorn en 
Viktor Liberman in Utrecht. Masha 
Iakovleva was gastvioliste bij onder meer 
het Luzern Festival Orchester, Luzerner 
Sinfonieorkester, het Noors Kamer 
Orkest, Noors Barok Orkest, het Neder-
lands Philharmonisch Orkest, Nederlands 
Kamerorkest, Koninklijk Concertgebouw-
orkest, de Vlaamse Filharmonie en het 
WDR Sinfonieorchester in Keulen. Masha 
is sinds 1996 eerste violiste bij het Radio 
Filharmonisch Orkest.
 
Francien Schatborn, altviool
Francien Schatborn studeerde altviool bij 
Jürgen Kussmaul aan het Conservatorium 
van Amsterdam, waar zij in 1995 cum 
laude afstudeerde. In 1994 ontving zij de 

MASHA IAKOVLEVA FRANCIEN SCHATBORN ALLE FOTO'S PAGINA 9-11 EN 13
© HANS VAN DER WOERD
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Hoor meer bij AVROTROS
AVROTROS presenteert! 

5-daagse Bachreis 

Kruip net als Tijl Beckand in de 
huid van de jonge J.S. Bach en  
ga met AVROTROS Klassiek mee 
met een geheel verzorgde  
muziek- en cultuurreis. 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, musea, 
kerken en natuurlijk prachtige concerten. 

 ‘In de sporen van J.S. Bach’, 
woensdag 10 t/m zondag 14 juni 2020, 
€ 850,- p.p. Meer informatie: 
➜ www.avrotros/bachreis

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 spectaculaire 
thuisstadconcerten in Maastricht.

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

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

 

http://www.avrotros/bachreis


13Vriendenkrans van het Koninklijk  
Concertgebouw samen met pianiste 
Jeannette Koekkoek, met wie zij een vast 
duo vormde en twee cd’s uitbracht. 
Francien Schatborn is sinds 1995 1e 
solo-altist van het Radio Filharmonisch 
Orkest. Verder maakt ze deel uit van 
ROctet en het Hermitage kwartet. Ze 
soleerde bij het Noord-Hollands Philhar-
monisch, Holland Symfonia, het Neder-
lands Studenten Orkest en het Radio 
Filharmonisch Orkest. Sinds 2013 is 
Francien hoofdvakdocent altviool aan het 
Conservatorium van Amsterdam.

Frank Brakkee, altviool
Frank Brakkee studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium bij Nobuko Imai, Prunella 
Pacey en Ron Ephrat. Direct na zijn cum 
laude behaalde examen in 1992 kon hij 
aan de slag bij het Radio Filharmonisch 
Orkest. Hij combineert al vanaf het begin 
zijn werk als solo-altist met kamermuziek, 
onder meer bij het Nieuw Ensemble, 
ensemble LUDWIG, het Tim Kliphuis 
Sextet en ROctet. 

Eveline Kraayenhof, cello
Eveline Kraayenhof is derde solo-cellist 
van het Radio Filharmonisch Orkest. Zij 
studeerde aan de Amstelveense Muziek-
school bij Like en Yke Viersen, en vanaf 
1987 aan het Sweelinck Conser vatorium 
in Amsterdam bij Harro Ruijssenaars en 
Jean Decroos, en bij Alain Meunier in 
Parijs. Verder speelde Eveline vijf jaar in 
het Nationaal Jeugd Orkest, de laatste 
twee jaar als aanvoerder van de cellogroep. 
Eveline is sinds 1993 vast verbonden aan 
het Radio Filharmonisch Orkest en treedt 
regelmatig op in verschillende kamer-
muziekensembles.

Anneke Janssen, cello
Anneke studeerde cello aan het Sweelinck 
Conservatorium bij Dmitri Ferschtman en 
Jean Decroos en volgde masterclasses bij 
Karine Georgian, Mischa Maisky en Natalia 
Gutman. Sinds 1994 is zij lid van het Radio 
Fil harmonisch Orkest. Zij speelt ook 
graag kamermuziek. Zo nam zij de werken 
voor cello op van Thomas de Hartmann 
voor een box met kamermuziek van deze 
componist die in Luister een 10 kreeg. 

FRANK BRAKKEE EVELINE KRAAYENHOF ANNEKE JANSSEN



Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegeven zijn ingevuld. Uw gegevens worden  
niet aan derden verstrekt. Ze worden eenmalig gebruikt om u te benaderen over het talentprogramma. 

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek.

E-mailadres



Celliste Ella van Poucke (25) is het nieuwe talent van AVROTROS  
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

Talent_Poucke_adv_148,5X210.indd   1 14-11-19   10:49
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Op zondag 15 maart 2020 viert het Groot Omroepkoor zijn  
eerste lustrum met alweer de 5de editie van het succesvolle 
Groot Meezingconcert.

zondag 15 maart 2020

Vijfde (!) 
Groot Meezingconcert

U komt bij dit Groot Meezingconcert de ver-
trouwde gezichten tegen van de musici van het 
Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest. Uiteraard ontbreekt dirigent Martin 
Wright niet bij dit lustrum. De middagrepetitie 
op de dag van het concert wordt begeleid door 
de immer enthousiaste pianist Ben Martin 
Weijand, vaste pianist van het Groot Omroep-
koor. We zijn er trots op dat alle solopartijen in 
het Requiem door onze eigen koorleden 
worden gezongen.

Aanmelden kan via: 
➜ www.grootomroepkoor.nl/
 vijfde-groot-meezingconcert

In de eerste drie edities stond 
telkens een ander requiem centraal. 
In de 4de editie koos het koor voor 
een geheel nieuwe aanpak: een 
operaspektakel. Speciaal voor het 
lustrum in 2020 is het genre terug 
waarmee het Groot Meezingconcert 
groot is geworden: het requiem!  
Op het programma staan het 
Requiem van Mozart en zijn prachtige 
Ave verum corpus. 
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vrijdag 6 december 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Arntzen, 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK 1, RADIO FILHARMO-
NISCH ORKEST

Edo de Waart dirigeert 
Mahlers Zevende

Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent

Mahler Zevende symfonie

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)


