
vrijdag 27 september 2019, 20.15 uur
inleiding Huib Ramaer, 19.30 uur
 

Zimmermann - Bachs stamcafé
Café Zimmermann

Leiding: 
Céline Frisch klavecimbel
Pablo Valetti viool

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Brandenburgs concert nr. 2 in F BWV 1047 1721
[Allegro] 
Andante
Allegro assai 

Georg Philipp Telemann 1681-1767
Concert voor vier violen zonder basso continuo in G 
TWV 40:201
Allegro
Adagio
Vivace

Johann Sebastian Bach
Concert voor hobo en viool en strijkorkest in c BWV 1060R 
ca.1718
Allegro
Adagio
Allegro

pauze

Albert Roussel | AVROTROS Klassiek I | AVROTROS Vocaal
AVROTROS Klassiek II | Muzikale Meesterwerken | Poëzie  
Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor 
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Uitzending 
Alle luisteraars kunnen vol-
op genieten als telefoons, 
gehoor apparaten en 
horloges geen geluid 
maken. Presentatie vanuit 
de zaal door Mark Brouwers.

➜ www.nporadio4.nl

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

Nieuw seizoen  
Vrijdagconcert
Het nieuwe seizoens-
magazine van het AVRO-
TROS Vrijdagconcert 
2019-2020 ligt voor u klaar. 
U kunt het krijgen bij de 
ingang, in de pauze en na 
afloop van het concert. 
Digitaal 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.

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

zaterdag 28 september 2019
De Nacht van de Poëzie
Het grootste poëziefeest van het jaar vindt als vanouds 
plaats in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Tot diep 
in de nacht kun je genieten van een poëtische mara-
thon van aanstormend talent en grote namen uit de 
Nederlandstalige dichtkunst. De dichters worden 
afgewisseld door spannende muzikale en theatrale 
entr'actes en dat staat garant voor een wervelend 
programma tot in de late uren!

Zie: ➜ www.tivolivredenburg.nl/agenda/de-nacht-
van-de-poezie-28-09-2019

http://www.nporadio4.nl
http://www.nporadio4.nl
http://www.tivolivredenburg.nl/agenda/de-nacht-van-de-poezie-28-09-2019
http://www.tivolivredenburg.nl/agenda/de-nacht-van-de-poezie-28-09-2019


3Georg Philipp Telemann
Concert voor altblokfluit en fagot en strijkorkest in F 
TWV 52:F1 
Largo
[Allegro]
[Adagio]
Allegro

Johann Sebastian Bach
Concert voor klavecimbel en strijkorkest in f BWV 1056 1738
Allegro
Largo 
Presto

Georg Philipp Telemann
Concert voor viool, cello, trompet en strijkorkest in D 
TWV 53:D5
Vivace
Adagio
Allegro
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Leipzig
“Athene aan de Pleisse”: zo werd het achttiende-eeuwse Leipzig 
wel genoemd. Goethe betitelde de stad als “Klein Parijs”, Lessing 
zag haar als “een plaats waar men de hele wereld in een micro-
kosmos kan aanschouwen.” Misschien zijn deze metaforen een 
tikje hoogdravend, niettemin had de welvarende stad veel te 
bieden, zowel op commercieel als op intellectueel gebied. 
De oorsprong gaat (aldus Bach-specialist Christoph Wolff) terug 
tot een Slavische nederzetting, ‘Lipsk’, die in de loop van de 
twaalfde eeuw stadsrechten kreeg. De naam zou verwijzen naar 
lindebomen. Handelsroutes leidden – al dan niet rechtstreeks – 
naar Italië, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, de Nederlanden, Enge-
land, Scandinavië, Rusland, Polen, Wenen en Hongarije. Grote 
jaarmarkten waren er rond Nieuwjaar, Pasen en het feest van 
Michaël (in de herfst); deze duurden minstens een week. 

Rond 1700 was Leipzig net zo belangrijk geworden als Hamburg en 
had het Frankfurt verdrongen als voornaamste handelsplaats op 
het vasteland. Een sterke troef ten opzichte van die twee steden 
was de universiteit, opgericht in 1409. Martin Luther hield hier in 
1519 zijn historische theologische dispuut met Andreas Karlstadt 
en Johann Eck. Aan het begin van de achttiende eeuw was de 
Leipziger universiteit uitgegroeid tot een van de meest invloed-
rijke academische centra in Duitsland; halverwege die eeuw was 
Leipzig de intellectuele hoofdstad van Duitsland, waar iemand als 
Goethe graag ging studeren.

Goethe betitelde het achttiende-eeuwse Leipzig als 
“Klein Parijs”, Lessing zag haar als “een plaats waar men 
de hele wereld in een micro kosmos kan aanschouwen.” 



5Telemann
Ook de jonge Georg Philipp Telemann vestigde zich na zijn gymna-
siumtijd in Hildesheim in 1701 te Leipzig – als rechtenstudent, 
zoals zijn moeder dat wilde. Hij kwam namelijk niet uit een muzi-
kantengeslacht. Zijn keuze voor het muzikaal inspirerende Leipzig 
was weloverwogen; hiermee week hij af van de familietraditie om 
in Helmstedt te studeren. Weldra zag hij zijn kans schoon om van 
de muziek zijn beroep te maken. Een uit zijn vroege jeugd date-
rende psalmzetting zou zijn ontdekt door een van zijn medestu-
denten en dankzij diens bemoeienis in de Thomaskirche uitge-
voerd, waarna het stadsbestuur hem vroeg om daar elke twee 
weken een eigen cantate uit te voeren.
Door zijn aanstekelijke enthousiasme wist Telemann muzikaal 
begaafde studenten aan zich te 
binden, wat in 1701 of 1702 
leidde tot de oprichting van een 
nieuw Collegium Musicum, dat 
met regelmaat openbare 
concerten op een professioneel 
niveau gaf. Tot die tijd beston-
den er wel Collegia Musica, 
maar voor de leden daarvan was 
het musiceren vooral een 
sociale aangelegenheid.

Volgende sprongen in Telemanns carrière lieten niet lang op zich 
wachten: in 1702 werd hij benoemd tot muzikaal directeur van de 
opera, in 1704 tot organist van de Neukirche. Toen hij met zijn 
Collegium Musicum in de Thomaskirche elke week een cantate 
ging verzorgen, kwam hij in aanvaring met cantor Johann Kuhnau, 
de verantwoordelijke voor de muziek in alle Leipziger kerken. Deze 
beklaagde zich bij de autoriteiten over de ‘operaman’ die zomaar 
binnendrong op zijn terrein, wat er slechts toe leidde... dat men 
Telemann verbood in de opera op te treden. Al in 1705 verliet hij 
Leipzig, toen hij gevraagd werd voor de functie van kapelmeester 
aan het hof van graaf Promnitz in Sorau, gelegen in het huidige 
Polen. Toen hij werkzaam was in Eisenach, moet hij Johann Sebas-
tian Bach hebben ontmoet, die een goede vriend van hem werd en 
van wiens zoon Carl Philipp Emanuel hij later de peetvader zou zijn. 
Daarna werkte hij in Frankfurt en Hamburg.

 GEORG PHILIPP TELEMANN 

Café Zimmermann



Hoe ging het in Leipzig intussen verder met Telemanns Collegium? 
Dat werd achtereenvolgens geleid door Melchior Hoffmann, 
Johann Gottfried Vogler en Georg Balthasar Schott. Schott begon 
in 1723 een samenwerking met Gottfried Zimmermann, eigenaar 
van een koffiehuis in de chique Catharinenstraße. Daar trad het 
‘Schottisches Collegium’ wekelijks op – ’s zomers in Zimmermanns 
koffietuin aan de Grimmischer Steinweg. Naar verluidt werd er 
geen entree geheven, wat voor de exploitant werd gecompen-
seerd door de verkoop van vele kopjes koffie. In het muziekzaaltje 
paste een publiek van honderd ‘Cavaliers et Dames’ (zoals het in de 
advertenties stond). Met de dood van Zimmermann in 1741 zou 
aan deze geliefde concertreeks een einde komen; het koffiehuis 
werd in 1943 verwoest bij een bombardement.

Bach
Na het overlijden van Kuhnau (1722) was Telemann in 
eerste instantie gekozen als nieuwe Thomascantor/
director musices. Hij trok zich echter terug zodra zijn 
positie in Hamburg volgens zijn wensen was verbeterd. 
De tweede kandidaat, Christoph Graupner, had net als 
Telemann in Leipzig gestudeerd, maar kon niet worden 
aangesteld omdat zijn werkgever, de landgraaf van 
Hessen-Darmstadt, hem geen ontslag wilde verlenen. 
Zo kwam het dat Bach, als laatste keus onder de drie in 
aanmerking komende beroemdheden, in 1723 de baan 
kreeg. Na het vertrek van Schott in 1729 ontfermde hij 

zich over diens Collegium Musicum, dat weldra veel roem vergaarde 
als het ‘Bachisches Collegium’. Tot 1741 zou Bach het gezelschap 
leiden, met een onderbreking tussen 1737 en 1739. Naast werk 
van anderen (onder wie uiteraard Telemann) bracht hij veel eigen 
muziek ten gehore. Heel toepasselijk voor de locatie was zijn 
geestige Kaffeecantate. Hier had Bach een uitgelezen kans om 
naast nieuwe composities ook oudere werken alsnog – of weer – 
uit te voeren, zoals Brandenburgse concerten en vioolconcerten.

Broederlijk naast elkaar
Helaas zijn er geen programma’s van de reguliere Collegium- 
concerten bewaard gebleven, noch uit Telemanns, noch uit Bachs 
tijd. Het ensemble Café Zimmermann selecteerde echter zes 
stukken van beide componisten die heel goed zouden hebben 
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JOHANN SEBASTIAN BACH



7gepast in het repertoire van het Collegium. Aldus ontstond een 
afwisselend en toch harmonieus programma, waarin Bach en 
Telemann broederlijk naast elkaar staan. Bachs drie concerten 
volgen het driedelige, door Vivaldi gevestigde stramien: snel- 
langzaam-snel, die van Telemann zijn vierdelig, openend met een 
langzaam deel.

Bachs Tweede Brandenburgs concert is een concerto grosso: met 
een concertino (klein solistisch groepje) van trompet, blokfluit, 
hobo en viool tegenover een ripieno (grotere groep) van strijkers 
en continuo. De combinatie trompet en blokfluit is opmerkelijk: je 
zou misschien verwachten dat de trompet de zachte blokfluit ‘weg-
blaast’, maar met originele instrumenten is de natuurlijke balans 
volmaakt.
Speciaal voor zijn Collegium bewerkte Bach bestaande concerten 
tot concerten voor een, twee, drie of vier klavecimbels. Met deze 
vernieuwing legde hij de basis voor het genre van het pianocon-
cert. Uitvoeringen door de meester zelf en zijn zonen Wilhelm 
Friedemann en Carl Philipp Emanuel moeten overweldigend zijn 
geweest. Zimmermann beschikte in 1729 al over een prachtig 
klavecimbel, en schafte in 1733 een nóg mooier, krachtiger instru-
ment aan.
Bachs Concert voor hobo, viool en strijkers BWV 1060R was verloren 
geraakt, maar kon aan de hand van de latere versie voor twee 
klavecimbels en strijkers BWV 1060 worden gereconstrueerd. De 
bezetting met hobo en viool is gedocumenteerd door een adver-
tentie van muziekuitgever Breitkopf, die de partituur in zijn catalo-
gus van 1764 nog aanbood. Onderdeel van een set van zes concer-
ten is het Concert voor klavecimbel en strijkers BWV 1056, 
gebaseerd op een eveneens verdwenen vioolconcert.

“Ein Lulli wird gerühmt; / Corelli lässt sich loben; / Nur Telemann 
allein ist übers Lob erhoben.” Aldus prijst Johann Mattheson 
Telemann in zijn Grundlage einer Ehren-Pforte (1740). Telemann 

Café Zimmermann selecteerde echter zes stukken van 
beide componisten die heel goed zouden hebben gepast 
in het repertoire van het Collegium.



8 stond destijds in hoger aanzien dan Bach; 
hij gold als moderner, modieuzer en 
toegankelijker. Vanuit een internationale 
oriëntatie nam hij Italiaanse, Franse of 
zelfs Poolse stijlkenmerken over. Hij 
combineerde het barokke contrapunt 
met de zangerige galante stijl, waarmee 
hij een van de wegbereiders voor de 
Weense klassieken werd. Een van zijn 
principes luidde: “Als je in de melodie 
niets nieuws meer kunt vinden, dan zoek 
je het in de harmonie.” 
Zijn energie kende geen grenzen: hij 
verzorgde vaak zelf de uitgaven van zijn 
talrijke werken en richtte het eerste 
Duitse muziektijdschrift op. Telemann 
speelde volgens zijn autobiografie onder 
meer klavecimbel, orgel, viool, hobo, 
blokfluit, dwarsfluit en viola da gamba. 
Hij wist alle instrumenten optimaal te 
benutten. Ook de drie concerten in dit 
programma, met hun zeer gevarieerde 
bezettingen, getuigen van zijn veelzijdig-
heid en originaliteit. Voor musici is het 
spelen van Telemann een bron van grote 
vreugde.

Frits VliegenthartZIMMERMANNSCHES CAFFEEHAUS IN LEIPZIG



9Café Zimmermann
Geïnspireerd door de sfeer van openheid 
en gezelligheid tussen publiek, repertoire 
en muzikanten, besloten violist Pablo 
Valetti en klaveciniste Céline Frisch in 
1999 het ensemble Café Zimmermann op 
te richten. Het is een knipoog naar 
Gottfried Zimmermanns beroemde 
koffie huis in Leipzig, waar Bach en 
Telemann wekelijks concerten gaven. De 
kern van het ensemble bestaat uit zes 
muzikanten – vijf strijkers en een klave-
cimbel. Andere strijkers of blazers 
worden toegevoegd afhankelijk van het 
programma. Café Zimmermann werkte 
reeds samen met Gustav Leonhardt, 
Sophie Karthäuser, Roberta Invernizzi, 
Dominique Visse en met de koren Les 
Eléments en Accentus. Het ensemble is in 
residentie in het Grand Théâtre de Pro-
vence in Aix-en-Provence en is regelmatig 
te gast op festivals en concerthuizen 
zoals Théâtre de la Ville, Salle Gaveau en 
de Cité de la Musique in Parijs, het Festival 
van Innsbruck, Bach Festival Leipzig, 
Automne Musical in het paleis van Ver -
sailles, de barokfestivals in Pontoise, 
Sablé sur Sarthe, Lanvelles, en het festival 
Printemps des Arts in Nantes. Daarnaast 
gaat het ensemble regelmatig op tour-

nee naar Japan, China en Zuid-Amerika. 
Met Bachs Johannes-Passion maakte Café 
Zimmermann samen met Vox Luminis 
afgelopen seizoen een tournee langs 
Frankrijk, Nederland, België en Spanje, 
met op 12 april 2019 een gastoptreden in 
het AVROTROS Vrijdagconcert. 

Pablo Valetti, viool en artistieke 
leiding 
Opgeleid aan de Schola Cantorum in 
Basel, treedt Pablo Valetti regelmatig op 
als solist of eerste violist bij onder meer 
Les Arts Florissants, Le Concert des 
Nations, Concerto Köln en Hespèrion XXI. 
Daarnaast doceerde hij aan de Escola 
Superior de Música de Catalunya in 
Barcelona en het Conservatorium van 
Nice.

Céline Frisch, klavecimbel en 
artistieke leiding 
Céline Frisch studeerde klavecimbel aan 
het conservatorium van Aix-en-Provence 
en aan de Schola Cantorum in Bazel. Ze 
was laureaat van Juventus in 1996, en de 
eerste klavecinist die werd geselecteerd 
voor de Victoires de la musique classique 
in 2002. Ze werd in 2009 benoemd tot 
Chevalier des Arts et des Lettres.
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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

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

CADEAU
    voor u!

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!



11BLOKFLUIT
Michael Form 

TROMPET
Gabriele Cassonne 

HOBO
Emmanuel Laporte 

FAGOT
Anaïs Ramage 

VIOOL
Pablo Valetti 
Mauro Lopes Ferreira
Thibault Noally 
Margherita Pupulin

ALTVIOOL
Patricia Gagnon 

CELLO
Petr Skalka

CONTRABAS
Ludek Brany 

KLAVECIMBEL
Céline Frisch 
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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

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

CADEAU
    voor u!

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!



zondag 16 juni 2019

Groot Meezingconcert

programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Manon Tuynman
marketing & communicatie

Marco van Es, 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 zaterdagmatinee

Kees Vlaardingerbroek

directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft
programmatoelichting

Frits Vliegenthart
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd
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zaterdag (!) 5 oktober 2019 
Jacobikerk Utrecht 
inleiding Huib Ramaer 19.30 uur 
SERIES AVROTROS VOCAAL / GROOT OMROEPKOOR 

Groot Omroepkoor  
a cappella

Groot Omroepkoor 

Klaas Stok dirigent 
Ingrid Geerlings fluit

T. de Leeuw Prière
Manneke / Claudel Marche, Chanson et 
Gloria
(nieuwe versie voor gemengd koor, WP)
Ravel Soupir
Debussy Les angélus
Debussy Syrinx
Ravel La flûte enchantée
Manneke Geistliche Dämmerung 
(opdr. AVROTROS Vrijdagconcert, WP)
Schubert Der Wegweiser
Mahler Scheiden und Meiden
Wagner Im Treibhaus
Manneke Liturgien /Wer die Musik sich 
erkiest... (canon voor 30 stemmen)
Nysted Immortal Bach

vrijdag 4 oktober 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huub Beckers 19.30 uur 
SERIES POËZIE / MUZIKALE MEESTERWERKEN / RFO

Berlioz: Harold en Italie

Radio Filharmonisch Orkest 

Alexander Vedernikov dirigent
Alexander Zemtsov altviool 

Wagenaar Ouverture Cyrano de Bergerac
Berlioz Harold en Italie
Prokofjev Derde symfonie 'Vuurengel'


