
vrijdag 29 november 2019, 20.15
inleiding Michel Khalifa, 19.30 uur
 

Amsterdam Sinfonietta  
speelt Bach en Henze
Amsterdam Sinfonietta

Candida Thompson leiding & viool 
Ning Feng viool 

Hans Werner Henze 1926-2012
‘Il Vitalino raddoppiato’: Chaconne voor viool en ensemble 1977 
(Nederlandse première) 

pauze

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Goldbergvariaties BWV 988 1742
(selectie; arr. Dmitry Sitkovetsky)
Aria Variatie 1, 2, 3 Canone all’unisono, 4, 5, 6 Canone alla Seconda, 7 al Tempo di giga, 
8, 12 Canone alla quarta, 13, 16 Ouverture, 17, 18 Canone alla sesta, 19, 20, 21 Canone 
alla settima, 22, 25 Adagio, 26, 30, Quodlibet, Aria da Capo

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 
➜ tivolivredenburg.nl

Terug luisteren
Terwijl u in de pauze een 
drankje nuttigt, gaat de 
live radiouitzending van 
het AVROTROS Vrijdag-
avondconcert gewoon 
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.avrotros-
 vrijdagconcert.nl

Uitzending, webcast
Dit concert wordt recht-
streeks uitgezonden op 
Radio4, en is ook te volgen 
via de webcast. Presenta-
tie vanuit de zaal door 
Mark Brouwers. 
➜ www.nporadio4.nl

Pierre Palla Theater-
orgel feestelijk ingewijd
In het Muziekcentrum van de Omroep wordt op 
dinsdag 10 december het gerestaureerde AVRO 
Pierre Palla Concertorgel feestelijk in gebruik 
genomen in aanwezigheid van de burgemeester 
van Hilversum. Voor de evenementen rond dit 
orgel op donderdag en zaterdag wordt u van 
harte uitgenodigd.

Do. 12 december 2019, 20.15 u MCO, Studio 1
Simon Gledhill, orgel Richard Hills, orgel
Twee gerenommeerde Engelse theaterorganisten 
demon-
streren het veelzijdige Pierre Palla Concertorgel met 
muziek uit de Engelse en Amerikaanse theaters en 
concertzalen.
Kaarten € 19, jeugd t/m 12 jaar gratis, tot 18 jaar € 5 
(inclusief drankje in de pauze)

 Za. 14 december 2019, 11.00 – 17.00 u MCO, Studio 1

Open dag Pierre Palla Concertorgel
Bespelingen door organist titulair Patrick Hopper en 
anderen, tentoonstelling en bezichtiging van het orgel 
van binnen! Gratis toegang

Za. 14 december 2019, 20.00 u MCO, Studio 1
Concertorgel én orkest
Patrick Hopper en het Goois Symfonie Orkest o.l.v. Marcel 
Geraeds spelen het Orgelconcert van Francis Poulenc. En 
Janneke van Prooijen speelt Mendelssohns Vioolconcert 
begeleid door het theaterorgel. Kaarten gratis!

Kaarten bestellen: ➜ www.mco.nl

http://www.nporadio4.nl


3Variaties op een variatie

Variatie. Het is een van de basisprincipes die de ontwikkeling van 
de Westerse (en misschien wel alle) muziek steeds voortgestuwd 
heeft. De vroegst bekende dansen uit de middeleeuwen waren 
vaak niet meer dan een doorlopende stroom van geïnspireerde en 
gevarieerde melodiek over een steeds herhalende baslijn of een 
repeterend akkoordenschema. Denk aan een eeuwenoud thema 
als La Folia. Het idee van zo’n ‘ground’ in de vorm van een chaconne 
of passacaglia bestaat tot op de dag van vandaag. Hooguit zijn de 
variaties wat complexer en is de stijl veranderd. Vraag het aan 
Johann Sebastian Bach die misschien wel de beroemdste Chaconne 
ooit schreef en die de variaties over een thema veel meer be-
schouwde als een vrij en intellectueel spel boven een immer 
herkenbaar blijvend harmonisch schema. Denk aan zijn even 
beroemde Goldbergvariaties. Of vraag het aan de Duitse componist 
Hans Werner Henze, die in de twintigste eeuw in verschillende 
werken zoals Il Vitalino raddoppiato de historie omarmde en een 
intelligent dubbelspel speelde met het begrip variatie. Hoewel de 
resultaten door het verschil in stijl en tijdperk steeds anders zijn, 
blijven bij de diverse variatievormen vooral de overeenkomsten 
opvallen. Ook als Bach en Henze, die toch zo’n drie-en-een-halve 
eeuw schelen, samen op een programma staan. Al heeft dat 
vandaag misschien vooral met Henze te maken. Hij was niet alleen 
een groot bewonderaar van de meerstemmigheid van Bach, hij 
ging voor zijn Il Vitalino raddoppiato ook nog eens te rade bij een 
van diens barokke Italiaanse collega’s.

Het idee van zo’n ‘ground’ in de vorm van een chaconne 
of passacaglia bestaat tot op de dag van vandaag. 
Hooguit zijn de variaties wat complexer en is de stijl 
veranderd. 



4 Hans Werner Henze – Il Vitalino raddoppiato
Misschien wordt Hans Werner Henze in de toekomst ooit be-
schouwd als de Duitse componist die binnen alle hectiek van de 
naoorlogse avant-garde zorgde voor de muzikale continuïteit van 
de eerste helft van de twintigste eeuw naar de eenentwintigste 
eeuw. Hij lijkt een kameleon die in zijn werk vele vormen en stijlen 
hanteerde en kon schakelen van twaalftoonstechniek naar alea-
toriek en van neoclassicisme naar golven van romantiek. Ook zijn 
vaak zeer links georiënteerde stellingname leidt nogal af van de 
kern van zijn werk. Toch wist hij in zijn beste stukken, zoals zijn tien 
symfonieën, eenheid en richting te scheppen. Henze balanceert 
trefzeker tussen een stevig historisch bewustzijn en een dito drang 
tot afwijken van de (ongeschreven) regels. De rode draad is daarbij 
een groot gevoel voor lyriek en een prikkelende doch navolgbare 
harmoniek. 
Vandaar dat Henze in de jaren zeventig niet alleen experimentele 
werken schreef zoals zijn Tweede vioolconcert en het schrijnende El 
Cimarrón, maar ook teruggreep op een “mooie herinnering uit zijn 
jeugd”. Zo noemde hij tenminste de Chaconne van de Italiaanse 
barokcomponist Tomaso Antonio Vitali (1663-1745). Het werk 
stond voor alles wat hij “niet in woorden of zelfs in noten uit kon 
drukken”. Het was voor Henze, aldus het voorwoord bij de parti-
tuur van Il Vitalino raddoppiato uit 1977, “een verlangen, een 
doorlopende troost”. In het aan Gidon Kremer opgedragen werk 
nam de componist de Chaconne van zijn Italiaanse vakbroeder tot 
uitgangspunt. Dat kwam de herkenning ten goede en zorgde voor 
een succesvolle ontvangst na de première tijdens de Salzburger 
Festspiele van 1978.

Dat de Chaconne van Vitali misschien 
niet eens van de Italiaanse compo-
nist en violist was, deerde Henze 
daarbij niet. Wat dat aan gaat komt 
ook hier het balanceren tussen 
uitersten naar voren. Enerzijds 
belijdt Henze de liefde voor de oude 
muziek en zelfs de historische 
uitvoeringspraktijk. Anderzijds 
schuilt er in hem een romanticus die 
nostalgisch zwelgt in negentiende-
eeuwse virtuositeit. 

HANS WERNER HENZE



5Die negentiende eeuw komt om de hoek kijken in het verhaal 
achter de Chaconne. Vitali publiceerde rond 1700 diverse sonates 
en soloconcerten, maar er verdween ook veel onder het stof der 
vergetelheid. Zo kwam het dat de violist Ferdinand David (1810-
1873) - die van Mendelssohns Vioolconcert - in 1863 een manuscript 
vond met werken van Vitali. De Chaconne voor viool en basso 
continuo publiceerde David in een arrangement voor viool en piano 
in zijn Die Hochschule des Violinspiels. Het groeide uit tot een 
showstuk voor violisten; onder anderen Jascha Heifetz stal er 
regelmatig de show mee.
Twijfel aan de authenticiteit was er ook. Want boven de herhalende 
baslijn bestaande uit een dalend motief (G-F-E-D) gebeurde wel erg 
veel dat niet direct in de barok te plaatsen was. Diverse modulaties 
over de gelijkblijvende bas naar toonsoorten als bes, f, a en es en 
de vooruitstrevende viooltechniek deden al snel vermoeden dat 
David zelf in de pen is geklommen. Tot op de dag van vandaag is 
dat niet bewezen. 

Voor Henze deed het ook niets af aan de inspiratie die van de 
Chaconne uit ging. Hij ‘hercomponeerde’ het werk en deed onge-
veer wat de titel Il Vitalino raddoppiato belooft: hij ‘verdubbelde’ 
het werk van Vitali. De structuur is ‘eenvoudig’ en zeer navolgbaar 
gedurende het hele werk. Elke vier maten (elk statement van de 
bas) van Vitali worden beantwoord door vier maten van Henze. Het 
geheel valt niet in brokstukken uiteen door de orkestbegeleiding 
die Henze schreef voor zowel de stukken van Vitali als van hem. 
Naar het slot toe wordt de verdeling diffuser en mondt het werk 
uit in een lange solocadens voor de viool die geheel uit Henzes 
koker komt. Pas als het orkest aan het einde weer terugkeert voor 
de afsluitende maten klinkt er als een vage herinnering nog een 
snipper Vitali. 
Henze onthulde ooit op eigen wijze het scenario van deze ‘chaconne 
over een chaconne’ aan de bevriende violist Peter Sheppard 
Skӕrved: “Ik stelde mij voor dat ik aankom in een klein Italiaans 
stadje waar ik de plaatselijke bar bezoek. Daar ontmoet ik Vitali. 

Twijfel aan de authenticiteit was er ook. Want boven de 
herhalende baslijn bestaande uit een dalend motief  
(G-F-E-D) gebeurde wel erg veel dat niet direct in de barok 
te plaatsen was.



We stellen onszelf voor, ik bied hem een drankje aan. We beginnen 
te praten, eerst hij, dan ik enzovoort. De conversatie (we zijn 
behoorlijk dronken tegen die tijd) draait uit op een woordenwisse-
ling en vervolgens een gevecht. Uiteraard win ik uiteindelijk.”

Bach – Goldbergvariaties 
Zoals de ontstaansgeschiedenis van ‘Vitali’s’ Chaconne 
ongewis en vol verhalen is, zo is de ontstaans-
geschiedenis van de Goldberg variaties BWV 988 van 
Johann Sebastian Bach ook al eeuwen omringd door 
prachtige mythes. Het enige verschil is dat de Goldberg-
variaties onmiskenbaar van Bachs hand zijn. De bron 
achter de ontstaansmythe is Johann Nikolaus Forkel, de 
man die in 1802 de eerste Bach-biografie schreef. 
Volgens zijn verhaal bezocht Bach in november 1741 de 
Saksische hoofdstad Dresden, waar hij langs ging bij 
graaf Hermann Carl von Keyserling. De graaf was een 
oude bekende die eerder, zij het tevergeefs, voor Bach 
in de bres was gesprongen bij diens poging een baan te 
krijgen aan het Dresdener hof. Keyserling zou aan 

slapeloosheid leiden en een van zijn huismusici, de toen veertienja-
rige klavecinist Johann Gottlieb Goldberg, sliep in het belendende 
slaapvertrek om op afroep de slapeloze nachten van de graaf te 
kunnen verlichten met muziek. Keyserling vroeg Bach op een zeker 
moment om “een stel klavecimbelstukken met een rustig doch 
vrolijk karakter”.
Nu was Bach niet de componist die bekend stond om luchtige 
stukjes. Sterker nog: in 1741 werd zijn doorwrochte contra-
puntische stijl al als hopeloos ouderwets ervaren door de jongere 
generatie. Of hij de opdracht van Keyserling dankbaar aangreep 
om zijn critici de mond te snoeren is niet bekend. Wel is het een 
eerste statement in een reeks belangwekkende stukken, zoals het 
Musikalisches Opfer en de Kunst der Fuge, die de kunst van de oude 
meester niet alleen samenvatte maar ook nog eens tot grote  
hoogten bracht.
Want in plaats van luchtige klavecimbelstukjes kreeg de graaf een 
set van dertig variaties over een aria. Alle aspecten van het barok-
ke contrapunt – imitatie, omkering, canon, fuga, gestileerde dans 
– komen langs in een wonderlijke reeks die blijft boeien. Dat vond 
Keyserling ook, nog steeds volgens Forkel. Regelmatig vroeg hij de 

JOHANN SEBASTIAN 
BACH



7arme Goldberg ’s nachts enkele variaties te spelen en bovendien 
beloonde hij Bach rijkelijk met een gouden bokaal gevuld met 
honderd Louis d’Or. Voor die tijd een buitengewoon groot bedrag. 
Hoewel er elementen van waarheid in het verhaal van Forkel 
zitten, wordt het geheel danig in twijfel getrokken.
Feit is wel dat de Goldbergvariaties, zoals ze sinds Forkel in de 
volksmond heten, al tijdens Bachs leven gepubliceerd werden. Net 
als zijn voorganger bij de Thomaskirche in Leipzig, Johann Kuhnau, 
publiceerde Bach een aantal bundels met klavecimbel- en orgel-
muziek onder de naam Clavier Übung. De eerste verscheen in 1731 
met de zes partita’s BWV 825 – 830, de vierde en laatste kwam in 
1742 uit met de Goldbergvariaties. Het titelblad meldt dat het gaat 
om een ‘Klavieroefening, bestaande uit een aria met verscheidene 
variaties voor klavecimbel met 2 manualen, gecomponeerd voor de 
liefhebbers ter verstrooiing van hun gemoed’. Vooral in de tweede 
helft van de twintigste eeuw zijn de Goldbergvariaties geregeld 
bewerkt voor andere instrumenten en ensembles. Zo maakte 
violist Dmitry Sitkovetsky in de jaren tachtig een bewerking voor 
strijkorkest die als zodanig grote bekendheid verwierf. 

Dat het werk de structuur heeft van een thema met variaties is 
niet zo gek. Het was een zeer gangbare praktijk in de barok om op 
een herkenbaar thema te variëren. Zo kon een componist laten 
horen hoe inventief hij was. Dat Bach een dergelijk uitgebreide set 
variaties schreef is wel een bijzonderheid. Hij was geen groot 
liefhebber van de vorm en vond het eigenlijk een nogal saaie bezig-
heid. Bach koos ook niet voor de melodische variatie op het 
hoofdthema, zoals gebruikelijk was. Hij nam de harmonische 
progressie en de baslijn van de aria, die al terug te vinden is in het 
Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach uit 1725, tot uitgangspunt. 
Ook hield hij de vorm van de aria, twee secties van zestien maten, 
aan. Verder heeft Bach bij de opeenvolgende variaties een strikte 

Het titelblad van de Goldbergvariaties meldt dat het gaat 
om een ‘Klavieroefening, bestaande uit een aria met 
verscheidene variaties voor klavecimbel met 2 manualen, 
gecomponeerd voor de liefhebbers ter verstrooiing van 
hun gemoed’.
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ROctet

orde aangebracht. Zo is elke derde variatie een canon. Met iedere 
canon wordt het interval waarop de imitatie plaatsvindt groter, 
van de prime tot de none. De andere variaties vormen net zo’n 
regelmatig patroon. Zo zijn de variaties direct na de canon steeds 
populaire barokke vormen zoals een dans (variatie 4, 7 en 19), een 
fughetta (variatie 10) en een Franse ouverture (variatie 16). Na zo’n 
genrestuk volgt een levendige, speelse variatie met veel passage-
werk. Pas met de laatste variatie doorbreekt hij de regelmatige 
structuur. Deze dertigste variatie is een quodlibet, waarin Bach 
diverse populaire liedjes uit zijn tijd citeert en met elkaar vermengt, 
zoals Ich bin so lang nicht bei Dir g’west en Kraut und Rüben haben 
mich vertrieben, hätt mein’ Mutter Fleisch gekocht, wär ich länger 
blieben. Bovendien is de melodie van het koraal Was Gott tut, das 
ist wohlgetan herkenbaar. 

Ook over de oorsprong van dit Quodlibet heeft Forkel een mooi 
verhaal. Een verhaal dat wèl op waarheid zou kunnen berusten. 
Het was in huize Bach immers een gangbaar familiespelletje om 
een devoot koraal in te zetten en er vervolgens al improviserend 
populaire, komische en zelfs schunnige liedjes mee te vermengen. 
Dit ‘quodlibet’ (wat u wilt…) leidde tot grote pret bij spelers en 
toehoorders. 
Maar de grote meesterzet van de Goldbergvariaties schuilt uitein-
delijk in de terugkeer van de Aria. Onveranderd, ‘Arie da capo è 
fine’ zo luidt de instructie van Bach, maar na dertig variaties 
opeens klinkend in een totaal ander daglicht.

Paul Janssen

Na zo’n genrestuk volgt een levendige, speelse variatie 
met veel passagewerk. Pas met de laatste variatie door-
breekt hij de regelmatige structuur. 



9Candida Thompson,  
viool en leiding
Candida Thompson studeerde in 1989 
met onderscheiding af bij David Takeno 
aan de Guildhall School of Music and 
Drama in Londen en bekwaamde zich 
verder aan het Banff Centre for the Arts 
in Canada. Ze leidde strijkorkesten in 
Scandinavië, Nederland, Spanje en 
Groot-Brittannië. Kamermuziek speelde 
ze met musici als Isaac Stern, Bruno 
Giuranna, Frans Helmerson, Janine 
Jansen, Julian Rachlin en op evenementen 
als het Kuhmo Festival (Finland), het 
Gubbio Festival (Italië) en het Delft 
Chamber Music Festival. Met celliste 
Xenia Jankovic en pianist Paolo Gia-
cometti vormt ze het Hamlet Pianotrio. 
Als soliste trad Candida Thompson op 
met bekende ensembles en orkesten als 
het Kamerorkest van Moskou, het English 
String Orchestra, Camerata Nordica en de 

Wiener Symphoniker. Sinds 2003 is 
Candida Thompson artistiek leider van 
Amsterdam Sinfonietta. Onder haar 
leiding nam het ensemble inmiddels 
twaalf cd’s op, waarvan de net uitgekomen 
‘Tchaikovsky Arensky’ de nieuwste is. 
Thompson bespeelt een viool van  
Guarneri, del Gesù (1698-1744). 

Ning Feng, viool
Ning Feng (Chengdu, 1982) studeerde 
aan het Sichuan Conservatorium, de 
Hanns Eisler Musikschule bij Antje 
Weithaas en The Royal Academy of Music 
bij Hu Kun, waar hij als eerste student de 
maximale score behaalde bij zijn eind-
recital. Hij won prijzen bij het Koningin 
Elisabeth Concours en het Yehudi  
Menuhin Concours, en won Eerste Prijzen 
op het Michael Hill Vioolconcours en het 
Paganini Concours. Feng treedt op over 
de hele wereld met gerenommeerde 
orkesten en dirigenten, zoals het Budapest 
Festival Orchestra onder leiding van Iván 
Fischer en het Hong Kong Philharmonisch 
onder leiding van Jaap van Zweden. Feng 
bespeelt een Stradivarius-viool uit 1721 
die bekendstaat als de ‘MacMillan’ en 
hem wordt uitgeleend door de stichting 
Premiere Performances of Hong Kong. 

 

L
A

W
R

E
N

C
E

 T
S

A
N

G

M
A

R
C

O
 B

O
R

G
G

R
E

V
E

ui
tv

o
er

en
d

en

CANDIDA THOMPSON NING FENG



10 Feng is net als Amsterdam Sinfonietta 
verbonden aan het label Channel Classics. 
Zijn nieuwste cd ‘Virtuosismo’, met 
werken van onder meer Paganini, kwam 
enkele maanden geleden uit.

Amsterdam Sinfonietta
Amsterdam Sinfonietta speelt onder 
leiding van violiste en artistiek leider  
Candida Thompson in binnen- en buiten-
land. Het ensemble is te horen op de 
grote podia van Nederland en in gere-
nommeerde concertzalen als Barbican 
Hall (Londen), National Centre of Per-
forming Arts (Beijing) en Konzerthaus 
(Wenen). Onderscheidend is ook de 
innovatieve programmering. Het reper-
toire omvat niet alleen uiteenlopende 
stijlen, maar ook onbekend en nieuw 
repertoire. Zo speelde Amsterdam 
Sinfonietta recentelijk premières van 
Jörg Widmann, Thomas Larcher, John 
Zorn, Sofia Goebaidoelina, Bryce Dessner 

en Michel van der Aa. Voorgaande 
artistiek leiders waren Lev Markiz en 
Peter Oundjian. 
De 22 strijkers van Amsterdam Sinfonietta 
spelen zonder dirigent en voeren regel-
matig grensverleggende concepten uit, 
onder andere met videokunst, dans en 
theater. Het ensemble werkte samen met 
musici als Thomas Hampson, Barbara 
Hannigan, Janine Jansen, Martin Fröst, 
Patricia Kopatchinskaja, Alexander 
Melnikov, Sol Gabetta, en ook Rufus 
Wainwright, Gijs Scholten van Aschat, 
Typhoon en Wende. 
Met het educatieve KleuterSinfonietta 
bereikt Amsterdam Sinfonietta jaarlijks 
duizenden kinderen. Daarnaast organi-
seert het ensemble de Sinfonietta 
Strijkersdagen voor jongeren. In 2017 
startte het ensemble ook een bijzonder 
coachingstraject voor masterstudenten 
van het Conservatorium van Amsterdam.
➜ www.sinfonietta.nl
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Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

M/V

Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan! 
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag 
dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd  
van Ella van Poucke aan. Via onderstaande bon per 
post of online www.avrotros.nl/cadeau

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

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuws-
brief van AVROTROS Klassiek.

Stuur 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. 



E-mailadres                                                                   

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon

EERSTE VIOOL
Candida Thompson
Ingrid van Dingstee
Arnieke Ehrlich
Nicoline van Santen
Karen Segal
Stella Zake

TWEEDE VIOOL
Jacobien Rozemond
Petra Griffioen
Lena ter Schegget
Frances Thé
Diet Tilanus
Inki Varga

ALTVIOOL
Lilli Maijala
Liselot Blomaard
Anne-Bartje Fontein
Els Goossens
Ernst Grapperhaus

CELLO
Pierre Doumenge
Örs Köszeghy
Maarten Mostert
Michiel Weidner

CONTRABAS
Ying Lai Green
Servaas Jessen

FLUIT
Karin Leutscher

HOBO
Hans Wolters

KLARINET
Annemiek de Bruin

FAGOT
Lola Descours

HOORN
Mees Vos

HARP
Astrid Haring

Amsterdam Sinfonietta
spelerslijst

De blazers en harp spelen alleen mee in het werk 
van Henze



programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Jacinta Wetzer
marketing & communicatie

Marco van Es, Ingeborg 
Kanij, Vera Vos, Mary Fan 
Zandkamp, Ruben Timmer 
(Amsterdam Sinfonietta)
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
directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft

programmatoelichting

Paul Janssen
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd
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vrijdag 13 december 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Arnoud Heerings 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK II EN  
AVROTROS VOCAAL 

Monteverdi’s  
Mariavespers

Nederlandse Bachvereniging 
Andrew Parrott dirigent

Griet De Geyter sopraan (cantus) 
Isabel Schicketanz sopraan (secundus/
sextus) 
Victoria Cassano sopraan   
Rodrigo del Pozo tenor (altus) 
Kevin Skelton tenor (septimus/altus II) 
Zachary Wilder tenor 
João Moreira tenor 
Victor Torres tenor (Quintus) 
Joep van Geffen bas 
Joel Frederiksen bas (bassus) 

Monteverdi Mariavespers

vrijdag 6 december 2019
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Arntzen, 19.30 uur
SERIES AVROTROS KLASSIEK 1, RADIO  
FILHARMONISCH ORKEST

Edo de Waart dirigeert 
Mahlers Zevende

Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent

Mahler Zevende symfonie


