vrijdag 25 september 2020, 18.30 en 21.00 uur

Noa Wildschut
speelt Saint-Saëns
Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffigan, dirigent
Noa Wildschut, viool
Fauré en Saint-Saëns
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Maatregelen Corona

Tijdens dit concert volgen we volledig de actuele richtlijnen en adviezen
van de overheid en het RIVM. We ontvangen u graag! Maar: alles is
anders in coronatijd, zo ook uw bezoek aan TivoliVredenburg. Dit concert
heeft geen pauze. Uw jas en drankje mogen mee in de zaal.

Terugluisteren

Wilt u nagenieten van het
AVROTROS Vrijdagconcert of bent u
benieuwd naar de interviews met de
dirigent, de componist of een solist ?
Luister dan terug (onder Uitzending
Gemist) op
WWW.NPORADIO4.NL/ AVROTROSVRIJDAGCONCERT

Of luister en kijk naar de vele
klassieke muziekconcerten die
AVROTROS heeft geregistreerd op
YouTube via:

Uitzending

Dit concert wordt om 21.00 uur
rechtstreeks uitgezonden via

vrijdag 25 september 2020, 18.30 en 21.00 uur
series Muzikale Meesterwerken / Jong Talent / Saint-Saëns

WWW.NPORADIO4.NL

en is daar ook als webcast te bekijken

Toelichting vooraf lezen?
Enkele dagen vóór het concert
kunt u het programmaboekje al
vinden via

WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVRO-

NPORADIO4.NL/ AVROTROSVRIJDAGCONCERT

en
TIVOLIVREDENBURG.NL

KLASSIEK/VIDEOS

Jubileumboeken Radio Filharmonisch Orkest en
Groot Omroepkoor 75 jaar
Het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor bestaan in 2020
75 jaar. Dat jubileum vierden de omroepensembles tijdens de openings
concerten van het AVROTROS Vrijdagconcert op 11 en 12 september in
TivoliVredenburg onder leiding van chef-dirigenten Karina Canellakis en
Benjamin Goodson en op 13 september ook in Het Zondagochtend
Concert in het Concertgebouw in Amsterdam.
Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum zijn twee boeken verschenen:
Stemgeluiden over het Groot Omroepkoor door Oswin Schneeweisz en
De kracht van bevlogen samenspel over het Radio Filharmonisch Orkest
door Inge Jongerman. De jubileumboeken zijn tijdens de openings
concerten op 11 september gepresenteerd door Roland Kieft en over
handigd aan Niels van ‘t Hooft, directie AVROTROS en Willemijn
Francissen, directie NTR.

Noa Wildschut speelt Saint-Saëns
Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffigan, dirigent
Noa Wildschut, viool
Gabriel Fauré 1845-1924

Suite Pelléas et Mélisande opus 80 (1900)
Prélude
Entr’acte: La Fileuse
Sicilienne: Allegretto molto moderato
La mort de Mélisande: Andante-Molto adagio

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Vioolconcert nr. 3 in b opus 61 (1881)
Allegro non troppo
Andantino quasi allegretto
Molto moderato maestoso-Allegro non troppo
Camille Saint-Saëns
Bacchanale uit Samson et Dalila (1859-1877; arr. Andrea Clearfield)
Dit concert wordt herhaald op zondag 27 september om 10.30 en 12.30
uur in het Zondagochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam

RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/JUBILEUMBOEK
GROOTOMROEPKOOR.NL/JUBILEUMBOEK-0
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AVROTROS klassiek
5-daagse Bachreis

Klassieke podcasts

Kruip in de huid van de jonge Bach en
ga mee met een geheel verzorgde
muziek- en cultuurreis.

Lekker luisteren naar verhalen over
klassieke muziek? Hier is een selectie
van de nieuwste podcasts van
AVROTROS op NPO Radio 4.

Geniet van de prachtige steden die Bach
bezocht op zijn 400-kilometer tellende
voettocht. Op het programma staan
stadswandelingen, een lezing, bezoeken
aan vele kerken, het Bachmuseum,
Schloss Köthen en natuurlijk prachtige
concerten.
U reist onder deskundige leiding per luxe
touringcar en verblijft in 4-sterren hotels.
De reisorganisatie heeft coronamaatregelen getroffen, zodat u veilig van
deze reis kunt genieten.
‘In de sporen van J.S. Bach’, dinsdag
1 t/m zaterdag 5 december 2020, €850 p.p.
Meer informatie:
w w w . av trotros . nl /

bachreis

De Oude Muziek Podcast
Een tijdreis door klassieke muziek in 7
delen. Ab Nieuwdorp gaat in gesprek met
experts uit de Oude Muziek-wereld. Ook
onderzoekt hij hoe het komt dat Nederland pionier is op het gebied van Oude
Muziek en vraagt hij de nieuwe klassieke
generatie naar hun band met deze muziek.
Gustav Mahler... Aangenaam!
7-delige spoedcursus Mahler door presentator Hans van den Boom. Je hoort meer
over Hans’ liefde voor de symfonieën en
liederen en krijgt tegelijkertijd mooie
luistertips voorgeschoteld.
Meer informatie:
w w w . nporadio 4. nl / podcasts

Meer
over concerten, uitzendingen,
podcasts en leden
aanbiedingen:
www . avrotros . nl /
klassiek
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Een uur Franse romantiek

V

Velen raakten er van in de ban, het toneelstuk
Pelléas et Mélisande (1892) van de Belgische schrijver
Maurice Maeterlinck (1862-1949). En dat terwijl het
maar één opvoering beleefde in Parijs. Het beklemmende
‘sprookje’ over een broeierige driehoeksverhouding die eindigt
met moord en dood inspireerde Gabriel Fauré, Claude Debussy,
Arnold Schönberg en Jean Sibelius. Hier horen we de muzikale
uitwerking in een suite van Fauré. Verder is er dit seizoen in het
Vrijdagconcert speciale aandacht voor Camille Saint-Saëns, die
honderd jaar geleden overleed, in 1921, op 86-jarige leeftijd.

Broeierige driehoeksverhouding

Het was een gedenkwaardige dag, die zeventiende mei 1893, toen
het toneelstuk Pelléas et Mélisande in première ging in het theater
Bouffes-Parisien in Parijs. De regisseur Aurélien Lugné-Poe had
zijn best gedaan zoveel mogelijk af te wijken van het ‘realisme’
zoals het toen in zwang was in de Franse theaters. Er was slechts
een minimum aan toneellicht, in navolging van Les Nabis, de
avant-gardistische groep van symbolistische schilders. Voetlichten
werden verwijderd, en boven het podium was een gaasachtig doek
gespannen om de voorstelling een dromerig wazige sfeer te geven,
als van een andere wereld. Maurice Maeterlinck zelf was zo op van
de zenuwen dat hij verstek liet gaan bij de première. Zo bleven
hem voorlopig de hatelijkheden van vele critici bespaard die de
voorstelling belachelijk maakten. Maar ook miste hij de enthousiaste ontvangst door zijn artistieke vrienden, waaronder de man die
hem had ‘ontdekt’, schrijver en criticus Octave Mirbeau, aan wie
Maeterlinck zijn toneelstuk had opgedragen. Het bleef dan wel bij
slechts één voorstelling, Maeterlincks Pelléas et Mélisande hielp een
nieuwe tijd in te luiden qua toneelontwerp en acteerstijl.
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“Hij wordt door geen enkel gevoel geplaagd, en niets stoort de
helderheid van zijn denken”, zo schreef de beroemde schrijver
Romain Rolland over Camille Saint-Saëns. “Hij brengt in de
rusteloosheid van onze tijd iets van de zachtheid en helderheid van
voorbije tijden, iets dat lijkt op een overblijfsel van een verdwenen
wereld.” Misschien dat de muziek van Saint-Saëns daarom vaak
wordt vergeleken met die van Mendelssohn, net als Saint-Saëns
een pianospelend wonderkind.

“Hij brengt in de rusteloosheid van onze tijd iets van de
zachtheid en helderheid van voorbije tijden, iets dat lijkt
op een overblijfsel van een verdwenen wereld.”
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Camille Saint-Saëns (1835-1921) wordt wel eens omschreven als
de filosoof van de Franse muziek. Hij koesterde een grote belangstelling voor het muzikale verleden. Als een soort muzikale kameleon struinde hij onvermoeibaar door partituren uit de achttiende
eeuw, en legde muziek onder de loep van Rameau, Gluck en
Mozart. Hij kwam met muziek voor de dag waarin
Mozart en Mendelssohn doorklinken (later ook
Brahms en Wagner), maar hield daarbij steeds het
hoofd koel. Hij componeerde met heldere
contouren en classicistische lijnen, elegant en
briljant, en met die typisch Franse esprit. In het
operaminnende Frankrijk was hij een roepende in de
woestijn met zijn kamermuziek en pianoconcerten. Dat
waren de genres van de Weense klassieken die beter aan
sloegen bij de oosterburen, zoals ook César Franck en Gabriel
Fauré ervoeren.

S

de beroemde schrijver Romain Rolland over Camille Saint-Saëns

M

Het verhaal van Pelléas en Mélisande is een symbolistisch sprookje
over een tragische driehoeksverhouding tegen een middeleeuwse
achtergrond. Tijdens de jacht stuit Golaud, kleinzoon van koning
Arkel van Alemonde, bij een beek in het bos op een verdwaald
meisje Mélisande. Ze heeft haar kroon in het water laten vallen,
maar probeert niet die er weer uit te halen. Golaud wordt sterk
aangetrokken door het schuchtere en kwetsbare meisje, trouwt
met haar en neemt haar mee naar het kasteel van zijn grootvader,
koning Arkel. Daar raakt Melisande zeer gehecht aan Golauds
jongere halfbroer Pelléas, voor wie zij een soort zielsverwantschap
voelt. In zijn jaloezie en ziekelijke paranoia stelt Golaud alles in
het werk om achter de waarheid van “de verhouding” te komen,
en dwingt hij zelfs zijn eigen zoontje Yniold het stel te bespioneren. Uiteindelijk besluit Pelléas uit het kasteel te vertrekken, maar
heeft hij nog een laatste ontmoeting met Mélisande waarbij de
twee hun wederzijdse liefde bekennen. Golaud, die zijn vrouw en

Licht op Camille Saint-Saëns

A

Symbolistisch sprookje

halfbroer vanuit een hinderlaag heeft bespied, stormt tevoorschijn,
doodt Pelléas en verwondt Mélisande. Kort daarna sterft ook
Mélisande na de geboorte van een extreem klein dochtertje.
Terwijl Mélisande haar laatste adem uitblaast, smeekt Golaud haar
nog hem “de waarheid” te vertellen.
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De eerste die in het openbaar muziek ten gehore bracht bij
Maeterlincks toneelstuk was Gabriel Fauré in 1898. Hij
was benaderd door een Engelse actrice Mrs. Patrick
Campbell die voor een Engelstalige opvoering
toneelmuziek in gedachten had en daar eerst
Debussy voor had gevraagd. Maar die zei nee
omdat hij al aan zijn opera over hetzelfde
thema werkte. Uiteindelijke leverde Fauré
zijn toneelmuziek Pelléas et Mélisande opus 80,
waarvan hij de orkestratie had laten verzorgen
door Charles Koechlin. De opvoering met Faurés
toneelmuziek op 21 juni 1898 in Londen werd ook
bijgewoond door Maeterlinck, die na afloop Fauré,
Koechlin en mevrouw Campbell overlaadde met dank.
Debussy reageerde vol venijn op dit succes en noemde Fauré “de
praatpaal van een aantal snobs en dwazen die nooit wat zullen zien
in de andere Pelléas, noch er iets mee te maken zullen hebben.”
Debussy voltooide zijn revolutionaire opera formeel in 1895, maar
bleef er aan schaven, zelfs tot vier jaar na de première van 1902 in
de Salle Favart (Opéra-Comique) in Parijs.
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In haar bewerking voor kamerorkest van de Danse Bacchanale uit
Samson et Dalila heeft de Amerikaanse componiste Andrea Clearfield het exotische van de instrumentatie nog versterkt door
verschillende solo’s en extra slagwerk voor meer kleur en energie.
Zo is de opening, oorspronkelijk voor hobo solo, nu een verleidelijk duet tussen de fagot en de hobo. En de laatste maten zijn iets
uitgebreid om vlak voor het einde de climax nog te vergroten.
Clemens Romijn
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Het concert sluit af met de exotische wilde Danse Bacchanale, het
bekendste fragment uit Saint-Saëns’ opera Samson et Dalila, dat
vaker als instrumentale bewerking wordt uitgevoerd in concerten.
Hoewel Camille Saint-Saëns een dozijn opera’s componeerde, is
alleen dit werk naar het bijbelse thema van Samson en Dalila
blijven voortleven. Zonder de invloed van Franz Liszt had
Saint-Saëns de opera vrijwel zeker niet voltooid, want Franse
operatheaters waren huiverig voor een opvoering, omdat in het
katholieke land de verwerking van een verhaal uit het Oude
Testament gezien werd als heiligschennis. Daarbij werd het project
nog bemoeilijkt door het uitbreken van de Frans-Pruisische oorlog
in 1871. Toch kreeg Samson et Dalila in 1877 haar première in het
Groothertogelijke Theater in Weimar, zoals Liszt had verzekerd.
En na vijftien jaar ook haar Franse première in de Parijse Opéra in
1892, waar de opera meer dan vijfhonderd keer werd opgevoerd
tijdens Sainst-Saëns’ leven. Zo had Samson et Dalila alsnog een
succes vergelijkbaar met dat van Gounods Faust en Verdi’s Rigoletto.

James Gaffigan, dirigent

• een van de meest vooraanstaande Amerikaanse
dirigenten van nu
• sinds negen seizoenen chef-dirigent van het Symfonieorkest
van Luzern
• met dit orkest vele concerten, internationale tournees en opnames
• eerste gastdirigent van het Radio Filharmonisch Orkest
• muzikaal leider van het Jeugdorkest van Festival van Verbier
• veelgevraagd dirigent bij vooraanstaande orkesten en operahuizen in VS, Europa en
Azië
• dit seizoen debuten bij de Parijse Opera en het Philharmonia Orchestra in Londen
• keert terug naar het New York Philharmonic, San Francisco Symphony, St. Louis
Symphony, National Symphony Orchestra en Bayerische Staatsoper
• momenteel laatste seizoen als chef-dirigent in Luzern met tournee door Zuid-Amerika en Azië met pianist Rudolf Buchbinder
• Recente hoogtepunten met onder meer London Philharmonic Orchestra, London
Symphony Orchestra, Koninklijk Concertgebouw Orkest, Münchner Philharmoniker, Bayerischer Rundfunk Sinfonieorchester, Rotterdams Philharmonisch Orkest
• werkte in de VS en Canada met orkesten in Cleveland, Chicago, Philadelphia,
San Francisco, Washington, Toronto, Montreal, Los Angeles
• vaste gastdirigent bij Metropolitan Opera en Bayerische Staatsoper
• dirigeert geregeld bij Oper Zürich, Wiener Staatsoper, Staatsoper Hamburg, Nationale Opera, Glyndebourne Festival, Lyric Opera of Chicago en Santa Fe Opera
• eerste prijswinnaar van de Sir Georg Solti International Conducting Competition
2004
• van 2006 tot 2009 Associate Conductor San Francisco Symphony naast Michael
Tilson Thomas
• James Gaffigan groeide op in New York City (Staten Island) en studeerde aan de
LaGuardia High School of Music and Art voordat hij zijn dirigentenstudie
voortzette
A

Een exotische afsluiting

U

Uitvoerenden

©

Het Derde vioolconcert in b opus 61 van Saint-Saëns was bedoeld
voor de Spaanse vioolvirtuoos Pablo de Sarasate en ging in 1881
in première. Het stuk is briljant en effectief geschreven en geeft
alle ruimte aan spannend violistisch vertoon. Het eerste deel is vol
zinspelingen op zigeunermuziek, een voorliefde die Saint-Saëns
gemeen had met zijn tijdgenoot Johannes Brahms. Na een
sensueel middendeel in deinend barcarolle-ritme eindigt het stuk
in een energieke Finale met echo’s uit de vorige delen en een
gewichtige koraalmelodie in de koperblazers.
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Noa Wildschut, viool
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AVROTROS is de meest klassieke publieke omroep: op radio, tv en online. Zo draagt AVROTROS
bij aan de toekomst van klassieke muziek. AVROTROS Klassiek presenteert! biedt jonge musici een
podium op NPO Radio 4 en in het AVROTROS Vrijdagconcert. Huidige deelnemer: Laetitia Gerards.
Helpt u mee? Voor € 7,50 per jaar steunt u AVROTROS Klassiek, onze concertseries en het
talentprogramma. Bovendien ontvangt u 3x per jaar ons ledenmagazine vol klassieke inspiratie,
ledenaanbiedingen en informatie over het talenttraject inclusief unieke debuut-cd!


Aanmelden via avrotros.nl/wordklassieklid of stuur de bon naar: AVROTROS Klassiek,
Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig).
Naam

M/V

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

E-mailadres
IBAN

Telefoonnummer

N

L

O Ja, ik word lid. Hierbij machtig ik AVROTROS
om de contributie van € 7,50 per jaar van mijn
bankrekeningnummer af te laten schrijven.
Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging.
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• Nederlandse violiste (* 2001), met negentien
jaar al jaren bekend in de klassieke muziekwereld
• Met zes jaar soliste op het “Kinderprinsengrachtconcert 2007”, dat live op televisie werd uitgezonden
• Met zeven jaar debuut in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens “The Night of the Promising”
• veelgevraagde gast bij festivals, recitals en solo-optredens in binnen-en buitenland
• speelde samen met Janine Jansen, Anne-Sophie Mutter, Menahem Pressler, Igor
Levit, Enrico Pace, Quirine Viersen, Paolo Giacometti, Arthur en Lucas Jussen en
Yoram Ish-Hurwitz
• vast duo met de Duitse pianiste Elisabeth Brauß
• werkte samen met Pittsburgh Symphony Orchestra, Royal Scottish National
Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Rotterdams Philharmonisch Orkest,
Radio Filharmonisch Orkest, Residentie Orkest, Nederlands Philharmonisch
Orkest, Noord Nederlands Orkest, Philharmonie Zuidnederland, Nederlands
Kamerorkest, Concertgebouw Kamerorkest, Camerata Saltzburg en Kremerata
Baltica
• werkte samen met dirigenten als Manfred Honeck, James Gaffigan, Michael
Sanderling, Vasily Petrenko, Anja Bilmaier, Nicholas Collon en Elim Chan
WWW.NOAWILDSCHUT.COM

Radio Filharmonisch Orkest

• opgericht in 1945, onmisbare schakel in het Nederlandse muziekleven
• 75-jarig orkest beleeft dit seizoen jubileumjaar
• speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands
symfonieorkest muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries NTR
ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdagconcert
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue
jong publiek
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis,
eerste vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
• Canellakis’ illustere voorgangers waren onder meer Bernard Haitink (nu beschermheer), Jean Fournet, Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap van Zweden
(honorary chief conductor) en Markus Stenz

Handtekening
11

• juni 2019 dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als chef, maar hij blijft terugkeren,
zoals met Brett Deans opera Hamlet in juni 2020
• gastdirigenten van het RFO waren Pablo Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily
Petrenko, Christoph Eschenbach, John Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit,
Gennady Rozhdestvensky, Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery Gergiev,
Antal Doráti, Kirill Kondrashin en Leopold Stokowski
• James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 2011, tekende bij tot en met seizoen
2022-2023
• 2014 Edison Klassiek Oeuvreprijs voor RFO vanwege verdiensten voor het
Nederlandse muziekleven
• 2017 Concertgebouw Prijs (samen met het Groot Omroepkoor)
RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/VRIENDEN-VAN-HET-RFO

B

Bezetting

Radio Filharmonisch Orkest
Chef-dirigent
Karina Canellakis
Eerste viool
Elisabeth Perry
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha Johnson
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Theo Ploeger
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Tweede viool
Casper Bleumers
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Altviool
Francien Schatborn
Frank Brakkee

Huub Beckers
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Cello
Michael Stirling
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Arjen Uittenbogaard
Contrabas
Rien Wisse
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Fluit
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Maike Grobbenhaar
Hobo
Hans Wolters
Marjolein Koning
Gerard van Andel

Klarinet
Arjan Woudenberg
Fagot
Hajime Konoe
Desirée van Vliet
Hoorn
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia
Trompet
Hessel Buma
Juan Peralta Torrecilla
Trombone
Herman Nass
Tim Ouwejan
Max van den Brand
Tuba
Bernard Beniers
Pauken
Paul Jussen
Slagwerk
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink
Harp
Ellen Versney

HET RADIO FILHARMONISCH ORKEST EN GROOT OMROEPKOOR © ESTHER DE BRUIJN
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De uitbundige, jeugdige energie
van violiste

Noa Wildschut

De jonge Nederlandse violiste Noa Wildschut (2001) is dit
seizoen ‘artist in residence’ van de serie AVROTROS
Vrijdagconcert. Wie haar nog nooit live heeft zien
optreden, kent haar mogelijk van de documentaire
A Family Quartet (2017), waarin het gezin
Wildschut en de muzikale ontwikkeling van Noa
op de voet worden gevolgd.
Noa Wildschut vertelt hoe het zo kwam: ‘Ja, het begon met de
vraag van programmeur Astrid in ’t Veld of ik het Derde vioolconcert
van Saint-Saëns wilde spelen met het Radio Filharmonisch Orkest.
Natuurlijk zei ik daar ‘ja’ tegen. Het is een heerlijk concert om te spelen en
het RFO voelt voor mij als een soort thuisorkest. Mijn vader Arjan Wildschut is
altviolist in dit orkest en het is heel fijn om samen te werken met een groep musici
waarmee je zo vertrouwd bent. Dan sta je als solist toch echt anders voor het orkest.
Ook met James Gaffigan, vaste gastdirigent van het RFO, heb ik vaker gewerkt. Dat
klikte heel goed. Daarnaast krijg ik de kans zelf een kamermuziekconcert en een
familieconcert te programmeren. Ik heb er echt heel veel zin in en ik voel me vereerd
dat ik hiervoor ben gevraagd.’

AVROTROS,
de meest klassieke omroep
AVROTROS heeft het grootste aanbod op het gebied
van klassieke muziek. Op radio is de omroep dagelijks
te beluisteren op NPO Radio 4 met programma’s als
De Klassieken, De Muziekfabriek en Het Zondag
ochtend Concert. Op televisie kunt u onder andere
genieten van programma’s als Maestro, André Rieu
en het Prinsengrachtconcert. Online zijn verrassende
podcastsseries te vinden en registraties van bijzondere
concerten uit het AVROTROS Vrijdagconcert.
Meer informatie over uitzendingen, concerten en
ledenaanbiedingen vindt u op www.avrotros.nl/klassiek
www.avrotrosvrijdagconcert.nl
info@avrotrosvrijdagconcert.nl
AVROTROSVrijdagconcert
@AVROTROS Vrijdagconcert

Noa Wildschut artist in residence
vr 25 sep
Vrijdagconcert
Saint-Saëns
Derde vioolconcert
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zo 4 apr
Familieconcert (7+)
Tinteltijd met Joke van
Leeuwen en accordeonduo
TOEAC

vr 28 mei
Noa & Friends
Kamermuziek in Hertz
Dvořák Terzetto
Jacob TV Nieuw werk
Tsjaikovski
Souvenir de Florence

15

volgende
concerten

vrijdag 2 oktober 2020,
18.30 en 21.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 9 oktober 2020
18.30 en 21.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Concertgebouw
Kamerorkest

Schuberts
Vijfde Mis

Concertgebouw Kamerorkest

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

met Rosanne Philippens
Rosanne Philippens viool

Dvořák Romance voor viool en
orkest (arr. Michael Waterman)
Ravel Tzigane (arr. Michael
Waterman)
Tsjaikovski Serenade

James Gaffigan dirigent
Michael Gläser koordirigent
Elena Tsallagova sopraan
Cécile van de Sant alt
Matthew Newlin tenor
Adrian Timpau bas
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Barber Knoxville: Summer of 1915
Schubert Mis nr. 5 in As

