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vrijdag 9 oktober 2020, 18.30 en 21.00 uur 
series series AVROTROS Vocaal en AVROTROS Klassiek 2 

Schuberts Vijfde Mis 

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 

James Gaffigan dirigent 
Michael Gläser koordirigent 

Elena Tsallagova sopraan 
Cécile van de Sant alt 
Matthew Newlin tenor 
Adrian Timpau bas 
De boventiteling wordt verzorgd door Jurjen Stekelenburg

Samuel Barber 1910-1981
Knoxville: Summer of 1915 opus 24 1947
voor sopraan en orkest

Franz Schubert 1797-1828
Mis nr. 5 in As D.678 1819-1822
voor vier solisten, koor en orkest 
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei 

Maatregelen Corona
Tijdens dit concert volgen we volledig de actuele richtlijnen en  
adviezen van de overheid en het RIVM. We ontvangen u graag! Maar met 
een maximum van 250 bezoekers. Verder heeft dit concert geen pauze. 
Uw jas en drankje mogen mee in de zaal. 

Terugluisteren
Wilt u nagenieten van het  
AVRO TROS 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/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 

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

 WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVRO-

 KLASSIEK/VIDEOS 

Uitzending 
Dit concert wordt om 21.00 uur 
rechtstreeks uitgezonden op Radio4. 
Presentatie vanuit de zaal door Hans 
van den Boom.

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

 NPORADIO4.NL/ AVROTROS-

 VRIJDAGCONCERT 
 en 

 TIVOLIVREDENBURG.NL

Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van het Radio Filharmonisch 
Orkest en Groot Omroepkoorzijn 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. 

Kijk voor meer informatie en bestelling op:
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/JUBILEUMBOEK

 GROOTOMROEPKOOR.NL/JUBILEUMBOEK-0

Jubileumboeken Radio Filharmonisch Orkest en  
Groot Omroepkoor 75 jaar

http://WWW.NPORADIO4.NL/ AVROTROSVRIJDAGCONCERT 
http://WWW.NPORADIO4.NL/ AVROTROSVRIJDAGCONCERT 
http://WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVROKLASSIEK/
http://WWW.YOUTUBE.COM/USER/ AVROKLASSIEK/
https://www.nporadio4.nl/%20avrotros-vrijdagconcert
https://www.nporadio4.nl/%20avrotros-vrijdagconcert
https://www.tivolivredenburg.nl/
http://radiofilharmonischorkest.nl/jubileumboek
http://grootomroepkoor.nl/jubileumboek-0


5

Tussen Knoxville en Wenen

Je zou je kunnen afvragen wat Knoxville en Wenen 
met elkaar te maken hebben. Of Samuel Barber en 

Franz Schubert. Beiden leefden op verschillende conti
nenten en in verschillende culturen en tijden. Barbers 

hommage aan een stadje in Tennessee en zijn dichter James 
Agee, en Schuberts Vijfde mis in As – een symbolische knieval 
voor God in katholieke traditie – hebben op het eerste gezicht 
weinig gemeenschappelijk. Misschien niet eens op het tweede 
gezicht. Desondanks zijn er raakvlakken en dat betreft het 
gebruik van klassieke middelen en de romantische allure van 
beide werken. Barber was een eclecticus, in de beste zin van het 
woord, een componist die de traditionele Europese muziek in 
zich opzoog heeft en naar een Amerikaanse context vertaalde.

Knoxville 1915
Veel Amerikanen, vooral de bewoners aan de oostkust rond New 
York en Boston, hebben de naam bijzonder patriottisch en  
conservatief te zijn. Als dat zo is dan is de in Pennsylvania op
gegroeide Samuel Barber een typische Amerikaan. De eerste 
Europese migranten, zo ook de voorouders van de componist, 
vestigden zich in het oosten van Amerika. Ze namen hun tradities 
mee naar hun nieuwe vaderland mee, net als hun muziek en 
concertcultuur. Hun denkbeelden leven verder in de muziek van 
Barber.
De componist werd geboren in 1910 in West Chester in de staat 
Pennsylvania, westelijk van New York. Hij kreeg vroeg pianoles 
en schreef al op zijn tiende een kleine opera (The Rose Tree). Vanaf 
zijn veertiende studeerde hij aan het Curtis Institute in Phila
delphia piano, compositie, directie en zang. Beroemd werd hij 
door het Adagio dat hij componeerde tijdens een verblijf in 1936 

J


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 Telefoonnummer

IBAN      

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. 

 Handtekening

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!

Steun
klassieke
muziek

N L 0
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van composities, ongeordend tussen stapels van Schuberts nagela
ten manuscripten. Het was meestal decennia wachten op uitgaven 
en uitvoeringen van Schuberts late symfonieën, pianosonates en 
ook zijn Mis in As D 678, soms meer dan een eeuw. Uit financiële 
nood paste Schubert zijn muziek soms aan aan de smaak van het 
publiek in gelegenheidscomposities, maar vergeefs. Hij wisselde 
vaak van woning, vond tijdelijk onderdak bij vrienden. Hij gold 
als gezellig terwijl het in zijn innerlijk – denk aan zijn liederen, 
Die Winterreise – er vaak anders uitzag. Schuberts erkenning in 
de “Josephstad” liet lang op zich wachten. Na zijn overlijden in 
1828 kreeg het stoffelijk overschot eerst een bescheiden plek op 
het Währinger Friedhof waarvoor vrienden betaalden. Pas in 
1863 bracht het Weense stadsbestuur het lichaam over naar het 
Zentralfriedhof. Het richtte een monument voor hem op en 
kocht in 1908 het geboortehuis aan. In 1923 werd het oude 
Währinger Friedhof omgedoopt tot “Schubert Park”.

Schubert schreef meerdere kerkelijke werken 
waaronder in totaal zes missen. Of de compo
nist bijzonder religieus was is niet bekend. De 
kerk was voor hem net als voor de meesten in 
het katholieke Oostenrijk waarschijnlijk ge
woon een gegeven. Tijdgenoten berichten over 
een gezellige Schubert, afbeeldingen laten hem 
zien in vriendenkring bij een glaasje wijn, 
tijdens uitstapjes in de natuur en kleine muzika
le soirées met hem achter de piano. Ook zijn 
oeuvre dat voor driekwart uit wereldlijke 
composities, liederen en dansen bestaat, wijst 
niet op een hechte band met de katholieke kerk. 
Biografen bevestigen het beeld van Schubert als 
een uiterlijk vrolijk mens en een tijdens zijn 
leven weinig succesvol componist.
De Vijfde mis in As D 678 behoort tot Schuberts 
rijpste en mooiste werken, afgerond in hetzelfde 
jaar als zijn Onvoltooide symfonie die decennia 
na zijn dood werd teruggevonden. Met zijn Mis 
in As hoopte hij een aanstelling als cantor of 

in Rome, en dat werd uitgevoerd onder leiding van Arturo 
Toscanini. Het werd Barbers tot op heden meest gespeelde 

werk. Barber werd  in Amerika driemaal met de 
Pulitzer Prijs onderscheiden. 

De klanktaal van de componist is welluidend, al 
gaat hij met de klassieke stijlen vrijelijk om en 

is hij niet bang voor uitstapjes naar de jazz. 
Dat geldt ook voor Knoxville: Summer of 

1915 opus 24 uit 1947 voor zangstem en 
orkest. Het werk is gebaseerd op een tekst van 

James Agee (19091955). Agee’s tekst is een ode aan 
zijn geboortestad Knoxville, gelegen aan de Tennessee 

River in de gelijknamige staat, ongeveer duizend kilometer 
zuidwestelijk van Pennsylvania. Daarin geeft de auteur zich 

over aan nostalgische herinneringen aan zijn jeugd. Een jongetje 
observeert op een warme zomeravond zijn ouders die ontspannen 
in de tuin liggen. Ze praten over “nothing particular”, eigenlijk 
“nothing at all”. Hun stemmen klinken “gentle and meaningless 
like the voice of sleeping birds”. Af en toe hoort hij de geluiden 
van een paard of een voorbij rijdende auto. “The stars are wide 
and alive, they seem each like a smile of great sweetness, and they 
seem very near.” Zijn ouders, stelt hij vast, zijn beiden “very good 
to me”. “May God bless my people, my uncle, my aunt, my 
mother, my good father, oh, remember them kindly in their time 
of trouble; and in the hour of their taking away.”
Barbers werk klinkt ondanks de soepel ingevlochten jazz 
harmonieën romantisch. De compositie die Barber zelf een  
“lyric rhapsody” noemde, beantwoordt aan het door de dichter 
beschreven idyllisch scenario, in een tuin in Knoxville anno 1915. 

Wenen 1822
Het is bekend dat Franz Schubert als “profeet in eigen land” in 
zijn vaderstad Wenen weinig erkenning vond. Dat is te lezen in 
een rijm van Eduard Bauernfeld, toneeldichter en vriend van 
Schubert: “Ein echter Wiener – und ein Genie. Es staunt das 
ganze Land – die Wiener selbst erfuhren’s nie.” Veel van Schu
berts werken werden pas lang na zijn dood gepubliceerd. Tijdens 
bezoeken aan Wenen vonden Robert Schumann en anderen tal 

SAM
UEL BARBER

FRANZ SCHUBERT
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Samuel Barber – Knoxville: Summer of 1915 opus 24
tekst: James Agee (1909 - 1955)

We are talking now of summer evenings in Knoxville Tennessee in the time 
that I lived there so successfully disguised to myself as a child. 

...It has become that time of evening when people sit on their porches, rocking 
gently and talking gently and watching the street and the standing up into 
their sphere of possession of the trees, of birds’ hung havens, hangars. People 
go by; things go by. A horse, drawing a buggy, breaking his hollow iron music 
on the asphalt: a loud auto: a quiet auto: people in pairs, not in a hurry, scuf-
fling, switching their weight of aestival body, talking casually, the taste hove-
ring over them in vanilla, strawberry, pasteboard, and starched milk, the ima-
ge upon them of lovers and horsemen, squaring with clowns in hueless amber. 
A streetcar raising its iron moan; stopping; belling and starting, stertorous; 
rousing and raising again its iron increasing moan and swimming its gold win-
dows and straw seats on past and past and past, the bleak spark crackling 
and cursing above it like a small malignant spirit set to dog its tracks; the iron 
whine rises on rising speed; still risen, faints; halts; the faint stinging bell; rises 
again, still fainter; fainting, lifting, lifts, faints foregone: forgotten. Now is the 
night one blue dew. 

Now is the night one blue dew, my father has drained, he has coiled the hose. 

Low in the length of lawns, a frailing of fire who breathes... 
Parents on porches: rock and rock. From damp strings morning glories hang 
their ancient faces. 

The dry and exalted noise of the locusts from all the air at once enchants my 
eardrums. 

On the rough wet grass of the back yard my father and mother have spread 
quilts. We all lie there, my mother, my father, my uncle, my aunt, and I too 
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kapelmeester binnen te slepen. Vergeefs. In een sollicitatiebrief uit 
1826 schept hij op over zijn vijf missen “die al in verschillende 
kerken van Wenen opgevoerd werden.” In feite was er geen één 
uitvoering. Zijn Vijfde Mis in As uit 18191822 lag toen al vier 
jaar in de la. Een uitvoering in 1824 werd door Salieri afgeblazen 
omdat de Mis te moeilijk zou zijn. Pas in 1875 werd de mis 
gepubliceerd, nota bene 47 jaar na Schuberts dood. En de eerste 
complete uitvoering was pas in 1939 (!) in Zwitserland.

Schubert werkte en corrigeerde aan deze mis bijna drie jaar, wat 
heel ongebruikelijk was voor hem. Zo heeft hij in zijn tweede 
versie die vandaag klinkt, aan het fugagedeelte van het Gloria 
gesleuteld en een nieuw Hosanna bijgecomponeerd. De bege
nadigde liederencomponist Schubert liet zich vooral door de tekst 
en zijn tijdloze symboliek inspireren. Het gaat hem om de zoek
tocht van de mens naar verlossing waarbij God alleen een projec
tie is. Het werk heeft niets met kerkelijke dogma’s te maken, maar 
is eerder een persoonlijke en ontroerende conversatie met het 
“goddelijke”. Daarbij gaat hij qua expressie erg ver en doorbreekt 
de toen gangbare compositieregels. Zo wisselt hij voortdurend 
van harmonie en stemming en maakt hij onorthodoxe modula
ties, zo typerend voor zijn volwassen werken. Het Kyrie staat in 
As, het daaropvolgende Gloria in E  een gewaagde sprong in een 
volgens de kwintencirkel niet verwante toonsoort. Aan het einde 
van het Gloria zet hij de strenge barokke fuga en contrapunt
techniek naar zijn hand. Het Sanctus begint niet met berustende 
klanken, maar met angstig tremolerende strijkers. In het Agnus 
Dei smeken de stemmen om vrede (“Dona nobis pacem”). Die 
wens lijkt uit te komen. Schuberts Vijfde Mis ebt troostend weg in 
de “thuis” toonsoort As majeur.

Christiane Schima

Schuberts Vijfde Mis heeft niets met kerkelijke dogma’s te 
maken, maar is eerder een persoonlijke en ontroerende 
conversatie met het “goddelijke”. 



Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe de-
precationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu  
solus Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Credo 
Credo in unum Deum, Patrem  
omnipotentem, factorem caeli et ter-
rae, visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex Patre  
natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum 
verum de Deo vero, genitum non  
factum, consubstantialem Patri; per 
quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine, et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dex-
teram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, cuius regni 

Gij die wegneemt de zonden der  
wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der we-
reld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij al-
leen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus 
Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader, 
Amen. 

Ik geloof in één God, de almachtige 
Vader, Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, enig-
geboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. Geboren, 
niet geschapen, één in wezen met de 
Vader, en door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van 
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij is vlees geworden door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria, en is mens 
geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, vol-
gens de Schriften.  
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. Hij zal 
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am lying there... They are not talking much, and the talk is quiet, of nothing 
in particular, of nothing at all in particular, of nothing at all. The stars are 
wide and alive, they seem each like a smile of great sweetness, and they are 
very near. All my people are larger bodies than mine,... with voices gentle and 
meaningless like the voices of sleeping birds. One is an artist, he is living at 
home. One is a musician, she is living at home. One is my mother who is good 
to me. One is my father who is good to me. By some chance, here they are, all 
on this earth; and who shall ever tell the sorrow of being on this earth, lying, 
on quilts, on the grass, in the summer evening, among the sounds of the night. 
May God bless my people, my uncle, my aunt, my mother, my good father, oh, 
remember them kindly in their time of trouble; and in the hour of their taking 
away. 

After a little I am taken in and put to be. Sleep, soft smiling, draws me unto 
her: and those receive me, who quietly treat me, as one familiar and well-be-
loved in that home: but will not, no, will not, not now, not ever; but will not ever 
tell me who I am. 

Heer, ontferm u over ons 
Christus, ontferm u over ons 
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 
wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer, God, hemelse Koning, God al-
machtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader. 

Franz Schubert – Mis nr. 5 in As

Kyrie 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 

Gloria 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae vo-
luntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 



non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum 
et vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur: qui locutus est per 
prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in  
remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem  
mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Benedictus, qui venit in nomine  
Domini. 
Hosanna in excelsis. 

Agnus Dei 
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

wederkomen in heerlijkheid om te oor-
delen levenden en doden. En aan zijn 
rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer 
is en het leven geeft; die voortkomt uit 
de Vader en de Zoon; die met de Vader 
en de Zoon te samen wordt aanbeden 
en verheerlijkt; die gesproken heeft 
door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke 
en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van 
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de do-
den en het leven van het komend rijk. 
Amen. 

Heilig, heilig, heilig, 
De Heer, de God der hemelse mach-
ten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heer-
lijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam des 
Heren. 
Hosanna in den hoge. 

Lam Gods
dat wegneemt de zonden der  
wereld ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
geef ons de vrede.
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James Gaffigan, dirigent 
• een van de meest vooraanstaande Amerikaanse 
 dirigenten van nu 
• sinds negen seizoenen chefdirigent 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 chefdirigent 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 Philharmoni
 ker, 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.
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Michael Gläser, koordirigent 
• sinds 20102011 vaste gastdirigent Groot Omroepkoor
• geboren in Chemnitz, van 1967 tot 1978 lid koor Thomasschule in Leipzig
• studeerde zang en directie in Leipzig en Berlijn
• koorleider Leipziger Hochschule, Gewandhauschor  Leipzig, Berliner  
 Singakademie, Rundfunkchor Leipzig
• directieassistent bij Rundfunkchor Berlin
• van 1990 tot 2005 artistiek leider van het koor van de Beierse Omroep
• sinds 1998 met dit koor eigen abonnementsserie in Prinzregenten theater
• succes met uitvoeringen van muziek van Bach, Reger en Rachmaninov
• sinds 1994 professor koordirectie Musikhochschule München
• tevens leider afdeling Evangelische Kirchenmusik
• gastdirigent bij koren in Duitsland en elders in Europa

Elena Tsallagova, sopraan 
• Russische lyrische sopraan, debuteerde in 20162017 bij Canadian Opera Company 
 als Pamina in Die Zauberflöte en bij Opéra National du Rhin in Het sluwe vosje 
 en Cavalli’s La Calisto
• geboren in Vladikavkaz, studeerde aan conservatorium SintPetersburg
• zong verschillende rollen in het Mariinsky Theater en won de eerste prijs in de 
 Rachmaninov Zangcompetitie
• studeerde bij Ileana Cotrubas en volgde in 2006 programma voor jonge kunste
 naars bij de Opéra National de Paris.
• zong bij Bayerische Staatsoper, Berliner Staatsoper, Opéra national de Paris, 
 Teatro Real, Opera van Vlaanderen, Lyric Opera Chicago en Glyndebourne, 
 Salzburg, Bregenz en Rossini festivals 
• zong vele rollen bij Deutsche Oper Berlin, o.a. Micaela (Carmen), Adina (L’Elisir 
 d’Amore), Gilda (Rigoletto), Pamina (Die Zauberflöte) en Liu (Turandot) 
• vorig seizoen als Violetta Valéry (La Traviata) in Staatstheater Stuttgart
• tevens debuut in Mozart
 woche Salzburg in Mozarts 
 Der Messias, geënsceneerd 
 door Bob Wilson
• zong op 19 april 2019 in het 
 Vrijdagconcert met RFO en 
 GOK o.l.v. Marcus Creed 
 in H. Andriessen en Rossini
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Cécile van de Sant, alt
• studeerde met hoogste lof af aan Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Cora  
 Canne Meijer
• vervolgde studie in New York bij Marlena Kleinmann Malas
• zong als La Messagiera en Proserpina in Monteverdi’s L’Orfeo bij de Bayerische 
 Staatsoper in München en Speranza in het Teatro Liceu, Barcelona
• zong als Orfeo in Glucks Orfeo ed Euridice bij Scottish Opera
• zong als Rossweisse in Die Walküre bij De Nationale Opera, en als Erda in Das 
 Rheingold tijdens de tournee Rheingold op de Rijn
• zong als 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
• zong titelrol in Vivaldi’s Juditha Triumphans in San Francisco
• zong als Mother/Mrs. Lincoln in Glass’ opera The Civil Wars in Holland Festival RFO
• zong in Caligula van Glanert in de NTR ZaterdagMatinee in Het Concertgebouw
• zong op 20 september 2019 in het Vrijdagconcert met RFO en GOK o.l.v. James 
 Gaffigan muziek van Albert Roussel

Matthew Newlin, tenor 
• Lyrische tenor, sinds 2013 lid ensemble Deutsche Oper Berlin
• zong daar o.a. als Tamino (Die Zauberflöte), Belmonte (Die Entführung aus dem 
 Serail) en Graaf Almaviva (Le nozze di Figaro)
• zong tenorrollen in Der Rosenkavalier, Lucia di Lammermoor, Turandot, Der 
 fliegende Holländer en Boris Godoenov
• debuteerde onlangs als Tom Rakewell in Stravinsky’s The Rake’s Progress
• zong titelrol in Händels Samson, zong als Alfredo in La Traviata, als Lensky in 
 Evgenji Onegin, Andres in Bergs Wozzeck en als Sali in Delius’ A Village Romeo 
 and Julia in Amsterdam
• zong vorig seizoen als Froh in Das Rheingold bij Opéra Nationale de Paris, als 

CÉCILE VAN DE SANT 
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 Alfredo in La Traviata bij Deutsche Oper am Rhein en als Leopold in Halevy’s
 La Juive bij Staatsoper Hannover 
• won in 2014 de Operaprijs van Internationaal Vocalisten Competitie  
 ’sHertogenbosch
• 2012 winnaar Opera Birmingham Competition
• 2011 winnaar American Opera Society of Chicago’s Scholarship Competition
• geboren in Georgetown, Illinois, studeerde Southern Illinois University 
 Edwardsville en Chicago College of Performing Arts

Adrian Timpau, bas 
• geboren in Moldavië
• tot 2019 lid Lindemann Young Artist Program van de 
 Metropolitan Opera New York
• daar debuut als Larkens (La fanciulla del West) onder 
 Marco Armiliato, wereldwijd live uitgezonden
• zong aan de MET als Morales (Carmen) onder Omer 
 Meir Wellber
• zong titelrol in Evgenji Onegin in Stadttheater Klagenfu
rt
• debuteerde bij Canadese Opera Company als Ping (Turandot) onder Carlo Rizzi 
• dit seizoen opnieuw titelrol in in Evgenji Onegin onder Omer Meir Wellber in 
 Palermo
• verder debuten bij National Opera Washington als Schaunard (La bohème) en als 
 Marcello (La bohème) bij Opera Seattle
• zong verschillende rollen bij Opernhaus Zürich 
• professioneel debuut bij de Moldavische Nationale Opera als Robert in 
 Tsjaikovski’s Iolanta

Radio Filharmonisch Orkest
• opgericht in 1945, onmisbare schakel in het Nederlandse muziekleven
• 75jarig 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 chefdirigent Karina Canellakis, 
 eerste vrouwelijke chefdirigent 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
• juni 2019 dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als chef, maar hij blijft terug
 keren, zoals met Brett Deans opera Hamlet in juni 2020
• gastdirigenten van het RFO waren 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
• James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 2011, tekende bij tot en met seizoen 
 20222023
• 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

Groot Omroepkoor 
• Met ruim zestig vocalisten het enige professioneel opererende koor van deze 
 omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 niet weg te denken factor in koorsymfonische repertoire 
 in ons land
• zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de 
 Nederlandse Publieke Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR 
 ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert
• brengt a cappellaconcerten in Amsterdams Concertgebouw en in 
 TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht
• zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse 
 componisten, o.m. Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko
 Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam
• zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, 
 MacMillan, Whitacre, Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert
• op repertoire ook ‘klassieke’ twintigsteeeuwse componisten, als Stravinsky, 
 Boulez, Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti en Messiaen
• jaarlijks Groot Meezingconcert, met 1200 amateurzangers en RFO
• veel uitvoeringen van opera’s en koorwerken uit de negentiende, twintigste en 
 eenentwintigste eeuw

ADRIAN TIMPAU

http://radiofilharmonischorkest.nl
http://radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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• zingt in de omroepseries meestal met RFO
• eveneens optredens met Het Koninklijk Concertgebouworkest
• koor zong onder chefdirigenten Kenneth Montgomery, Robin Gritton, Martin 
 Wright, Simon Halsey, Celso Antunes, Gijs Leenaars, onder koorleider Klaas Stok 
 en vaste gastdirigent Michael Gläser
• sinds september 2020 chefdirigent GOK: Benjamin Goodson
• september 2017 uitreiking van Concertgebouw Prijs aan Groot Omroepkoor en 
 Radio Filharmonisch Orkest

 WWW.GROOTOMROEPKOOR.NL

Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:
 WWW.VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL
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chef-dirigent
Benjamin Goodson

Sopranen
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Marielle Kirkels
Esther Kouwenhoven
Yun Park
Judith Petra
Margo Post
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden

Alten
Marleene Goldstein
Eline Harbers
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan
Tenoren
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Boguslaw Fiksinski

Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
Bassen
Gert-Jan Alders
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Daniël Hermán Mostert
Ludovic Provost
Mitchell Sandler
Menno van Slooten
Lars Terray
Hans de Vries
Nanco de Vries

Bezetting Groot Omroepkoor B

BezettingB

Chef-dirigent
Karina Canellakis

Eerste viool
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Theo Ploeger
Tweede viool
Eveline Trap
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Nina de Waal

Altviool
Francien Schatborn
Huub Beckers
Arjan Wildschut (Barber)
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Robert Meulendijk 
(Schubert)
Ewa Wagner
Cello
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Anneke Janssen
Rebecca Smit
Contrabas
Stephan Wienjus
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Eduard Zlatkin
Fluit
Barbara Deleu
Maike Grobbenhaar
Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolter
Klarinet
Frank van den Brink
Diede Brantjes

Fagot
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Hoorn
Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Trompet
Hans van Loenen
Raymond Rook
Trombone
Herman Nass / Victor 
Belmonte Albert
Harrie de Lange
Rommert Groenhof
Pauken
Mark Haeldermans
Slagwerk
Hans Zonderop
Harp
Marianne Smit

Radio Filharmonisch Orkest

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl
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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 Zondagochtend Concert.  

Op televisie kunt u onder andere  
genieten van programma’s als  

Maestro, André Rieu en het  
Prinsengrachtconcert.  

Online zijn verrassende podcasts-
series te vinden en registraties van 

bijzondere con certen 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

volgende
concert

vrijdag 16 oktober 2020
TivoliVredenburg, Utrecht

Van Maier  
tot Beethoven
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest
Duncan Ward dirigent

Maier
Sound Garden (WP)
Daniels
Deep Forest opus 34 (NP)
Mazzoli 
Sinfonia for orbeting spheres
Beethoven 
Symfonie nr. 4


