vrijdag 15 januari 2021, 20.00 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

AVROTROS VRIJDAGCONCERT
PRESENTEERT

JONG TALENT –
A DAY IN THE CITY

Laetitia Gerards, sopraan
Ramon van Engelenhoven, piano
Chimaera Trio:
Annemiek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello, en Laurens de Man, piano
samenstelling en dramaturgie: Jan Pieter Koch
presentatie: Leonard Evers
visuals: Noortje van den Eijnden
licht: Richard Philippo
Eerste helft: Opening
Guillermo Lago
Danzas Soñadas para el Trio Chimaera (wereldpremière)
Edvard Grieg
Zes liederen opus 48 nr.5: Zur Rosenzeit
Johannes Brahms
Vier Gesänge opus 43 nr.1: Von ewiger Liebe

vervolg >>

Tweede helft: A Day in the City
trad.
Akna Krunk (bew. I. Kok)
William Bolcom
Cabaret songs: Toothbrush time
Sergej Prokofjev
Ouverture op Joodse thema’s (bew. R. van Engelenhoven)
Alberto Ginastera
Danzas argentinas: Danza del viejo boyero
Manuel de Falla
Canciones populares españolas: El paño moruno en Seguidilla murciana
Arthur Herzog
God bless the child (comp. B. Holiday; bew. E. Dolphy / A. de Bruin)
Maurice Ravel
Deux mélodies hébraïques: Kaddisch (bew. A. de Bruin)
Paul Hindemith
Musikalisches Blumengärtlein und Leyptziger Allerley: Ein Tänzlein
Duke Ellington
T.G.T.T. (van het album Second Sacred Concert)
Anoniem
Estampie Retrove (bew. L. de Man)
George Gershwin
Preludes voor piano: Nr. 1: Allegro ben ritmato e deciso
Kurt Weill
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny: Alabama Song (bew. L. de Man)
Erwin Schulhoff
Hot-Sonate: Deel 3 (bew. A. de Bruin)
Johannes Brahms
Hongaarse dansen: nr. 20
Astor Piazzolla
Maria de Buenos Aires: Yo soy Maria (bew. H. de Vlieger / R. van Engelenhoven)
Dit concert is vanaf 20.00 uur live te beluisteren op NPO Radio 4 en ook te volgen via
de webcast op nporadio4.nl/live
en op de Facebookpagina’s van o.a. het AVROTROS Vrijdagconcert en
TivoliVredenburg.
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AVROTROS VRIJDAGCONCERT
PRESENTEERT

JONG TALENT –
A DAY IN THE CITY
Jong Talent –
A Day in the City
Het talenttraject ‘AVROTROS Klassiek presenteert!’
geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke
impuls bij de start van hun professionele carrière.
Gedurende een paar maanden doen de talenten
media-ervaring op in de AVROTROS-programma’s
op NPO Radio 4, bouwen ze aan hun portfolio met
de opname en uitgave van een professionele cd en
staan ze in de studio voor een professionele fotoshoot. Per jaar doen er drie jonge musici of ensembles mee aan het talentprogramma. In dit concert
presenteren zich sopraan Laetitia Gerards, pianist
Ramon van Engelenhoven en het Chimaera Trio.

Opening
Het programma opent met de wereldpremière van
een nieuw stuk dat Guillermo Lago speciaal schreef
voor het Chimaera Trio: Danzas Soñadas para el
Trio Chimaera. Vervolgens begeleidt Ramon van
Engelenhoven sopraan Laetitia Gerards in Zur
Rosenzeit van Grieg en Von ewiger liebe van Brahms.

A Day in the City
De tweede helft van het programma is heel anders
van opzet: het volgt het ritme van een dag in de
stad. Van de opkomst van de zon, geleidelijke
toename van energie en activiteiten, via een
middagpauze naar het eind van de dag, waarna we
in een nachtclub belanden en de opkomst van de
maan het einde van de dag inluidt.
“We hebben dit programma echt samen gemaakt,”
vertelt Jan Pieter Koch, samensteller en dramaturg

van het programma. “In de zomer ontmoette ik de
musici, buiten en op afstand, en is het idee ontstaan. Heel leuk om te zien hoe deze jonge musici
hier enthousiast mee aan de slag gingen en ideeën
en muziek inbrachten. Vervolgens ben ik gaan
schiften en ordenen, ontstonden weer nieuwe ideeën
en zo hebben we het programma opgebouwd. Om
te zorgen dat alle mogelijk bezettingen aan bod
komen, hebben de musici zelfs speciaal voor dit
concert een aantal arrangementen gemaakt.

De tweede helft van het
programma is heel anders
van opzet: het volgt het
ritme van een dag in de
stad.

Het wordt dan ook geen ‘gewoon’ concert: de
muziek loopt helemaal in elkaar door en wordt
ondersteund door de visuals van Noortje van den
Eijnde die op een groot achterdoek worden
geprojecteerd. Ook het licht ondersteunt de sfeer
van het verloop van de dag. Allerlei verschillende
soorten muziek komen langs, van een cabaret song
van Bolcom tot Prokofiev, van Ginastera tot
Brahms en van Ravel tot Piazzolla. Het wordt een
leuk concert om via de radio te beluisteren, maar
misschien nog wel leuker om via de webcast te
bekijken.”
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Ramon van Engelenhoven © Duco de Vries

Pianist Ramon van Engelenhoven is voormalig
deelnemer van het talenttraject van AVROTROS,
waarmee zijn professionele carrière vorig seizoen een
kickstart kreeg. Nu laat van Engelenhoven zien dat
hij de titel ‘Jong Talent’ meer dan waard is. Zijn
debuutalbum – met o.a. werken van Liszt en
Chopin – kreeg lovende recensies en hij won de
Grand Prix Youri Egorov, een prestigieuze talentenprijs. Sopraan Laetitia Gerards zou je al bijna geen
jong talent meer durven noemen, met het indrukwekkende cv dat ze inmiddels heeft opgebouwd. In
de serie Jonge Nederlanders vertolkte ze in 2017
samen met Ramon van Engelenhoven Poulencs La
Voix Humaine in de Kleine Zaal van het Concert
gebouw. Samen met klarinettiste Annemiek de
Bruin, celliste Irene Kok en pianist Laurens de Man
van het Chimaera Trio spelen deze musici vanavond
tijdens het AVROTROS Klassiek presenteert Jong
Talent-concert.

GEZONGEN
TEKSTEN
Edvard Grieg: Zes liederen
opus 48 nr.5: Zur Rosenzeit
Tekst: Johann Wolfgang von Goethe
Ihr verblühet, süße Rosen,
Meine Liebe trug euch nicht;
Blühet, ach! dem Hoffnungslosen,
Dem der Gram die Seele bricht!
Jener Tage denk’ ich trauernd,
Als ich, Engel, an dir hing,
Auf das erste Knöspchen lauernd
Früh zu meinem Garten ging;
Alle Blüten, alle Früchte
Noch zu deinen Füßen trug
Und vor deinem Angesichte
Hoffnung in dem Herzen schlug.
Ihr verblühet, süße Rosen,
Meine Liebe trug euch nicht;
Blühet, ach! dem Hoffnungslosen,
Dem der Gram die Seele bricht.

Johannes Brahms: Vier
Gesänge opus 43 nr.1:
Von ewiger Liebe
Tekst: August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben
Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!
Abend schon ist es, nun schweiget die
Welt.
Nirgend noch Licht und nirgend noch
Rauch,
Ja, und die Lerche sie schweiget nun auch.
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,

Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,
Führt sie am Weidengebüsche vorbei,
Redet so viel und so mancherlei:
“Leidest du Schmach und betrübest du
dich,
Leidest du Schmach von andern um mich,
Werde die Liebe getrennt so geschwind,
Schnell wie wir früher vereiniget sind.
Scheide mit Regen und scheide mit Wind,
Schnell wie wir früher vereiniget sind.”
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:
“Unsere Liebe sie trennet sich nicht!
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,
Unsere Liebe ist fester noch mehr.
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,
Unsere Liebe, wer wandelt sie um?
Eisen und Stahl, sie können zergehn,
Unsere Liebe muß ewig bestehn!“

William Bolcom – Cabaret
songs: Toothbrush time
It’s toothbrush time
Ten a.m. again and toothbrush time
Last night at half past nine it seemed okay
But in the light of day not so fine at toothbrush time
Now he’s crashing round my bathroom
Now he’s reading my degree
Perusing all my pills
Reviewing all my ills
And he comes out smelling like me
Now he advances on my kitchen
Now he raids every shelf
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Till from the pots and pans and puddles
and debris
Emerges three eggs all for himself
Oh, how I’d be ahead if I’d stood out of bed
I wouldn’t sit here grieving
Waiting for the wonderful moment of his
leaving
At toothbrush time, toothbrush time
Ten a.m. again and toothbrush time
I know it’s sad to be alone
It’s so bad to be alone
Still I should’ve known

That I’d be glad to be alone
I should’ve known, I should’ve known
Never should have picked up the phone
and called him
“Hey, uh, listen, um
Oh, you gotta go too?
So glad you understand
And ...”
By the way, did you say
Nine tonight again?
See you then
Toothbrush time

Manuel de Falla – Siete Canciones populares Españolas
El Paño Moruno
Al paño fino, en la tienda,
una mancha le cayó;
Por menos precio se vende,
Porque perdió su valor.
Ay!

De gevlekte stof
Op het fijne doek in de winkel
is een vlek gekomen;
Het wordt nu voor minder verkocht
want het heeft zijn waarde veloren.
Auw!

Seguidilla murciana
Cualquiera que el tejado
tenga de vidrio,
no debe tirar piedras
al del vecino.
Arrieros semos;
¡puede que en el camino,
nos encontremos!

Seguidilla (volksdans) uit Murcia
Wie een dak van glas heeft
mag niet met stenen gooien
naar het dak van de buurman.

Por tu mucha inconstancia,
yo te comparo
con peseta que corre
de mano en mano;
Que al fin se borra,
y créyendola falsa
nadie la toma!

Om je grote wispelturigheid
vergelijk ik je
met een munt die gaat
van hand tot hand;
die slijt en vervaagt
en is uiteindelijk niets meer waard,
zodat niemand hem meer aanneemt!
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Laten we muildierdrijvers zijn;
Het kan zijn dat we elkaar op straat
zullen tegenkomen!

Kurt Weill – Alabama Song
Well, show me the way
To the next whisky bar
Oh, don’t ask why
Oh, don’t ask why
Show me the way
To the next whisky bar
Oh, don’t ask why
Oh, don’t ask why
For if we don’t find
The next whisky bar
I tell you we must die
I tell you we must die
I tell you, I tell you
I tell you we must die

For if we don’t find
The next pretty boy
I tell you we must die
I tell you we must die
I tell you, I tell you
I tell you we must die
Oh, moon of Alabama
We now must say goodbye
We’ve lost our good old mama
And must have whisky, oh, you know why

Oh, moon of Alabama
We now must say goodbye
We’ve lost our good old mama
And must have whisky, oh, you know why
Oh, moon of Alabama
We now must say goodbye
We’ve lost our good old mama
And must have whisky, oh, you know why
Well, show me the way
To the next pretty boy
Oh, don’t ask why
Oh, don’t ask why
Show me the way
To the next pretty boy
Oh, don’t ask why
Oh, don’t ask why
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Ástor Piazzolla – Yo soy María de Buenos Aires!
Yo soy María de Buenos Aires!
De Buenos Aires María ¿no ven quién soy yo?
María tango, María del arrabal!
María noche, María pasión fatal!
María del amor! De Buenos Aires soy yo!

Ik ben Maria uit Buenos Aires
uit Buenos Aires, María, zie je niet wie ik ben?
María tango, María uit de voorstad...
María nacht, María fatale passie
Maria van de liefde, uit Buenos Aires ben ik!

Yo soy María de Buenos Aires
si en este barrio la gente pregunta quién
soy,
pronto muy bien lo sabrán
las hembras que me envidiarán,
y cada macho a mis pies
como un ratón en mi trampa ha de caer!

Ik ben Maria uit Buenos Aires.
Als in deze buurt mensen vragen wie ik
ben...
binnenkort zullen ze het weten
de vrouwtjes die me zullen benijden
en elke macho aan mijn voeten,
die als een muis in mijn val zal vallen!

Yo soy María de Buenos Aires!
Soy la más bruja cantando y amando
también!
Si el bandoneón me provoca... Tiará, tatá!
Le muerdo fuerte la boca... Tiará, tatá!
Con diez espasmos en flor que yo tengo en
mi ser!

Ik ben Maria uit Buenos Aires.
Ik ben een heks die ook zingt en liefheeft...
Als de bandoneon me provoceert... tiará,
tatá!
Ik bijt hard in zijn mond... tiará, tatá!
met tien bloemenspasmen die ik in mijn
wezen heb...

Siempre me digo “Dale María!”

y sueño un sueño que nadie jamás soñó,
porque el mañana es hoy con el ayer
después, che!

Ik zeg altijd tegen mezelf: ‘Laten we gaan
Maria’.
wanneer een mysterie in mijn stem klimt
en ik een tango zing die niemand ooit
heeft gezongen...
en ik droom een droom die niemand ooit
heeft gedroomd...
want morgen is het vandaag met gisteren
later, che!

Yo soy María de Buenos Aires!
De Buenos Aires María yo soy, mi ciudad!
María tango, María del arrabal!
María noche, María pasión fatal!
María del amor! De Buenos Aires soy yo!

Ik ben Maria uit Buenos Aires
uit Buenos Aires, Maria ik ben, mijn stad...
María tango, María uit de voorstad
María nacht, María fatale passie
Maria van de liefde, uit Buenos Aires ben ik!

cuando un misterio me viene trepando en
la voz!
Y canto un tango que nadie jamás cantó
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UITVOERENDEN
Laetitia Gerards, sopraan

Laetitia Gerards

• Laetitia Gerards (1993) studeerde vanaf haar
dertiende eerst cello aan de Fontys Hogeschool
voor de Kunsten in Tilburg
• koos uiteindelijk voor zang, en vervolgde haar
klassieke zangstudie aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Sasja Hunnego, bij wie ze in mei
2016 summa cum laude afstudeerde
• op dit moment wordt ze gecoacht door Margreet
Honig
• in 2013 won Laetitia Gerards de eerste prijs op het
Prinses Christina Concours, en in 2014 de Young
Talent Award van het Koninklijk Concertgebouw
• treedt sindsdien op met onder meer het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands
Kamerorkest, het Residentie Orkest, het Concertgebouw Kamerorkest, Camerata RCO, Amsterdam Sinfonietta en Het Orkest van de Achttiende
Eeuw
• debuteerde in 2016 bij het Moskous Symfonieorkest in de Grote Zaal van het Tsjaikovskiconservatorium in Moskou, gaf concerten in Los
Angeles, San Francisco, Calgary en Vancouver
• zong als Musetta in Puccini’s La bohème, als Lisette in Puccini’s La Rondine, Page in Verdi’s Rigoletto,
Noémie in Massenets Cendrillon, Anna in Die Sieben Todsünden van Kurt Weill, Laurette in Bizets Le
Docteur Miracle, Marzelline in Beethovens Fidelio en Maria in Bernsteins West Side Story
• vertolkte in 2017 samen met pianist Ramon van Engelenhoven Poulencs éénakter La Voix Humaine in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, in de serie Jonge Nederlanders
• zong in 2017 als Servilia in La clemenza di Tito van Mozart met het Orkest van de Achttiende Eeuw, onder
leiding van Kenneth Montgomery
• verzorgde in maart 2018 een eigen programmering in de serie TRACKS van het Koninklijk
Concertgebouw in Amsterdam
• Laetitia Gerards was op 11 januari 2019 te gast in het AVROTROS Vrijdagconcert in een programma met
LUDWIG met muziek van Schönberg, Mendelssohn en Max Knigge
• in 2020 nam ze deel aan het talenttraject ‘AVROTROS Klassiek presenteert!’
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Annemiek de Bruin, klarinet
Irene Kok, cello
Laurens de Man, piano
• Het Chimaera Trio werd opgericht in 2012, en zet
zich in voor de vertolking van bekende en minder
bekende klarinetrio’s (klarinet, cello en piano)
• door eigen arrangementen verbreedt het trio het
repertoire en daarmee de mogelijkheden van deze
bezetting
• al snel na de oprichting was het Chimaera Trio te
horen tijdens o.a. het Internationaal Kamermuziek
Festival Utrecht en won het prijzen bij het Tristan
Keuris Kamermuziekconcours en het Storioni
Concours
• het Chimaera Trio speelde o.m. in het Amsterdamse
Concertgebouw en Muziekgebouw Eindhoven, en
was het te horen bij verschillende festivals
• in 2019 was het trio onderdeel van het talenttraject
‘AVROTROS Klassiek presenteert!’, hetgeen
resulteerde in een cd-opname met muziek van
Fauré, Bruch, Mahler en Rota, en meerdere mediaoptredens. Eerdere opnamen werden meermaals
uitgezonden op Radio 4 en NTR Podium.

Chimaera Trio

Chimaera Trio

Annemiek de Bruin, klarinet
• Annemiek de Bruin (1993) studeerde bij o.m. Herman Braune en Harmen de Boer
• behaalde in 2016 haar bachelor-diploma aan de Hochschule für Musik und Tanz in Keulen bij Ralph Manno
• studeerde in 2018 met predicaat ‘uitmuntend’ af voor haar master bij Arno Piters in Amsterdam
• volgde masterclasses bij Martin Fröst, Jörg Widmann, Walter Boeykens en Charles Neidich
• won prijzen bij het Prinses Christina Concours, werd in 2013 verkozen tot “Classic Young Master” en in
maart 2015 geselecteerd als vertegenwoordigster van Nederland bij het Euroconcours Klarinet
• soleerde met het Brabants Orkest (2011), het Zeeuws Orkest (2012) en TY Kamerorkest (2014) en ging op
uitnodiging van de Nederlandse consulaten in San Francisco, Calgary en Vancouver en de NederlandAmerica Foundation op tournee naar de VS en Canada (2012)
• speelde van 2014 tot 2016 in het jong Nederlands Blazers Ensemble
• remplaceert regelmatig bij het Concertgebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het
Residentie Orkest, Philharmonie Zuidnederland en het Nederlands Blazersensemble
www.annemiekdebruin.nl
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Irene Kok, cello
• Irene Kok (1990) begon haar studie bij Jeroen Reuling in de jong talentenklas aan het Artezconservatorium, en rondde in 2016 haar master studie af aan het conservatorium van Amsterdam bij
Jeroen den Herder
• momenteel studeert ze aan de Universität für darstellende Kunst in Wien bij professor Reinhard Latzko
• speelde met het Chimaera Trio en andere ensembles veel concerten in binnen – en buitenland
• speelde o.a. in de Staats Philharmonie van Minsk, Het Megaron in Athene, De Doelen in Rotterdam,
TivoliVredenburg in Utrecht en het Concertgebouw in Amsterdam
• speelde op het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht van Janine Jansen en het Emmy Verhey festival
• won onder meer eerste prijs bij het Prinses Christina Concours
• was laureaat van ‘The 17th Kiejstut Bacewicz International Chamber Music competition’ in Polen en York
Early Music competition en in 2012 behaalde ze een eerste prijs tijdens het Euroconcours cello
• van 2005 tot 2009 1e solocelliste van het Jeugd Orkest Nederland, en van NJO (2009-2012) en als
remplacent bij Amsterdam Sinfonietta en Sinfonia Rotterdam
• Irene bespeelt een Capicchioni uit Cremona die haar tot beschikking is gesteld door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds
www.irenekok.com

Laurens de Man, piano
• Laurens de Man (* 1993) is actief als pianist en organist, zowel solistisch als in kamermuziekverband
• studeerde piano en orgel aan het Conservatorium van Amsterdam, bij David Kuyken, Jacques van
Oortmerssen, Pieter van Dijk en Matthias Havinga
• slaagde in 2016 cum laude voor zijn masterexamen orgel en in 2017 voor het masterexamen piano
(‘uitmuntend’)
• studeerde van 2017 tot 2019 aan de Berlijnse Universität der Künste bij Leo van Doeselaar
(Konzertexamen Orgel, hoogste cijfers)
• volgde masterclasses bij onder andere Willem Brons, Elisabeth Leonskaja, Pascal Devoyon, Abdel Rahman
el Bacha en Rudolf Jansen, en voor orgel bij Olivier Latry en Lorenzo Ghielmi (Jong Talentklas
Orgelacademie Haarlem 2010)
• vertolkte Bachs Goldbergvariaties en speelde verschillende andere Bachprogramma’s, o.a. in het Orgelpark
te Amsterdam
• won in 2016 vierde prijs (eerste en derde niet uitgereikt) tijdens het Internationaler Klavierwettbewerb “J.S.
Bach” in Würzburg
• won in 2009 tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag een eerste prijs
(piano), in 2016 het Govert van Wijn Orgelconcours te Maassluis, en in 2017 de eerste prijs, de publieksprijs en de Jan Welmersprijs tijdens de International Martini Organ Competition in Groningen
• won in september 2019 de eerste prijs bij het Silbermann-Orgelwettbewerb in Freiberg, kreeg concertuitnodigingen in heel Europa
• sinds 2012 is Laurens de Man hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht, waar hij een Bätz-Witte orgel uit
1861 bespeelt
www.laurensdeman.nl
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Ramon van Engelenhoven, piano
• Ramon van Engelenhoven (1995) sloot in 2017 zijn Bachelor Piano aan het Conservatorium van Amsterdam
af met een “10” en studeert daar momenteel verder in de Master-opleiding bij Frank Peters en Jan Wijn
• won eerste prijzen van het Internationaal Steinway Pianoconcours (2012), het Prinses Christina Concours
(2013), en het Young Pianist Foundation Concours (2015)
• soleerde als allereerste laureaat van de ‘Grand Prix Youri Egorov’ in 2017 met het Mariinsky Orkest o.l.v.
Valery Gergiev in Sint Petersburg in het Vijfde pianoconcert van Prokofjev
• begon op zesjarige leeftijd met pianospelen en volgde zijn eerste lessen bij Henri Struiwig in Hoorn,
verdere vooropleiding in 2004 bij Marlies van Gent en van 2005 tot 2013 bij Eric Noya in Hoorn
• volgde masterclasses bij onder meer Alexander Gavrylyuk, Boris Berman, Pierre-Laurent Aimard, Paul
Badura-Skoda, Jacques Rouvier, Leslie Howard, Ronald Brautigam, Igor Roma, Enrico Pace, Alexandre
Tharaud, en Mikhail Voskresensky
• nam in 2018 voor talenttraject ‘AVROTROS Klassiek Presenteert!’ een cd op met werken van Chopin, Liszt,
Skrjabin, Debussy en Poulenc
• Ramon van Engelenhoven is één van de finalisten van ‘Dutch Classical Talent’ voor seizoen 19/20
• is regelmatig te horen op Nederlandse concertpodia als waaronder TivoliVredenburg in Utrecht, Muziekgebouw Eindhoven en het Concertgebouw in Amsterdam
• soleerde met het Noord-Nederlands Orkest en met de Real Filharmonía de Galicia in Santiago de
Compostella
• trad op in Hamburg, Rome, Porto Ercole, Athene, Kreta, Istanboel, Los Angeles, San Francisco, Calgary en
Vancouver

AVROTROS,
DE MEEST KLASSIEKE OMROEP
AVROTROS is de meest klassieke publieke omroep: op radio, tv en online

Zo draagt AVROTROS bij aan de toekomst van klassieke muziek. Het talenttraject AVROTROS
Klassiek presenteert! biedt jonge musici een podium op NPO Radio 4 en in het AVROTROS
Vrijdagconcert.
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.
Ga naar: avrotros.nl/wordklassieklid
www.avrotrosvrijdagconcert.nl
info@avrotrosvrijdagconcert.nl
AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert
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