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Johannes Brahms
Vier Gesänge opus 17 (1860)
voor vrouwenkoor, 2 hoorns en harp
Ellen Versneij, harp, Annelies van Nuffelen en Margreet Mulder, hoorn

Alphons Diepenbrock 1862-1921
Ecce quomodo moritur (1913) 
voor mannenkoor a capella

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 (1727)
motet voor 2 koren, blazers, strijkers en b.c. 

In verband met de avondklok wordt dit concert in de middag van 19 maart 2021  
opgenomen, en in de avond vanaf 20.00 uur semi-live uitgezonden via  
 www.nporadio4.nl. Presentatie: Leonard Evers.

Dit concert is ook te volgen via de webcast met ondertiteling op www.nporadio4.nl en 
wordt gestreamd op de Facebookpagina van o.a. AVROTROS Vrijdagconcert.

 

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl
 info@avrotrosvrijdagconcert.nl

 AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

http://www.nporadio4.nl
http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl
mailto:info%40avrotrosvrijdagconcert.nl?subject=
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Het jubilerende Groot Omroep-
koor brengt in dit concert samen 
met organist Leo van Doeselaar 
een bloemlezing van koormuziek 
van Johann Sebastian Bach,  
Johannes Brahms, Hans Koessler, 
Max Reger en de hedendaagse 
Duitse componist Wolfram  
Buchenberg. Het koor staat onder 
leiding van Michael Gläser, sinds 
seizoen 2010-2011 vaste gast-
dirigent van het Groot Omroep-
koor. 

Juist door zijn koormuziek was Johannes Brahms in 
zijn tijd zo geliefd bij de vele koren in Duitsland en 
Oostenrijk. Terwijl het grote publiek Bach na zijn 
dood zo goed als vergeten was, hield Brahms de 
herinnering warm en dirigeerde in Wenen Bachs 
motetten. Daarom zijn de twee componisten hier 
verenigd. Maar ze zijn niet alleen. Een uitstapje naar 
Nederland maakt het programma met het meer 
Frans georiënteerde Ecce quomodo moritur voor 
vierstemmig mannenkoor van Alphons Diepen-
brock, de belangrijkste Nederlandse componst van 
rond 1900. 

Groot Omroepkoor tijdens kerstconcert in TivoliVredenburg 18 december 2020 © Esther de Bruijn

BACH, BRAHMS 
EN ‘ONZE’ 

DIEPENBROCK
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Unsere Väter hofften auf dich 
Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen aus.
Zu dir schrieen sie und wurden errettet;
sie hofften auf dich und wurden nicht zu 
Schanden.
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben;
der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden.

Wenn ein starker Gewappneter
Wenn ein starker Gewappneter seinen 
Palast bewahret,
so bleibet das Seine mit Frieden.
Aber: ein jeglich Reich, so es mit ihm 
selbst uneins wird,
das wird wüste; und ein Haus fället über 
das andere.

Wo ist ein so herrlich Volk
Wo ist ein so herrlich Volk, zu dem Götter 
also nahe sich tun
als der Herr, unser Gott, so oft wir ihn 
anrufen.
Hüte dich nur und bewahre deine Seele 
wohl,
dass du nicht vergessest der Geschichten,
die deine Augen gesehen haben,
und dass sie nicht aus deinem Herzen 
kommen
alle dein Leben lang.
Und sollst deinen Kindern 
und Kindeskindern kundtun. 
Amen.

Onze vaders hoopten op u;
en toen zij hoopten, hielp u hen.
Zij riepen tot u, en werden gered;
zij hoopten op u, en werden niet be-
schaamd.
De Heer zal zijn volk kracht geven;
De Heer zal zijn volk zegenen met vrede

Als een sterke man in harnas zijn paleis 
behoedt,
zal het zijne in vrede zijn.
Maar elk koninkrijk, als het verdeeld is in 
zichzelf,
wordt desolaat, en het ene huis valt op het 
andere.

Waar is een volk zo glorieus, aan wie de 
goden zo nabij zijn
als de Heer onze God, zo vaak als wij Hem 
aanroepen?
Wees op uw hoede en bewaar uw ziel 
goed,
opdat gij de verhalen niet vergeet,
die uw ogen hebben gezien,

en dat zij niet uw hart verlaten 
al de dagen van uw leven.
En gij zult ze uw kinderen verkondigen, 
en de kinderen van uw kinderen. 
Amen.

GEZONGEN
TEKSTEN

Johannes Brahms – Fest- und Gedenksprüche opus 109 
Tekst: psalm 21: 5, 6 en 28: 11, Lucas 11:22, 17b, Deuteronomium 4:8,9 



Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, 
commoremur in villis,
mane surgamus ad vineas, videamus si 
floruit vinea,

si flores fructus parturiunt, 

si floruerunt mala punica:

ibi dabo tibi ubera mea. 

Hymne an die Nacht
Weil’ auf mir, du dunkles Auge, 
übe deine ganze Macht,
ernste, milde, träumerische, 
unergründlich süße Nacht!

Nimm mit deinem Zauberdunkel 
diese Welt von hinnen mir,
dass du über meinem Leben 
einsam schwebest für und für.

Meinen Jesum lass ich nicht 

Chor 
Meinen Jesum lass ich nicht, 
weil er sich für mich gegeben; 
so erfordert meine Pflicht 
nur allein für ihn zu leben. 
Er ist meines Lebens Licht: 
meinen Jesum lass ich nicht. 

Kom, mijn liefste,  laten we het veld in 
gaan, laten we overnachten in de dorpen.
Dan trekken we ’s ochtends vroeg de 
wijngaarden in om te zien of de wijnstok al 
bloeit,
of er al knoppen aan de vruchtbomen 
komen
en of de granaatappelbomen al in bloei 
staan.
Daar zal ik je mijn druiventrossen geven.

Rust op mij, jij, donker oog,
oefen uit je hele macht.
ernstige, milde, dromerige,
ondoorgrondelijk zoete nacht!

Neem toch met je magisch donker
deze wereld bij mij vandaan,
dat je over mijn leven
eenzaam zult blijven zweven.

Ik zal mijn Jezus niet verlaten 

Koor 
Ik zal mijn Jezus niet verlaten 
omdat hij zichzelf voor mij gaf 
dus mijn plicht eist 
om alleen voor hem te leven. 
Hij is het licht van mijn leven 
mijn Jezus zal ik niet verlaten. 
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Wolfram Buchenberg – Veni, dilecte mi! 
Tekst: Hooglied 7: 12-13

Hans Koessler – Hymne an die Nacht
tekst: Nikolaus Lenau (1802–1850) 

Max Reger - Meinen Jesum lass ich nicht
tekst: Christian Keimann (1658)
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Sopransolo 
Jesum lass ich nimmernicht, 
weil ich soll auf Erden leben; 
ihm hab ich voll Zuversicht, 
was ich bin und hab, ergeben. 
Alles ist auf ihn gericht: 
meinen Jesum lass ich nicht. 

Chor 
Lass vergehen das Gesicht, 
Hören, Schmecken, Fühlen weichen, 
lass das letzte Tageslicht 
mich auf dieser Welt erreichen; 
wenn des Leibes Hütte bricht: 
meinen Jesum lass ich nicht. 

Sopransolo 
Ich werd ihn auch lassen nicht, 
wenn ich nun dahin gelanget, 
wo vor seinem Angesicht 
meiner Väter Glaube pranget. 
Mich erfreut sein Angesicht: 
meinen Jesum lass ich nicht. 

Chor 
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht 
meine Seele wünscht und sehnet, 
Jesum wünscht sie und sein Licht, 
der mich hat mit Gott versöhnet, 
der mich frei macht vom Gericht; 
meinen Jesum lass ich nicht. 

Gemeinde und Chor 
Jesum lass ich nicht von mir, 
geh ihm ewig an der Seiten; 
Christus lässt mich für und für 
zu dem Lebensbächlein leiten. 
Selig, wer mit mir so spricht: 
meinen Jesum lass ich nicht. 

Sopraan solo 
Jezus zal ik nooit verlaten, 
terwijl ik op aarde moet leven; 
aan hem heb ik mijn volle vertrouwen, 
gegeven, in wat ik ben en wat ik heb. 
Alles is op hem gericht: 
Ik zal mijn Jezus niet verlaten. 

Koor
Laat het gezicht verdwijnen, 
het horen, proeven, voelen wijken, 
laat het laatste daglicht
mij op deze wereld bereiken,
wanneer de woning van het lichaam breekt: 
ik zal mijn Jezus niet verlaten. 

Sopraan solo 
Ik zal hem ook niet verlaten, 
als ik daar aankom 
waar voor zijn aangezicht het geloof van 
mijn voorvaderen schittert. 
Zijn gezicht verrukt me: 
Ik zal mijn Jezus niet verlaten. 

Koor 
Niet naar de wereld, niet naar de hemel 
verlangt en streeft mijn ziel, 
maar naar Jezus en zijn licht, 
die mij met God heeft verzoend, 
die mij bevrijdt van het oordeel; 
ik zal mijn Jezus niet verlaten. 

Gemeente en koor 
Jezus laat ik niet van mij wijken, 
ik zal voor altijd aan zijn zijde staan; 
Christus laat mij altijd weer 
naar de stroom van het leven voeren. 
Gezegend is hij die zo tot mij spreekt: 
Ik zal mijn Jezus niet verlaten. 



7

Es tönt ein voller Harfenklang
tekst: Friedrich Ruperti (1805 - 1867) 

Es tönt ein voller Harfenklang
Den Lieb’ und Sehnsucht schwellen,
Er dringt zum Herzen tief und bang
Und läßt das Auge quellen. 

O rinnet, Tränen, nur herab,
O schlage Herz, mit Beben!
Es sanken Lieb’ und Glück ins Grab,
Verloren ist das Leben!

Lied von Shakespeare
tekst: August Wilhelm Schlegel (1767 - 1845) 

Komm herbei, komm herbei, Tod,
Und versenk’ in Cypressen den Leib;
Lass mich frei, lass mich frei, Not,
Mich erschlägt ein holdseliges Weib.
Mit Rosmarin mein Leichenhemd, 
O bestellt es! 
Ob Lieb’ ans Herz mir tötlich kommt, 
Treu’ hält es.

Keine Blum, keine Blum süß,
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg;
Keine Seel’, keine Seel’ grüß
mein Gebein, wo die Erde es verbarg.
Um Ach und Weh zu wenden ab’, 
bergt alleine
mich, wo kein Treuer wall’ ans Grab
und weine.

Er klinkt een volle harpklank 

Er klinkt een volle harpklank,
Die liefde en verlangen doet groeien,
Hij dringt het hart in, diep en bang,
En vult de ogen met tranen.
 
O stroom maar, tranen, naar omlaag,
O sla maar hart, met beven!
Geluk en liefde zonken in het graf,
Verloren is het leven!

Lied van Shakespeare 

Kom maar, dood, kom maar,
en laat het lijf in cipressen zakken;
laat mij vrij, laat mij vrij, nood,
mij vermoordt een zalige vrouw.
Mijn doodskleed, versier het met roze-
marijn!
Al sterft mijn hart door liefdespijn,
trouw blijft het.
 
Geen bloem, geen zoete bloem
moet men strooien op mijn zwarte zerk;
en laat geen ziel, nee, geen ziel mijn botten 
groeten, waar de aarde ze verborg. 
Om het geweeklaag af te wenden, 
leg mij alleen,
waar geen trouwe vriend bij het graf komt 
en weent. 

Johannes Brahms – Vier Gesänge opus 17



Der Gärtner
tekst: Joseph von Eichendorff (1788-1857) 

Wohin ich geh’ und schaue,
In Feld und Wald und Tal,
Vom Berg hinab in die Aue;
Viel schöne, hohe Fraue, 
Grüß ich dich tausendmal.

In meinem Garten find’ ich
Viel Blumen, schön und fein, 
Viel Kränze wohl draus wind’ ich
Und tausend Gedanken bind’ ich
Und Grüße mit darein.

Ihr darf ich keinen reichen,
Sie ist zu hoch und schön,
Die müssen alle verbleichen,
Die Liebe nur ohnegleichen
Bleibt ewig im Herzen stehn.

Ich schein’ wohl froher Dinge
Und schaffe auf und ab,
Und, ob das Herz zerspringe,
Ich grabe fort und singe,
Und grab’ mir bald mein Grab.

Gesang aus Ossians Fingal
tekst: Eduard Brinckmeier (1811 - 1897) 

Wein’ an den Felsen der brausenden Winde,
Weine, Mädchen von Inistore!
Beug’ über die Wogen Dein schönes Haupt,
Lieblicher Du als der Geist der Berge,
Wenn er um Mittag in einem Sonnenstrahl
Ueber das Schweigen von Morven fährt. 
Er ist gefallen, Dein Jüngling liegt darnieder,
Bleich sank er unter Cuthullins Schwert.

De tuinman 

Waarheen ik ga en kijk
in veld en bos en dal,
van de berg af in de landouwen;
o mooie, hoge edelvrouw,
ik groet je duizend maal.
 
In mijn tuin vind ik
veel bloemen, mooi en fijn,
veel kransen wind ik daarvan
en duizend gedachten en groeten
vlecht ik er doorheen. 

Haar mag ik er geen reiken,
zij is te hoog en mooi;
die moeten allemaal verbleken, 
maar het is alleen de liefde 
die eeuwig blijft in mijn hart.
 
Ik schijn wel blij en opgewekt 
en beul mij hevig af,
en, al springt het hart uit elkaar 
ik spit en blijf maar zingen
En graaf mij gauw mijn graf.

Gezang uit Ossians ‘Fingal’ 

Huil bij de rotsen met razende winden,
huil maar, meisje van Inistore!
Buig over de golven je mooie hoofd,
jij, lieflijker dan de geest der bergen,
als die ‘s middags in een zonnestraal
over de stilte van Morven vaart.
Hij is gevallen, je jongen ligt daar onder,
bleek zakte hij weg onder Cuthullins zwaard.
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Nimmer wird Muth deinen Liebling mehr 
reizen,
Das Blut von Königen zu vergießen.
Trenar, der liebliche Trenar starb,
O Mädchen von Inistore!
Seine grauen Hunde heulen daheim,
Sie sehen seinen Geist vorüberziehn
Sei Bogen hängt ungespannt in der Halle,
Nichts regt sich auf der Haide der Rehe.

Ecce quomodo moritur
Vir justus et nemo percipit corde
Viri justi tolluntur et nemo considerat
Ecce quomodo moritur
Vir justus et nemo percipit corde
A facie iniquitatis sublatus est justus 
Et erit in pace memoria ejus

In pace factus est locus ejus
Et in Sion habitatio ejus.

Zie hoe de rechtvaardige sterft 
en niemand het ter harte neemt. 
De rechtvaardigen worden weggenomen 
en niemand slaat er acht op. 
In ‘t gezicht van de ongerechtigheid 
wordt de rechtvaardige weggenomen. 

En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 
In vrede is zijn rustplaats bereid 
en in Sion is zijn woning.

Nooit meer zal moed je liefste aanvuren,

om het bloed van koningen te vergieten.
Trenar, de nobele Trenar, stierf,
O meisje van Inistore!
Hoor, zijn grijze honden huilen thuis,
Zij zien zijn geest voorbijtrekken,
Zijn jachtboog hangt ongespannen in de hal,
Niets beweegt er op de hei van de reeën.

9

Diepenbrock – Ecce quomodo moritur
tekst: zesde Responsorium voor zaterdag in de Goede Week 
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Michael Gläser, koordirigent
• Michael Gläser, geboren in Chemnitz, was lid van het koor van 
 de Thomasschule in Leipzig van 1967 tot 1978
• hij studeerde zang en directie in Leipzig en Berlijn
• hij was actief als koorleider, onder meer bij het koor van de 

Leipziger Hochschule, het Gewandhauschor in Leipzig, de 
Berliner Singakademie en het Rundfunkchor Leipzig

• in 1986 werd Michael Gläser directie-assistent bij het 
 Rundfunkchor Berlin
• hij was van 1990 tot 2005 artistiek leider van het koor van de 
 Beierse Omroep
• met dit koor presenteert Gläser sinds 1998 een eigen 
 abonnementsserie in het Prinzregententheater
• Michael Gläser oogstte succes met uitvoeringen van werken van 
 onder anderen Bach, Reger en Rachmaninov
• sinds 1994 is hij professor koordirectie van de Musikhochschule 
 in München, en leidt de afdeling Evangelische Kirchenmusik
• hij is geregeld te gast bij gerenommeerde koren in Duitsland en 
 andere Europese landen
• vanaf 2005 treedt Michael Gläser regelmatig op als gastdirigent bij het Groot Omroepkoor
• in 2008 maakte hij zijn debuut bij het Choeur de Radio France, waar hij Mendelssohns Elias instudeerde 
 voor de uitvoeringen met Kurt Masur
• Michael Gläser is sinds het seizoen 2010-2011 vaste gastdirigent van het Groot Omroepkoor
• op 16 februari 2018 dirigeerde Michael Gläser in het Vrijdagconcert het Groot Omroepkoor in 
 TivoliVredenburg Hertz met werken voor mannen- en vrouwenkoor van Schubert, Brahms, Schumann en 
 Johan Wagenaar 

Leo van Doeselaar, orgel
• Leo van Doeselaar is vaste organist van de Nederlandse Bachvereniging
• veelzijdig musicus met een internationale concertpraktijk
• titulair organist van het Concertgebouw in Amsterdam, organist Pieterskerk in Leiden en Martinikerk in 
 Groningen
• professor aan de Universiteit van Berlijn
• veelgevraagd jurylid bij concoursen wereldwijd
• kreeg in 2007 voor zijn verdiensten voor de orgelcultuur de Jan Pieterszoon Sweelinckprijs
• vormt al dertig jaar een pianoduo met Wyneke Jordans

UITVOERENDEN

Michael Gläser
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• speelt veel kamermuziek als pianist en fortepianist en treedt 
 veelvuldig op als liedbegeleider
• op allofbach.com is hij te beluisteren in orgelwerken en cantates 
 van Bach
• in het AVROTROS Vrijdagconcert van 29 september 2017 

bespeelde Leo van Doeselaar het nieuwe orgel van Van Vulpen 
in de Grote Zaal van TivoliVredenburg

• in het AVROTROS Vrijdagconcert van 27 november 2020 
speelde Leo van Doeselaar orgel tijdens het inauguratieconcert 
van chef-dirigent van het GOK Benjamin Goodson in de 
Jacobikerk in Utrecht

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 koor-
 symfonische 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 cappella-concerten 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’ twintigste-eeuwse 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
• zingt in de omroepseries meestal met RFO
• eveneens optredens met Het Koninklijk Concertgebouworkest
• koor zong onder chef-dirigenten Kenneth Montgomery, Robin Gritton, Martin Wright, Simon Halsey, 
 Celso Antunes, Gijs Leenaars, onder koorleider Klaas Stok en vaste gastdirigent Michael Gläser
• sinds september 2020 chef-dirigent GOK: Benjamin Goodson
• september 2017 uitreiking van Concertgebouw Prijs aan Groot Omroepkoor en Radio Filharmonisch 
 Orkest

 www.grootomroepkoor.nl
Wordt u ook vriend van het Groot Omroepkoor?
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

Michael Gläser

Leo van Doeselaar  
© Marco Borggreve

http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl
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Groot Omroepkoor

Instrumentaal ensemble  
Radio Filharmonisch Orkest

BEZETTING 

Sopranen
Elise van Es
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Saejeong Kim
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Rachel Thompson
Varvara Tishina

Alten
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Lisinka de Vries
Harda van Wagenin-
gen
Roelien van Wagenin-
gen
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

Tenoren
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Dolf Drabbels
Guido Groenland
Mattijs Hoogendijk
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmor-
tels
Matevž Kajdiž
Albert van Ommen
Matthew Smith

Bassen
Gert-Jan Alders
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Palle Fuhr Jørgensen
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Jan van Zelm

Eerste viool
Nadia Wijzenbeek

Tweede viool
Eveline Trap

Altviool
Francien Schatborn

Cello
Michael Stirling

Contrabas
Walter van Egeraat

Hobo
Aisling Casey
Marjolein Koning
Vincent van Wijk

Fagot
Jos Lammerse

Hoorn
Annelies van Nuffelen
Margreet Mulder

Harp
Ellen Versney

Toetsinstrument
Leo van Doeselaar
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Met acht programma’s op NPO Radio 4, goed bezochte concert-
series op vrijdagavond en zondagochtend, tv programma’s als 
Maestro en het Prinsengrachtconcert en boeiende podcasts, is 
AVROTROS de meest klassieke omroep van Nederland. 

MEER 
KLASSIEK 

BIJ
AVROTROS

Klassieke podcasts
Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Kies dan een pod - 
cast uit de grote collectie klassieke 
podcasts van AVROTROS.
Bijvoorbeeld ‘Gustav Mahler…  
Aangenaam!’ waarin AVROTROS presen-
tator Hans van den Boom vertelt over 
zijn liefde voor het werk van Mahler en 
de bijzondere band tussen Mahler en 
Amsterdam. 
Of de Oude Muziek Podcast waarin Ab 
Nieuwdorp een tijdreis maakt van de 
Barok, terug in de tijd naar de  
Renaissance en de Middeleeuwen. Hij 
spreekt ook specialisten in de oude 
muziek, onder wie Bach-expert Ton 
Koopman, barok-expert Jos van Veld-
hoven en blokfluitiste Lucie Horsch.

En vergeet ook niet te luisteren naar 
Klassieke Mysteries, waarin Rebecca van 
der Weijde en Ab Nieuwdorp op zoek 
gaan naar de intrigerende en spannende 
verhalen rondom het leven en vooral de 
dood van klassieke  
componisten.

Deze en alle andere klassieke podcasts 
van AVROTROS zijn te beluisteren via de 
website van NPO Radio 4, Apple  
Podcast, Spotify of de RSS-feed.
Meer info: www.nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en ledenaanbiedingen: 
www.avrotros.nl/klassiek 

http://www.nporadio4.nl/podcasts
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HET  
VAN VULPEN- 

ORGEL  

IN TIVOLIVREDENBURG
Vanavond bespeelt Leo van Doeselaar het  
Van Vulpen-orgel uit 2017 in TivoliVredenburg.  

Het instrument is een unicum. 
Normaal vind je een dergelijk 
barokorgel in kerken. In 
concertzalen zijn het 
meestal laat-romantische 
instrumenten, zoals in het 
Concertgebouw in Amster-
dam of de Philharmonie dat 
in Haarlem. Een van de 
adviseurs bij de bouw van 

het orgel was Leo van 
Doeselaar die veel wensen in 
vervulling ziet gaan: “Als 
solo-instrument is het orgel 
bij uitstek geschikt voor 
uitvoering van sinfonia’s en 
aria’s uit cantates van Bach, 
met een concerterende rol 
voor het orgel.” Maar ook 
voor latere muziek is het 

orgel uitermate geschikt, 
omdat het speciaal ont-
worpen is en de zaal gebruikt 
als klankkast. Tivoli- 
Vredenburg beschikt zo over 
een orgel dat een vast onder-
deel uitmaakt van de Grote 
Zaal.  Er klinken klanken die 
nooit eerder mogelijk waren.

Het Van Vulpen-orgel in TivoliVredenburg

Er klinken 
klanken die 
nooit eerder 
mogelijk  
waren 
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vrijdag 2 april 2021
TivoliVredenburg, Utrecht
(te volgen via webcast)

Mendels-
sohn:  
Paulus
Radio Filharmonisch  
Orkest
Groot Omroepkoor
Marcus Creed dirigent
Louise Alder sopraan
Marianne Beate Kielland alt
Martin Mitterrutzner tenor
Markus Eiche bas

Mendelssohn Paulus

vrijdag 9 april 2021
TivoliVredenburg, Utrecht
(te volgen via webcast)

Nederlands  
Kamerorkest 
met Paul 
Meyer
Nederlands Kamerorkest
o.l.v. Gordan Nikolic viool
Paul Meyer klarinet

Mozart Ouverture Il Re Pastore
Von Weber Concertino voor klarinet en 
orkest
Stravinsky Concerto in D
Von Weber Symfonie nr. 1

VOLGENDE
 CONCERTEN


