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vrijdag 11 september 2020, 18.30 uur en 21.00 uur
zaterdag 12 september 2020, 19.30 uur

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Karina Canellakis, dirigent
De Graaff, Sibelius en Brahms 

zaterdag 12 september 2020, 15.00 uur

Groot Omroepkoor a cappella
Benjamin Goodson, dirigent

Brahms, Manneke, Dove en Whitacre 

Openingsconcerten 
jubileumseizoen

Radio Filharmonisch Orkest &  
Groot Omroepkoor 75 jaar
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vrijdag 11 september 2020, 18.30 uur en 21.00 uur
zaterdag 12 september 2020, 19.30 uur 

Jubileumconcerten  
Radio Filharmonisch Orkest en 
Groot Omroepkoor 75 jaar

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent 

Jan-Peter de Graaff *1992
Les Cymbales Sonores 2020 (wereldpremière)

Jean Sibelius 1865-1957
Symfonie nr. 3 in C opus 52 1904-1907
Allegro moderato • Andantino con moto, quasi allegretto • Moderato: 
Allegro, ma non tanto 

Johannes Brahms 1833-1897
Schicksalslied opus 54 1868-1871 voor gemengd koor en orkest

Maatregelen coronavirus
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) 
vindt dit concert op boven genoemde drie tijdstippen plaats. Ook het 
programma is gewijzigd. Tijdens dit concert volgen we volledig de  
actuele richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM.  
We ontvangen u graag! Dit concert heeft geen pauze. Uw jas en drankje 
mogen mee in de zaal.

Het Radio Filharmonisch Orkest en 
Groot Omroepkoor bestaan in 2020 
75 jaar. De omroepensembles vieren 
dit najaar hun jubileum onder meer 
met de concerten op 11 en 12 sep-
tember in TivoliVredenburg onder 
leiding van chef-dirigenten Karina 
Canellakis en Benjamin Goodson 
als opening van het nieuwe seizoen 
van het AVROTROS Vrijdagconcert, 
en op 13 september ook van Het  
Zondagochtend Concert in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 

Jubileumboeken
Naar aanleiding van het 75-jarig 

jubileum zijn twee boeken ver-
schenen: Stemgeluiden over het 
Groot Omroepkoor door Oswin 
Schneeweisz en De kracht van 
bevlogen samenspel over het 
Radio Filharmonisch Orkest door 
Inge Jongerman. De jubileum-
boeken worden tijdens de concer-
ten op 11 september gepresenteerd.

Podium Witteman
Op zondag 13 september zijn het 
Radio Filharmonisch Orkest en 
Groot Omroepkoor en Karina 
Canellakis te gast in Podium 
Witteman.

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor 
vieren 75-jarig jubileum

Uitzendingen
Het Vrijdagconcert van 11  
september om 21.00 uur wordt 
rechtstreeks uitgezonden via 
NPORADIO4 en is ook als webcast 
te bekijken via 

 NPORADIO4.NL/LIVE

Ook het concert van 12 september 
om 15.00 uur is via NPORADIO4  te 
beluisteren. Presentatie vanuit de 
zaal: 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

http://nporadio4.nl/live


AVROTROS klassiek
5-daagse Bachreis 

Kruip in de huid van de jonge Bach en 
ga mee met een geheel verzorgde 
muziek- en cultuurreis. 
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 corona- 
maatregelen 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: 
 www.avtrotros.nl/ bachreis

Laetitia Gerards 

Sopraan Laetitia Gerards (26 jaar) is 
de huidige deelnemer aan het talent-
traject ‘AVROTROS Klassiek  
presenteert!’. 
Begin juni nam Laetitia - samen met 
pianist Thomas Beijer - haar debuut-
album op in het Muziekcentrum van de 
Omroep in Hilversum. Drie liederen, van 
Poulenc, Grieg, Bolcom, werden ook 
opgenomen op video. Bekijk ze op het 
YouTube-kanaal van AVROTROS Klassiek. 

De debuut-cd is eind augustus verschenen 
en exclusief toegezonden aan de leden 
van AVROTROS Klassiek. Wie nu lid 
wordt, krijgt de cd direct thuisgestuurd. 

Word lid:
 www.avrotros.nl/

 wordklassieklid 

Meer info: 
 www.avrotros.

nl/klassiek 
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Een eerbetoon aan de  
jubilarissen

Het zal je gebeuren als jonge componist. Heb je een 
eervolle opdracht om het jubileumseizoen van het 

Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor 
in te luiden met een groots bezet orkestwerk van zo’n 

twintig minuten, komt er opeens een virus langs. Het over-
kwam Jan-Peter de Graaff. Volgens de strenge coronaregels kon 
zijn Event-Horizon niet uitgevoerd worden. Dus kreeg hij de 
opdracht een kort nieuw werk te schrijven voor kamerorkest en 
kamerkoor. Nu staat het kleurrijke Les Cymbales Sonores op het 
programma om de vijfenzeventigste verjaardag van koor en orkest 
luister bij te zetten. En dat samen met de Derde symfonie van Jean 
Sibelius en Johannes Brahms’ meeslepende Schicksalslied. Les 
Cymbales Sonores is een werk dat hoop geeft en ook vele vraagte-
kens laat neerdalen. Met andere woorden: een perfect werk om 
een jubileumseizoen vol beperkingen en onzekerheden te openen.

De Graaff – Les Cymbales Sonores
“Les Cymbales Sonores staat bol van kleur en laat het orkest in 
alle facetten schitteren”, zegt Jan-Peter de Graaff bij wijze 
van toelichting. “Het werk laat horen: wij zijn er nog.”
Want in de vijf minuten die het werk duurt komt 
ook de 75-jarige historie van de omroepensem-
bles langs. “Vanaf de oprichting van de 
Omroepensembles was er een groot palet aan 
stijlen te horen, met niet alleen een prominen-
te rol voor klassieke en eigentijdse muziek, maar 
ook ‘lichte muziek. Ik ben zelf een groot big-
band-fan en dat is goed te horen in de orkestratie: het 
gebruik van verschillende dempers in het koper, een 
mini-trompetsolo à la Miles Davis of een enorme blues-lick in 

M

JAN-PETER D
E G

RAAFF

http://www.AVROTROS.nl/bachreis
https://www.youtube.com/channel/UC2UIXt4VQnhQ-VZM4P1bUMQ
http://www.avrotros.nl/wordklassieklid
http://www.avrotros.nl/wordklassieklid
http://www.AVROTROS.nl/klassiek
http://www.AVROTROS.nl/klassiek
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Slechts zes weken had De Graaff om zijn werk om te 
schrijven voor kamerorkest en kamerkoor vanwege corona.

symfonie de nieuwe wegen. Zijn Derde symfonie in C opus 52, 
gecomponeerd in 1907, is wat dat aangaat een duidelijk 
breuk. De stijl en taal zijn lichter, de vorm begint in 
zoverre af te wijken van de gangbare symfonische 
structuur dat hij het scherzo en de finale verenigt 
tot één deel en de grootte van het orkest is een 
statement tegen de overmatige bezettingen van 
de laatromantische symfonieën van onder 
anderen Bruckner en Mahler. Bovendien bekent 
Sibelius nog meer kleur in zijn referenties aan de Finse 
volksmuziek. Zo lijken het eerste thema van het eerste 
deel en vooral de coda, die klinkt als een gedragen volks-
hymne, een eigen interpretatie van de volksmuziek van zijn land 
dat zijn identiteit ondanks de Russische overheersing krachtig naar 
buiten wilde brengen. Ook het tweede deel met zijn ingetogen 
walsthema klinkt heel anders dan de centraal-Europese walsen die 
men gewend was. Vooral de kleur van mineur die overheerst en de 
begeleiding die vaak de vorm van een “drone” aanneemt, ontleen-
de Sibelius aan de volksmuziek. Aan het begin van de finale lijkt 
Sibelius met Mendelssohniaanse lichtheid even een andere toon 
aan te slaan. Tot een hymneachtige melodie het geheel vanuit de 
lage strijkers overneemt en steeds dominanter wordt. 
Hoewel de Derde symfonie vandaag de dag vrij licht en zeer toe-
gankelijk klinkt, was het voor het publiek dat bij de eerste uit-
voering op 26 september 1907 onder leiding van de componist 
even slikken. Nikolaj Rimski-Korsakov vatte de verwarring 
adequaat samen toen hij opmerkte: “Waarom schrijf je niet zoals 
gebruikelijk; je zal zien dat het publiek dit kan volgen noch 
begrijpen.” Gelukkig trok Sibelius zich er niets van aan.

Brahms – Schicksalslied 
Johannes Brahms had zich doorgaans gevoeliger getoond voor 
kritiek op zijn werk. Dat werd pas minder nadat hij Ein Deutsches 
Requiem voltooid had. De positieve ontvangst van het werk ter 
nagedachtenis aan zijn moeder gaf hem vleugels en in relatief 
korte tijd ontstond een rijtje meesterwerken voor koor, koor en 
solostem of koor en orkest. Het Schicksalslied dat hij in 1871 
voltooide haakt daarbij het meest in op een thema dat ook in Ein 

de basklarinet tegen het slot van het stuk à la Duke Ellington zijn 
prominente verwijzingen naar bijvoorbeeld het Metropole Orkest 
dat jarenlang onderdeel uitmaakte van de omroepensembles.”
En dat terwijl de tekst van het werk de Franse vertaling uit 1910 is 
van Psalm 150. “Die tekst staat dicht bij mij en paste met alle 
instrumenten die de Heer prijzen bij het idee van het opstarten 
van het orkest. Het is alleen veel meer dan dat geworden; ik heb 
het gevoel dat ik een hele Mahlersymfonie in vijf minuten heb 
gepropt en geprobeerd heb iets te vatten wat niet te vatten is in die 
tijd.”

Les Cymbales Sonores biedt alle kenmerken van een De Graaff- 
partituur. De jonge Nederlandse componist heeft niet veel met de 
“Hollandse soberheid” en laat impressionistische invloeden, 
technieken van de Franse spectrale componisten, een kleurrijke 
instrumentatie, moderne middelen en een gevoel van richting en 
betekenis waarin ambiguïteit de hoofdrol speelt naast elkaar 
bestaan. En altijd speelt de zee een rol in het werk van de op 
Terschelling opgegroeide componist. Ook in Les Cymbales Sonores, 
waarin een constante golfbeweging niet alleen verwijst naar de 
branding, maar ook naar de coronagolven die aan de basis liggen 
van het ontstaan van dit werk. Deze Psalm 150 eindigt uiteindelijk 
nadat materiaal uit het begin weer is teruggekeerd in een “super 
E-groot”. “Het is voor het eerst dat ik een stuk eindig in de 
toonsoort waarin ik begonnen ben. Maar of het een zucht van 
verlichting is, een vraagteken of juist een wanhoopskreet laat ik 
aan de luisteraar. Misschien is het wel alles tegelijk.” 

Sibelius – Derde symfonie 
Waar de Eerste en Tweede symfonie van Jean Sibelius nog een 
duidelijke band hadden met de romantische laat-negentiende 
eeuwse traditie, verkent de componist in de Derde en Vierde 
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Louez l’Eternel! 

Louez Dieu dans son sanctuaire! 
Louez-le dans l’étendue, où éclate 
sa puissance!
Louez-le pour ses hauts faits! 
Louez-le selon l’immensité de sa 
grandeur!

Louez-le au son de la trompette! 

Louez-le avec le luth et la harpe!
Louez-le avec le tambourin et 
avec des danses! 
Louez-le avec les instruments à 
cordes et le chalumeau!
Louez-le avec les cymbales  
sonores!  
Louez-le avec les cymbales  
retentissantes!
Que tout ce qui respire loue  
l’Eternel! Louez l’Eternel!

Laten wij God loven

Looft God in Zijn heiligdom, 
looft Hem in Zijn machtig uitspan-
sel. 
Looft Hem om Zijn kracht, Zijn 
daden; 
looft Hem om Zijn mateloze groot-
heid. 
Looft Hem met een stoot op de 
ramshoorn
 
looft Hem met harp en lier, 
looft Hem met beltrom en ronde-
dans, 
looft Hem met citer en fluit, 

looft Hem met strijkende cimbels, 

looft Hem met slaande cimbalen,

ja, iedereen die adem heeft, looft 
de Heer. 

9

Gezongen tekstenG
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Deutsches Requiem speelt: de nietigheid van de mens in een wereld 
die veel verder strekt dan het gekende.
Tijdens een bezoek aan zijn vriend Albert Dietrich in Oldenburg 
in 1868 kreeg Brahms Hyperions Schicksalslied onder ogen uit de 
roman Hyperion oder der Eremit in Griechenland van Friedrich 
Hölderlin. De tekst zet de idyllische wereld van de goden in het 

eerste gedeelte tegenover de mensheid die er op aarde een 
puinhoop van maakt en hopeloos verloren lijkt. In zijn 

memoires over de componist schreef Dietrich later dat 
Brahms geheel bevangen was door de tekst en direct de 

eerste schetsen neerzette. Alleen kwam Brahms er 
maar niet toe het werk te voltooien. Vooral 

omdat hij worstelde met de tekst en het 
behoorlijk apocalyptische slot. Brahms was 

een optimist die in het goede van de mens 
bleef geloven. En zoals Ein Deutsches Requiem 

vooral een werk voor de levenden was, wilde hij het 
Schicksalslied eindigen met een positievere boodschap 

dan die van Hölderlin. In eerste instantie liet hij de begin-
regels van de eerste strofe terugkeren, maar na een uitvoering 

van het werk vond hij dat hij zo teveel ingreep in de structuur 
van de tekst. Uiteindelijk loste hij zijn dilemma in 1871 op door 
de instrumentale prelude uit het begin terug te laten keren in een 
ingetogen C-majeur. Alleen het even zachte als angstaanjagende 
paukensignaal laat als een krachtige cliffhanger nog even een 
zweem van dreiging en mysterie achter.

Paul Janssen

Jan-Peter de Graaff: Les Cymbales Sonores 

tekst: Psaume 150 (Psalm 150)

JOHANNES BRAHM
S



zaterdag 12 september 2020, 15.00 uur

Jubileumconcert  
Groot Omroepkoor 

Groot Omroepkoor a cappella
Benjamin Goodson dirigent
Ben Martin Weijand piano 

Johannes Brahms 1833-1897
Fest- und Gedenksprüche opus 109 voor koor a capella 1888-89
Unsere Väter hofften auf dich 
Wenn ein starker Gewappneter
Wo ist ein so herrlich Volk

Johannes Brahms 
Intermezzo opus 117 nr.1 in Es voor piano 1892

Daan Manneke *1939
Psaume 121 voor koor a capella 1962

Jonathan Dove *1959
The passing of the year voor 2 vierstemmige koren en piano 2000

Eric Whitacre *1970
Sleep voor koor a capella 2000

Ihr wandelt droben im Licht, 
Auf weichem Boden, selige Genien! 
Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht, 
Wie die Finger der Künstlerin Heili-
ge Saiten. 

Schicksallos, wie der schlafende 
Säugling, 
atmen die Himmlischen; 
Keusch bewahrt 
In bescheidener Knospe 
Blühet ewig Ihnen der Geist, 
Und die seligen Augen 
Blicken in stiller, 
Ewiger Klarheit. 

Doch uns ist gegeben 
Auf keiner Stätte zu ruhn; 
Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 
Blindlings von einer Stunde 
zur andern, 
Wie Wasser von Klippe 
zu Klippe geworfen, 
Jahrlang ins Ungewisse hinab. 

Gij wandelt hoog in het licht 
op zachte bodem, zalige genieën ! 
Godlijk glanzende luchten 
raken u licht, 
als de vingers der harpspeelster 
heilige snaren. 

Vrij van het lot, als de slapende 
zuigeling, aad’men de hemelsen; 
kuis bewaard, 
als in schuchtere knoppen, 
eeuwig rijpend 
bloeit hun de geest 
en hun zalige ogen 
blikken met stilte 
eeuwige klaarheid. 

Maar ons is beschoren, 
te rusten nergens en nooit; 
zo glijden, zo storten 
de lijdende mensen 
blindlings van d’ene 
stonde in d’andre, 
als water van rotsklip 
tot rotsklip geworpen, 
in ’t ongewisse jarenlang neer. 
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Johannes Brahms: Schicksalslied opus 54
tekst: naar Friedrich Hölderlins Ihr wandelt droben im Licht 
vertaling: P.C. Boutens 
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diverse koren, zoals een vrouwenkoor in 
Hamburg en later de Wiener Sing-
akademie. En het bleef niet bij leiden 
alleen, hij schreef ook vele werken voor de 
verschillende koren. Daarbij gaf Brahms er 
blijk van dat hij zijn klassiekers kende. 
Bach en de grote koorwerken van de 
Franco-Vlaamse School en de Italiaanse en 
Duitse renaissance en vroege barok  
hadden geen geheimen voor hem en 
stonden geregeld op de lessenaars van de 
koren die hij leidde. Dat is te horen in zijn 
Fest- und Gedenksprüche voor koor a capella. Hij schreef het werk 
tussen 1888 en 1889 en het ging in première op 9 september 1889 
bij de gelegenheid dat Brahms het ereburgerschap van de stad 
Hamburg kreeg. Toch schreef Brahms de drie motetten meer voor 
algemene feestelijke gelegenheden en belangwekkende nationale 
gebeurtenissen dan voor zijn persoonlijke eer en glorie. Vandaar 
dar ze een uitbundig karakter hebben en doen denken aan de 
meerkorige Venetiaanse motetten uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. De drie motetten zijn in elk geval briljante werken om een 
75 jaar bestaand koor in alle geledingen te laten stralen. 

Brahms verrijkte niet alleen de koorcultuur, hij voegde met zijn 
Intermezzi ook een nieuw genre aan het pianorepertoire toe. De 
drie Intermezzi opus 117 uit 1892 zijn de meest beknopte en 
intieme Intermezzi die Brahms schreef. “Slaapliedjes voor mijn 
zorgen” noemde hij ze quasi gekscherend. Brahms liet zich voor 
Intermezzo nr. 1, dat vandaag daadwerkelijk als intermezzo fun-
geert, inspireren door het oude Schotse gedicht Lady Ann Bothwel-
l’s Lament opgenomen in de bundel Volkslieder van de Duitse 
dichter en filosoof Johann Gottfried Herder.

Groot Omroepkoor jubileert

D Dat het Groot Omroepkoor dit seizoen 75 jaar 
bestaat mag een klein wonder heten. Want bij vele 

bezuinigingsronden was ook het koor van de omroep 
namelijk onderwerp van gesprek, terwijl het nota bene van 

een internationale klasse is. En dat niet alleen. Ook vanwege 
de in deze tijd nog altijd rijke (amateur-)koorwereld zou een 
boegbeeld als het Groot Omroepkoor een vanzelfsprekendheid 
moeten zijn. Die koorwereld kent zijn wortels in de tweede helft 
van de negentiende eeuw waar de (gegoede) burgerij zich meer en 
meer verzamelde in ensembles en verenigingen en de koorzang 
volledig herontdekt werd. 
Die koorzang, en vooral het a cappella koor, was nadat het in de 
renaissance het belangrijkste muzikale apparaat was, een beetje 
naar de achtergrond verdwenen. Door de opkomst van de instru-
mentale muziek kwam de nadruk steeds meer te liggen op de 
instrumentale symfonische en kamermuzikale cultuur. Natuurlijk 
werden er ook in de barok en de klassieke tijd briljante werken 
voor koor geschreven – het werk van Johann Sebastian Bach is tot 
op de dag van vandaag verplichte studiekost voor elke componist 
die een koorwerk ambieert – maar de koorzang was secundair.
Hoewel in de negentiende eeuw de symfonische cultuur dominant 
bleef, kwam er een onderstroom van (amateur-)koren op gang die 
zijn invloed uitstrekt tot op de dag van vandaag en die de vraag 
naar koorwerken deed toenemen.

Johannes Brahms - Fest- und  
Gedenksprüche op. 109
De belangrijkste negentiende-eeuwse componist met een rijk 
oeuvre voor koor a capella en koor en orkest achter zijn naam is 
ongetwijfeld Johannes Brahms. Hij leidde al vroeg in zijn carrière 

De drie motetten zijn in elk geval briljante werken om een 
75 jaar bestaand koor in alle geledingen te laten stralen.

JOHANNES BRAHMS OP JONGE 

EN OUDERE LEEFTIJD
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diezelfde zomer horen, om vervolgens te eindigen bij de sterfelijk-
heid die de herfst representeert, de winterkoude en de belofte van 
een nieuw jaar. 

Eric Whitacre – Sleep
De Amerikaan Eric Whitacre werd naar eigen zeggen bij toeval 
componist. De vonk sprong over toen hij zong in het 
Universiteits koor van Nevada. Op het programma stond Mozarts 
Requiem. Kort daarna, in 1991 schreef hij zijn eerste koorwerk, 
om in 1992 op 22-jarige leeftijd wereldfaam te verwerven met het 
spectaculaire Cloudburst voor koor a capella. Zijn naam was 
gevestigd en sindsdien staat Whitacre garant voor een groeiend 
oeuvre vol werken waarin de taal van deze tijd samengaat met 
eeuwenoude koorwetten. Wat dat aangaat is Sleep uit 2000 be-
hoorlijk ingetogen. Dat heeft alles te maken met de opdracht-
geefster, advocaat en mezzosopraan Julia Armstrong, die een 
koorwerk wilde ter nagedachtenis aan haar ouders die kort na 
elkaar overleden waren. Zij droeg haar favoriete gedicht Stopping 
by Woods on a Snowy Evening van Robert Frost aan. Nadat het 
werk in première was gegaan en vele koren het wilde uitvoeren 
bleek het gedicht niet tot het public domain te behoren en kreeg 
Whitacre geen toestemming van de erven Frost de tekst te ge-
bruiken. De componist ging niet bij de pakken neerzitten en 
vroeg zijn goede vriend en dichter Charles Antoni Silvestri een 
nieuwe tekst te schrijven passend op de reeds geschreven muziek 
en rekening houdend met een kernwoord als “sleep” in het 
oorspronkelijke gedicht. Hoewel het gedicht van Frost 
inmiddels geheel vrijgegeven is, houdt Whitacre nu 
vast aan de tekst van Silvestri en staat het werk als 
Sleep in zijn catalogus.

Paul Janssen

Daan Manneke – Psalm 121
De aandacht voor koormuziek bleef in de twintigste eeuw 

bestaan en groeide zeker in Nederland tot ongekende 
hoogte. Ook na de Tweede Wereldoorlog ontstond 

een rijk vertakt netwerk van (amateur-)koren 
waardoor de vraag naar goed zingbare nieuwe 
muziek toenam. Vooral Daan Manneke 

ontpopte zich als een briljant componist die 
de kracht van de goede amateur en de finesse van 

de professional wist te koppelen aan zijn gevoel voor 
melodische schoonheid en vocale uitvoerbaarheid. Hij 

liet zich daarbij zowel inspireren door de Duitse en 
Italiaanse koortraditie als de Franse muziek. Dit gecombi-

neerd met zijn eigen achtergrond als organist uit een protestants 
milieu is de voedingsbodem voor veel van zijn koorwerken. Die 
invloeden zijn al terug te horen in de prachtige Franstalige Psalm 
121 voor koor a capella die Manneke in 1962 schreef voor het St. 
Caeciliakoor in Sint Jansteen. Het korte koorwerk wordt sinds-
dien wereldwijd veelvuldig uitgevoerd.

Jonathan Dove – The Passing of the Year
De Engelse componist Jonathan Dove maakte in eerste instantie 
vooral furore op het gebied van opera. Zo wist hij Wagners Ring 
des Nibelungen in 1990 terug te brengen tot één enkele voorstel-
ling die in Nederland ging onder de titel Ringetje, en maakte hij 

in 2008 indruk met een opera-adaptatie van het boek De 
zwarte met het witte hart van Arthur Japin. Ondertussen 

groeide hij vooral in eigen land uit tot een zeer gewaar-
deerd componist van koorwerken. Zijn combinatie 

van exotische invloeden en tendensen uit de mini-
mal music leidde tot een zeer zingbare en 

luisterrijke taal die het avontuur niet 
schuwt. Een mooi voorbeeld is het zeven-

delige The Passing of the Year voor koor en 
piano op teksten van verschillende Engelse dich-

ters uit 2000. Het werk volgt zoals de titel al zegt het 
verloop van een jaar. Het begint bij het verlangen naar 

de zomer, laat vervolgens de hitte en het voorbijgaan van 

DAAN M
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Psaume 121
Je lève mes yeux sur les montag-
nes, 
d’òu me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.
l’Eternel te gardera de tous mal
Il gardera ton âme
l’Eternel gardera ton départ et ton 
arrivée,

dès maintenant et a jamais,

Que la gloire soit au Père au Fils 
au Saint Esprit
comme elle était à l’origine, 
maintenant et toujours
et pour les siècles des siècles, 
Amen.

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.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de Heere,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heere zal u bewaren voor alle 
kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De Heere zal uw uitgaan en uw 
ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest
zoals het was in den beginne, nu en 
immer
tot in de eeuwen 
Amen.

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.

Johannes Brahms: Fest- und Gedenksprüche opus 109 

Daan Manneke: Psaume 121 voor koor a capella

Jonathan Dove: The passing of the year 

2 The narrow bud opens her  
beauties to the sun 
tekst: William Blake 

The narrow bud opens her  
beauties to 
The sun, and love runs in her thril-
ling veins; 
Blossoms hang round the brows of 
morning, and 
Flourish down the bright cheek of 
modest eve, 

1 Invocation 
tekst: William Blake (1757-1827) 

O Earth, O Earth, return! 
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6 Adieu! farewell earth’s bliss! 
tekst: Thomas Nashe (1567-1601) 

Adieu! farewell earth’s bliss! 
This world uncertain is: 
Fond are life’s lustful joys, 
Death proves them all but toys. 
None from his darts can fly: 
I am sick, I must die – 
 Lord, have mercy on us! 

Rich men, trust not in wealth, 
Gold cannot buy you health; 
Physic himself must fade; 
All things to end are made; 
The plague full swift goes by: 
I am sick, I must die – 
 Lord, have mercy on us! 

Beauty is but a flower 
Which wrinkles will devour:  

Brightness falls from the air; 
Queens have died young and fair 
Dust hath closed Helen’s eye: 
I am sick, I must die – 
 Lord, have mercy on us! 

4 Hot sun, cool fire 
tekst: George Peele (1556-1596) 

Hot sun, cool fire, temper’d with 
sweet air, 
Black shade, fair nurse, shadow my 
white hair: 
Shine, sun; burn, fire; breathe, air, 
and ease me; 
Black shade, fair nurse, shroud me 
and please me: 
Shadow, my sweet nurse, keep me 
from burning, 
Make not my glad cause, cause of 
[my] mourning. 
 Let not my beauty’s fire 
 Enflame unstaid desire, 
 Nor pierce any bright eye 
 That wand’reth lightly. 

5 Ah, Sun-flower! 
tekst: William Blake 

Ah, Sun-flower! weary of time, 
Who countest the steps of the 
Sun, 
Seeking after that sweet golden 
clime 
Where the traveller’s journey is 
done: 

Where the Youth pined away with 
desire, 
And the pale Virgin shrouded in 
snow 
Arise from their graves, and aspire 
Where my Sun-flower wishes to go. 

7 Ring out, wild bells 
tekst: Alfred Lord Tennyson (1809-
1892) 

O Earth, O Earth, return! 

Ring out, wild bells, to the wild sky, 
The flying cloud, the frosty light: 
The year is dying in the night; 
Ring out, wild bells, and let him die. 

Ring out the old, ring in the new, 
Ring, happy bells, across the snow: 
The year is going, let him go; 
Ring out the false, ring in the true. 

Ring out the grief that saps the 
mind, 
For those that here we see no 
more; 
Ring out the feud of rich and poor, 
Ring in redress to all mankind. 

Ring out the want, the care, the 
sin, 
The faithless coldness of the time; 
Ring out, ring out my mournful 
rhymes, 
But ring the fuller minstrel in. 

Ring out old shapes of foul di-
sease; 
Ring out the narrowing lust of gold; 
Ring out the thousand wars of old, 
Ring in the thousand years of 
peace. 

Till clust’ring Summer breaks forth 
into singing, 
And feather’d clouds strew flowers 
round her head. 

The spirits of the air live on the smells 
Of fruit; and joy, with pinions light, 
roves round 
The gardens, or sits singing in the 
trees. 

3 Answer July 
tekst: Emily Dickinson (1830-1886) 

Answer July – 
Where is the Bee – 
Where is the Blush – 
Where is the Hay? 

Ah, said July – 
Where is the Seed – 
Where is the Bud – 
Where is the May – 
Answer Thee – Me – 

Nay – said the May – 
Show me the Snow – 
Show me the Bells – 
Show me the Jay! 

Quibbled the Jay – 
Where be the Maize – 
Where be the Haze – 
Where be the Bur? 
Here – said the Year – 
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Karina Canellakis, dirigent
De in New York geboren Karina Canella-
kis is sinds 1 september 2019 de nieuwe 
chef-dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ze maakte in maart 2018 een 
uitzonderlijk debuut met het Radio 
Filharmonisch Orkest in Utrecht en 
Amsterdam, met werken van Britten, 
Sjostakovitsj en Beethoven. Na afloop 
van deze concerten klonk bij veel musici 
de roep om haar als chef-dirigent uit te 
nodigen. Karina Canellakis is de winnaar 
van de Sir Georg Solti Conducting Award 
2016. Ze maakte haar Europese dirigeer-
debuut in 2015 met het Chamber 
Orchestra of Europe in Graz, ter ver-
vanging van wijlen Nikolaus Harnoncourt 
en keerde in juni terug om Concentus 
Musicus Wien te dirigeren in vier symfo-
nieën van een Beethoven-cyclus. Ze 
haalde voor het eerst het nieuws in 2014 
toen ze op het laatste moment voor Jaap 
van Zweden inviel in Sjostakovitsj’ 
Achtste symfonie bij het Dallas Symphony 
Orchestra, waar ze twee seizoenen de 
functie van assistent-dirigent bekleedde. 
In seizoen 2017/18 maakte Karina haar 
debuut bij de BBC Proms in Londen 
met het BBC Symphony Orchestra en 
keerde ze terug naar Opernhaus Zürich 
om Die Zauberflöte van Mozart te 
dirigeren. Ze debuteerde onder andere bij 
het Orchestre de Paris, de Wiener  

Symphoniker, het Rundfunk-Sinfonie-
orchester Berlin, het Gürzenich- 
Orchester Köln, de Bamberger Sym-
phoniker, Orquesta Nacional de España, 
het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
het Hallé Orchestra en Seattle Sympho-
ny. Ze dirigeerde de wereld première van 
David Langs opera The Loser aan de 
Brooklyn Academy of Music (BAM), 
Peter Maxwell Davies’ opera The Hogboon 
met het Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg en een volledig geënsceneer-
de productie van Verdi’s Requiem in het 
Opernhaus Zürich. 

Karina Canellakis’ agenda van dit seizoen 
vermeldt optredens met onder meer het 
Philadelphia Orchestra, de symfonie-
orkesten van San Francisco, Atlanta en 
Minnesota, het London Symphony 
Orchestra, de Münchner Philharmoniker 
en het Orkest van de NDR Elbphilhar-
monie in Hamburg. Karina Canellakis 
studeerde af aan het Curtis Institute of 
Music in Philadelphia en de Juilliard 
School in New York.
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The Evening

The evening hangs beneath the 
moon,
A silver thread on darkened dune.
With closing eyes and resting head
I know that sleep is coming soon.
Upon my pillow, safe in bed,
A thousand pictures fill my head.
I cannot sleep, my mind’s a-flight;
And yet my limbs seem made of 
lead.
If there are noises in the night,
A frightening shadow, flickering 
light,
Then I surrender unto sleep,
Where clouds of dream give se-
cond sight,
What dreams may come, both 
dark and deep,
Of flying wings and soaring leap
As I surrender unto sleep,
As I surrender unto sleep.

Eric Whitacre: Sleep
tekst: Charles Anthony Silvestri (*1965)
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Radio Filharmonisch  
Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest, op-
gericht in 1945, is een onmisbare schakel 
in het Nederlandse muziekleven. Behalve 
het grote symfonische repertoire speelt 
het orkest, meer dan welk ander Neder-
lands symfonieorkest, muziek van dit 
moment. Het betreft vaak premières van 
werk dat in opdracht van de omroep-
series NTR ZaterdagMatinee en 
AVROTROS Vrijdagconcert wordt 
geschreven. Vernieuwende concertformats 
als Pieces of Tomorrow en Out of the 
Blue bereiken een opvallend jong publiek. 
Vrijwel alle concerten worden rechtstreeks 
uitgezonden op NPO Radio 4. Dat 
betekent vanzelf dat het Radio Filhar-
monisch Orkest optreedt voor een 
live-publiek dat vele tientallen malen  
groter is dan een concertzaal ooit zou 
kunnen herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september 2019 
geleid door de Amerikaanse chef-dirigent 
Karina Canellakis. Zij is daarmee de 
eerste vrouwelijke chef-dirigent van een 
Nederlands symfonieorkest. Canellakis 
heeft illustere voorgangers als Bernard 
Haitink (beschermheer), Jean Fournet, 
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), 
Jaap van Zweden (honorary chief con-
ductor) en Markus Stenz. In juni 2019 
dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als 
chef, maar hij blijft bij het orkest terug-
keren voor bijzondere projecten als Brett 
Deans opera Hamlet in juni 2020. Het 
Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als Pablo 

klassieke landschap. Voor mij wordt het 
koor gedefinieerd door de intensiteit van 
z’n klank – door z’n menselijkheid. Ik zie 
ernaar uit om samen te werken om nieuw 
repertoire te ontdekken en nieuwe manie-
ren te verkennen om ons met ons publiek 
te verbinden.” – Benjamin Goodson

Ben Martin Weijand, piano
Ben Martin Weijand is pianist en bege-
leider bij het Groot Omroepkoor. Hij 
voltooide zijn studie piano aan het 
Brabants Conservatorium in 1984, waar 
hij studeerde bij Theo Bles en Liana 
Serbescu. Hij volgde cursussen bij Rudolf 
Jansen en Vitaly Margulis. Ben Martin 
Weijand werkte van 1983 tot 1997 als 
begeleider aan de zangafdeling van het 
Brabants Conservatorium. Ook werkte 
hij met veel instrumentalisten en ensem-
bles. Sinds 1993 is hij werkzaam bij het 
Groot Omroepkoor. Daarnaast is hij 
regelmatig te gast bij het Nederlands 
Kamerkoor, Cappella Amsterdam, het 
Nationaal Jeugdkoor en het Brabantkoor. 
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Benjamin Goodson,  
koordirigent 
De 28-jarige Engelse dirigent Benjamin 
Goodson is sinds 1 september 2020 de 
nieuwe chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor. Hij zal minimaal drie jaar 
aan het koor verbonden zijn. Benjamin 
Goodson maakte begin juli 2018 een 
zeer succesvol debuut met het Groot 
Omroepkoor toen hij het koor voor-
bereidde op het Requiem van Mozart in 
het Concertgebouw. Na zijn terugkeer 
voor de opera A village Romeo and Juliet 
van Frederick Delius in de NTR Zaterdag-
Matinee in december 2018, klonk bij 
veel leden van het koor de wens om 
Benjamin hun nieuwe chef-dirigent te 
laten worden.
Benjamin Goodson, geboren in Hertford-
shire, VK, studeerde muziek aan het 
Hertford College in Oxford, waar hij de 
hoogste prijs van de universiteit ontving. 
Hij studeerde directie bij Sir Colin 
Davis, Paul Spicer, Peter Stark en Ulrich 
Windfuhr. Drie jaar na zijn afstuderen, 
werd Goodson benoemd tot artistiek 
leider van het Somerville College, en 
werd daarmee de jongste artistiek leider 
van de Universiteit van Oxford. Benjamin 
Goodson is chef-dirigent van Bath 
Camerata en vaste koordirigent bij het 
Dorset Opera Festival. Van 2015 tot 2018 
was Goodson koorleider en assistent- 
dirigent bij het Rundfunkchor Berlin, 
waar hij voormalig chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor Gijs Leenaars 
ondersteunde. Bij o.a. het NDR Chor 
Hamburg, het MDR Chor Leipzig en 

het koor van het London Symphony 
Orchestra studeerde Goodson koor-
werken in voor onder meer Sir Simon 
Rattle en de Berliner Philharmoniker, 
Christian Thielemann, Iván Fischer, 
Vladimir Jurowski en anderen. Recente-
lijk dirigeerde hij Rothko Chapel van 
Feldman in het Musikfest Berlin met 
Tabea Zimmermann en het Rundfunk-
chor Berlin. Goodson is betrokken bij 
allerlei initiatieven om nieuwe formats 
voor koorconcerten te verkennen. Hij 
heeft de Mattheus-Passie van Bach op-
gevoerd met Tom Guthrie, trad op als 
co-dirigent in het veelgeprezen Human 
Requiem van Rundfunkchor Berlin en 
assisteerde bij de ontwikkeling van Robert 
Wilsons baanbrekende enscenering van 
de motetten van Bach. Benjamin 
Goodson zal ca. twaalf weken per jaar bij 
het Groot Omroepkoor werkzaam zijn 
en zijn werkzaamheden verrichten naast 
eerste gastdirigent Peter Dijkstra en vaste 
gastdirigent Michael Gläser.
“Ik ben heel blij met mijn benoeming als 
chef-dirigent bij het Groot Omroepkoor. 
Vanaf ons eerste project samen voelde ik 
een oprechte verbinding met dit geweldige 
ensemble, een juweel in het Europese 
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Filharmonisch Orkest – de Concert-
gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concertzaal.

 WWW.GROOTOMROEPKOOR.NL

Wordt u ook vriend van het Groot 
Omroepkoor? Zie

 VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

en de Jacobikerk in Utrecht. In de 
omroepseries zingt het Groot Omroep-
koor dikwijls hedendaags werk. Niet 
zelden betreft het opdrachtwerken van 
Nederlandse componisten zoals  
Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, 
Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Rou-
kens, Vleggaar en Zuidam en premières 
van werk van hedendaagse buitenlandse 
componisten, onder wie Rehnqvist,  
MacMillan, Whitacre, Adams, Dean, 
Kancheli, Goebaidoelina en Glanert, 
maar ook al ‘klassieke’ twintigste-eeuwse 
componisten als Stravinsky, Boulez, 
Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti en 
Messiaen. Jaarlijks organiseren de leden 
van het Groot Omroepkoor het Groot 
Meezingconcert, waarbij samen met het 
Radio Filharmonisch Orkest en 1200 
amateurzangers het grote koorrepertoire 
gezongen wordt.
Op de palmares staan vele opera’s en 
koorwerken uit de negentiende, twintig-
ste en eenentwintigste eeuw. Uiteraard 
wordt daarbij samengewerkt met de beste 
orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk  
Concertgebouworkest bestaat een lange 
en zeer gewaardeerde samenwerking. De 
eerste officiële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth  
Montgomery. Na hem waren respectieve-
lijk Robin Gritton, Martin Wright, 
Simon Halsey, Celso Antunes en Gijs 
Leenaars chef-dirigent. Op 1 maart 2015 
trad Klaas Stok aan als koorleider; die 
functie zal hij tot het einde van dit 

seizoen bekleden. De Engelsman  
Benjamin Goodson, al meermalen te 
gast, leidt het Groot Omroepkoor vanaf 
september 2020 als chef-dirigent.  
Michael Gläser is vaste gastdirigent sinds 
september 2010, Peter Dijkstra is sinds 
september 2018 eerste gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – samen met het Radio 

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. De Amerikaan 
James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 
2011, tekende bij tot en met seizoen 
2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor het 
Nederlandse muziekleven, in 2017 de 
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 is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het AVROTROS Vrijdagconcert, de 
NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag-
ochtend Concert. Het brengt ook a 
cappella-concerten in het Amsterdamse 
Concertgebouw en in TivoliVredenburg 

BezettingB
Groot Omroepkoor

Sopranen
Annelie Brinkhof 
Elma van den Dool 
Titia van Heyst 
Anitra Jellema 
Tanja Obalski 
Yun Park 
Judith Petra 
Annette de Rozario 
Liesbeth 
Vanderhallen 
Dorien Verheijden 

Alten
Nicoline Bovens 
José Kamminga 
Chantal Nysingh 
Anjolet Rotteveel 
Lisinka de Vries 
Harda van 
Wageningen 
Roelien van 
Wageningen 
Franske van der 
Wiel 
Els Woldberg 

Tenoren
Emilio Aguilar 
Balbuena 
Alan Belk 
Dolf Drabbels 
Gerben Houba 
Aart Mateboer 
Albert van Ommen 
Benedict Quirke 
Matthew Smith 
Georgi Sztojanov 

Bassen
Erks Jan Dekker 
Peter Duyster 
Joep van Geffen 
Daniël Hermán 
Mostert 
Palle Fuhr 
Jørgensen 
Itamar Lapid 
Ludovic Provost 
Lars Terray 
Hans de Vries 
Nanco de Vries
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BezettingB
Radio Filharmonisch Orkest

Chef-dirigent
Karina Canellakis

Eerste viool
Joris van Rijn
Dimiter 
Tchernookov
Fred Gaasterland
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Theo Ploeger
Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van 
Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel

Alexander van den 
Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
Altviool
Francien 
Schatborn
Frank Brakkee
Huub Beckers
Igor Bobylev
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den 
Herder
Annemarie 
Konijnenburg
Robert Meulendijk
Ewa Wagner
Cello
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Winnyfred 
Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uitten-
bogaard

Contrabas
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Edward Mebius
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Fluit
Barbara Deleu
Ellen Alberts
Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters
Gerard van Andel
Klarinet
Frank van den 
Brink
Sergio Hamerslag
Fagot
Jos Lammerse
Birgit Strahl
Desirée van Vliet
Hoorn
Annelies van 
Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

Trompet
Hessel Buma
Raymond Rook
Hans Verheij
Trombone
Herman Nass
Victor Belmonte 
Albert
Rommert Groenhof
Tuba
Bernard Beniers
Pauken
Paul Jussen
Slagwerk
Hans Zonderop
Esther Doornink
Harp
Ellen Versney
Piano
Stephan Kiefer



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



28

Programmering
Astrid in ’t Veld
Productie
Manon Tuynman 
Marketing & Communicatie
Marco van Es, Ingeborg Kanij, 
Vera Vos, Mary Fan Zand-
kamp

Administratie & financiën
Stichting Omroep Muziek
Presentatie AVROTROS 
NPO Radio 4
Hans van den Boom
Eindredacteur AVROTROS 
NPO Radio4
Anja van Keulen 

Directeur Stichting Omroep 
Muziek a.i.
Maurits Haenen
Programmatoelichting
Paul Janssen
Vormgeving
Dorine Verharen
Redactie
Clemens Romijn

colofon

volgende
concerten

vrijdag 18 september 2020
TivoliVredenburg, Utrecht

Mahler in  
kleine bezetting
LUDWIG
Katharine Dain sopraan

Berg/de Leeuw
Sieben frühe Lieder
Schubert 
Nacht und Träume
Mahler/Stein 
Symfonie nr. 4

vrijdag 25 september 2020
TivoliVredenburg, Utrecht

Noa Wildschut 
speelt Saint-Saëns
Radio Filharmonisch Orkest
James Gaffigan dirigent
Noa Wildschut viool
 
Saint-Saëns
Vioolconcert nr. 3
Fauré 
Suite Pelléas et Mélisande
Saint-Saëns 
Bacchanale uit Samson et Dalila


