vrijdag 14 mei 2021, 20.15 (live)
TivoliVredenburg, Utrecht

‘NET ALS TOEN’
LIEDJES UIT HET SONGFESTIVAL
VAN TOEN EN NU

Het Ballet Orkest
Ivan Meylemans dirigent
Solisten:
Silencio Pinas
Suzanne Heijdra
Lisse Knaapen
Noah Blindenburg
Charlotte Dommershausen
Marco Hoving

1. Orkest - Te Deum - Prelude van
Marc-Antoine Charpentier
2. Lisse Knaapen - Net als toen (1957, NL,
Winnaar), Corry Brokken
Componist: Guus Janssen, tekst: Willy
van Hemert
3. Ensemble van alle solisten Ding a dong, Teach-In (1975, NL,
Winnaar)
Componist: Dick Bakker, tekst: Will
Luikinga/ Eddy Ouwens

Combo: Paul Maassen toetsen
Jurgen Burdorf gitaar
Richard Veltman drums
Johannes Adema bas
Anouk Beugels regie
Pim Veulings choreografie
Fleur van der Spruit visuals
Marco Hoving repetitor
Arrangeurs: Bob Zimmerman
Job Greuter Marco Hoving
Jan Pieter Koch programmering
Leonard Evers presentatie

4. Charlotte Dommershausen (met
basgitaar) - Non ho l’età, Gigliola
Cinquetti (1964, Italië, Winnaar)
Componist: Mario Panzeri, tekst: Nicola
Salerno
5. De 4 zangeressen van het ensemble
met strijkers - Birds, Anouk (2013,
NL, Finale)
Componist: Tove Johannson, Martin
Gjerstad, Anouk Teeuwe
vervolg p.3
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6. Ensemble van solisten - Power to all
our friends, Cliff Richard (1973, 3e plaats
VK. en Waterloo, Abba (1974, Zweden,
Winnaar)
componist: Guy Fletcher, tekst: Doug Flett
Waterloo: componisten en tekst: Benny
Andersson, Björn Ulvaeus
7. Lisse Knaapen – Molitva, Marija
Serifovic (2007, Servië, Winnaar)
Componist: Vladimir Graic, tekst: Sasa
Milosevic Mare
8. Ensemble van alle zangers a capella Arcade, Duncan Laurence (2019 NL,
Winnaar)
Componist: Wouter Hardy, Duncan
Laurence, tekst: Will Knox
9. Suzanne Heijdra - Boom bang a bang,
Lulu (1969 VK, Winnaar)
Componist: Alan Moorehouse, tekst: Peter
Warne

13. Silencio Pinas - Rise like a phoenix,
Conchita Wurst (2014, Oostenrijk,
Winnaar)
Componist: Ali Zuckowski
Tekst: Joe Putalka, Julian Maas, Charlie
Mason
14. Ensemble van alle solisten De Troubadour, Lenny Kuhr (1969, NL,
Mede-Winnaar)
Componist: Lenny Kuhr, tekst: David
Hartsema

Dit concert wordt vanuit TivoliVredenburg
in Utrecht vanaf 20.00 uur rechtstreeks
uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te
volgen via de webcast op
www.nporadio4.nl en op Facebook via
o.a. de pagina van het AVROTROS
Vrijdagconcert.

10. Noah Blindenburg - Hemel en aarde,
Edsilia Rombley (1998, 4e plaats, NL)
Tekst en muziek: Jochem Fluitsma en Eric
van Tijn
11. Orkest- Pièce brève sur le nom
d’Albert Roussel, Francis Poulenc (1929)
12. Suzanne Heijdra- Poupée de Cire,
France Gall (1965, Luxemburg, Winnaar)
Tekst en muziek: Serge Gainsbourg
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‘NET ALS TOEN’
LIEDJES UIT HET SONGFESTIVAL
VAN TOEN EN NU

Na de winst van Duncan Laurence
in het Eurovisie Songfestival van
2019, barst vanaf 18 mei eindelijk
het uitgestelde Songfestivalspektakel los in Nederland. En ook
het AVROTROS Vrijdagconcert
sluit daarbij aan.
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Vanavond vindt een speciale Songfestival
uitzending plaats, live vanuit de Grote Zaal van
TivoliVredenburg. Het Balletorkest o.l.v. Ivan
Meylemans, een combo en een sextet van jonge
zangers brengen liedjes uit het Songfestival van
toen en nu. Van ‘Net als toen’ uit 1957 tot
‘Arcade’ uit 2019 en heel veel Nederlandse en
buitenlandse winnaars en aanstekelijke meezingers passeren de revue. Luistert u mee?

HET EUROVISIE SONGFESTIVAL

EN DE ORKESTEN
Het Vrijdagconcert van vanavond is
gewijd aan de roemrijke geschiedenis van het Eurovisiefestival dat
komende week losbarst in Ahoy.
Vanaf het eerste moment dat de Europese Radio
Unie, de EBU, in 1956 het festival organiseerde
waren er orkesten bij het Songfestival betrokken.
Er werd voor iedere editie een Eurovisie-orkest
samengesteld en per land werd dat geleid door
een aparte dirigent. Bekende Nederlandse
dirigenten waren Dolf van der Linden en Dick
Bakker, die indertijd ook de componist en
arrangeur was van Ding a dong, de winnaar in
1975, uitgevoerd door Teach Inn.
Het orkest zat voor het podium in een orkestbak
en later ook op het podium. Prachtig zijn de
beelden van Cliff Richard die Power to all our
Friends zingt terwijl achter hem het orkest in een
aantal etages boven elkaar hem begeleid. Het
ritueel ging als volgt: na een kort introductiefilmpje van het betreffende land, kwam de
dirigent onder applaus op, zette een koptelefoon
om de mix goed te kunnen horen en sloeg af.
De dirigent van Waterloo, Sven Olof Walldoff,
maakte er in 1974 een show van, door met een
Napoleonsteek de bok te betreden.
Maar helaas, de klad kwam er in. De zangers en
zangeressen gebruikten steeds minder de sound
van een orkest in hun arrangementen en dat
gold voor meer lichte muziek in de jaren ’80 en

’90. Misschien kwam het door mensen als
Georgio Moroder die de strijkersbegeleiding
van Donna Summers I feel Love verving door
zacht zoemende synthesizers.
In 1998 was het zover: het liedje Hemel en

Soms herrees het orkest
als een Phoenix uit haar
as, weliswaar niet live
maar toch.
Aarde gezongen door Edsilia Rombley werd
nog swingend en funky begeleid door het
Eurovisie orkest, ergens verstopt in het decor
onder leiding van Dick Bakker, maar daarna
hield het op. De muziek werd na 1998 door een
kleine groep musici gespeeld of klonk op een
geluidsdrager.
De act werd steeds belangrijker en uiteindelijk
beperkte het live element zich tot de zanger of
zangeres. Zelfs de backin’ vocals mochten van
te voren worden opgenomen, aldus werd door
de EBU besloten. Zo werd alles veel beheersbaarder, maar ook minder risicovol en uitdagend.
Soms herrees het orkest als een Phoenix uit
haar as, weliswaar niet live maar toch.
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MEER
KLASSIEK
BIJ
AVROTROS
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.
Klassieke podcasts
Lekker luisteren naar verhalen over
klassieke muziek? Kies dan een podcast uit de grote collectie klassieke
podcasts van AVROTROS.
Bijvoorbeeld ‘Gustav Mahler…
Aangenaam!’ waarin AVROTROS
presentator 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.
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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

De Oostenrijkse Conchita Wurst won in 2014
met de powerballad Rise like a Phoenix, dat
begeleid werd door weelderige orkestklanken à
la James Bond.
Deze vrijdagavond worden de jonge aan
stormende zangers begeleid door een geweldig
Eurovisie-live orkest: het Nederlands Ballet
orkest, dat meestal in de orkestbak ballet
voorstellingen van het Nationale Ballet en het
Nederlands Dans Theater begeleid, wilde graag
aan dit concert zijn medewerking te verlenen.

Want in verband met corona vielen een aantal
balletvoorstellingen uit. Wat een zege, want zo
herleven de tijden van weleer met een fantastisch
orkest onder leiding van dirigent Ivan Meylemans.
De arrangementen zijn van Bob Zimmerman,
Job Greuter en Marco Hoving. De strakke regie
is in handen van Anouk Beugels.
Jan Pieter Koch

Nieuw seizoen

Vrijdagconcert

Op zaterdag 1 mei is de kaartverkoop
voor het nieuwe seizoen van het
AVROTROS Vrijdagconcert gestart. Kijk op
tivolivredenburg.nl/avrotrosvijdagconcert
en maak uw keuze.
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UITVOERENDEN
Ivan Meylemans, dirigent
• Ivan Meylemans studeerde trombone, slagwerk
en piano aan het Lemmensinstituut te Leuven
en vervolgens aan het Koninklijk Conservatorium
te Gent
• hij debuteerde als trombonist in 1987, won
verschillende nationale en internationale prijzen
en trad op met beroemde orkesten in binnen- en
buitenland
• in 1992 werd hij trombonist bij het Vlaams Radio Ivan Meylemans
Orkest en van 1994 tot 2007 was hij trombonist
in het Koninklijk Concertgebouworkest te Amsterdam
• in 1996 begon hij zijn directiestudie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij onder
anderen Ed Spanjaard en Jac van Steen
• in 2000 studeerde hij summa cum laude af en sindsdien is hij een veelgevraagd (gast-)dirigent in
binnen- en buitenland
• van 2004 tot 2007 was hij assistent-dirigent van Mariss Jansons bij het Koninklijk Concertgebouworkest te Amsterdam
• daarnaast leidt hij het Nederlands Studentenorkest en heeft hij als gastdirigent gewerkt met veel van
de grote orkesten in Europa
• als operadirigent maakte hij zijn debuut bij Opera Zuid met Manon van Massenet
• in april 2013 leidde hij het Koninklijk Concertgebouw bij het concert met DJ Armin van Buuren
ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander
• Ivan Meylemans is momenteel chef-dirigent van het Zeeuws Orkest in Middelburg en Professor
Orkestdirectie en dirigent van het Symfonie Orkest van LUCA School of Arts in Leuven

Het Ballet Orkest
• Het Balletorkest verbindt muziek en dans tot een betoverende ervaring: van
klassiek ballet tot moderne dans, van muziekeducatie tot talentontwikkeling
• sinds de oprichting in 1965 is het orkest de begeleidingspartner van Het
Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater
• Het Balletorkest, met Matthew Rowe als chef-dirigent, bestaat uit een vaste kern van 45 musici,
waar nodig ondersteund door hooggekwalificeerde gastspelers
• dit geeft het orkest een uniek karakter: ongekend flexibel, dynamisch en van hoge kwaliteit. Het
Balletorkest is een orkest met een missie: ultieme synergie bereiken tussen dans en muziek
www.hetballetorkest.nl
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Anouk Beugels, regie
• oorspronkelijk opgeleid als actrice aan de Toneelacademie
Maastricht heeft Anouk Beugels na enige jaren acteerwerk de
overstap gemaakt naar het (muziektheater)onderwijs
• na werken als kerndocent bij Jeugdtheater Hofplein is ze sinds
2012 hoofd afdeling Muziektheater van Codarts
• daar regisseerde ze onder meer ‘Antigone’ in het Maaspodium
Rotterdam, ‘Spring Awakening’ in het M-Lab Amsterdam en
‘Show and Tell’ in het Nieuw Luxor Rotterdam en Theater de
Meervaart
• sinds oktober 2019 is Anouk Beugels werkzaam als vrijgevestigd
regisseur en artistiek adviseur
• ze verzorgde regies voor Stichting Over de Noord (in samenAnouk Beugels
werking met Ruut Weissman), voor het Fringe Festival
Amsterdam met muziektheatercollectief De SATURNERS
en regisseerde de Tiger Awards Ceremony 2020 van het IFFR
• daarnaast is ze als eindregisseur betrokken bij projecten van o.a. TapasTheater, Werkplaats
Walhalla, Kunstklank, Theater RAST en heeft ze haar eigen stichting ‘NANOEK’ opgericht

Silencio Pinas
• Silencio Pinas studeerde aan de opleiding Muziektheater van het ArtEZ Conservatorium in Arnhem
waar hij in 2014 afstudeerde
• samen met musicalactrices Hanneke Engels en Miriam Venema speelde hij het allround musicalprogramma The Musical Night
• van 2017 tot 2019 was hij understudy Mufasa en swing in Disney’s The Lion King (Stage Entertainment Nederland)
• daarvoor speelde hij bij Theater M-Lab (Dogfight en M-Lab in Concert), Scratch this Musical
(Marius in Les Misérables, Andrew Lloyd Webber Scratch), Theater de Plaats (Onder het Melkwoud
en Matteüs Junior 17/18/19/20)
• hij zong als solist bij o.a. tijdens het
Kruikenconcert 2017/2018 en als
backingvocal bij Helmut Lotti
(Comback Tour & Soul Classics in
Symphony)
• Silencio Pinas is als zanger verbonden aan a capella theatergroep
The Jukebox Boys, waarmee hij
door het hele land optreed (o.a.
Silencio Pinas
Toppers in Concert en Q-Music).
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Suzanne Heijdra
• Suzanne Isabel Heijdra (1995) is actrice, zangeres en zet
binnenkort haar eerste stap als theatermaker
• ze studeerde in 2018 af aan Codarts Muziektheater te
Rotterdam, waar ze het mix-profiel deed
• zowel musical als modern muziektheater heeft haar interesse
• in seizoen ’19/’20 begon ze haar professionele carrière
met Soof de Musical, geproduceerd door Cook a Dream
• sindsdien heeft ze lesgegeven, gespeeld en onder andere
regie-assistenties gedaan bij Stichting Nanoek
• in februari 2021 ging haar eerste eigen werk Tot morgen
en daarna in première

Lisse Knaapen
• Lisse begon haar loopbaan op de Kathedrale Koorschool
in Utrecht
• na de opleiding Havo voor Muziek en Dans in Rotterdam
studeerde ze in 2015 af aan het conservatorium van Codarts,
in de richting Muziektheater
• Ze was te zien als Wendla Bergmann in de musical Spring
Awakening in het M-Lab en speelde de hoofdrol in de
musical Sky
• daarna volgde de theatertour ‘Intouchables’ van Productiebedrijf Senf, waar zij de dochter van Philippe vertolkte, de
hoofdrol in Emma wil leven en de rol van Ada in Soldaat van
Oranje – de Musical
• tevens is Lisse zangeres en actrice bij het tv-programma
Klokhuis.
• naast haar uitvoerende werk als zangeres en actrice heeft
Lisse ook haar grote passie voor lesgeven, coachen en
regisseren ontwikkeld. Zo gaf ze les, coachte of assisteerde
ze in regie bij o.a. Hofplein Rotterdam, Codarts Muziek
theater, Musicalcamp en overige losstaande
projecten

Suzanne Heijdra

Lisse Knaapen © Govert de Roos

Noah Blindenburg
• Noah Blindenburg (actrice, zangeres en
theatermaakster) is op het moment te zien in
de muziek-theatervoorstelling Celia van
Urban Myth.
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Noah Blindenburg

• afgelopen jaar was ze te zien in de psychologische triller-serie Ik weet wie je bent in de rol
van Monica en in de voorstelling Abels Eiland gebracht door OT Rotterdam
• ze is mede-oprichtster en uitvoerend theatermaakster van TG Proest die nu te zien is met de nieuwe
voorstelling Gewoon ik
• daarnaast speelt ze in de voorstelling Kleurles van Acteursgroep Wunderbaum & Live Your Story.
• in 2009 behaalde Noah haar diploma aan De Frank Sanders Akademie
• in 2013 speelde ze op Curaçao een ‘one woman show’, en regisseerde ze de kindervoorstellingen
Peter Pan, De Gelaarsde Kat (Drazans) en de voorstelling ‘ARTE’ (Theatro Luna Blou)
• zij behaalde haar diploma Master Muziektheater aan ArtEZ Conservatorium behaald
• sinds 2015 is Noah regelmatig te zien in de voorstellingen van OT Rotterdam
• in 2018 stond Noah met haar voorstelling Zing Lea, Zing onder regie van Hans van den Boom
in het theater, was ze met haar voorstelling Vogelvrij te zien tijdens het Microfestival en speelde
ze in verschillende tv-producties waaronder k weet wie je bent en in een TVC van Post-nl.
• Noah treedt op als zangeres met haar band Noah & Friends.

Charlotte Dommershausen
• Charlotte Dommershausen (1994) is performer, componist en
producer
• ze studeerde in 2018 af aan Codarts Muziektheater en is
sindsdien werkzaam in het theater
• daarnaast volgt zij momenteel de opleiding muziekproductie en
audiotechniek aan Sound Education Nederland
• het afgelopen jaar was zij te zien in Now, not Now and Now
(Pim Veulings en Paul Boereboom), Missa Homosacer (Timo
Tembuyser en Muziektheater Transparant)

Marco Hoving

Charlotte Dommershausen

• Marco Hoving is zanger, acteur en zangdocent
• in 2015 rondde hij zijn studie Muziektheater in de richting
Musical af
• hij gaf meerdere jaren stemtraining, ensemblezang en muziek
theoretische vorming aan de Vooropleiding en Vakopleiding
van Codarts Muziektheater
• daarnaast dirigeert hij een amateurkoor en heeft hij verschillende
lessen en workshops op vocaal en muzikaal gebied gegeven bij
instellingen als Telekids Musicalschool en Jeugdtheaterschool
Hofplein
Marco Hoving
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 21 mei 2021 20.15 uur (live)
TivoliVredenburg Utrecht

Noord Nederlands Orkest
speelt Brahms en
Schumann

Noord Nederlands Orkest
Nodoka Okisawa dirigent
Stephen Waarts viool
Alexey Stadler cello
Brahms Concert voor viool cello en
orkest
Schumann Derde Symfonie ‘Rheinische’

vrijdag 28 mei 2021 20.15 uur (webcast-live)
Hertz TivoliVredenburg

Noa & Friends
Noa Wildschut viool
Charlotte Spruit viool
Take Konoe altviool
Dana Zemtsov altviool
Alex Warenberg cello
Anton Spronk cello
Jan Pieter Koch regie
JacobTV Hexagram of the Heavens voor
strijksextet (wereldpremière, opdrachtwerk
AVROTROS Vrijdagconcert)
Dvořák Terzetto
Tsjaikovski Souvenir de Florence

DÉ KLASSIEKE START
VAN JE WEEKEND
www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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AVROTROSvrijdagconcert
@vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert

