
Radio Filharmonisch Orkest
Sander Teepen dirigent

Nationaal Kinderkoor, Jongenskoor, Vrouwen Jeugdkoor 
instudering: Wilma ten Wolde en Irene Verburg
solisten: Tibbe Alkemade, jongensalt en Anton Spronk, cello 

1. Ludwig van Beethoven  Symfonie nr. 5 in c opus 67: deel 1
2. Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater: 1e deel  met leden Nationaal Kinderkoor
 en Nationaal Jongenskoor
3. Camille Saint-Saëns Danse macabre opus 40
4. Johannes Brahms  Hongaarse dans nr. 1
5. Antonín Dvořák Waldesruhe m.m.v. Anton Spronk, cello
6. Joey Roukens Chase

pauze

7. Johan Wagenaar Ouverture De getemde feeks
8. Johann Sebastian Bach Komm, süsser Tod BWV 478 m.m.v. Tibbe Alkemade, 
 jongensalt 
9. Arvo Pärt – ‘Kuus-kuus, kallike’ met leden Nationaal Vrouwen Jeugdkoor
10.  Antonio Vivaldi Gloria RV 589: Laudamus te met leden Nationaal Vrouwen 
 Jeugdkoor
11. Edvard Grieg Peer Gynt suite nr. 1 opus 46: Aases Tod
12. Antonín Dvořák Symfonie nr.  9 opus 95 in e ‘Uit de nieuwe wereld’: deel 4

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te volgen via de 
webcast op Youtube en  www.nporadio4.nl. Presentatie: Leonard Evers

PAS op kader is ver-
plaatst tov de juiste 
oisitie voor 11 juni

KLASSIEKE TOP 
400 CONCERT 

vrijdag 15 oktober 2021, 20.15 uur  
TivoliVredenburg, Utrecht

http://www.nporadio4.nl


formules aan te spreken, bij de hand. Johann 
Sebastian Bach was een grootmeester in het op 
geheel eigen wijze toepassen van deze affecten-
leer. Niet voor niets staat zijn Matthäus-Passion 
doorgaans fier op de eerste plaats. Hier horen we 
Komm, süsser Tod, BWV 478, een van de meest 
geliefde geestelijke liederen van Bach op een 
tekst van een onbekende dichter. Het lied met 
vijf coupletten werd in 1736 opgenomen in het 
Gesang-Buch van Georg Christian Schemellis en 
bezingt het  verlangen naar de dood en de 
hereniging met Jezus. 
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Van harte welkom bij de opmaat van de Klassieke 
Top 400! Deze avond is de aftrap naar een week 
waarin de keuze van de luisteraar centraal staat op 
NPO Radio 4. 

Komende week, van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober, kan 
iedereen zich laten verrassen, meezingen of gewoon genieten van de 
allermooiste klassieke muziek aller tijden.  
We maken er vanavond alvast een feest van: een feest van herkenning, 
van ontdekking en vooral van ontmoeting. Want o wat is het fijn dat 
iedereen er weer bij mag zijn!

Ik ben blij dit concert te kunnen realiseren samen met AVROTROS. 
Ook namens alle medewerkers van NPO Radio 4 (KRO-NCRV, 
NTR, EO, VPRO, Omroep MAX en het team van NPO Radio 4) 
wens ik iedereen hier aanwezig en thuis via NPO Radio 4 veel plezier 
vanavond!

Hartelijke groet, 
Simone Meijer

De Klassieke Top 400 mag inmid-
dels gerust de Radio 4-equivalent 
van de Top 2000 genoemd worden 
die in de laatste week van het jaar 
Radio 2 beheerst. Toch is er een 
verschil: waar de Top 2000 enigs-
zins de tijdgeest reflecteert en on-
danks het min of meer gelijk blijven 
van de top 10 een groot verloop aan 
songs kent, is de Klassieke Top 400 
redelijk constant. 

Logisch. Het duurt nu eenmaal even voordat 
recenter geschreven werken tot het collectieve 
geheugen zijn doorgedrongen, als ze dat al doen. 
Een voorwaarde om door te dringen tot de 
league van het IJzeren Repertoire is toch een 
zekere welluidendheid, vandaar dat het vooral 
componisten als Einaudi, Pärt en diverse 
filmscores zijn die doordringen tot deze klassieke 
hitlijst. De grootste gemene deler van de muziek 
in de Top 400 is immers de emotionele lading en 
de min of meer tonale basis, met andere woor-
den: muziek die direct aanspreekt. Gelukkig kan 
dat muziek van alle tijden zijn. 

Bach
Dat in deze lijst veel vocale barokmuziek 
voorkomt, heeft alles met die emotionele 
geladenheid te maken. De barokke componist 
had immers zijn affectenleer, de leer van de 
menselijke emoties en hoe deze met muzikale 
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WELKOM!

Simone Meijer © Michel Schnater Johann Sebastian Bach
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klein wiegeliedje zoals Kuus Kuus Kallike (Slaap, 
kindje, slaap), Pärt zorgt met zijn innemende 
tintinnabulistijl voor de meditatieve concentratie 
en warme emotie die een werk verheffen tot 
muziek die iedereen wil horen. Het bescheiden 
liedje dat in 2002 begon als een stukje voor Jordi 
Savall op piano en de zangstemmen van zijn 
vrouw en zijn dochter, kent inmiddels verschil-
lende bewerkingen en is een geliefd werk bij vele 
(amateur)koren.

Beroemd instrumentaal
In de instrumentale werken die sinds de klassie-
ke periode van Haydn, Mozart en Beethoven 
steeds meer de overhand kregen is het vooral de 
herkenning van een krachtig melodisch state-
ment die de beroemdste werken uit deze periode 
en de romantiek ons collectief geheugen hebben 
doen binnendringen. Vaak zijn, zoals bij het 
eerste deel van de Vijfde symfonie van Ludwig 
van Beethoven die in december 1808 in Wenen 
in première ging, slechts een paar noten genoeg 
om op te veren en het kippenvel op de armen te 
krijgen. 
Ook de muziek die Edvard Grieg schreef bij het 
toneelstuk Peer Gynt en die in twee suites de 
wereld heeft veroverd en de Negende symfonie 
van Antonín Dvořák behoren tot die categorie. 
Zo brengt Ases dood, het tweede deel uit de Peer 
Gynt Suite nr. 1 opus 46, ons direct naar noorde-
lijke sferen om ons mee te laten voelen met de 
hoofdpersoon wiens moeder Ase in zijn armen 
sterft. En van de symfonie die Dvořák tijdens 
zijn verblijf in de Verenigde Staten schreef heeft 
niet alleen het Largo eeuwigheidswaarde. Hoor 
die quasi-triomfantelijke kopermelodie van het 
laatste deel en voel de heimwee naar het Bo-
heemse land nu vertaald naar een geagiteerd 
discours waarin de Tsjechische volksmuziek 
rondzingt.
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Die liefde voor het Boheemse land tekent ook 
Dvořáks Waldesruhe, oorspronkelijk geschreven 
voor piano vierhandig, maar vooral beroemd 
geworden in de door de componist vervaardigde 
versie voor cello en orkest.

Opzwepende dansen
Hoewel het lijkt dat ook Johannes Brahms in 
zijn meeslepende Hongaarse dans nr. 1 het 
landschap en de volksmuziek van de zigeuners 
bezingt, is het geen volksmuziek en ook geen 
originele melodie van Brahms. Hij leerde het 
thema kennen via de violist Eduard Reményi en 
bewerkte het voor piano vierhandig. Zo volgden 
er nog twintig Hongaarse dansen. Vooral de 
bewerkingen voor orkest werden een groot 
succes. Brahms arrangeerde zelf alleen deze 
eerste, de derde en de tiende Hongaarse dans.
Dat de Danse macabre van de Fransman Camille 
Saint-Saëns ook direct warme gevoelens oproept 
heeft ongetwijfeld vooral met nostalgie te 
maken. Want wie is er niet even terug is het 
magische Spookslot van de Efteling bij het 
horen van de eerste noten van dit demonische 
werk dat Saint-Saëns in 1874 schreef als een 
klinkend equivalent van het gelijknamige 
gedicht van Henri Cazalis.

Nederlandse noten
Hoewel het fijn is dat Canto ostinato van Simeon 
ten Holt doorgaans in de top tien van de 
Klassiek Top 400 staat, mag de Nederlandse 
muziek best een grotere rol gaan spelen dan nu 
het geval is. Kandidaten voor een plek in deze 
klassieke lijst zijn zeker Johan Wagenaar met de 
Ouverture De Getemde Feeks, een meeslepend 
werk dat hij in 1909 schreef als muzikale 
inleiding op het gelijknamige toneelstuk van 
Shakespeare. En dan is er nog Joey Roukens die 
met het even korte als krachtige Chase in 2013 
alle even spannende als kolderieke auto-achter-
volgingen in films uit de jaren zeventig samen-
vatte. Opzwepende noten die direct raken en 
zich nestelen in het geheugen.

Paul Janssen

Opzwepende noten  
die direct raken en zich 
nestelen in het geheu-
gen

Igor Stravinsky

‘het meest  volmaakte 
duet dat ooit uit de pen 
van een componist is 
gevloeid.’
    – Rousseau over het 
 Stabat Mater van Pergolesi

Religieus barok
Dat de meest aangrijpende muziek uit de 
barokke periode vaak religieus van aard is, blijkt 
uit de twee meesterwerken van Antonio Vivaldi 
en zijn landgenoot Giovanni Battista Pergolesi. 
Vivaldi zette drie keer het complete Gloria, het 
tweede van de vijf delen van de katholieke mis, 
op muziek. Het Gloria in D RV 589 zag in 1715 
het licht en groeide uit tot de meest populaire 
zetting. Dat komt niet in de laatste plaats door 
het vierde deel Laudamus te. Dit duet heeft alles 
wat dit Gloria zo meeslepend maakt.

Het werk kent een gelijke in het Stabat Mater 
dat Pergolesi in 1736 componeerde voor de San 
Luigikerk in Napels om het als ‘ouderwets’ 
beschouwde Stabat Mater van Alessandro 
Scarlatti te vervangen. Mede dankzij het direct 
pakkende eerste deel werd het een van de meest 
gespeelde Stabat Maters in Europa. De achttiende- 
eeuwse Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau 
schroomde niet om dit begin ‘het meest vol-
maakte duet dat ooit uit de pen van een compo-
nist is gevloeid’ te noemen. 

Slaapliedje
Dat ook hedendaagse componisten met een werk 
voor de stem kunnen ontroeren, heeft de Estse 
componist Arvo Pärt al veelvuldig bewezen. Of 
het nu gaat om grootse religieuze werken of een 

Camille Saint-Saëns  Joey Roukens



Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 
Komm, führe mich in Friede, 
weil ich der Welt bin müde, 
ach komm, ich wart auf dich, 
komm bald und führe mich, 
drück mir die Augen zu. 
Komm, selge Ruh!

Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh! 
Ich will nun Jesum sehen 
und bei den Engeln stehen. 
Es ist nunmehr vollbracht, 
drum, Welt, zu guter Nacht, 
mein Augen sind schon zu. 
Komm, selge Ruh!

Kuus-kuus, kallike 

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

De diepbedroefde Moeder
Stond wenend bij het kruis
Terwijl haar Zoon daar hing. 

Kom, zoete dood, kom, gezegende rust! 
Kom, leid me in vrede, 
want ik ben moe van de wereld, 
kom, ik wacht op u, 
kom snel en leid me, 
sluit mijn ogen. 
Kom, gezegende rust!

Kom, zoete dood, kom, gezegende rust! 
Ik zal nu Jezus zien 
en bij de engelen staan. 
Het is nu klaar, 
daarom, wereld, tot goede nacht, 
mijn ogen zijn al dicht. 
Kom, gezegende rust!

Slaap kindje, slaap

Wij loven u, wij prijzen u,
wij aanbidden u, wij roemen u.

Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater: 1e deel

Johann Sebastian Bach - Komm, süsser Tod, BWV 478

Arvo Pärt – ‘Kuus-kuus, kallike’

Antonio Vivaldi - Gloria RV 589: Laudamus te
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GEZONGEN
TEKSTEN

Sander Teepen, dirigent 
• Sander Teepen (1981) is vanaf seizoen 2018-2019 

assistent-dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest en werkt tien weken per seizoen bij het 
orkest

• hij studeerde hobo aan het Fontys Conserva-
torium bij Herman Vincken en remplaceerde als 
hoboïst bij onder meer het Residentie Orkest, 
philharmonie zuidnederland, Het Gelders Orkest, 
Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie-
orkest, en is verbonden aan het Anemos Arts 
Ensemble, bestaande uit musici van Philharmonie 
Zuidnederland

• hij volgde directielessen bij o.a. Jan Stulen, Otto 
Tausk en Jac van Steen en directie-masterclasses 
bij Jorma Panula, Paavo Järvi, Neeme Järvi en 
Leonid Grin

• in 2012 won hij de dirigentenwedstrijd bij het MAV Symfonisch Orkest in Budapest, in 2013 de 
juryprijs bij de Blue Danube Opera dirigentenwedstrijd, in 2014 de ‘George Enescu Philharmonic 
Orchestra Prize’ bij de Jeunesses Musicales Boekarest dirigentenwedstrijd en in 2015 werd hij 
tweede bij de Blue Danube Opera dirigentenwedstrijd

• hij dirigeerde bij operahuizen in Ostrava en Stara Zagora en was gastdirigent bij het Moldova 
 Philharmonic Orchestra in Iași en het Banatul Philharmonic Orchestra in Timișoara
• in 2017 debuteerde hij bij het Residentie Orkest, het Metropole Orkest, Het Gelders Orkest en het 

Noord Nederlands Orkest en in 2018 bij philharmonie zuidnederland en de Nederlandse Reisopera 
(Der fliegende Holländer)

Wilma ten Wolde, dirigent Nationale Koren
• Wilma ten Wolde is directeur van Vocaal Talent Nederland en een internationaal  vooraanstaand 
 deskundige op het gebied van de training van jonge zangers
• zij geeft masterclasses in binnen- en buitenland en is jurylid bij diverse internationale festivals
• eerder was zij docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag op de vakgebieden solfège 
 en ensemblezang
• Wilma ten Wolde bereidde meer dan 70 koorproducties voor met de Nationale Koren voor

UITVOERENDEN

Sander Teepen © Jostijn Ligtvoet
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dirigenten als Sir Simon Rattle, Mstislav Rostropo-
vitsj, Bernhard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, 
Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Jaap 
van Zweden, Ed Spanjaard en Iván Fischer.

Irene Verburg, koordirigent 
en vocal coach Nationale 
Koren
• Irene Verburg heeft haar naam gevestigd als 
 specialist voor jonge zangstemmen
• als vaste zangcoach bij de Nationale Koren heeft 
 ze veel concerten vocaal voorbereid
• zij werkt met het koor en individuele zangers aan 

flexibiliteit en onderscheidende kwaliteit van de 
koorklank, passend bij het concertrepertoire en 
bij de wens van de betreffende maestro o.m. 
Vladimir Jurovsky, Yannick Nézet-Séguin en Sir 
John Eliot Gardiner

• Irene Verburg is dirigent van het Nationaal 
Jongenskoor & Solistenklas; daarnaast treedt zij 
op als soliste in oratoria, liedconcerten en opera

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest is opgericht in 
 1945 en is een onmisbare schakel in het 
 Nederlandse muziekleven
• het speelt naast het grote symfonische repertoire 
 meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in 
 omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert en NTR ZaterdagMatinee
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, met gemiddeld dertigduizend 
 luisteraars 
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, de eerste 
 vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
  www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
  www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo

Wilma ten Wolde

Irene Verburg
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Nationale Koren
• Vocaal Talent Nederland (VTN) - de Stichting die de verschillende Nationale Koren onder haar 

hoede heeft – heeft als missie het scouten en tot bloei brengen van jong vocaal talent van 6 t/m 29 
jaar middels wekelijkse lessen in regionale lesplaatsen, landelijke repetitiedagen en het aanbieden 
van podiumervaring

• Nationale Koren telt vier koren: het Nationaal Kinderkoor (11 t/m 15 jaar), het Nationaal Jongens-
koor (10 tot de stemmutatie), het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor (16 t/m 29 jaar) en het Nationaal 
Gemengd Jeugdkoor (16 t/m 29 jaar). Voor de jongste kinderen zijn speciale zangklassen 
• Het Nationaal Kinderkoor is voor deze gelegenheid samengesteld uit kinderen van het Nationaal 
Jongenskoor en het Nationaal Kinderkoor. De artistieke leiding van de Nationale Koren is in handen 
van Irene Verburg en Wilma ten Wolde
• de Nationale Koren werken samen met o.m. het Koninklijk Concertgebouworkest en de Berliner 
 Philharmoniker
• met het Radio Filharmonisch Orkest werden onder meer El Niño van John Adams, Alban Bergs 
 Wozzeck, Henzes Das Floß der Medusa en Unsuk Chins Le chant des enfants des étoiles uitgevoerd
• maar liefst tien maal werkten de Nationale Koren samen met de voormalige chefdirigent van het 

RFO Markus Stenz in producties in de NTR ZaterdagMatinee in Amsterdam en het Vrijdagconcert 
in Utrecht. In die laatste serie voerden zij samen uit Eine Lebensmesse van Jan van Gilse (2013), 
Jeanne d’Arc au bûcher van Honegger (2014) en de Derde symfonie van Mahler (2017) 

• dit seizoen zijn de Nationale Koren Ensemble in Residence bij TivoliVredenburg
  www.nationalekoren.nl

Nationaal Vrouwenkoor en dirigent Wilma ten Wolde

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
http://www.nationalekoren.nl


 

Tibbe Alkemade, jongensalt 
• Tibbe Alkemade (2006) is een altus uit de 

Solistenklas van het Nationaal Jongenskoor dat 
onder leiding staat van Irene Verburg

• het Nationaal Jongenskoor werkte mee aan 
professionele concertproducties zoals Mahler 8 
en Die Frau ohne Schatten o.l.v. Yannick Séguin, 
het War Requiem o.l.v. Bas Wiegers en de 
Matthäus-Passion o.l.v.Marc Albrecht, waardoor 
Tibbe op jonge leeftijd al veel ervaring opdeed 
in operaproducties, oratoria en andere concer-
ten, ook als solist

• zeven jongenssopranen uit het Nationaal 
Jongens

koor, onder wie Tibbe, zongen in de opera-
productie Aus Licht van Stockhausen, hij was 
eveneens een van de vier jongenssolisten in 
Szenen aus Goethes Faust met het Radio Filhar-
monisch Orkest o.l.v. Markus Stenz in het 
Vrijdagconcert en later dat jaar met het Konink-
lijk Concert gebouworkest o.l.v. Sir John Eliot 
Gardiner 

• op televisie zong Tibbe in de serie ‘Jonge helden’ 
 bij Podium Witteman en in het Koningsconcert 
• meest recent was hij te horen in de rol van de 

Bedeljongen in de opera Fedora o.l.v. Giampao-
lo Bisanti in de NTR ZaterdagMatinee

Anton Spronk, cello 
• Anton Spronk (1994) won op zijn 
 negentiende de eerste en publieksprijs op het 

Nationaal Cello Concours 2014 tijdens de Cello 
Biënnale Amsterdam, ontving in 2019 op het 
Verbier Festival de ‘Prix du Rotary’ en won hij 
de halve finale van het prestigieuze ARD-con-
cours

• zijn eerste cellolessen kreeg Anton als vierjarige 
van zijn vader Frank Spronk, vanaf zijn twaalf-
de studeerde hij verder bij Monique Bartels op 
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 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

Tibbe Alkemade

Anton Spronk © Marco Borggreve

het Koninklijk Conservatorium Den Haag en daarna op het Conservatorium van Amsterdam en 
vervolgde zijn studie in Zürich bij Thomas Grossenbacher, en in Berlijn bij Jens-Peter Maintz

• hij nam deel aan masterclasses bij onder anderen Steven Isserlis, Frans Helmerson, David Geringas, 
 Valter Despalj, Anner Bijlsma, Jiang Wang, Wolfgang Emanuel Schmidt, Troels Svane en Wolfgang 
 Boettcher
• Anton Spronk treedt op als solist en als kamermusicus in het Concertgebouw, de Tonhalle in 
 Zürich, Carnegie Hall, het Seoul Arts Center en de Berlijnse Philharmonie
• in 2016 speelde hij tijdens de Cello Biënnale Amsterdam de wereldpremière van het celloconcert 

Out of Step, voor hem gecomponeerd door Guus Janssen en in 2017 verzorgde hij o.l.v. dirigent Péter 
Eötvös de Zwitserse première van Chuang Tzu‘s Dream van Maté Bella in de Tonhalle in Zürich

• Anton Spronk bespeelt een cello uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, 
 gebouwd in 1865 door J. B. Vuillaume
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VOLGENDE
 CONCERTEN
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zaterdag 16 oktober 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Reich, Glass 
& Adams 
Rotterdams  
Philharmonisch Orkest
John Adams dirigent 
Katia & Marielle Labèque  piano

Reich Three Movements
Glass Double Piano Concerto
Adams Naive and Sentimental Music 
(Nederlandse première)

vrijdag 22 oktober 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Schumann en 
Mendelssohn 
Nederlands Philharmonisch 
Orkest
Lorenzo Viotti dirigent
Gautier Capuçon cello

Adès Three studies from Couperin
Elgar Celloconcert
Mendelssohn Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

EXTRA KAARTEN
Bestel nu extra kaarten met korting voor het AVROTROS Vrijdagconcert!

Dit voorjaar werd rekening 
gehouden met een max. aantal 
van 375 plaatsen per concert. De 
anti-coronamaatregelen zijn 
inmiddels ver soepeld. Hierdoor 
zijn inmiddels meer kaarten 
beschikbaar gekomen.  U kunt 
uw concertagenda dus aanvullen 
met extra Vrijdagconcerten!

Als u vier of meer concerten bestelt, krijgt u 
15% korting op de totaalprijs.
Voor een volledig aanbod van de concerten zie 
de Seizoensbrochure: klik hier of bezoek:

 www.omroepmuziek.nl/content/ uploads/
 2021/05/VV0156-Seizoensbrochure-
 202102022.pdf


