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1  Missa 1733
Kyrie 

– Kyrie eleison (koor)
– Christe eleison (duet sopraan 1 & 2)
– Kyrie eleison (koor)

Gloria
– Gloria in excelsis Deo (koor)
– Et in terra pax (koor)
– Laudamus te (Aria sopraan 1)
– Gratias agimus tibi (koor)
– Domine Deus (Duet sopraan 1 & tenor)
– Qui tollis peccata mundi (koor)
– Qui sedes ad dexteram Patris (Aria alt)
– Quoniam Tu solus Sanctus (Aria bas)
– Cum Sancto Spiritu (koor)

pauze
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2 Symbolum Nicenum 1748-1749
Credo

– Credo in unum Deum (koor)
– Patrem omnipotentem (koor)
– Et in unum Dominum (Duet sopraan 1 & alt)
– Et incarnatus est (koor)
– Crucifixus (koor)
– Et resurrexit (bas & koor)
– Et in Spiritum Sanctum (Aria bas)
– Confiteor unum baptisma (koor)
– Et expecto resurrectionem (koor) 

3 Sanctus 1724
– Sanctus (koor)
– Pleni sunt coeli (koor)

4 Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem  1748-1749
– Hosanna in excelsis (twee koren)
– Benedictus (Aria tenor)
– Agnus Dei (Aria alt)
– Dona nobis pacem (koor)

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op  www.nporadio4.nl. 
Presentatie: Leonard Evers

Van Missa naar Missa Tota
Toch voelde hij zich niet naar waarde geschat. In 
Leipzig moest hij opboksen tegen de behoudende 
voorkeuren van de kerkelijke (Lutherse) en 
stedelijke autoriteiten die regelmatig duidelijk 
lieten merken dat ze liever een wat toegankelijker, 
beroemder – en vooral onderdaniger – musicus 
als cantor hadden willen hebben. Bach op zijn 
beurt, wilde graag overstappen naar een positie 
aan het Saksische Hof van Dresden. 
Vandaar dat hij die zomer van 1733 en tijdens de 
rouwperiode voor de dood van de Saksische 
keurvorst een korte, Lutherse mis stuurde naar 
diens opvolger, Frederik August II. Hij hoopte 
daarmee de titel van hof-componist te verwerven. 
In de begeleidende brief bood hij nederig zijn 
‘nietswaardige compositie’ aan en beklaagde hij 
zich over zijn opdrachtgevers die hem ‘de een na 
de andere belediging’ voor de voeten wierpen en 
hem schandalig onderbetaalden. Het Katholieke 
Saksische hof was gevestigd in Dresden (zo’n 100 
kilometer van Leipzig). Bach kwam er graag en 
vaak om (orgel-)concerten te geven, zijn oudste 
zoon Wilhelm Friedemann te bezoeken en naar 
de muziek van collega-componisten te luisteren. 
Het culturele leven van Dresden stond op een 
hoger peil en was minder benepen dan het 
Lutherse Leipzig. 
En, het lukte. Bach werd inderdaad benoemd tot 
‘Kürfürstlich-Sächsischer Hofkapellmeister’, 
maar wel pas drie jaar na zijn brief. Bovendien 
bleef het bij een eretitel: financieel en vakmatig 

Een van de allergrootste werken 
van Johann Sebastian Bach begon 
als een sollicitatiebrief. In juli 
1733 was Bach al ruim tien jaar 
Thomascantor in Leipzig en daar-
mee het hoofd van de religieuze 
muziek van de grote kerken in de 
stad. Sinds 1729 was hij bovendien 
de leider het Collegium Musicum 
en ook verantwoordelijk voor de 
wereldlijke stadsmuziek. Bach had 
veel opdrachten en bekleedde voor 
een musicus uit die tijd een heel 
benijdenswaardige positie. 
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complex en contrapuntisch werk voor koor en 
orkest. In het jubelende Gloria (waarschijnlijk 
oorspronkelijk bedoeld als inhuldigingsmuziek 
voor de nieuwe vorst) wordt briljant virtuoos 
koorwerk afgewisseld met intieme meerstemmige 
episodes en melodieuze, rijkversierde aria’s. 
De aanvullende delen van zestien jaar later (door 
Bach Symbolum Nicenum genoemd, verwijzend 
naar het Concilie van Constantinopel waar de 
Christelijke geloofsbelijdenis ontstond) zijn al 
even rijk aan compositietechnieken en uit-
drukkingskracht. Het contrapuntisch opgezette 
Credo is, met het diep dramatische Crucifixus, 
voor velen het hoogtepunt van de Hohe Messe. 
Het is exemplarisch voor hoe Bach in staat was 
compositorisch vernuft en emotionele geladen-
heid te combineren. Het deel heeft de structuur 
van een chaconne, een oude dansvorm met 
variaties. Het is het fundament voor muziek met 
een geweldige uitdrukkingskracht van de zowel 
diepe duisternis van de kruisiging tot een 
juichend verklankte opstanding (Resurrexit). De 
inzet ervan heeft het effect van een verblindende 
lichtflits. In het majesteitelijke Sanctus verwijst 
Bach naar de tekst uit het bijbelboek Jesaja waar 
dit misgedeelte aan is ontleend: ‘En de een riep 
de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der 
heerscharen.’ Dat driemaal ‘heilig’ verwijst naar 
de Heilige Drie-eenheid en Bach zet de getallen-
symboliek door met onder meer het inzetten van 
drie, in plaats van de gebruikelijke twee, trom-
petten en hobo’s en een zes-stemmig koor, op -
gedeeld in twee elkaar afwisselende groepen. 
Na het Osanna voor achtstemmig dubbelkoor, 
zorgen de lange melismen van de tenorsolo in 
Benedictus voor een moment van inkeer. Het 
einde van de mis, het Agnus Dei is met zijn open, 
lichte klanken een aangrijpende bede om vrede en 
tegelijkertijd de uitbeelding ervan, die nog eens 
wordt bekrachtigd door het machtige slotkoor.
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werd hij er geen cent wijzer van. Hij bleef 
noodgedwongen in Leipzig, waar hij in de 
vroege jaren veertig van de achttiende eeuw zijn 
korte tweedelige ‘Missa’ voor Dresden (bestaan-
de uit een Kyrie en een Gloria) weer oppakte en 
uitbreidde tot een complete katholieke mis, een 
Missa Tota, die hij in 1749 voltooide – een jaar 
voor zijn dood. 

Grote plannen
Waarom hij zijn Missa aanvulde en waarom hij 
daar zo lang mee wachtte weten we tot op de 
dag van vandaag nog altijd niet precies. In 
Bachs tijd schreef een componist zelden of nooit 
‘zo maar’ een stuk. Componisten werden gezien 
als ambachtslieden die functionele muziekstuk-
ken leverden in opdracht van kerkelijke- of 
wereldlijke opdrachtgevers. Maar voor wie, of 
voor welke gelegenheid Bach zijn Missa liet 
uitgroeien tot een Missa Tota is onbekend.

Toch moet hij 1733 al grote plannen hebben 
gehad met die eerste tweedelige mis. Dat is af te 
leiden uit de opzet van de misdelen. Alleen al 
het openingsdeel, het Kyrie (dat kan worden 
opgevat als rouwmuziek voor de overleden 
Keurvorst) klinkt als het begin van een buiten-
gewoon groots en plechtig werk. Het is op-
gebouwd uit drie onderdelen: Kyrie eleison, met 
veel machtige fuga’s; Christe eleison, een opera-
achtig duet en een tweede Kyrie eleison, een 

John Adams

Muzikale erfenis
De Mis in b-klein, die overigens pas in de 
negentiende eeuw de bijnaam ‘Hohe Messe’ 
kreeg, is niet zomaar een mis, maar één die qua 
omvang, tijdsduur, bezetting, gebruikte 
compositietechnieken en intensiteit van expressie 
ongekend was. Zevenentwintig delen, een 
uitvoeringslengte van ongeveer twee uur en een 
staalkaart van alle mogelijke compositiestijlen 
en muziekvormen. De indrukwekkende 
kathedraal van muziek werd geschreven voor 
een vijf- tot achtstemmig koor (meer- of 
enkelvoudig bezet, daarover verschillen de 
geleerden), vijf solisten en een groot orkest 
aangevuld met trompetten en pauken. Bach had 
bij het componeren zeker geen uitvoering in het 
Lutherse Leipzig voor ogen, want daar waren 
grote Latijnse missen als deze niet welkom.
In deze mis lijkt hij alles wat hij kon op het 
gebied van religieuze muziek voor koor, solisten 
en orkest te hebben verwerkt. Hij smeedde oude 
kerkcompositietechnieken en -stijlen uit de tijd 
van de Renaissance met traditionele en vernieu-
wende muziekvormen tot een sluitende eenheid. 

Daarbij putte hij ook uit verschillende van zijn 
eerder gecomponeerde werken, vooral van zijn 
cantates. 
Mogelijk schreef Bach aan het eind van zijn 
leven met de Hohe Messe heel bewust zijn 
muzikale erfenis - een demonstratie, overzicht 
en een samenvatting van zijn grote, tijdloze 
vakmanschap.

Na Bachs dood kwam het manuscript van de 
mis in het bezit van zijn zoon Carl Philipp 
Emanuel die in 1786 in Hamburg met veel 
succes het Symbolum Nicenum (het tweede deel) 
uitvoerde. In 1812 deed Carl Friedrich Zelter, 
de leider van de Berliner Singakademie (en 
compositieleraar van Mendelssohn) een poging 
de mis in zijn geheel uit te voeren. Dat mislukte, 
het werk bleek te gecompliceerd voor de 
Berlijnse zangers. Pas in 1835, ruim honderd 
jaar na het ontstaan van de Missa, vond in 
Berlijn de eerste uitvoering plaats van Bachs 
Hohe Messe. 

Agnes van der Horst
Maar voor wie, of voor 
welke gelegenheid Bach 
zijn Missa liet uitgroeien 
tot een Missa Tota is 
onbekend
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Kyrie
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 

Gloria 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 

Amen. 

Heer, ontferm u over ons 
Christus, ontferm u over ons 
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 
wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer, God, hemelse Koning, God 
almachtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der we-
reld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der we-
reld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen 
de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus  
Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader, 
Amen. 

Johann Sebastian Bach - Mis in b BWV232 ‘Hohe Messe’ 
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GEZONGEN
TEKSTEN

6 7

Eerste pagina van het Credo (BWV 232)



Credo 
Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex Patre 
natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum 
verum de Deo vero, genitum non 
factum, consubstantialem Patri; per 
quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine, et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dexter-
am Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, cuius regni 
non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per 
prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissio-
nem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

Agnus Dei 
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

Ik geloof in één God, de almachtige 
Vader, Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, enigge-
boren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. Geboren, 
niet geschapen, één in wezen met de 
Vader, en door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van 
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij is vlees geworden door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria, en is mens 
geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens 
de Schriften. Hij is opgevaren ten 
hemel: zit aan de rechterhand van de 
Vader. Hij zal wederkomen in heerlijk-
heid om te oordelen levenden en 
doden. En aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is 
en het leven geeft; die voortkomt uit de 
Vader en de Zoon; die met de Vader en 
de Zoon te samen wordt aanbeden en 
verheerlijkt; die gesproken heeft door 
de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke 
en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van 
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de 
doden en het leven van het komend rijk. 
Amen. 

Heilig, heilig, heilig, 
De Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam des 
Heren. 
Hosanna in den hoge. 

Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
geef ons de vrede.
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Daniel Reuss, dirigent 
• Daniel Reuss (1961) studeerde koordirectie aan 

het Rotterdams Conservatorium bij Barend 
Schuurman en volgde in 1990 Jan Boeke op als 
artistiek leider en chef-dirigent van Cappella 
Amsterdam

• van 2003 tot 2006 was hij tevens chef-dirigent 
van het RIAS Kammerchor in Berlijn, met welk 
koor hij met prijzen omhangen cd’s uitbracht met 
Martin, Händel en Stravinsky

• van 2008 tot medio 2013 was Reuss chef-dirigent 
van het Ests Filharmonisch Kamerkoor, waarbij 
hij als gastdirigent betrokken blijft; dit koor en 
Cappella Amsterdam bracht hij samen voor een 
cd met Golgotha van Frank Martin, een uitgave 
die in 2011 voor een Grammy Award werd 
genomineerd

• sinds 2015 is Daniel Reuss tevens chef-dirigent van Ensemble Vocal Lausanne
• Daniel Reuss werkt geregeld met vooraanstaande ensembles en orkesten in heel Europa, zoals de 

Akademie für Alte Musik Berlin, musikFabrik, Vocal Consort Berlin en het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest

• met Collegium Vocale Gent en Pieter Wispelwey nam hij de cd The Canticle of the Sun op, met 
onder meer de gelijknamige compositie van Sofia Goebaidoelina
• op uitnodiging van Pierre Boulez was Daniel Reuss in 2006 als docent en dirigent te gast bij de 
 Lucerne Festival Academy in Zwitserland
• de cd Janáçek - Choral Works, die Daniel Reuss met Cappella Amsterdam uitbracht, verscheen op de 

‘Bestenliste’ van de Preis der Deutschen Schallplattenkritik, kreeg een Diapason d’Or, Choc de 
Classica en werd onderscheiden met een Edison Klassiek 2013

• als ‘overtuigd niet-specialist’ dirigeert Daniel Reuss repertoire dat vele stijlen bestrijkt, van rond het  
 jaar 1200 tot de meest actuele muziek
• in 2016 werd Daniel Reuss voor zijn uitzonderlijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van 
 de Nederlandse Leeuw
 

UITVOERENDEN
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Daniel Reuss © Marco Borggreve

Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

Support klassiek talent en geef 
hen het podium dat ze verdienen

DE TOEKOMST
GEEF OM

VAN KLASSIEK

Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 26-jarige 
cellist Anton Spronk, een uniek podium door met 
hen professionele opnames te maken. Hiermee 
presenteren zij zich via radio en tv aan het 
grote publiek. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en 
waarborgen wij de toekomst van klassieke muziek 
in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download).



• Margot Oitzinger was te horen in Kammeroper Graz, Kammeroper Wien, op de Donaufestwochen 
op slot Greinburg, op festivals als Styriarte, het Händel Festival in Halle, Bach Fest Leipzig, 
Schützfestival Dresden, Festival de Saintes, Le Festival de Musique de La Chaise Dieu en Crete 
Senesi

• Margot Oitzinger trad behalve in Oostenrijk en Duitsland op in Italië, Zwitserland, Bulgarije, 
 Zuid-Afrika, Singapore en de Filipijnen 

Guy Cutting, tenor
• de Engelse tenor Guy Cutting zong als 

koorknaap van het New College in Oxford, en 
zingt regelmatig met oudemuziekensembles als 
The Tallis Scholars en het Gabrieli Consort

• als solist was hij te gast bij de Nederlandse 
Bachvereniging, The Academy of Ancient 
Music, The Orchestra of the Age of Enlighten-
ment, het Shizuoka Symphony Orchestra en 
The Academy of St Martin in the Fields

• Guy Cutting maakt deel uit van Damask 
Vocal Quartet, waarmee hij repertoire uit de 
negentiende en twintigste eeuw zingt en 
onlangs een eerste eigen cd opnam

• op allofbach.com is hij te zien en horen in 
 Bachs Johannes-Passion
• hij is de eerste laureaat van de American Bach 

Soloists’ Jeffrey Thomas Award, voor jonge 
artiesten met een uitzonderlijke belofte op het 
gebied van oude muziek

• Guy Cutting is een Rising Star bij het 
Orchestra of the Age of Enlightenment voor 
de periode 2019-2021

Nicholas Mogg, bas 
• de Britse bas Nicholas Mogg was in 2017 winnaar van de Royal Over-Seas League Singers Section, 

studeerde bij Mark Wildman en Iain Ledingham aan de Opera Course van de Royal Academy of 
Music en is lid van de International Opera Studio aan de Staatsoper Hamburg

• in 2018 ontving hij een Young Artist Development Award via het Glyndebourne New Generation 
 Plan
• Nicholas Mogg won o.m. in 2017 de Richard Lewis/Jean Shanks Award, in 2015 de Joan Chissell 
 Schumann Lieder Prize, de Elena Gerhardt Lieder Prize, en het Oxford Lieder Young Artist 
 Platform 
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Guy Cutting, tenor © Ben McKee

Julia Doyle, sopraan 
• de Engelse sopraan Julia Doyle studeerde in 

Cambridge politicologie voordat ze koos 
voor een loopbaan in de muziek; ze ontwik-
kelde zich tot een wereldwijd veelgevraagde 
sopraan, gespecialiseerd in repertoire uit de 
Renaissance en Barok

• ze werd geëngageerd door o.m. Camerata 
Salzburg, het Orchestra of the Age of 
Enlightenment, de Hanover Band, het 
Australian Chamber Orchestra en de 
Nederlandse Bachvereniging

• met een project met muziek van Lutosławski 
met het BBC Symphony Orchestra toonde ze 
haar veelzijdigheid

• in Het Concertgebouw was Julia Doyle 
eerder te beluisteren in Bachs Johannes-Passion 
onder John 
 Eliot Gardiner en de Matthäus-Passion onder 
Philippe Herreweghe (2012)
• in 2019 zong ze in Amsterdam nogmaals in 
Bachs Johannes-Passion, met het Orkest van de 
 Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam 
onder leiding van Daniel Reuss

Margot Oitzinger, alt 
• de Oostenrijkse alt Margot Oitzinger 

studeerde solozang aan de Universiteit für 
Musik und darstellende Kunst in Graz en 
volgde masterclasses bij Emma Kirkby en 
Peter Kooij

• ze was prijswinnaar van de Internationale JohannSebastian-Bach Wettbewerb in Leipzig 2008 en 
 van de Internationale Barokzangwedstrijd in Chimay 2006
• haar repertoire reikt van werken van Bach en Händel met het accent op oratorium, over Mozart en 
 Haydn tot de romantiek en moderne werken
• ze zong met o.m. Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Cantus Cölln, Sette Voci, 
 Concerto Copenhagen, L‘Orfeo Barockorchester, Dunedin Consort & Players en Le Concert 
 Lorrain

Julia Doyle

Margot Oitzinger



 

• tijdens het Holland Festival zong Cappella Amsterdam muziek van Rihm, Dillon en Nono
• de cd’s van het koor werden meerdere malen onderscheiden: Golgotha van Martin – samen met het 

Ests Philharmonisch Kamerkoor – werd genomineerd voor een Grammy, een Janáček-album kreeg 
een Edison Klassiek en een Diapason d’Or, een Brahms-album een Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik en de opnames van Pärts Kanon Pokajanen een Edison Klassiek 

• samen met het Orkest van de Achttiende Eeuw was Cappella Amsterdam al vaker te beluisteren, 
zoals in april 2019 in Bachs Johannes-Passion onder leiding van Daniel Reuss, chef-dirigent van het 
koor sinds 1990
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Cappella Amsterdam

Orkest van de Achttiende Eeuw

• hij zong bij het Aix-en-Provence Opera 
 Festival in 2014, de Beierse Staatsopera en het
 Royal Opera House, Covent Garden in 2015, 
 en was een Alvarez Young Artist bij 
 Garsington Opera in 2016
• Nicholas Mogg soleerde in de Barbican Hall, 
 het Concertgebouw Amsterdam, Palau de la 
 Música Catalana, Bozar Brussel, KKL 
 Luzern, en de Philharmonie de Paris met o.m. 
 Sir John Eliot Gardiner, Ton Koopman,
 Daniel Reuss en Sir Roger Norrington

Orkest van de Achttiende Eeuw 
• aan de wieg van het Orkest van de Achttiende Eeuw stonden in 1981 Frans Brüggen, Lucy van Dael 

en Sieuwert Verster; Frans Brüggen bleef tot aan zijn dood in 2014 dirigent en rtistiek leider van het 
Orkest van de Achttiende Eeuw, en sindsdien werkt het gezelschap met gastdirigenten

• de orkestleden – afkomstig uit meer dan twintig landen – bespelen historische instrumenten of 
 kopieën daarvan
• de samenstelling van het orkest benadert die van het klassieke ‘luxueuze’ orkest, zoals dat in 

Mannheim, Parijs en Wenen bestond in de achttiende en negentiende eeuw; het repertoire omvat 
muziek van Haydn, Mozart en Beethoven, maar reikt ook tot componisten als Bach, Rameau, 
Purcell, Schubert, Chopin, Stravinsky en Berio 

• de afgelopen jaren verzorgde het Orkest van de Achttiende Eeuw onder andere in Het Concert- 
gebouw een reeks concertante uitvoeringen van Mozart-opera’s: onder leiding van Ed Spanjaard 
Così fan tutte in oktober 2013 en onder leiding van Kenneth Montgomery Le nozze di Figaro in 
oktober 2015, La clemenza di Tito in oktober 2017, Don Giovanni in oktober 2019 en een speciale 
bewerking van Die Zauberflöte in oktober dit jaar

• samen met Cappella Amsterdam en dirigent Daniel Reuss voerde het orkest in mei 2018 in de Grote 
Zaal Brahms’ Ein deutsches Requiem uit, een co-productie die werd bekroond met de VSCD 
Klassieke Muziekprijs 

Cappella Amsterdam 
• Cappella Amsterdam, opgericht in 1970, legt in zijn repertoire graag de nadruk op twee uitersten: 

oude meesters en moderne muziek, met speciale aandacht voor Nederlandse componisten van 
Sweelinck tot Louis Andriessen

• de veelzijdigheid van het koor komt tot uitdrukking in samenwerkingen met bijvoorbeeld 
Asko|Schönberg, MusikFabrik, de Akademie für Alte Musik Berlin, het Nederlands Kamerorkest, 
het Amsterdams Andalusisch Orkest en het Concertgebouworkest

• vaste partner is ook Nieuw Vocaal Amsterdam, dat jonge zangers van vier tot eenentwintig jaar een 
 klassieke zangopleiding biedt

Nicholas Mogg
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vrijdag 26 november 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Kamermuziek 
door Duo Milstein
Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano

Grieg Eerste vioolsonate
Szymanowski Mythes
Debussy Vioolsonate
Franck Vioolsonate 

vrijdag 3 december 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht 

Maria Milstein 
speelt Bruch
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Maria Milstein viool 

Diepenbrock Ouverture ‘De Vogels’
Bruch Eerste vioolconcert
Strauss Eine Alpensinfonie 

vrijdag 11 februari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Kamermuziek 
door Van Baerle Trio

Van Baerle Trio
Hannes Minnaar piano
Maria Milstein viool
Gideon den Herder cello

Haydn Pianotrio nr. 42 in Es
Verbey Trio voor viool, cello en piano
Schubert Tweede pianotrio in Es D929

vrijdag 1 april 2022 
TivoliVredenburg, Utrecht

Milstein solist 
in Ravel en Knigge 
Radio Filharmonisch Orkest 
Stanislav Kochanovsky dirigent 
Maria Milstein viool 
Ravel Tzigane 
Knigge Nieuw vioolconcert (WP) 
Skrjabin Symfonie nr.3 ‘Le divin poème’

Maria Milstein ‘artist in residence’


