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opnieuw in actieve dienst, met als belangrijkste 
opdracht het componeren van een Mis voor de 
naamdag van zijn echtgenote, Maria Josepha 
Esterházy. Die naamdag (van de heilige maagd 
Maria) viel op 8 september en werd dan op de 
eerstvolgende zondag gevierd. Zo hebben we van 
Haydns hand na de symfonieën en strijk
kwartetten nog zes missen, geschreven tussen 
1796 en 1802. Achtereenvolgens de Heiligmesse 
(1796), Paukenmesse (1797), Nelsonmesse (1798), 
Theresienmesse (1799), Schöpfungsmesse (1801), en 
de Harmoniemesse (1802). 

Haydn heeft het aan zichzelf te danken dat de 
mis die hij in 1801 schreef in de loop van de 
negentiende eeuw de bijnaam Schöpfungsmesse 
kreeg. Hij speelt namelijk voor een paar maten 
leentjebuur bij zichzelf. In het Gloria, op de 
tekst ‘Qui tollis peccata mundi’ (die de zonden 
der wereld wegneemt), citeert Haydn uit het duet 
tussen Adam en Eva, uit zijn oratorium Die 
Schöpfung, waar gezongen wordt ‘Der thauende 
Morgen, o wie ermuntert er’ (De bedauwde 
morgen, hoe verkwikt hij) – een moment dat 
opvalt door de vrolijk schetterende hoornpartij. 
Waarom Haydn juist dit fragment koos is 

Een mis en haar bijnaam
De carrière van Joseph Haydn valt in twee 
helften uiteen: vóór en ná zijn concertreizen naar 
Londen, die hem als vijftigplusser internationale 
faam verschaften. Van 1761 tot 1790 diende 
Haydn diep in de provincie als kapelmeester en 
huiscomponist van Prins Nikolaus Esterházy, 
voor wie hij aanvankelijk talloze werken schreef 
die het eigendom werden van zijn broodheer. In 
1779 gaf de prins hem toestemming om zijn 
composities te vermarkten, en daar maakte 
Haydn gretig gebruik van. Binnen de kortste 
keren stonden zijn symfonieën op de lessenaars 
in alle belangrijke muzikale centra, inclusief 
Londen en Parijs. Toen Nikolaus in 1790 
overleed maakte zijn zoon en opvolger Anton 
korte metten met de muziek; musici en zangers 
werden ontslagen, Haydn kreeg tot zijn grote 
vreugde een levenslang pensioen. Hij vestigde 
zich in Wenen en begon als onafhankelijk 
componist aan de tweede fase van zijn carrière, 
met succesvolle concertreizen naar Londen. 

Na het overlijden van prins Anton werd Ni
kolaus II de derde werkgever van Joseph Haydn, 
en hij nam hem na zijn Londense tournees 

HAYDN EN 
HONEGGER
Joseph Haydn en Arthur Honegger waren de beroemdste componisten van 
hun tijd, en beiden danken hun faam aan een oratorium.  
Haydns Die Schöpfung was vanaf de première in 1799 enorm populair, en 
in het midden van de twintigste eeuw stond Jeanne d’Arc au Bûcher van  
Honegger op het repertoire van alle oratoriumverenigingen, van Amster-
dam tot Rio de Janeiro. 
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achtentwintigjarige componist was op slag 
wereldberoemd. Met Jeanne d’Arc au Bûcher 
(1938) schreef hij zijn bekendste werk. Honegger 
is de muziekgeschiedenis ingegaan als lid van de 
Groupe des Six, componisten die zich afzetten 
tegen de Wagneriaanse tongval van Franse 
componisten als Lalo en Chausson. Zijn 
collega’s Poulenc, Milhaud en vooral Auric lieten 
dat inderdaad horen in luchtige partituren 
waarin echo’s van de musichall doorklonken, 
maar daarop kan men Honegger nauwelijks 
betrappen. Hij zette zich tegen het recente 
verleden af door zich te oriënteren op de  
Lutherse barokmuziek van Johann Sebastian 
Bach en de Beethoven van de late strijk
kwartetten.

Gezien het enorme succes van zijn grote oratoria 
lag het voor de hand dat Honegger vroeg of laat 
na zou gaan denken over het schrijven van een 
passiemuziek. In Zwitserland, waar passiespelen 
een vast onderdeel van de volkscultuur zijn, 
werd in het plaatsje Selzach eens in de drie jaar 
iedere zomerzondag een serie passiespelen 
georganiseerd. In 1939 werd daar door het 
organiserend comité besloten dat het tijd werd 
om het geheel naar een hoger plan te tillen.  
Er zou een nieuw openluchttheater worden 
gebouwd, een nieuwe tekst werd besteld bij 
Cäsar von Arx, en Honegger werd benaderd voor 
de muziek. Beide heren gingen aan het werk, en 
ondanks het uitbreken van de oorlog werd het 
nieuwe theater opgeleverd. De tekst was gereed 
en Honegger was ver gevorderd met zijn schetsen, 
toen er een kink in de kabel kwam. Von Arx 
pleegde zelfmoord, en Honegger weigerde uit 
bijgeloof om zijn aandeel te voltooien. Honegger 
zelf kreeg een hartinfarct dat hem bijna het leven 
kostte, en dat leek het einde van de ‘Selzbacher 
Passion’.

onderwerp geworden van speculatie, maar 
wellicht verwijst hij hier naar het scheppings
verhaal, waarin Adam en Eva de eerste zondaars 
waren. Citeren uit eigen werk was iets dat 
Johann Sebastian Bach ook al deed, maar een 
citaat uit een wereldlijk werk plaatsen in een 
mis was taboe. Mevrouw Esterházy was dan ook 
van mening dat zoiets geen pas gaf en Haydn 
kreeg de opdracht om de gewraakte passage te 
vervangen. De prinses kreeg haar zin, maar in 
de gedrukte partituur werd niets veranderd, en 
zo veerde iedereen die Die Schöpfung kende (en 
dat waren in de loop van de negentiende eeuw 
honderdduizenden muziekliefhebbers) op met 
een brede glimlach van herkenning, en kreeg de 
mis zijn bijnaam Schöpfungsmesse. 
 

Kerstcantate die verbroedert
Arthur Honegger staat te boek als een Zwitserse 
componist, maar hij werd geboren in de Franse 
stad Le Havre, in 1892, uit Zwitserse ouders. 
Hij studeerde als tiener twee jaar in Zürich, en 
ging als achttienjarige naar het Conservatorium 
van Parijs, waar hij de rest van zijn leven bleef 
wonen en in 1955 overleed. Zijn oratorium Le 
Roi David sloeg in 1921 in als een bom en de 

Citeren uit eigen werk 
was iets dat Johann  
Sebastian Bach ook al 
deed, maar een citaat 
uit een wereldlijk werk 
plaatsen in een mis was 
taboe
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John Adams

De Zwitserse dirigent Paul Sacher, door zijn 
huwelijk met de erfgename van farmagigant La 
Roche de rijkste man van Europa, had Honeg
ger (en ontelbare andere componisten) meerdere 
malen opdrachten verschaft. Hij bestelde in 
1953 een kerstcantate voor zijn Basler Kammer
orchester en Kammerchor. Eindelijk zag Honeg
ger mogelijkheden voor de schetsen die hij voor 
zijn passiemuziek had gemaakt en voltooide 
binnen korte tijd Une Cantate de Noel. In de 
partituur vermeldde hij ‘d’après l’esquisse du 24 
janvier 1941’ (naar de schetsen van januari 
1941). Het is een driedelig werk geworden dat in 
iedere maat herinnert aan zijn grote voorbeeld 

Johann Sebastian Bach. Het eerste deel is een 
wanhopige weeklacht: De profundis clamavi – 
uit de diepten roep ik tot u, o Heer. Het tweede 
deel is een quodlibet (muzikale grabbelton), 
waar in het naoorlogse verlangen naar verbroe
dering kerstliederen uit diverse landen in een 
adembenemend knap contrapunt zijn verenigd. 
Het derde deel is een lofzang die verstild eindigt 
in een simpel orgelakkoord. Het werk beleefde 
zijn première op 16 december 1953 en werd 
binnen korte tijd een van Honeggers meest 
geliefde scheppingen.    

Siebe Riedstra

Het team van het 
AVROTROS Vrijdagconcert 

wenst u 
fijne Kerst dagen 

en een gelukkig Nieuwjaar!
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Kyrie
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae volun-
tatis. 
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 Chris-
tus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der  
wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der  
wereld, 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.

Joseph Haydn – Schöpfungsmesse 

GEZONGEN
TEKSTEN



Credo
Credo in unum Deum, Patrem om-
nipotentem, 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. 

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.
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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.

Joie et Paix sur Toi Israël!
Il est venu Emmanuel.
Ne craignez point car je vous transmets
une bonne nouvelle qui apportera une 
grande joie.
Le Messie est venu sur la terre,
dans une étable à Bethléem.
Vous trouverez couché
dans une créche l’enfant Jésus.
Es ist ein Reis entsprungen
Aus einer Wurzel zart,
Wie uns die Alten sungen,
Aus Jesse kam die Art.
Und hat ein Blümlein bracht,

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.

Vreugde en vrede zij met u, Israël.
Emmanuel is hier.
Vrees niet, want ik breng
goede tijding van grote vreugde.

De Messias is op aarde gekomen
in een stal in Bethlehem.
Je zult in een kribbe vinden
het kind Jezus.
Er is een scheut ontsproten uit een 
tedere wortel,
Zoals de ouden zongen,
de beloofde vrucht van Jesse;
en hij bracht een bloempje 

Arthur Honegger – Une Cantate de Noël 
tekst: psalm 130: 1; evangelie van Lukas 2: 10-12; psalm 117; Josef Mohr (Heilige Nacht)



Mitten im kalten Winter,
Wohl zu der halben Nacht.
Das Reis das ich da meine,
Davon Jesaias sagt,
Maria ist’s, die Reine,
Die uns das Blümlein bracht.
Aus Gottes ew’gem Rat
Hat sie ein Kind geboren,
Und blieb doch reine Magd.
Gloria in excelsis Deo.
Il est né le divin enfant,

Jouez hautbois, résonnez musettes; 

Il est né le divin enfant

Chantons tous son avènement.

Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette.
Partez, ô Rois de l’Orient,
Venez adorer cet enfant.
Ô bergers, venez promptement,
Près de lui votre place est prête.
Ô bergers, venez promptement,
Il aime votre empressement.
Vom Himmel hoch, ihr Engelein kommt!
Eia, eia, susanni.
Kommt singt und klingt, kommt pfeift 
und trombt. 
Alleluia, alleluia.
Singt Fried den Menschen weit und 
breit,
Gott Preis und Ehr’ in Ewigkeit.
O du fröhliche,
O du selige,
Welt ging verloren,
Christ ist geboren.
Freue, freue dich,
O Christenheit!

midden in de koude winter
en midden in de nacht.
De twijg waarover ik zing
Waarvan Jesaja sprak,
is Maria, de zuiverste maagd,
die ons de bloem bracht.
Door Gods eeuwige wijsheid
baarde zij een gezegend kind
en bleef toch een maagd.
Glorie zij God in de hoogte.
Hij is geboren, het goddelijke Christus-
kind,
laat hobo’s spelen, laat doedelzakken 
klinken;
Hij is geboren, het goddelijke Christus-
kind,
Laat ons zingen van de geboorte van de 
Verlosser.
Zijn woonplaats is een stal,
Een beetje stro is zijn bed.
Kom, o koningen van het oosten,
kom en aanbid dit kind.
O herders, kom snel,
uw plaats bij hem is klaar.
O herders, kom snel,
Hij zal van jullie bewondering houden.
Van de hemel boven, engelen, kom!
Eya, eya, susanni.
Kom zing en speel, breng fluit en 
trompet.
Alleluia, alleluia.
Bezing de vrede voor de mensen overal
zing lof en glorie aan God voor altijd.

O vrolijke,
o gezegende,
de wereld was verloren,
Christus is geboren.
Verheug u, verheug u,
O christendom!
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O du fröhliche,
O du selige,
Christ ist erschienen,
Uns zu versühnen.
Freue, freue dich,
O Christenheit!
Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh’.
Schlaf in himmlischer Ruh’.
Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluia
Tönt es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da!
Christ der Retter ist da!
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae volun-
tatis.
Laudate Dominum omnes gentes:
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos 
misericordia eius:
et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.

erat in principio, et nunc, et semper.

Et in saecula saeculorum. Amen.

O vrolijke,
o gezegende,
Christus is verschenen,
om ons te verzoenen.
Verheug u, verheug u,
o christendom!
Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, eenzaam waakt alleen het 
hoogheilig paar.
Heilig kind, zo teder en mild,
slaap in hemelse vrede.
Slaap in hemelse vrede.
Stille nacht, heilige nacht,
Herders kregen het nieuws verkondigd 
door het halleluja der engelen.
Glorie klinkt ver weg en dichtbij
Christus, de Verlosser is geboren.
Christus, de Verlosser is geboren.
Glorie aan God in de hemel,
En vrede op aarde, welwillendheid 
jegens de mensen.
Loof de Heer, alle naties:
Loof hem, alle volkeren.
Want zijn barmhartigheid voor ons is 
bevestigd:
en de betrouwbaarheid van de Heer zal 
eeuwig duren.
Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de 
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu is en 
altijd zal zijn.
Wereld zonder einde. Amen.
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Markus Stenz, dirigent 
• van 2012 tot 2019 was Markus Stenz chef
 dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest
• hij geniet een bijzondere reputatie als vertolker 

van eigentijds symfonisch en muziekdramatisch 
repertoire en van werken uit de klassieke en 
romantische periode: Beethoven, Bruckner en 
met name Mahler en Wagner

• hij was chefdirigent van de Keulse opera en van 
het Gürzenich Orchester in Keulen, chefdirigent 
en artistiek directeur van het Melbourne Sympho
ny Orchestra, principal conductor van London 
Sinfonietta en artistiek directeur van het Monte
pulciano Festival

• als gastdirigent leidde hij orkesten in Europa en 
de Verenigde Staten, zoals de Berliner Philhar moniker, de Münchner Philharmoniker, het 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Gewandhausorchester Leipzig, het Tonhalle 
Orchester Zürich, het BBC Symphony Orchestra, het Hallé Orchestra, het Chicago Symphony 
Orchestra en de Los Angeles Philharmonic

• zijn grote betrokkenheid bij de moderne muziek leidde tot een vaste relatie met Ensemble 
 InterContemporain
• Markus Stenz leidde operavoorstellingen bij de English National Opera, Los Angeles Opera, San 
 Francisco Opera en Glyndebourne Festival Opera
• hij dirigeerde in Keulen de volledige ‘Ring’ van Wagner en leidde de wereldpremière van Caligula 
 van Detlev Glanert
• Markus Stenz is regelmatig te gast bij het Koninklijk Concertgebouworkest
• in 2007 maakte hij opnames van hedendaags repertoire die als eerste in de reeks Horizon werden 
 uitgebracht op RCO Live
• Markus Stenz werkte voor het eerst samen met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
 Omroepkoor in april 2002
• in de ZaterdagMatinee dirigeerde hij de Nederlandse première van de opera The Bassarids van Hans 
 Werner Henze
• hij werd teruggevraagd voor de uitvoering van de suite The Tempest van Thomas Adès en Earth 
 Dances van Harrison Birtwistle (juni 2006), de Sankt-Bach-Passion van Mauricio Kagel (december 
 2008) en de integrale versie van de opera The Tempest (mei 2009)

UITVOERENDEN
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Markus Stenz © Kaupo Kikkas
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• Stenz dirigeerde de afgelopen seizoenen het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor 
onder meer in de Nederlandse première van Walter Braunfels’ Te Deum, Henze’s L’Upupa und der 
Triumph des Sohnesliebe en Mahlers Das klagende Lied

• op 7 juni 2019 nam Markus Stenz in het Vrijdagconcert afscheid van het Radio Filharmonisch 
 Orkest en dirigeerde hij Schumanns Szenen aus Goethes Faust
• op vrijdag 11 juni 2021 keerde Markus Stenz terug in het Vrijdagconcert en dirigeerde hij het Radio 
 Filharmonisch Orkest in werken van Berg, Mahler en Schumann

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 chefdirigent van Cappella 
Amsterdam

• van 2003 tot 2006 was hij tevens chefdirigent 
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 chefdirigent 
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 genomi
neerd

• sinds 2015 is Daniel Reuss tevens chefdirigent 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 
Philharmonisch 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 Janáček - 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 nietspecialist’ 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

Daniel Reuss © Marco Borggreve



Wilma ten Wolde, dirigent Nationaal Kinderkoor 
• 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 dirigenten als Sir Simon Rattle, 
Mstislav Rostropovitsj, Bernhard Haitink, Nikolaus Harnon
court, Riccardo Chailly, Sir John Eliot Gardiner, Jaap van 
Zweden, Ed Spanjaard en Iván Fischer

• In 2019 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau vanwege haar verdiensten voor 
 de ontwikkeling van klassieke zang voor kinderen, jeugd en jongeren in Nederland

Sumi Hwang, sopraan 
• de Koreaanse sopraan Sumi Hwang was in februari 2018 voor miljoenen tvkijkers te zien bij het 
 zingen van het Olympische volkslied op de Olympische Winterspelen in Pyongyang
• ze behaalde een eerste prijs bij de Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel in 2014 en werd lid van 
 het ensemble van Theater Bonn
• daar debuteerde ze in de rollen van Micaëla in Carmen, Lauretta in Gianni Schicchi en Susanna in 
 Le nozze di Figaro, en keerde ze terug voor de rol van 
 Liù in Turandot
• ze zong in 2014 de hoofdrol van Lena in de 

hedendaagse opera Vom Mädchen, das nicht schlafen 
wollte van Marius Felix Lange

• liedrecitals geeft Sumi Hwang regelmatig met 
pianist Helmut Deutsch, met wie ze onder meer in 
Bonn, Seoul en Londen te horen was

• Sumi Hwang studeerde aan de Nationale 
Universiteit in Seoul, en aan de Hochschule für 
Musik und Theater in München, waar ze studeerde 
bij Frieder Lang, Donald Sulzen en Céline Dutilly. 

• Sumi Hwang zong in het Vrijdagconcert van 28 
 september 2018 in de Cantate Sulamith van Jan van 
 Gilse samen met het Radio Filharmonisch Orkest, 
 het Groot Omroepkoor o.l.v. Stanislav 
 Kochanovsky 
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Esther Kuiper, mezzosopraan 
• de Nederlandse mezzosopraan Esther Kuiper

studeerde aan het Conservatorium van Amster
dam, behaalde haar jazzmaster diploma en legde 
zich gecoacht door Marion van den Akker toe op 

 klassiek repertoire
• ze was lid van de internationale werkplaats 

Silbersee, waar ze zich kon specialiseren in 
hedendaagse muziek

• ze werd finalist en laureaat van het Nicola 
Martinucci Concours (2019), het Internationaal 
Vocalisten Concours ‘s Hertogenbosch (2014), 
laureaat van de Dutch Classical Talent Award 
2017, 1e Prijswinnaar op het Concours Kasteel 
Doorwerth 2013, Klaas Dijkstra Award winnaar op het Peter de Grote Festival 2012 in Groningen, 
en de Publieksprijswinnaar op het Presentatieconcert 2011 van de Stichting Nederlandse Vocalisten 
Presentatie

• Esther Kuijper zingt opera, oratorium en liedrepertoire uit verschillende periodes en stijlen 
• ze zong onder meer als Waltraute in Wagners Die Walküre onder Jaap van Zweden (Zaterdag

matinee november 2019), Pastorkyña/Barena in Janáčeks Jen ºufa (NTR Zaterdagmatinee 2021), Das 
Lied von der Erde met Nieuwe Philharmonie Utrecht (2021), Mrs. Segstrom in Sondheim’s A Little 
Night Music bij De Nederlandse Reisopera (2019), Dritte Dame in Mozarts Die Zauberflöte bij de 
Munt in Brussel (2018), en ze zong in Verdi’s Requiem met NedPhO (2018) 

Linard Vrielink, tenor
• de jonge Nederlandse tenor Linard Vrielink 
behaalde zijn Bachelor aan de Universität der 
Künste (UdK) in Berlijn, waar hij studeerde bij 
Elisabeth Werres
• tijdens zijn studie maakte hij zijn debuut aan de 

Staatsoper Berlin als Scaramuccio (Ariadne auf 
Naxos van R. Strauss), trad hij op als Federico 
(Stiffelio van Verdi) aan het Konzerthaus Berlin 
en als Oronte (Alcina van Händel) bij de Kamme
roper Rheinsberg

• hij zong de Europese première van Mohammed 
Fairouz’ oratorium Zabur met de Bochumer 
Symphoniker en in Schuberts Stabat Mater en 
Beethovens Mis in C met Thomas Hengelbrock en 
het BalthasarNeumann Ensemble in Spanje
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• tussen 2017 en 2020 was Linard Vrielink lid van de Opernstudio van de Staatsoper Berlin
• onlangs maakte hij zijn debuut op het Festival d’AixenProvence als Hirt/Seemann in een nieuwe 
 productie van Wagners Tristan und Isolde o.l.v. Sir Simon Rattle
• en hij zong in Schumanns Das Paradies und die Peri met de Staatskapelle Berlin en Sir Simon 
 Rattle, in Beethovens Symfonie nr. 9 met het orkest van Theater Kassel
• verder was hij onlangs te horen als Désiré in Giordano’s Fedora in de NTR ZaterdagMatinee

Thomas Oliemans, bariton 
• bariton Thomas Oliemans studeerde aan het 

conservatorium van Amsterdam bij Margreet 
Honig en vervolgde zijn opleiding bij Robert 
Holl, Elio Battaglia en Dietrich FischerDieskau

• hij debuteerde in 2002 als Vader in de opera 
Pollicino van Hans Werner Henze bij de Nationale 
Reisopera, en in 2005 bij de Salzburger Festspiele 
als Gonsalvo in Die Gezeichneten van Franz 
Schreker

• Thomas Oliemans beheerst een breed repertoire, 
 van opera tot lichte muziek
• in 2013 won hij de Prix d’Amis voor zijn rol van 

Papageno in Die Zauberflöte van Mozart bij De 
Nederlandse Opera. Hij zong daar ook als 
Schaunard in La bohème, als Fritz Kothner in Die 
Meistersinger von Nürnberg en als Peter in Hänsel 
und Gretel

• de voorbije seizoenen trad Thomas Oliemans op 
als Schaunard in Londen, als Conte di Almaviva 
in Le nozze di Figaro en als Hamlet in Thomas’ 
Hamlet bij de Opera van Göteborg

• verder zong hij onder meer als Papageno in Die Zauberflöte in AixenProvence, als Guglielmo in 
 Così fan tutte en als Donner in Das Rheingold in Genève, en als Hercule in Glucks Alceste in Madrid
• op het gebied van eigentijds repertoire zong Thomas Oliemans in wereldpremières van PeterJan 
 Wagemans, Rob Zuidam en Martijn Padding
• als veelgevraagd liedzanger treedt hij op met de pianisten Malcolm Martineau, Roger Vignoles, 

Graham Johnson en Paolo Giacometti, o.a. in Oxford, Cambridge, Wenen, Zürich, Bazel,  
Antwerpen, Londen (Wigmore Hall), Schloss Elmau, Tokio en Parijs

• op 17 maart 2017 zong Thomas Oliemans in het Vrijdagconcert in Mahlers Das Lied von der Erde, 
en op 28 september 2018 in de Cantate Sulamith van Jan van Gilse samen met het Radio Filharmo
nisch Orkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Stanislav Kochanovsky
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Radio Filharmonisch Orkest 
• het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) 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 
• het RFO speelt geregeld premières van opdrachtwerken in de omroepseries AVROTROS Vrijdag
 concert en NTR ZaterdagMatinee 
• het orkest bereikt jong publiek in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of 
 the Blue 
• vrijwel alle concerten worden rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 
• het RFO wordt sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chefdirigent Karina Canellak
 is, de eerste vrouwelijke chefdirigent van een Nederlands symfonieorkest 

 www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? 
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vriendenvanhetrfo 
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Groot Omroepkoor
• met ruim zestig vocalisten het enige professioneel opererende koor van deze omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 niet weg te denken factor in koorsymfonische repertoire in ons land
• zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse Publieke 

Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert

• brengt a capellaconcerten in TivoliVredenburg en de Jacobikerk in Utrecht en in het Amsterdamse
 Concertgebouw
• zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 

Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, MomotenkoLevitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
Zuidam

• zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
 Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert
• sinds september 2020 is de Brit Benjamin Goodson chefdirigent van het GOK 

 www.grootomroepkoor.nl
Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

Nationaal Kinderkoor
• het Nationaal Kinderkoor (elf t/m vijftien jaar) staat onder leiding van Wilma ten Wolde en wordt 
 vocaal gecoacht door Irene Verburg; het zingt meestal klassieke muziek, werkt regelmatig mee aan 
 producties van orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest en de Berliner Philharmoniker
• het Nationaal Kinderkoor maakte de dvd ‘Sing and Perform in Style’, een instructiedvd voor 
 kinderkoordirigenten en basisschoolleerkrachten
• in 2010 was het Nationaal Kinderkoor uitgenodigd als gastkoor in het Europäischer Jugendchor 
 Festival Basel
• met het Radio Filharmonisch Orkest voerde het NKK het War Requiem van Benjamin Britten en 
 El Niño van John Adams uit, Alban Bergs Wozzeck en Henzes Das Floß der Medusa
• het Nationaal Kinderkoor wordt georganiseerd door Vocaal Talent Nederland, een nationaal 

opleidingsinstituut met als missie om muzikaal getalenteerde kinderen (vanaf zes jaar) en jongeren 
(vanaf zestien jaar) tot bloei te brengen

• maar liefst twaalf maal werkten het Nationaal Kinderkoor en Wilma ten Wolde samen met de 
vroegere chefdirigent van het RFO Markus Stenz in producties van het Vrijdagconcert in Utrecht 
en de NTR ZaterdagMatinee in Amsterdam. In het Vrijdagconcert voerden zij samen uit Eine 
Lebensmesse van Jan van Gilse (2013), Jeanne d’Arc au bûcher van Honegger (2014), de Derde 
symfonie van Mahler (2017) en Szenen aus Goethes Faust van Schumann (2019)

• dit seizoen zijn de Nationale Koren Ensemble in Residence bij TivoliVredenburg 

 www.nationalekoren.nl
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 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

VOLGENDE
 CONCERTEN
vrijdag 14 januari 2022 
serie AVROTROS Klassiek 2 
TivoliVredenburg, Utrecht

Beethoven 6
Radio Filharmonisch  
Orkest 
Sir Mark Elder dirigent 
Arjan Woudenberg klarinet 

Delius On Hearing the First Cuckoo in 
Spring 
Debussy Première Rhapsodie 
Tippett Ritual Dances 
Beethoven Zesde symfonie ‘Pastorale’ 

vrijdag 21 januari 2022 
TivoliVredenburg, Utrecht

Jong Talent  
Festival  
AVROTROS 
Klassiek 
Met jonge talenten:
Nikola Meeuwsen piano
Anton Spronk cello
Animato Kwartet: Inga Våga 
Gaustad viool, Tim Brackman viool, 
Elisa Karen Tavenier altviool, Pieter 
de Koe cello
en Het Nederlands Kamerorkest
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