vrijdag 4 februari 2022
19.00 uur; einde concert: 21.55 uur
serie AVROTROS Vocaal
TivoliVredenburg, Utrecht

HÄNDEL
OORDEELT
OVER SALOMON
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Maarten Engeltjes countertenor: Solomon
Shira Patchornik sopraan: Solomons’ koningin; tweede courtisane
Marie Lys sopraan: Nicaule, koningin van Sheba; eerste courtisane
Fabio Trümpy tenor: Zadok, hoge priester; begeleider
Ashley Riches bas: een Leviet
Groot Omroepkoor koor van priesters; koor van Israëlieten
Georg Friedrich Händel 1685-1759
Solomon HWV 67 1748
oratorium in drie delen voor solisten, koor en orkest
Na deel 1 is er een pauze van 15 minuten
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te volgen via de
webcast met ondertiteling, zie www.nporadio4.nl
Presentatie: Hans van den Boom

HÄNDELS SOLOMON:

VAN OPERA NAAR
ORATORIUM
Engelse muziekliefhebbers die in
de achttiende eeuw naar het theater
gingen konden daar genieten van
toneelstukken of maskerspelen
waarin ook gezongen liederen,
duetten en instrumentale muziek
waren ingelast. Maar het grootste
deel van die voorstellingen bestond
uit teksten die door acteurs werden
voorgedragen, gesproken dus,
zonder muziek. Wel was er een bescheiden traditie van opera’s naar
Italiaanse voorbeelden, waarin de
hele voorstelling gezongen werd.
Maar in de jaren 1730 en 1740 begon in
Groot-Brittannië de belangstelling voor de
Italiaanse opera achteruit te gaan. Dat had grote
gevolgen voor de man die destijds de Engelse
operatheaters domineerde met zijn werken:
Georg Friedrich Händel. Sinds de ‘reus uit
Saksen’ zich in 1712 definitief in Engeland
gevestigd had, had hij zo’n veertig Italiaanse
opera’s op de planken gebracht en daarmee grote
successen geboekt. Maar het publiek was het zat
in het theater naar gezongen Italiaans te
luisteren. Die situatie begon Händel parten te
spelen: een componist uit het verre Saksen schreef
opera’s voor een Engels publiek op Italiaanse
tekst. Bovendien was opera een soort dure
liefhebberij van de adel, met verhalen in een ver
land in een verre tijd in een vreemde taal.
2

Opera stond voor vervreemding. Het gewone
publiek wilde verhalen waarin het zich kon
herkennen en in de eigen taal. Onder die
publieke druk keerde Händel zich van de
Italiaanse opera af en legde hij zich louter toe op
het oratorium, een vorm met verhalen uit de
bijbel en de Griekse mythologie en in de Engelse
taal. Die overstap kostte hem weinig moeite. Het
gevolg was dat Händel nu een nog groter publiek
bereikte dan voorheen met zijn opera’s. Werken
als Israel in Egypt en vooral Messiah veroverden
onmiddellijk de harten van de Engelse luisteraars, en bleven dat doen, tot op de de dag van
vandaag. Zo ook het majesteitelijke oratorium
Solomon. Muzikaal gezien is er weinig verschil
tussen Händels opera’s en oratoria, want daarin
volgde hij de stijl van de Italiaanse Barok. Wel
speelt het koor in zijn oratoria een actievere rol
dan in zijn opera’s. Ook in Solomon neemt het
koor deel aan de handeling en functioneert als
verteller.

waarmee hij aansloot bij de gewoonte van veel
Britten om zich te spiegelen aan personages en
gebeurtenissen uit het Oude Testament. Zo is
het libretto van Solomon gebaseerd op de
hoofdstukken over koning Salomo uit het
Bijbelboek Koningen, die Israël regeerde in een
ongewoon vreedzame periode. Dat maakte hem
tot een perfecte metafoor voor George II, die in
de ogen van de Britten, ook de vrede bracht.

Zingende nachtegalen
Het Oratorium Solomon heeft drie delen. Het
eerste deel heeft twee episodes: de inwijding van
de nieuwe tempel die in opdracht van Salomo
was gebouwd, en Salomo’s huwelijk met de
dochter van de Farao.
Het opent met een driedelige, afwisselend
lichtvoetige en gedragen, Ouverture. De muziek
lijkt een uitdrukking van de pracht en praal van
het splinternieuwe godshuis en van de ernst van
de inwijdingsplechtigheid. Het orkest is
opgedeeld in concertino- en ripieno-groepen en
de muziek glanst van een rijkdom aan verschil-

Salomo en George II
Händel schreef Solomon in 1748, het jaar van de
Vrede van Aken. Die maakte een einde aan de
bloederige Spaanse Successie Oorlog die acht
jaar lang over een groot deel van Europa woedde,
inclusief Engeland. George II had namens
Engeland een stevige vinger in de pap bij de
vredesonderhandelingen en de uitkomst. Dat
bracht Händel ertoe een oratorium te schrijven
over de Oudtestamentische koning Salomo,

Georg Friedrich Händel

lende compositietechnieken, kleuren en stemmingen. Het achtstemmige openingskoor ‘Your
harps and cymbals sound’ is overweldigend en
geeft ook meteen aan hoe belangrijk het
kooraandeel is in dit oratorium. De erop
volgende recitatieven, solo’s en koorpassage
accentueren de stemming van eerbied voor God.
De pastorale aria van Salomo ‘What tho ’I trace
each herb and flow’r’ sluit deze episode af en
slaat tevens een brug naar de volgende met een
welkomst- en liefdeslied voor zijn Egyptische
bruid. De muziek krijgt paradijselijke trekjes
met smeltend lyrische aria’s en dansante
passages. Hoogtepunt is de eenvoudige, liefdevolle aria van de Queen (Salomo’s bruid) ‘With
thee the unsheltered moor’. Toch krijgt het orkest
in dit onderdeel van het oratorium de eerste
prijs voor lieflijkheid, omdat het het tedere
slotkoor omgeeft met zingende nachtegalen.

Salomonsoordeel
Deel twee staat helemaal in het teken van het
Salomonsoordeel. Het verhaal is welbekend,
maar in het kort: Twee vrouwen van lichte
zeden bevielen van een baby. Een van de baby’s
overleed, waarna de moeder hem verwisselde
voor de levende baby van de ander. Beide eisen
in Salomo’s rechtszaal de levende baby op. Als
Salomo beveelt het nog levende kind doormidden te houwen wordt meteen duidelijk wie de
echte moeder is. Het deel opent met een loflied
op de wijsheid van Salomo. Met hoorns,
trompetten en pauken, levendig contrapunt en
rijke polyfonie beschrijven orkest en koor het
prachtige land, de weelde en het geluk van zijn
monarch: ‘Happy, happy Solomon’. Alles pais en
vree dus, maar dan komt (mooi contrast) de
Leviet die Salomo inlicht over zijn komende
rechtszaak. Ontroerend is de eerste aria van de
goede moeder waarin ze haar verdriet uit,
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ondersteund door het orkest dat zuchtend en
met langzame golven met haar meelijdt. Ook de
aria waarin ze afstand neemt van haar kind,
‘Take him all – but spare my child’, zal menig
luisteraar even doen slikken. Het trio van
Solomon en de beide ‘hoeren’ (zoals ze in de
Bijbel worden genoemd) is bijna een toneelstuk,
met opgewonden discussies en geagiteerde snelle
passages.

De grote muzikale rijkdom van Solomon
maakt van het oratorium
een in alle opzichten
vorstelijk werk

laten horen dat muziek alle mogelijke emoties
en sferen kan verklanken, van oorlogsgeweld en
natuurbeschrijvingen, tot liefdesverdriet en
uitbundige vrolijkheid. Een mooie gelegenheid
voor Händel om te laten zien en horen wat hij
allemaal in zijn mars had: de weelde van het hof
van Salomo, vertaald in verbluffende variaties
aan stemmingen, klankkleuren, gebruik van
instrumenten en muzikale vormen. Tegen het
eind zingt de koningin van Sheba, begeleid door
het orkest en omlijst door hobosolo’s de prachtige
afscheidsaria ‘Will the sun forget to streak’. Dan
volgt een dansant duo van Solomon en de
koningin en besluit het grote achtstemmige
koor vrolijk, kort en krachtig, het oratorium
met de stelling dat het goede altijd overwint:
‘the fame of the just shall eternally last’.

Goed en slecht
Salomo als gastheer
Het derde deel opent met een korte ‘Symphony’
voor twee hobo’s en strijkers die algemeen
bekend staat onder de naam ‘The arrival of the
Queen of Sheba’. Dat dit ook de openings
muziek was van de Olympische Zomerspelen in
Londen (2012) bewijst maar weer eens hoezeer
de muziek van Händel onderdeel is geworden
van de Britse cultuur.
In dit deel vindt het staatsbezoek plaats van de
koningin van Sheba (waarschijnlijk het huidige
Ethiopië) en wordt weer een andere kant van
Salomo getoond. In deel 1 treedt hij op als de
koning en (net als de koning in Engeland)
hoofd van de kerk, en als vurige trouwe echt
genoot van zijn Egyptische koningin. In deel 2
wordt hij opgevoerd als wijze rechter en in deel
3 is hij een geweldige gastheer en staatsman die
de koningin van Sheba onthaalt op de beste
musici van zijn hof, die lofzangen brengen op de
muziek: ‘Music, spread thy voice around’. Ze
4

De grote muzikale rijkdom van Solomon maakt
van het oratorium een in alle opzichten vorstelijk werk. Toch had Händel er maar ruim een
maand voor nodig om het te schrijven. Daarbij
maakte hij hergebruik van vroegere muziek van
hemzelf, waaronder Messiah, en van collega’s.
De librettist is niet bekend, al wordt soms de
Engelse dichter/toneelschrijver Moses Mendes
genoemd. Händel zette Salomo neer als een
voorbeeldig koning, die tempels bouwde en goed
was voor religie en kunst. Geen woord over zijn
afgoderij, zijn (slecht behandelde) slaven, de
belastingen waarmee zijn weelderige hof
bekostigde, om maar niet te spreken over de 700
vrouwen en 300 concubines die hij eropna hield.
Zou het oratorium daarom afsluiten met die
twee korte regels: De naam van de slechterik is
gauw vergeten, maar de roem van de goede blijft
eeuwig bestaan?
Agnes van der Horst

UITVOERENDEN
Peter Dijkstra, dirigent
• Peter Dijkstra is sinds 1 september
2018 eerste gastdirigent van het
Groot Omroepkoor
• hij dirigeert a cappella- en
symfonisch-vocale concerten in o.a.
het AVROTROS Vrijdagconcert en
de NTR ZaterdagMatinee
• hij is verantwoordelijk voor de
instudering van grote werken,
adviseert op vocaal artistiek terrein
en werkt samen met chef-dirigent
Peter Dijkstra © Astrid Ackermann
Benjamin Goodson
• Peter Dijkstra studeerde aan de
conservatoria van Den Haag, Keulen en Stockholm en was van 2005 tot 2016 chef-dirigent van het
Chor des Bayerischen Rundfunks in München
• daarnaast was hij van 2007 tot 2018 chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor, waarvan hij nu
eredirigent is
• Peter Dijkstra doceert aan de Hochschule für Musik in Keulen
• op 8 oktober vorig jaar dirigeerde Peter Dijkstra in het Vrijdagconcert het Groot Omroepkoor in de
Jacobikerk in Utrecht in een programma met Bruckner, Dvořák, Buchenberg, Liszt en Shalygin
(wereldpremière, opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)

Maarten Engeltjes, countertenor
• Maarten Engeltjes (1984) begon op zijn vierde met zingen als jongenssopraan; en op zijn zestiende
maakte hij zijn debuut als countertenor met de alt-aria’s in de Matthäus-Passion van Bach
• in 2003 nam hij deel aan een masterclass met Michael Chance die werd uitgezonden op de Nederlandse televisie; en in 2004 verzorgde hij met Michael Chance en Gustav Leonhardt een recital met
duetten van Purcell en Blow
• hij werkte hij mee aan een cd-opname van Händels Dixit Dominus en Bachs Magnificat met het
koor van de Bayerische Rundfunk en dirigent Peter Dijkstra; verder zong hij in Händels Messiah
met het Deens Radiokoor & Orkest onder Peter Dijkstra
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• hij maakte een Europese tournee met het Stabat
Mater van Pergolesi met Johannette Zomer en
Concerto Köln; andere Europese tournees waren
met Bachs Hohe Messe met de Akademie für Alte
Musik Berlin onder leiding van Daniel Reuss, en
met Bachs Johannes-Passion met The Amsterdam
Baroque Orchestra en Ton Koopman
• Maarten Engeltjes maakte in 2020 met pianist
Jan-Paul Grijpink een tournee met Schuberts
Winterreise

Maarten Engeltjes © Marco Borggreve

Shira Patchornik, sopraan

Support klassieke talenten en geef
hen het podium dat ze verdienen
AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, 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).

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

John Adams
• de Israëlische sopraan Shira Patchornik wekte
onlangs grote belangstelling als winnaar van
het 12e Pietro Antonio Cesti Concours in
Innsbruck
• na haar studies in Tel Aviv en Leipzig werd zij
ensemblelid van het Hessisches Staatstheater
Wiesbaden, waar ze zong als Pamina in Die
Zauberflöte, als Micaela in Carmen en Morgana
Shira Patchornik
in Alcina, een rol die zij ook met groot succes
vertolkte in de Deutsche Oper am Rhein
Düsseldorf
• haar operarepertoire strekt zich uit van Monteverdi tot hedendaagse en moderne werken; een van haar eerste operarollen was Flora in Brittens The
Turn of the Screw, die zij als 19-jarige
vertolkte in de Israëlische Opera, en in 2021 bij de Opera national de Lorraine in Nancy
• tijdens de Bregenzer Festspiele van 2019 zong ze als Tatiana in Evgenji Onegin, en in 2021 als
Contessa Ceprano in Rigoletto
• hoogtepunten van dit seizoen zijn haar debuut als
Susanna in Le nozze di Figaro in Tel Aviv, en
optredens in Znojmo festival en Innsbrucker Festwoche

Marie Lys, sopraan
• de Zwitserse sopraan Marie Lys won eerste prijzen op het Concours for Baroque Opera Cesti 2018
en het Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini 2017
• ze trad op met dirigenten als Dmitry Sinkovsky, Fabio Biondi, Maxim Emelyanychev, Dorothee
Oberlinger, Diego Fasolis, Alessandro de Marchi, Michel Corboz, Laurence Cummings, Christian
Curnyn, Robert King en Daniel Reuss

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek
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• ze zong in festivals als Ambronay, Göttingen,
Halle, La Folle Journée, Verbier, MITO en
Utrecht
• ze werkte samen met Europa Galante, Sinfonia
Varsovia, The English Concert, het Orchestre de
Chambre de Lausanne en de Cameristi della Scala
• Marie Lys studeerde aan de Haute École de
Musique de Lausanne, aan het Royal College of
Music in Londen en aan de International Opera
School
• ze zong rollen als Adelaide (Lotario) in Bern en
Göttingen, Dalinda (Ariodante) in Londen,
Galatea (Acis and Galatea) in de Opéra de Massy,
Lisa (La Sonnambula), Adele (Die Fledermaus) en
L’Amour (Orphée et Eurydice) in Lausanne,
Yniold (Pelléas et Mélisande) en Clorinda (La
Cenerentola) in Genève
• met haar ensemble Abchordis presenteert zij haar
nieuwe programma van onuitgegeven barok opera
aria’s geschreven voor Anna Maria Strada,
waarvan binnenkort een opname zal verschijnen

het Freiburger Barockorchester onder leiding van Pablo Heras-Casado
• met het Orkest van de Achttiende Eeuw was hij geregeld te horen als Evangelist in Bachs
Johannes-Passion en in de tenor-aria’s in de Matthäus-Passion, als ook als Jaquino in Beethovens
Fidelio, als Basilio en Don Curzio in Mozarts Le nozze di Figaro en in Haydns Die Schöpfung
• Trümpy werkte samen met onder meer het Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Freiburg
Barockorchester, Tonhalle Orchester Zürich, Orchestre de la Suisse Romande en het Koninklijk
Concertgebouworkest, en met dirigenten als James Gaffigan, Hervé Niquet, David Zinman, Marc
Minkowski en Leonardo García Alarcón

Marie Lys © Clive Barda
Ashley Riches

Fabio Trümpy, tenor

Ashley Riches, bas

• de Zwitserse tenor Fabio Trümpy studeerde eerste
Engelse taal en literatuur aan de universiteit van
Zürich en zang aan het plaatselijke conservatorium, voordat hij naar Amsterdam ging om bij
Margreet Honig te studeren
• in 2007 ontving hij de vriendenprijs bij het
Festival d’Art Lyrique in Aix-en-Provence
• als lid van het Opernhaus Zürich zong hij rollen
als Telemaco (Il ritorno d’Ulisse in patria,
Monteverdi), Oronte (Alcina, Händel) en Steuermann (Der Fliegende Holländer, Wagner)
• ook zong hij als Tamino (Die Zauberflöte) bij het
Spoleto Festival in de VS, als Camille (Die lustige
Witwe) in Nancy, als Fritz in Offenbachs La
Grande-Duchesse de Gerolstein in Genève, en als
Pastore en Spirito in Sasha Waltz’ productie van
Monteverdi’s Orfeo in Bergen, Lille en Berlijn met

• de bas Ashley Riches studeerde Engels aan de Cambridge University, waar hij lid was van het
prestigieuze King’s College Choir
• hij studeerde zang aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen en maakte deel uit van
het Jette Parker Young Artists Programme van The Royal Opera
• hij vertegenwoordigde het Engelse operagezelschap tijdens een galaconcert in het Bolsjoj Theater in
Moslou
• in seizoen 2017/18 was hij een van de BBC New Generation Artists
• tot de recente hoogtepunten behoren zijn optredens als Creon in Stravinsky’s Oedipus Rex met John
Eliot Gardiner en de Berliner Philharmoniker, de Ferryman in Brittens Curlew River in de Hamburgse Elbphilharmonie en de Pirate King in The Pirates of Penzance van Gilbert and Sullivan bij
English National Opera
• tijdens een Europese tournee met Masaaki Suzuki en het Orchestra of the Age of Enlightenment
nam hij deel aan uitvoeringen van Bachs Weihnachtsoratorium
• in 2020 debuteerde Ashley Riches bij het Koninklijk Concertgebouworkest
• Ashley Riches geeft geregeld recitals met de pianisten Graham Johnson, Iain Burnside, Julius
Drake, Joseph Middleton, Anna Tilbrook, James Baillieu, Simon Lepper, Gary Matthewman en
Sholto Kynoch
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Fabio Trümpy © Sarah Wijzenbeek
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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
• 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

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 koor-symfonische 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 capella-concerten 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, Momotenko-Levitsky, 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 chef-dirigent van het GOK
www.grootomroepkoor.nl
Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:
www.vriendengrootomroepkoor.nl
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Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor in TivoliVredenburg, sept 2019 © Juri Hiemsch
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VOLGENDE
CONCERTEN
vrijdag 11 februari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

vrijdag 18 februari 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Kamermuziek
door Van
Baerle Trio

Van trieste
nachten en
extase

Van Baerle Trio

Radio Filharmonisch Orkest

Hannes Minnaar piano
Maria Milstein viool
Gideon den Herder cello

Karina Canellakis dirigent
Julie Boulianne mezzosopraan

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

Boulanger D’un soir triste
Berlioz Les nuits d’été
Wantenaar Prélude à une nuit americaine
Skrjabin Le poème de l’extase

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

