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16. King Arthur: What power art thou 
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18. When I am laid in earth 
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20. An evening Hymn 
21. O dive custos auriacae Domus (duet)
22. Sonnet 18
23. King Arthur: Fairest Isle
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had Shakespeare veel gevoel voor muziek en 
Purcell voor taal. Purcell heeft er bovendien voor 
gezorgd dat de muziek in het Engelse theater een 
grote plaats kreeg. Niet in de vorm van echte 
opera’s maar in zogenoemde semi-opera’s waarin 
muziek en toneel elkaar afwisselden. Ook 
schreef Purcell muzikale intermezzi bij bestaande 
toneelstukken, ook van Shakespeare. Veel van de 
liederen die we vanavond horen zijn afkomstig 
uit deze aan het theater gerelateerde stukken. 

Countertenor 
Naast Purcell en Shakespeare is er nog een derde 
typisch Brits fenomeen dat vanavond de hoofdrol 
speelt: de countertenor. Want hoewel dit 
stemtype tegenwoordig wereldwijd een grote 
bloei doormaakt en wordt gebruikt in allerlei 
repertoire, is falsetzingen vooral een ‘English 
practice’, door de eeuwen heen geconserveerd in 
de Engelse kathedraalkoren. Daar werden 
oudere jongens, die de stembreuk net achter de 
rug hadden en nog redelijk hoog konden zingen 
en jonge mannen, die hun jongensstem nog 
wisten te vinden, ingezet voor de altpartijen. Het 
was Alfred Deller die in de jaren veertig van de 
vorige eeuw als eerste een solocarrière als 
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diezelfde Queen Mary, op Latijnse tekst. Het 
gaat hier niet om een liturgische tekst – sinds 
halverwege de zestiende eeuw speelde het Latijn 
in de kerk in Engeland geen rol meer – maar om 
een nieuw geschreven treurdicht. Het Latijn was 
aan de universiteiten van Oxford en Cambridge 
nog steeds de lingua franca en het was gebruike-
lijk om, naar het voorbeeld van de antieke 
Romeinse dichters, bij belangrijke vreugdevolle 
of juist droevige gebeurtenissen lof- of treur-
dichten in het Latijn te schrijven. Drie van die 
Latijnse elegieën bij het overlijden van Queen 
Mary in 1695 verschenen samen in één uitgave; 
twee op muziek van Purcell en één op muziek 
van zijn leraar John Blow, van wie we vanavond 
ook een duet horen. In O dive custos laat Purcell 
de twee stemmen lange vocale lijnen trekken; 
hier is hij sterk beïnvloed door de Italiaanse stijl. 

Veelzijdigheid 
In de sololiederen op dit programma vinden we 
ook die veelzijdigheid aan stijlen. Music for a 
while is een eenvoudige melodie maar bevat ook 
de nodige woordschildering, bijvoorbeeld op het 
woord ‘drop’. Maar in Sweeter than roses, op een 
anonieme tekst, gaat Purcell dan weer veel meer 
te werk als zijn Italiaanse tijdgenoten. Wie de 
tekst meeleest, merkt dat Purcell voortdurend 
woorden uitlicht en net als zijn Italiaanse 
collega’s razendsnel van stemming kan verande-
ren. Dit is haast meer een cantate dan een lied. 

falsetzanger begon en aan hem – of beter gezegd 
aan componist Michael Tippett die muziek voor 
Dellers stem componeerde – danken we ook de 
naam countertenor voor dit stemtype. Deller 
ging op zoek naar geschikt repertoire en 
natuurlijk kwam hij meteen terecht bij de 
Engelse muziek uit de renaissance en de barok. 
Het werk van Purcell werd door Deller, en later 
door zijn vele stemgenoten, beschouwd als het 
kernrepertoire voor de countertenor. Purcell 
schijnt ook zelf countertenor te zijn geweest, in 
ieder geval heeft hij er onsterfelijke muziek voor 
gecomponeerd: sololiederen en vooral ook veel 
duetten voor twee countertenors. Die duetten 
zijn vaak afkomstig uit grotere werken, maar 
zijn in de loop der tijden ook een eigen leven 
gaan leiden. De stemmen zijn volkomen 
gelijkwaardig en draaien voortdurend om elkaar 
heen. Er is niet één hoge en één lage partij en de 
zangers krijgen exact evenveel noten te zingen. 

Vreugde en verdriet 
Sound the trumpet maakt deel uit van Come all 
ye Sons of Art, de laatste van de zes Birthday 
odes die Purcell tussen 1689 en 1694 schreef 
voor de verjaardag van Queen Mary. Dit waren 
grootschalige composities met koor en orkest 
die ongeveer een half uur duurden. In koordelen 
en soli werd de vreugde bezongen over de 
verjaardag van de koningin en werden al haar 
kwaliteiten geroemd. De trompetten zijn 
uiteraard van de partij in het feestelijk groot 
bezette orkest, maar in dit duet, waarin alleen 
het continuo speelt, worden de trompetten 
uitsluitend door de twee zangers opgeroepen. 
Ze klinken dus niet echt maar door Purcells 
suggestieve toonzetting horen we ze toch. 
Volledig in contrast hiermee is de sfeer die 
Purcell oproept in O dive custos auriacae Domus. 
Maar dit is dan ook een elegie op de dood van 

De tekst van het titelstuk van dit programma, If 
Music be the Food of Love, is wel degelijk van 
Shakespeares hand. Purcell zette het gedicht 
zelfs meerdere keren op muziek. Wat Sha-
kespeare en Purcell gemeen hebben, is dat ze de 
Engelse taal en de Engelse muziek diepgaand 
hebben beïnvloed. Wat Shakespeare met 
woorden kon, deed Purcell met noten. Daarbij 

In de sololiederen op dit 
programma vinden we 
ook die veelzijdigheid 
aan stijlenHenry Purcell door John Closterman

IF MUSIC BE THE
FOOD OF LOVE 

Dit programma verenigt twee van de allergrootste kunstenaars 
die Engeland ooit heeft voortgebracht: William Shakespeare 
(1564-1616) en Henry Purcell (1659-1695). Wat zou het prachtig 
geweest zijn als deze twee elkaar hadden gekend en hadden  
kunnen samenwerken. Maar helaas, Shakespeare overleed in 
1616 en Purcell kwam pas in 1659 ter wereld. 
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An evening hymn daarentegen is weer heel 
gelijkmatig van sfeer, echt rustgevende avond-
muziek die wiegt op een steeds herhaald 
basthema. De basso ostinato (steeds herhaald 
basmotief) komt, zowel in de instrumentale als 
in de vocale werken op dit programma, voort-
durend terug. Maar veel meer dan andere 
componisten, die een ostinato meestal een heel 
stuk lang ongewijzigd laten klinken, speelt 
Purcell er ook mee. Soms begint een lied als een 
ostinato, maar gaat het al snel een andere kant 
op. Dan moduleert Purcell het basthema 
bijvoorbeeld naar een andere toonsoort om 
tenslotte toch weer uit te komen bij het be-
ginthema. Goed voorbeeld daarvan is The plaint, 
dat in zijn oorspronkelijke vorm afkomstig is uit 
The Fairy Queen en daar aan de sopraan is toebe-
deeld. Maar ook countertenors hebben het vaak 
op hun repertoire staan. 

When I’m laid in earth uit Dido and Aeneas 
– Purcells enige doorgecomponeerde muziek-
theaterwerk zonder gesproken tekst – horen we 
dan weer zelden van een countertenor. Logisch 
als we bedenken dat Purcell dit werk schreef 
voor uitvoering op een meisjesschool met 
Aeneas als enige mannelijke rol. When I’m laid 
in earth, kortweg Dido’s lament genoemd, is de 
dramatische apotheose van het stuk en is in de 
loop der decennia door vele altzangeressen op 
de plaat gezet. Dit lamento (klaagzang) is dan 

weer een pure ostinatocompositie, waarin 
Purcell hetzelfde ostinato gebruikt als in The 
plaint maar nu nergens afwijkt van het be-
ginthema. De twee liederen zijn sterk aan elkaar 
verwant. In de liederen van Purcell en in 
Shakespeares sonnetten is de liefde het voor-
naamste onderwerp. 

De grootste Engelse componist krijgt vandaag 
een poëtische pendant van de grootste Engelse 
toneelschrijver. Want naast zijn vele theater-
stukken schreef William Shakespeare ook 154 
sonnetten. Net als de liederen van Purcell is ook 
in Shakespeares sonnetten de liefde het voor-
naamste onderwerp en zodoende sluiten muziek 
en poëzie tijdens dit concert perfect op elkaar 
aan. 

Marcel Bijlo 

In de liederen van 
Purcell en in Shake
speares sonnetten is de 
liefde het voornaamste 
onderwerp
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William Shakespeare – 
Sonnet 97
Als winter was het, weg te zijn bij jou, 
Jij, enig lichtpunt in een vluchtig jaar. 
Hoe somberzwart, het hart verbeet de 
kou! 
En elke dag december, kaal en vaar. 
Twee zomers duurde jouw afwezigheid, 
Eén hoogzwangere herfst droeg in haar 
schoot 
Het vette zaaisel van de lentetijd: 
Een vrucht die aan een stervende ont-
sproot. 
En ik zag in die hoorn des overvloeds 
Het eenzaam kind, de vaderloze spruit, 
Een zomer zonder jou brengt weinig 
goeds, 
Want zelfs de vogel staakt zijn wulps 
gefluit. 
Zijn zang verstomt tot flets gekwinkeleer, 
Het blad verbleekt, en vreest de winter 
weer. 

Henry Purcell –  
Here the deities approve
Tekst: Christopher Fishburn 

Here the Deities approve, 
The God of Musick and of Love 
All the Talents they have lent you, 
All the Blessings they have sent you, 
Pleas’d to see what they be-stow, 
Live and thrive so well below. 

William Shakespeare –  
Sonnet 8
Jij bent muziek, waarom muziek dan mijden? 
Vreugd moet vreugd niet bevechten, zoet 
zoekt zoet. 
Waarom ontstemd door wat juist kan 
verblijden? 
Waarom vertier met droefenis begroet? 
Hij, die de schoonheid van het rein akkoord, 
Het huwelijk van klanken niet erkent, 
In elk duet een zoet verwijten hoort, 
Bespeelt alleen zijn eigen instrument. 
Pas als de snaar vibreert met and’re snaren, 
Met zuiver spel de harmonie vergroot, 
Als zij als één gezin hun stemmen paren 
Weerklinkt één toon, een wonderschone 
noot: 
Dat woordloos lied, veelstemmig en toch 
één, 
Het zingt je toe: ‘Alleen is maar alleen.’ 

Henry Purcell –  
Sound the trumpet 
(duet) 
Tekst: Nahum Tate (1652 – 1715) 

Sound the trumpet, sound the trumpet, 
sound the trumpet! 
Sound, sound, sound the trumpet till 
around 
You make the list’ning shores rebound. 
On the sprightly hautboy play 
All the instruments of joy 
That skillful numbers can employ, 
To celebrate the glories of this day. 

If music be the food of 
love
Henry Heveningham (1651–1700) 

If music be the food of love, 
Sing on till I am fill’d with joy; 
For then my list’ning soul you move 
To pleasures that can never cloy. 
Your eyes, your mien, your tongue 
declare 
That you are music ev’rywhere. 

Pleasures invade both eye and ear, 
So fierce the transports are, they wound, 
And all my senses feasted are, 
Tho’ yet the treat is only sound, 
Sure I must perish by your charms, 
Unless you save me in your arms. 

William Shakespeare –  
Sonnet 56 

O zoete liefde, zoek steeds weer je 
kracht, 
Blijf scherp, zorg dat je altijd honger lijdt! 
Een honger die, gestild, nu minder smacht, 
Maar morgenvroeg weer net zo vlijmend 
snijdt. 
Dit geldt ook jou, mijn lief, je kunt van-
daag 
Je gulzig oog naar hartelust bedienen, 
Kijk morgen weer en stel jezelf de vraag: 
Doof ik de liefde niet met mijn routine? 
Zie elke droeve pauze als de zee: 
Hij splijt het land waar twee geliefden 
gaan, 
En elke dag opnieuw zien deze twee 
Elkaar reikhalzend op de oevers staan. 
Of noem het winter, zorgelijke tijd; 
De felbegeerde zon een zeldzaamheid. 

Henry Purcell –  
No, resistance is but 
vain (duet) 
Tekst : Anthony Henly 

No, no, no, no, Resistance is but vain, 
And only adds new weight to Cupid’s 
Chain: 
A Thousand Ways, a Thousand Arts, 
The Tyrant knows to Captivate our 
Hearts: 
Sometimes he Sighs imploys, and some-
times tries 
The Universal Language of the Eyes: 
The Fierce, with Fierceness he destroys: 
The Weak with Tenderness decoys. 
He kills the Strong with Joy, the Weak 
with Pain: 
No, no, no, no, Resistance is but vain. 

Music for a while 
Tekst: John Dryden (1631- 1700), 
Nathaniel Lee (ca. 1653 – 1692) 

Music for a while 
Shall all your cares beguile. 
Wond’ring how your pains were eas’d 
And disdaining to be pleas’d 
Till Alecto free the dead 
From their eternal bands, 
Till the snakes drop from her head, 
And the whip from out her hands. 

Sweeter than roses 
Tekst: anoniem 

Sweeter than roses, or cool evening 
breeze 
On a warm flowery shore, was the dear 
kiss, 
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First trembling made me freeze, 
Then shot like fire all o’er. 

What magic has victorious love! 
For all I touch or see since that dear kiss, 
I hourly prove, all is love to me. 

William Shakespeare – 
Sonnet 49 

En op die dag (wanneer dat ook mag zijn) 
Dat jij mijn onvolkomenheden laakt, 
Je liefde, aan het eind van zijn Latijn, 
Gewogen de balans heeft opgemaakt, 
En op die dag dat jij me steels passeert, 
Me met dat zonnig oog wat laf begroet, 
Je hart zich tot een ander heeft bekeerd 
En ik slechts terughoudendheid ont-
moet; 
’t Is op die dag dat ik mijn fort betrek 
Met al mijn onvolmaaktheden te kijk, 
Mijn eigen vinger vindt mijn zere plek, 
En wettigt onaanvechtbaar je gelijk. 
Dus neem je hart en ga, het is je recht, 
Ik, arme ziel, heb niets dat dat weerlegt. 

Henry Purcell –  
The plaint 
Tekst: Elkanah Settle (1648 – 1724) 

O let me weep, forever weep. 
O let me forever weep! 
My eyes no more shall welcome sleep: 
i’ll hide me from the sight of day, 
And sigh my soul away. 
He’s gone, his loss deplore; 
And i shall never see him more. 
O let me weep! forever weep! 

John Blow – Ah heav’n! 
What is’t I hear? (duet) 
Tekst: Anoniem 

Ah, heav’n ! what is’t I hear? 
The warbling lute enchants my ear. 
Now beauty’s pow’r inflames my breast 
again, 
I sigh, languish, in a pleasing pain; 
The notes so soft, so sweet the air; 
The soul of love sure must be there; 
That mine in rapture charms, 
And drive away despair. 

William Shakespeare 
– Sonnet 64 

Ik zag door Tijd’s meedogenloze hand 
Het oude praalgraf van zijn praal be-
roofd, 
Zag hemelhoge torens afgebrand, 
Het bronzen beeld in razernij onthoofd, 
Ik zag de hongerende oceaan, 
Hoe hij de kust belaagt en deels ver-
slindt, 
Zag ’t vasteland de wateren verslaan, 
Hoe het aan grond verloor en grond 
herwint, 
En weet: alles is onbestendigheid, 
En alles gaat teloor en naar het graf, 
Vandaar mijn mijmering: ooit komt de 
Tijd 
En neemt dat wat ik liefheb van mij af. 
De doodsgedachte van een man die 
triest 
Moet vrezen dat hij wat hij heeft verliest. 

Henry Purcell –  
What power art thou 
Tekst: John Dryden 

What power art thou? 
Who from below 
Hast made me rise? 
Unwillingly and slow 
From beds of everlasting snow! 
See’st thou not how sti! 
And wondrous old? 
Far unfit to bear the bitter cold... 
I can scarcely move 
Or draw my breath 
I can scarcely move 
Or draw my breath 
Let me, let me 
Let me, let me 
Freeze again... 
Let me, let me 
Freeze again to death! 

When I am laid in earth 
Tekst: Nahum Tate 

When I am laid in earth, 
May my wrongs create 
No trouble in thy breast; 
Remember me, but ah! forget my fate. 

William Shakespeare –  
Sonnet 27 

Het reizen zat sleep ik me naar mijn bed, 
Strek dankbaar mijn vermoeide lijf en 
leden, 
Dan echter wordt mijn hoofd aan ’t werk 
gezet 
En gaat mijn geest op pad, met rasse 
schreden. 

Gedachten trekken (ver van waar ik wacht) 
Als vastberaden pelgrims naar jouw schrijn, 
Met open ogen gaap ik naar de nacht, 
Het duister, waar de blinden koning zijn. 
Maar voor mijn nimmer luikend geestes-
oog 
Verschijnt jouw schaduw in mijn blinde 
zicht, 
Als een juweel (uit zwarte slaap omhoog) 
Zet het de oude nacht in gloednieuw 
licht. 
Mijn lijf reist overdag, en ’s nachts mijn 
geest, 
Door jou ben ik nog nooit zo moe ge-
weest. 

Henry Purcell –  
An evening Hymn 
Tekst: William Fuller (1608 – 1675) 

Now, now that the sun hath veil’d his 
light 
And bid the world goodnight; 
To the soft bed my body I dispose, 
But where shall my soul repose? 
Dear, dear God, even in Thy arms, 
And can there be any so sweet security! 
Then to thy rest, O my soul! 
And singing, praise the mercy 
That prolongs thy days. Hallelujah! 
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O dive custos auriacae 
Domus (duet ) 
Tekst: Henry Parker (1604 – 1652) 

O Dive custos Auriacae Domus 
Et spes labantis certior imperi; 
Orebus adversis vocande, 
O superum, o superum decus in  
secundis! 
Seu te fluentem pronus ad Isida 
In vota fervens, in vota fervens Oxoni-
dum chorus, 
Seu te precantur, quos remoti 
Unda lavat properata Cami, 
Descende, descende coelo non ita 
creditas, 
Visurus, visurus aedes praesidiis tuis, 
Descende, descende visurus penates, 
Penates Caesaris, et, et penetrali sacrum. 

Maria musis flebilis occidit, 
Maria gentis deliciae breves, 
Maria, Maria occidit, 
O flete Mariam, o flete Mariam, 
Flete Mariam, o flete Camoenae, 
O flete Divae! Flete dea moriente 

O God, guardian of the House of Orange, 
and surer hope of fleeting power, 
O you who should be invoked in adversity, 
O divine ornament in prosperity – 
whether the eager choir of Oxford 
by the river Isis calls 
on you in prayer of they who are washed 
by the swift stream of the distant Cam – 
come down from heaven to visit with 
your help 
the palace not thus entrusted, 
come down and visit the chapel of our 
Monarch 
and the sacred chamber. 

Mary is dying, lamented by the Muses, 
short-lived darling of her people, 
O weep for Mary, 
O weep you Muses, 
O weep you Goddesses, 
Weep for the dying divinity. 

Henry Purcell –  
King Arthur: Fairest Isle 

Fairest isle, all isles excelling, 
Seat of pleasure and of love 
Venus here will choose her dwelling, 
And forsake her Cyprian grove. 
Cupid from his fav’rite nation 
Care and envy will remove; 
Jealousy, that poisons passion, 
And despair, that dies for love. 

Gentle murmurs, sweet complaining, 
Sighs that blow the fire of love 
Soft repulses, kind disdaining, 
Shall be all the pains you prove. 
Ev’ry swain shall pay his duty, 
Grateful ev’ry nymph shall prove; 
And as these excel in beauty, 
Those shall be renown’d for love. 

William Shakespeare – 
Sonnet 18 
Nederlandse vertaling sonnetten:  
Frans van Deursen
Wat als ik jou zie als een zomerdag? 
Veel mooier en bestendiger ben jij: 
Want zomer tekent een te kort verdrag, 
En stormwind plaagt het bottend blad 
van mei. 
Soms laait het hemels oog met teveel 
vuur, 
Vaak dempt de deemstering zijn gouden 

gloed; 
En alle moois verspeelt zich op den duur, 
Door ’t lot of de natuur, die doet wat moet; 
Jij bent een zomerdag die nooit vervaalt, 
Het moois dat jij bezit speel je niet kwijt; 
De Dood snoeft niet dat je in hem ver-
dwaalt, 
Dit vers lengt jou voor eeuwig in de tijd; 
Zo lang de mens nog oog en adem heeft, 
Zo lang leeft dit, en dit wil dat jij leeft. 
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COMPONISTEN

Henry Purcell
Over het leven van Henry Purcell (1659-1695) is helaas niet zo veel bekend, terwijl hij toch al tijdens 
zijn korte leven zeer beroemd was. Zijn oeuvre was rijk en divers, maar hij werd speciaal bewonderd 
om zijn vocale muziek. Als jongen was Purcell koorknaap in de Koninklijke Kapel waar hij ook al 
vanaf zijn achtste jaar componeerde. Na zijn stemmutatie werkte hij op de instrumentenafdeling van 
het koninklijk huis en stemde onder andere het orgel van de Westminster Abbey. Als organist volgde 
hij daar zijn leraar John Blow op, en het was naast dit orgel dat hij na zijn dood werd begraven. Als 
hofcomponist volgde hij zijn andere leraar op, Matthew Locke. Een schat aan muziek liet hij na: 
theatermuziek, religieuze werken, liederen en ‘catches’, en instrumentale kamermuziek. In al die 
werken wist Purcell als geen ander van zijn tijdgenoten het Engelse idioom samen met Franse en 
Italiaanse invloeden om te smeden tot een eigen taal waarin subtiliteit en eenvoud zich op een 
wonderlijke manier tot elkaar verhouden. 

John Blow 
John Blow (1649-1708) was een Engelse componist en organist. Hij behoort met Henry Purcell tot de 
grootste Engelse componisten van zijn generatie. Blow begon zijn carrière als koorknaap bij de 
Chapel Royal in Londen, waar zijn voornaamste leermeester Henry Cooke was. In 1668 werd hij 
organist van de Westminster Abbey, maar droeg deze functie in 1690 over aan zijn leerling Purcell. 
Na diens dood in 1695 kreeg hij het organistenschap weer terug. Blow schreef voornamelijk kerk-
muziek en kamermuziek. 

Volg AVROTROS Klassiek:

Een podcast beluisteren kan altĳ d en overal. Je hebt alleen 
een telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon. 

En wat is nou fĳ ner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek? Hierbĳ  een selectie van de 

klassieke podcasts van AVROTROS. 

KLASSIEKE 
PODCASTS

Klassieke Mysteries – Voor-
spelde Mozart zĳ n eigen dood? 
In de podcastserie ‘Klassieke 
Mysteries’ duiken presentator 
Ab Nieuwdorp en collega 
Rebecca van der Weĳ de in 
de vreemde en spannende 
verhalen rondom de dood van 
klassieke componisten. 
Voorspelde Mozart zĳ n eigen 
dood? Waarom werd Haydn 
postuum onthoofd? En wie 
vergiftigde Beethoven? Verlies 
je in de spannende verhalen 
en krĳ g meteen een grote dosis 
klassieke muziek mee.

In de gloednieuwe podcast 
‘Rachmaninov… Aangenaam!’ - 
onderdeel van de reeks 
Ken je componisten - neemt 
presentator Hans van den 
Boom je mee door het leven 
en de muziek van de Russische 
componist Sergej Rachmaninov. 
In zeven afleveringen zet 
Hans op een luchtige manier 
het volledige leven van 
Rachmaninov uiteen, en hoor 
je fragmenten uit alle 45 
opusnummers van de com-
ponist. Van de serie genoten? 
Luister dan ook eens naar het 
eerste seizoen, ‘Gustav Mahler… 
Aangenaam!’

De klassieke podcasts van 
AVROTROS zĳ n te beluisteren 
via NPO Radio 4, Apple Podcast, 
Spotify of de RSS-feed.

nporadio4.nl/podcasts avrotros.nl/klassiek

Kalm met Klassiek – Je dage-
lĳ kse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek 
van het dagelĳ ks leven is het 
af en toe goed even stil te 
staan. Pas op de plaats, rustig 
ademhalen en tot jezelf komen. 
En wat past daar beter bĳ  dan 
klassieke muziek? Presentator 
Ab Nieuwdorp kiest elke werk-
dag een rustig en kalmerend 
klassiek werk uit, waarbĳ  je 
even helemaal tot jezelf kunt 
komen. In sommige afleverin-
gen vertelt Ab over meditatie 
of mindfulness, maar vaak 
klinkt vooral de mooie, 
ontspannende muziek. 
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Maarten Engeltjes, counter
tenor 
• Maarten Engeltjes (1984), zingt al vanaf zijn 
 vierde jaar als jongenssopraan
• hij verleende zijn medewerking als sopraansolist 

aan meerdere CD-opnamen o.a. Allegri’s Miserere 
Mei in de Dom van Riga

• op zijn zestiende maakt Maarten zijn debuut als 
countertenor in Bachs Matthäus-Passion
• al snel volgden vele concerten in binnen- en 

buitenland, ; vervolgens studeerde hij in 2007 
cum laude met onderscheiding af aan het Ko-
ninklijk Conservatorium van Den Haag

• Engeltjes is al jaren een veel gevraagd counter
tenor en werkt regelmatig samen met dirigenten 
als Ton Koopman, Jonathan Cohen, Emmanuelle 
Haïm, Vladimir Jurowski, William Christie, 
Peter Dijkstra, Jordi Savall, Reinbert de Leeuw, 
Markus Stenz, Lars Ulrik Mortensen, Laurence 
Cummings e.a.

• hij is regelmatig een graag geziene gast bij onder 
meer Lincoln Centre New York, Théatre des 
Champs Elysées Parijs, Philharmonie Berlijn, 
Metropolitan Theatre Tokyo, Sydney Festival, Palao de la Musica Barcelona, Barbican Hall Londen, 
Salle Bourgié Montréal, Tonhalle Zürich, Konzerthaus Wenen, Kölner Philharmonie en het 
Concertgebouw Amsterdam

• in 2017 richtte Engeltjes zijn eigen barokorkest PRJCT Amsterdam op; met het ensemble slaat hij 
een nieuwe weg in waarin hij naast de programmering en de zakelijke kant ook het dirigeren voor 
zijn rekening neemt

• inmiddels heeft hij met zijn ensemble twee soloalbums opgenomen met voor beide veel lof van de 
 pers
• Engeltjes woont met zijn vrouw in Amsterdam en is een trotse vader van twee zoons
 www.maartenengeltjes.nl 

UITVOERENDEN

Maarten Engeltjes © Hans van der Woerd

Andreas Scholl 
• Andreas Scholl heeft een reeks buitengewone 

solo-opnamen op zijn naam staan, uitgebracht 
door diverse maatschappijen,, waaronder  
Wanderer - een cd met liederen, begeleid door de 
pianiste Tamar Halperin, O Solitude, een album 
met liederen van Purcell, samen met Accademia 
Bizantina, winnaar van de BBC Music Maga-
zine-prijs 2012, opnamen van Händel Solomon en 
Saul met Paul McCreesh, en Vivaldi’s Stabat 
Mater; zijn meest recente opname, Small Gifts of 
Heaven, is een verzameling aria’s voor alt van 
Bach, in combinatie met twee Brandenburgse 
concerten, in samenwerking met Dorothee 
Oberlinger en Ensemble 1700

• een recent hoogtepunt vormde een solo-recital getiteld The Twilight People in Wigmore Hall, met 
werken van J.S. Bach en Arvo Pärt, samen met het Rundfunk Sinfonieorchester onder leiding van 
Vladimir Jurowski

• Scholl’s belangrijkste operarol was de titelrol in Händels Giulio Cesare, opgevoerd in de Frankfurter 
 Opera, het Théâtre des Champs-Elysées en tijdens de Sazburger Festspiele in 2012
• belangrijke concerten omvatten optredens met orkesten als de Berliner Philharmoniker, het New 

York Philharmonic, het Koninklijk Contergebouworkest, Boston Symphony Orchestra en met ‘s 
werelds meest toonaangevende barokorkesten

• in 2005 was Andreas Scholl te gast bij de Last Night of the Proms – de eerste counter tenor die ooit 
 is uitgenodigd
• Andres Scholl is geboren in Duitsland; zijn eerste muzikale opleiding was bij de Kiedricher Chor-
 buben; hij studeerde later bij Richard Levitt en René Jacobs aan de Schola Cantorum Basiliensis
• Scholl is genomineerd voor een Grammy en heeft vele prijzen gewonnen, waaronder de culturele 
 prijs van de deelstaat Hessen, samen met zijn vrouw, de pianist Tamar Halperin
 www.andreasscholl.org 

Frans van Deursen, voordracht
• Frans van Deursen (1962) is tekstschrijver, zanger, acteur en vertaler; hij is al ruim 35 jaar actief op 

en rond de vaderlandse podia; hij speelde in vele muziektheatervoorstellingen (o.a. The Blues 
Brothers, De Kleine Blonde Dood, De Judas Passie, Die Fledermaus, De Driestuiversopera, Koningin-
nenacht, Peter R. de Wolf

• hij vertolkte Shaffy, Frank Zappa’s Joe’s Garage, zong Bannink met het Holland Symphonia en 
 Piazzolla met het Pavadita Quartet

Andreas Scholl

http://www.maartenengeltjes.nl 
http://www.andreasscholl.org


 zullen hieraan hun medewerking verlenen
• de eerste cd ‘Forgotten arias’ werd in februari 2019 uitgebracht en werd zeer goed ontvangen door 
 pers en publiek; de tweede cd ‘Nicht Mehr Hier’ kwam uit in 2020 en werd eveneens zeer goed 
 ontvangen 
 www.prjct.amsterdam 
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• zijn eerste cd, Scherven van een Leeggedronken 
Nacht, met zijn eigen vertalingen van Tom Waits, 
werd lovend ontvangen, evenals De Vogel in mijn 
Borst, waarop hij de gedichten van Leo Vroman 
een muzikaal leven gaf en Motel Coyote, met eigen 
Engelstalig werk

• hij schreef toneelstukken, waaronder De Zaak 
Brecht en Het Eeuwige Lijden van de Jonge Wer-
ther; voor de Parade schreef en co-produceerde hij 
The Louvin Brothers - Live from Hell en Tooneel!!

• hij vertaalde de liedteksten voor de succesvolle 
musical Soldaat van Oranje, en vertaalde Mel 
Brooks’ The Producers; voor het NedPho schreef 
hij Peter R. de Wolf, een geheel nieuwe versie van 
Prokovjevs beroemde muzikale sprookje

• momenteel werkt hij aan de liedteksten voor drie 
nog te verschijnen muziektheaterproducties en de 
nieuwe vertaling/bewerking van Die Zauberflöte

PRJCT Amsterdam 
• PRJCT Amsterdam is een jong barokensemble 
 rondom countertenor Maarten Engeltjes, 
 opgericht in 2017
• het ensemble wordt gevormd door een vaste kern van uitmuntende, recent afgestudeerde barok-
 musici met een eigen muzikale visie
• de instrumentalisten van PRJCT Amsterdam spelen op authentieke instrumenten, gerestaureerde 
 oude instrumenten, of nagebouwde kopieën daarvan
• artistiek leider Maarten Engeltjes zoekt daarbij steeds samenwerking met andere ervaren, inter-
 nationaal gevestigde topmusici, als concertmeester en/of solist
• in september 2017 presenteerde het ensemble met groot succes haar eerste project: Stabat Mater van 

Pergolesi, in samenwerking met de schrijver P.F. Thomése; alle optredens, onder andere in een 
afgeladen Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, kregen een buitengewoon positieve pers

• zomer 2018 oogstte PRJCT Amsterdam veel lof met programma’s rond Vivaldi en Händel, o.a. bij 
 het Festival Wonderfeel in Nederland en bij het oude muziekfestival in Sintra (Portugal)
• in november 2018 stond een reeks concerten rond Vergeten Aria’s van Bach op het programma, 
 begin 2019 gevolgd door ‘Virtuoso!’, met wereldse cantates van Antonio Vivaldi en enkele pareltjes 
 van o.a. Monteverdi en Cavalli
• voor de komende jaren heeft PRJCT Amsterdam een groot aantal plannen, variërend van cd-
 opnames en diverse concerten tot grotere projecten, waarbij naast muziek ook andere aspecten uit de 
 barokperiode een rol spelen; wereldsterren als Andreas Scholl, Rolando Villazon en Bejun Mehta 

prjct AmsterdamFrans van Deursen

 

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

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND



20

vrijdag 13 mei 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Sokolov speelt 
Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Nicholas Collon dirigent
Valeriy Sokolov viool 

Debussy Feux d’artifice; Feuilles mortes;  
Ce qu’a vu le vent d’ouest (uit Préludes, arr. 
Colin Matthews)
Tsjaikovski Vioolconcert
Goebaidoelina Der Zorn Gottes  
(Nederlandse première)
Debussy La mer 
,

VOLGENDE
 CONCERTEN

Terugluisteren 
Wilt u nagenieten van het AVROTROS Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar de inter-
views met de dirigent, de componist of een solist? Luister dan terug (onder Uitzending 
Gemist) op  www.nporadio4.nl/ avrotrosvrijdagconcert

Of luister en kijk naar de vele klassieke muziekconcerten die AVROTROS heeft  
geregistreerd op YouTube via  www.youtube.com/user/avroklassiek/video

vrijdag 20 mei 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

100 jaar  
Nederlandse 
Bachvereniging
Nederlandse Bach
vereniging
Shunske Sato dirigent 
Lucía Caihuela sopraan
Valer Sabadus alt
Benedikt Kristjánsson tenor
Dietrich Henschel bas
Jurate Sirvyte dans/acteur
Adrian Schvarzstein regie

Bach Zerreißet, zersprenget, zertrümmert 
die Gruft oder Der zufriedengestellte 
Aeolus, BWV 205 
Bach Geschwinde, geschwinde, ihr  
wirbelnden Winde, BWV 201

http://www.nporadio4.nl/ avrotrosvrijdagconcert 
http://www.youtube.com/user/avroklassiek/videos

