
SLOTCONCERT

VERDI’S 
REQUIEM 

vrijdag 17 juni 2022, 20.15 uur
inleiding Jan-Willem van Ree, 19.30 uur 
serie AVROTROS Klassiek 1
TivoliVredenburg Utrecht, Grote Zaal
Dit concert is zonder pauze; geschatte eindtijd 21.55 uur.

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Karina Canellakis dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent 

Sonja Šarić, sopraan 
Yulia Matochkina, mezzosopraan 
Seungju Mario Bahg, tenor 
Riccardo Fassi, bas 

Giuseppe Verdi 1813-1901 
Messa da requiem 1874
Requiem aeternam • Dies irae • Offertorio • Sanctus • Agnus Dei • Lux aeterna • Libera me 

De boventiteling wordt verzorgd door Jurjen Stekelenburg.

Dit concert werd vorig seizoen uitgesteld vanwege de pandemie; het wordt nu recht-
streeks uitgezonden op NPO Radio 4, en is ook te volgen via de webcast, zie 
 www.nporadio4.nl. Presentatie: Hans van den Boom

Het team van 
het AVROTROS  
Vrijdagconcert 

wenst u een mooie 
zomer!  

Graag zien wij u terug 
in het nieuwe  

seizoen! 

http://www.nporadio4.nl
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‘De zwaan van Pesaro’ had vele toonaangevende 
opera’s op de planken gebracht, maar was daar 
in 1829 radicaal mee gestopt. Vanuit zijn nieuwe 
woonplaats Parijs bleef hij toch een centrale rol 
spelen en promootte hij jongere Italiaanse 
talenten. De dood van Rossini bracht Giuseppe 
Verdi op het idee om samen met twaalf andere 
Italiaanse componisten een Requiem te schrijven 
en op de verjaardag van Rossini’s overlijden uit 
te voeren in Bologna, de stad waar hij opgroeide. 
Inderdaad kwam dit Requiem op papier, maar 
uitgevoerd werd het nooit, tot grote ergernis van 
Verdi, de initiatiefnemer van het plan. In 1871 
vroeg Alberto Mazzucato, de directeur van het 
Conservatorium van Milaan, aan Verdi of hij de 
complete Dodenmis niet helemaal zelf op zich 
wilde nemen. Het Libera me, het laatste deel, 
was immers al klaar. Aanvankelijk wimpelde 
Verdi dit idee af. Aan dodenmissen geen gebrek, 
vond hij. En wat had hij daaraan toe te voegen? 

Verdi en Manzoni
In 1873 stierf echter Verdi’s favoriete Italiaanse 
schrijver Alessandro Manzoni op 88-jarige 
leeftijd. Al op zijn zestiende was Verdi in de ban 
geraakt van deze schrijver na het lezen van zijn 

1868 is een bijzonder jaartal uit de muziekhistorie, want toen 
overleed de grote Italiaanse operacomponist Gioacchino Rossini 
in Parijs, de populairste en belangrijkste Italiaanse componist uit 
de eerste helft van de negentiende eeuw. Tot zijn vele 
be wonderaars behoorde ook Giuseppe Verdi, voor wie Rossini een 
groot voorbeeld was geweest. 

roman I promessi sposi, De verloofden. De 
erudiete schrijver was net als Verdi een warme 
voorstander van het Risorgimento, de beweging 
die streefde naar een vrij en zelfstandig Italië. 
Manzoni’s historische roman I promessi sposi 
geldt nog steeds als het literaire symbool van de 
Italiaanse eenwording. Met dit lijvige boek 
richtte Manzoni zich nadrukkelijk tot het hele 
Italiaanse volk, en trok hij bewust de lijn door 
die sinds de Divina commedia van Dante het 
Florentijnse Toscaans tot de ‘culturele taal’ van 
Italië had gemaakt. I promessi sposi werd de 
bekendste Italiaanse roman uit de negentiende 
eeuw en een van de meest invloedrijke werken 
uit de hele Europese literatuurgeschiedenis. 

EEN OPERA 
VOOR DE KERK?

De dood van Rossini 
bracht Giuseppe Verdi 
op het idee om samen 
met twaalf andere Itali-
aanse componisten een 
Requiem te schrijven

Het behoort tot de absolute topstukken van 
religieuze muziek, samen met Bachs Hohe Messe, 
het Requiem van Mozart en de Missa Solemnis 
van Beethoven.

Verdi ging uit van de tekst van de traditionele 
Dodenmis, zoals die al eeuwenlang gezongen 
wordt in de katholieke dienst. Die bestaat uit 
zeven delen. 

Requiem aeternam 
Het allereerste begin van de tekst heeft natuur-
lijk de naam gegeven aan de Dodenmis: Requi-
em (rust). Bijna onhoorbaar zacht begint het 
orkest met alleen strijkinstrumenten en daarna 
de fluisterende koorinzet: Heer, geef hen de 
eeuwige rust. Verderop heft het koor een luide 
lofzang aan: Te decet hymnus. Zonder onderbre-
king volgt dan het Kyrie, waarin voor het eerst 
de solisten optreden en afzonderlijk en samen 
om verlossing roepen.

Dies irae 
Dit is het langste en meest spectaculaire deel van 
het Requiem, qua tekst en muziek ongeveer de 
helft van de hele mis. Hier wordt de dag van het 
laatste oordeel geschilderd, waarbij de hele 
wereld op zijn kop wordt gezet, stormen over de 
aarde razen, alles vernietigende vuren die de 
wereld in as leggen, en enorme mensenmassa’s 
die in paniek proberen te ontkomen aan Gods 
woede. Hier trekt Verdi het ergste orkestgeweld 
uit de kast, met enorme slagen op de grote trom, 
schetterende trompetten en luide angstkreten 
van het koor. De trompetten zijn hier de luide 
bazuinen die het laatste oordeel aankondigen. 
Dan is er aandacht voor de angst van enkele 
mensen afzonderlijk, en komen de solisten weer 
aan het woord, zoals de bas, de mezzo-sopraan 
en de tenor. De tenor wordt in zijn prachtige aria 

Bij het horen van Manzoni’s overlijden was 
Verdi ontroostbaar en niet in staat de begrafenis 
bij te wonen. Drie dagen later bezocht hij het 
graf in Milaan. Daar beloofde hij aan de 
burgemeester van Milaan een Dodenmis te 
componeren ter herinnering aan Alessandro 
Manzoni, en uit te voeren op Manzoni’s 
sterfdag een jaar later. Zo gebeurde het ook. Op 
22 mei 1874 was de eerste uitvoering in de San 
Marco-kerk in Milaan onder leiding van Verdi 
zelf. Vanwege het enorme succes werd de 
uitvoering verschillende avonden herhaald in 
het Teatro alla Scala in Milaan. Daarna ging 
Verdi op tournee door Europa met zijn Requiem, 
naar Parijs, Londen, Keulen en Wenen. Het 
Requiem werd het werk dat Verdi het meest 
gedirigeerd heeft, meer dan welke opera ook. 

Giuseppe Verdi



5

‘Ingemisco’ gekweld door een enorm schuld-
gevoel. Hij smeekt om een plaats te midden van 
de volgzame gelovigen aan de rechterzijde van 
God. Ook de bas en de mezzo-sopraan smeken 
om een rechtvaardige behandeling. Daartussen-
door zijn opnieuw gewelddadige uitbarstingen 
van koor en orkest te horen, waarin de dag van 
de wraak wordt uitgebeeld. 

(Offertorium) Domine Jesus
Hier smeken de vier solisten om de gelovige en 
rechtvaardige overledenen te redden van de hel, 
de gapende afgrond, of muil van de leeuw. Met 
offers en gebeden proberen zij God mild te 
stemmen.

Sanctus
Het meest zonnige en blije stuk, voor groot koor 
en orkest. Nu eens niet de massale paniek 
uitbeeldend, maar een uitzinnig jubelende 
mensenmassa die God aanroept. Het begint met 
geweldige uitroepen en wordt vervolgd in een 
fuga, een soort canonachtig stuk, waarbij de 

stemmen elkaar najagen als in een speelse 
achtervolging. Dit is het kortste stuk van het 
Requiem.

Agnus Dei 
In het prachtige en sobere Agnus Dei vragen 
sopraan en mezzo-sopraan om barmhartigheid 
en de eeuwige rust voor de doden. Net als bij 
het gregoriaanse Agnus Dei zingen zij hun duet 
driemaal. 

Lux aeterna
In een verstilde samenzang vragen mezzo-sop-
raan, tenor en bas om het eeuwige licht.

Libera me
Dit is weer een van de dramatische hoogtepun-
ten, waarin voor de laatste keer het complete 
koor en orkest losbarsten op de tekst over de dag 
van wraak. Hierin is ook voor het eerst een 
grote solo voor de sopraan op de tekst: Libera 
me, Bevrijdt mij. Verderop zingt het koor met 
haar mee op dezelfde tekst, en dit levert de 
laatste prachtige climax van het Requiem op. 
Kort daarop keert de rust terug waarmee het 
Requiem begon. De laatste maten zijn weer 
fluisterzacht, en bijna onhoorbaar prevelen 
mezzo-sopraan en koor de woorden Libera me. 
Na alle angst en dramatiek van het voorafgaan-
de werkt dit slot inderdaad als een bevrijding, 
als geruststelling, als troost. 

Clemens Romijn
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Ook de bas en de  
mezzo-sopraan smeken 
om een rechtvaardige 
behandeling. Daar- 
tussen door zijn opnieuw 
gewelddadige uit-
barstingen van koor en 
orkest te horen, waarin 
de dag van de wraak 
wordt uitgebeeld.

Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem. 

Exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison

Dies irae, dies illa 
Solvet saectum in favilla 
Teste David cum Sybilla

Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus 
Cuncta stricte discussurus 

Tuba mirum spargens sonum 

Per sepulcra regionum 
Coget omnes ante thronum 

Mors stupebit et natura 
Cum resurget creatura 
Judicanti responsura 
Liber scriptus proferetur 

In quo totum continetur 
Unde mundus judicetur 
 

Geef hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht hen beschijnen.
U, God, komt de lof toe in Sion
en U zult aanbeden worden in  
Jeruzalem.
Verhoor mijn gebed;
ieder mens zal tot U komen.
Geef hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht hen beschijnen.

Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, 
Heer ontferm U.

Dag der toorn, o die dag 
zal de wereld in de as vergaan 
zoals voorzegd door David en de Sibylle. 

Welk een angst zal er zijn 
wanneer de rechter zal komen 
om alles streng te oordelen.

De bazuin, een zonderling geschal 
verspreidend 
over de graven van alle landstreken, 
zal allen vóór de troon ontbieden. 

Dood en leven zullen verstommen, 
wanneer de schepping zal herrijzen 
om zijn rechter rekenschap te geven. 
Het boek met aantekeningen zal  
worden aangebracht 
waarin alles staat opgetekend 
waarop de wereld zal geoordeeld 
worden.

GEZONGEN
TEKSTEN



Judex ergo cum sedebit
Quidquid latet apparebit 
Nil inultum remanebit.
 
Quid sum miser tunc dicturus

Quem patronem rogaturus 
Cum vix justus sit securus? 

Rex tremendae majestatis 
Qui salvandos salvas gratis 

Salva me, fons pietatis.
 
Recordare, Jesu pie, 
Quod sum causa tuae viae 
Ne me perdas illa die 

Quaerens me sedisti lassus

Redemisti crucem passus 
Tantus labor non sit cassus. 

Juste judex ultionis 
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus
Culpa rubet vultus meus

Supplicanti parce deus. 

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti 
Mihi quoque spem dedisti. 

Preces meae non sunt dignae
Sed tu bonus fac benigne

Als dan de rechter zetelen zal, 
zal al wat verborgen is verschijnen, 
niets zal ongewroken blijven. 

Wat zal ik, ellendige, dan te zeggen 
hebben,
welke pleiter zal ik vragen,
als zelfs de rechtvaardige nauwelijks 
zeker is?

Vorst met geduchte majesteit, 
die genadig heelt wie verdient geheeld 
te worden, 
red ook mij, bron van genade! 

Gedenk, lieve Jezus,
dat ik de reden van uw komst ben,
laat mij die dag dan niet verloren gaan.

Op zoek naar mij, zijt gij vermoeid gaan 
zitten, 
hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan 
het kruis,
laat zulk lijden niet vergeefs zijn. 

Rechtvaardige Rechter der Wrake, 
schenk mij de gave der vergiffenis, 
nog vóór de dag der rekenschap. 

Ik zucht, als de zondaar die ik ben, 
van de schuld kleurt mijn aangezicht 
rood, 
God, wees deze smekeling genadig! 

Gij, die Maria van schuld hebt bevrijd,
en die de rover hebt verhoord,
hebt ook mij hoop gegeven. 

Mijn gebeden zijn niet waardig, 
maar gij, die goed zijt, wees mild en maak
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Ne perenni cremer igne. 

Inter oves locum praesta
Et ab haedis me sequestra
Statuens in parte dextra. 
 
Confutatis maledictis 
Flammis acribus addictis 

Voca me cum benedictis

Oro supplex et acclinis 
Cor contritum quasi cinis: 
Gere curam mei finis. 
 
Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus

Huic ergo parce deus. 
Pie Jesu Domine 
Dona eis requiem! Amen.

Domine, Jesu Christe
Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunc-
torum de poenis inferni et de profundo 
lacu. 
Libera eas de ore leonis, ne absorbeat 
eas tartarus, ne cadant in obscurum. 

Sed signifer sanctus Michael repraesen-
tet eas in lucem sanctam, quam olim 
Abrahae promisisti et semini ejus. 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis 
offerimus; tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus. 

dat ik niet verteerd word door het 
eeuwig vuur. 

Bereid mij een plaats tussen uw schapen,
zonder mij af van de bokken, 
en laat mij staan aan uw rechterzijde. 

Wanneer de vervloekten zijn verslagen
en aan de verterende vlammen prijs- 
gegeven, 
roep mij dan onder de gezegenden. 

Ik bid u, deemoedig en neergeknield, 
en mijn hart bijna tot as gekrompen, 
draag zorg voor mij in mijn laatste uur.

Die tranenrijke dag, 
waarop uit zijn as verrijzen zal 
de zondige mens, om geoordeeld te 
worden. 
Ontzie dan deze mens, mijn God; 
Here Jezus lief, 
schenk hen de rust. Amen. 

O Heer, Jezus Christus,
Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van de gestorvenen 
van de straf der hel en van de diepe 
poel, 
van de muil van de leeuw 
opdat de hel hen niet verslindt 
en ze niet in de duisternis vallen.
Maar laat de heilige Michael als vaandel- 
drager hen begeleiden naar het eeuwige 
licht, zoals Gij eens hebt beloofd aan 
Abraham en zijn nakomelingen.

Lof en offer brengen wij U Heer,
aanvaard ze voor die zielen
die wij vandaag gedenken.



Fac eas, Domine, de morte transire ad 
vitam, quam olim Abrahae promisisti  
et semini ejus. 
Libera animas omnium fidelium  
defunctorum de poenis inferni; 
fac eas transire ad vitam.

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
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 
Lux aeterna luceat eis, Domine,

cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis, 

cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es.

Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda, 
quando coeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare saeculum per 
ignem.
Tremens factus sum ego 
et timeo, dum discussio venerit atque 
ventura ira
quando coeli movendi sunt et terra. 

Laat hen, Heer, van de dood naar het 
leven overgaan, dat U Abraham belooft 
heeft en zijn nageslacht. 
Verlos de zielen van alle overleden 
gelovigen van de straffen van de hel; 
laat hen overgaan naar het leven.

Heilig is de Heer, God der heer- scha-
ren.
Vol zijn de hemelen en aarde van Uw 
heerlijkheid. 
Gezegend hij die komt in de naam van 
de Heer.
Hosanna in den hoge.

Lam Gods 
dat de zonden der wereld wegneemt, 
geef hun rust,
Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegneemt,
geef hun eeuwige rust.
Laat het eeuwige licht hen beschijnen, 
Heer. 
Met uw heiligen in eeuwigheid,
omdat U goed bent. 

Geef hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht hen beschij-
nen
Met uw heiligen in eeuwigheid,
omdat U goed bent. 

Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood 
op die angstwekkende dag,
als de hemel en de aarde zullen beven, 
als U weerkomt om de wereld met vuur 
te oordelen.
Het doet mij sidderen en ik ben bang 
voor de komst van Uw oordeel en Uw 
toorn, als de hemel en de aarde  zullen 
beven.

98 9988

 

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

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

Dies illa, dies irae, calamitatis et  
miseriae
dies magna et amara valde, 
dum veneris judicare saeculum per 
ignem.
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.

Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda, 
quando caeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare saeculum per 
ignem. 

Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda. 
Libera me!

Die dag, dag van gramschap,
onheil en ellende,
die dag, grote en zeer bittere dag.

Geef hun eeuwige rust, Heer 
en laat het eeuwige licht hen 
 beschijnen.
Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood 
op die angstwekkende dag,
als de hemel en de aarde zullen beven, 
als U weerkomt om de wereld met vuur 
te oordelen.

Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood 
op die angstwekkende dag.
Verlos mij!
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• Karina Cannelakis was de eerste vrouw die in 2019 de ‘First Night of the BBC Proms’ in Londen 
 dirigeerde met het BBC Symphony Orchestra
• en ze was de eerste vrouw die ooit het Nobelprijsconcert dirigeerde met het Koninklijk 
 Filharmonisch Orkest van Stockholm in 2018
• in het Vrijdagconcert dirigeerde Karina Canellakis eerder dit seizoen vier concerten met o.m. 

muziek van Keuris, Szymanowski, Schumann, Janáček, Dvořák, Roukens, Boulanger, Berlioz, 
Wantenaar, Skrjabin, Stravinsky, Bartók en Beethoven 

Benjamin Goodson, chef-dirigent GOK 
• de Engelse dirigent Benjamin Goodson is sinds 1 september 

2020 chef-dirigent van het Groot Omroepkoor voor minstens 
drie jaar 

• geboren in Hertfordshire, VK, studeerde hij af met de hoogste 
 prijs aan Hertford College in Oxford 
• hij studeerde directie bij Sir Colin Davis, Paul Spicer, Peter 
 Stark en Ulrich Windfuhr 
• Benjamin Goodson is artistiek leider van het Somerville 
 College 
• hij is ook chef-dirigent van Bath Camerata en vaste koor-
 dirigent bij het Dorset Opera Festival 
• van 2015 tot 2018 was hij koorleider en assistent-dirigent bij 
 het Rundfunkchor Berlin 
• hij studeerde werken in met NDR Chor Hamburg, MDR 
 Chor Leipzig en koor London Symphony Orchestra 
• Goodson dirigeerde recentelijk Rothko Chapel van Feldman in 
 Musikfest Berlin met Tabea Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin 
• hij is betrokken bij nieuwe formats voor koorconcerten, zoals Human Requiem van Rundfunkchor 
 Berlin, en bij de enscenering van motetten van Bach met Robert Wilsons 
• Benjamin Goodson dirigeert een breed repertoire met nadruk op de 20ste en 21ste eeuw
• hij dirigeerde in heel Europa, de VS, China, Japan en Australië en is gastdirigent bij het Rundfunk-

chor Berlin, het SWR Vokalensemble, het MDR Rundfunkchor Leipzig, het NDR Rundfunkchor 
Hamburg en Collegium Vocale Gent

• bij het Groot Omroepkoor ontwikkelde hij het multidisciplinaire format ‘The Living Room’, zoals 
in 2021 met koorwerken van Igor Stravinsky, en onlangs (28 april 2022) A Circus of Angels, een 
afwisselende revue-voorstelling; het format vormt nu een vast bestanddeel van het Vrijdagconcert

• Benjamin Goodson is gastdocent directie aan het Conservatorium van Amsterdam

Benjamin Goodson

UITVOERENDEN

Karina Canellakis, dirigent 

• de in New York geboren Karina Canellakis is 
sinds 1 september 2019 de nieuwe chef-dirigent 
van het Radio Filharmonisch Orkest, en zo de 
eerste vrouwelijke chef-dirigent van Nederland 

• Karina Canellakis studeerde af aan het Curtis 
Institute of Music in Philadelphia en de Juilliard 
School in New York 

• ze maakte in maart 2018 een uitzonderlijk debuut 
met het Radio Filharmonisch Orkest in Utrecht 
en Amsterdam, met werken van Britten,  
Sjostakovitsj en Beethoven 

• Karina Canellakis is de winnaar van de Sir Georg 
 Solti Conducting Award 2016 
• ze maakte haar Europese dirigeerdebuut in 2015 

met het Chamber Orchestra of Europe in Graz, ter vervanging van wijlen Nikolaus Harnoncourt en 
keerde terug om Concentus Musicus Wien te dirigeren in vier symfonieën van een Beethovencyclus 

• naast chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest is ze vaste gastdirigent van het London 
 Philharmonic Orchestra en vaste gastdirigent van het Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB)
• dit seizoen maakte ze haar debuut met het Gewandhausorchester Leipzig, het Chicago Symphony 

Orchestra en het HR-Sinfonieorchester (Frankfurt Radio) en keerde ze terug naar het Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks (Beierse Radio), Los Angeles Philharmonic, San Francisco 
Symphony en Orchestre de Paris

• in de zomer van 2021 debuteerde ze met de Boston Symphony in Tanglewood, het Cleveland 
Orchestra op het Blossom Festival, het Orchestre National de France op het St. Denis Festival, en 
voerde ze de Negende symfonie van Beethoven uit met de Wiener Symphoniker als de laatste van “9 
Beethoven-symfonieën uit 9 verschillende Europese steden” live op ARTE

• op het operapodium dirigeerde Karina Canellakis een nieuwe productie van Tsjaikovski’s Jevgeni 
 Onegin in het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs, met het Orchestre National de France
• ze leidde ‘haar’ Radio Filharmonisch Orkest in het Concertgebouw met Janáčeks Kát’a Kabanová, 

en dirigeerde veelgeprezen producties van Mozarts Don Giovanni, Die Zauberflöte, Le nozze di 
Figaro, David Langs The Loser en Peter Maxwell Davies’ The Hogboon

Karina Canellakis © Mathias Bothor
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• Yulia Matochkina kreeg internationale bekendheid in 2015, toen ze het Tsjaikovski Concours in 
 Moskou won
• ze treedt regelmatig op tijdens het Moskouse Paasfestival en tijdens Festival van de witte nachten in 
 St. Petersburg
• ze was ook te zien op festivals in Edinburgh en Verbier en tijdens de BBC Proms in Londen
• gastoptredens brachten haar bovendien naar grote internationale podia zoals Carnegie Hall in New 

York, Teatre del Liceu en Auditori in Barcelona, de Philharmonie van München, de Elbphilharmo-
nie in Hamburg, de Opera van Rome, het Bolshoi Theater in Moskou en het RAI Auditorium in 
Rome

• als lid van het Mariinsky-gezelschap maakte Yulia Matochkina tournees door Oostenrijk, Finland, 
Zweden, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland, Spanje en de Verenigde 
Staten, Japan en China 

Seungju Mario Bahg, tenor 
• tenor Mario Bahg studeerde af aan de Nationale
 Universiteit der Kunsten in Korea waar hij de rol van 
 Hertog van Mantua in Rigoletto 
• onlangs behaalde hij zijn masterdiploma aan de 
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
 Mannheim
• Mario Bagh trad op als solist in Haydns Die 
 Schöpfung en Bachs Weihnachtsoratorium in het 
 Mainfranken Theater Würzburg en in Beethovens 
 Symfonie nr. 9 in het Konzerthaus Berlin
• hij heeft ook opgetreden in een galaconcert van 
 het Bolsjoi Theater in Moskou, in Verdi’s Requiem 

 met het Bergens Symfonie Orkest, en op het Kirsten 
 Flagstad Festival in Noorwegen
• Mario Bahg is de winnaar van de eerste prijs en de opera aria award op de 2018 Montreal 
 International Music Competition en van de eerste prijs op de 2017 Queen Sonja International 
 Music Competition
• ook ontving hij de eerste prijs op de 2016 Citta di Alcamo Competitie (Italië), de tweede prijs op de 

8e DEBUT European Opera Singing Competition (Duitsland), en de tweede prijs op de 2016 
Wilhelm Stenhammar International Music Competition (Zweden)

• Mario is momenteel lid van The Metropolitan’s prestigieuze Lindemann Young Artist Development 
Program en is de trotse ontvanger van de Joseph Rouleau Career Development Grant, gefinancierd 
door de Azrieli Foundation 
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Sonja Šarić, sopraan
• de Servische sopraan Sonja Šarić studeerde bij Snežana 

Stamenković aan de Staatliche Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Mannheim

• in 2021 behaalde ze de 1e prijs en publieksprijs bij de Eva Marton 
 International Singing Competition
• in 2022 maakte ze haar debuut als Norma in Bellini’s gelijk-

namige opera in het Nationale Theater in Belgrado, en in de 
titelrol van Verdi’s Aida in het Landestheater Linz en in het 
Servische Nationale Theater in Novi Sad

• in 2019 werd ze bekroond met de Oostenrijkse Muziektheater
prijs voor Beste Juniorzangeres als Leonora in Verdi’s Il Trovatore 
in Oper Graz

• datzelfde jaar maakte ze haar debuut als Gerhilde in Wagners 
Die Walküre in Het Concertgebouw in Amsterdam met het 
Radio Filharmonisch Orkest en Jaap van Zweden

• en ze werd bekroond met de 2e Prijs, de publieksprijs en DECCA 
 Prize bij de Elizabeth Connell Prize Zangwedstrijd in Sydney
• in 2017 ontving Sonja Šarić De Grote Prijs en de Gouden 
 Medaille van het 40e Maria Callas Zangconcours in Athene
• van 2016 tot 2019 was ze lid van de operastudio van Oper Graz, 

en debuteerde ze o.a. als Leonora (Il Trovatore), Contessa  
Almaviva (Le nozze di Figaro), Madame Cortese (Il viaggio a 
Reims), Nedda (I Pagliacci) 

• in 2015 maakte ze haar debuut in de titelrol van Maria Stuarda 
van Donizetti in het Nationaal Moravisch-Silezisch Theater in 
Ostrava

• Šarić nam deel aan Georg Solti Accademia (2019) en de Lied 
 Academy of the International Music Festival Heidelberger Frühling (2013) 

Yulia Matochkina, mezzosopraan 
• de Russische mezzosopraan Yulia Matochkina maakte in 2021 haar debuut als Venus in Wagners 
 Tannhäuser bij de Opera van Los Angeles 
• ze is een vooraanstaand soliste in het Mariinsky Theater van Sint-Petersburg en heeft naam gemaakt 
 als een van Ruslands meest vooraanstaande mezzosopranen
• haar uitgebreide repertoire omvat bijna 50 opera- en concertrollen, waaronder Amneris in Aida, 

Eboli in Don Carlo, de Prinses van Bouillon in Adriana Lecouvreur, Marguerite in La Damnation de 
Faust, Carmen, Didon in Les Troyens, Dalila in Samson et Dalila

Yulia Matochkina © Oksana Ivleva Seungju Mario Bahg

Sonja Šarić



 

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 chef-dirigent Karina Canellak 
 is, de eerste vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest

 www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest?
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo 

Groot Omroepkoor 
• met ruim zestig vocalisten is het Groot Omroepkoor (GOK) het enige professioneel opererende 
 koor van deze omvang in Nederland 
•sinds de oprichting in 1945 is het GOK niet weg te denken factor in koor-symfonische repertoire in 
 ons land 
• het GOK 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 
• het GOK brengt a capella-concerten in TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in 
 Amsterdams Concertgebouw 
• het koor zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 
 Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
 Zuidam 
• het GOK 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 Groot Omroepkoor 

 www.grootomroepkoor.nl 
Wordt u ook vriend van het Groot Omroepkoor? 
 www.vriendengrootomroepkoor.nl 

Riccardo Fassi, bas 
• de Italiaanse bas Riccardo Fassi maakte zijn debuut in 2014 als 

Masetto in Mozarts Don Giovanni in een regie van Graham Vick 
in het Teatro Sociale di Como

• vanaf dat moment debuteerde hij jaar na jaar in vele inter-
nationale operahuizen

• zijn repertoire beweegt zich tussen Mozart, bel canto en Verdi, 
waarbij hij zich specialiseert in het basso cantabile repertoire
• enkele rollen uit zijn repertoire zijn Figaro in Le nozze di Figaro, 

Don Giovanni en Leporello in Don Giovanni, Graaf Rodolfo in 
La Sonnambula en Colline in La Bohème

• gastoptredens brachten hem naar theaters als de Weense 
Staatsopera, het Teatro alla Scala di Milano, het Royal Opera House, het Teatro dell’Opera di 
Roma en de Arena di Verona 

• hij werkte met dirigenten als Antonio Pappano, Zubin Metha, Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, 
 Daniel Oren en regisseurs als Graham Vick, David McVicar, Richard Jones, Davide Livermore
• onlangs was hij te zien als Figaro in het Royal Opera House in Londen en als Colline in het Teatro 
 Regio in Turijn 

16 17

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor In TivoliVredenburg © Jurjen Stekelenburg 

Riccardo Fassi

http://www.radiofilharmonischorkest.nl 
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo 
http://www.grootomroepkoor.nl 
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl 
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Radio Filharmonisch Orkest Groot Omroepkoor

Eerste viool
Joris van Rijn
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Nadia Ettinger
Joao Filipe Farinha 
Fernandes
Anna Sophie Torn

Tweede viool
Casper Bleumers
Andrea van Harme-
len
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van 
Helderen
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap
Nina de Waal

Altviool
Francien Schatborn
Huub Beckers
Arjan Wildschut
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie  
Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner

Cello
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
Renate Apperloo

Contrabas
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus
Eduard Zlatkin
Alberto Monge 
Mansillla

Fluit
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts
Maike Grobbenhaar

Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters

Klarinet
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek

Fagot
Hajime Konoe
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

Hoorn
Annelies van  
Nuffelen
Fréderick Franssen
Margreet Mulder
Rebecca Grannetia

Trompet
Hessel Buma
Hans van Loenen
Raymond Rook
Johan Verheij
Sven Berkelmans
Bert Langenkamp
Floris Onstwedder
Ramon Wolkenfelt

Trombone
Herman Nass
Tomas Soares 
Ferreira
Rommert Groenhof

Tuba
Bernard Beniers

Pauken
Paul Jussen

Slagwerk
Hans Zonderop

Sopranen
Annelie Brinkhof
Elise van Es
Nicole Fiselier
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Marielle Kirkels
Pauline de Lannoy
Bauwien van der Meer
Heleen Meijer
Yun Park
Judith Petra
Elizabeth Poz
Maja Roodveldt
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Rachel Thompson
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Hansje van Welbergen

Alten
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Wies de Greef
Jose Kamminga
Julia Mech
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Marie-Sande Papenmeyer
Christina Plein
Anjolet Rotteveel
Anna Traub
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

Tenoren
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Sebastian Brouwer
Andre Cruz
Dolf Drabbels
Ben Heijnen
Mattijs Hoogendijk
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Carlos Negrin López
Albert van Ommen

Uroš Petrac
Benedict Quirke
Jan-Willem Schaafsma

Bassen
Gert-Jan Alders
Marcel van Dieren
Peter Duyster
Joep van Geffen
Martijn de Graaf Bierbrauwer
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Daniël Hermán Mostert
Itamar Lapid
Gilad Nezer
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Robert van der Vinne
Hans de Vries
Nanco de Vries

BEZETTING 
ORKEST

BEZETTING 
KOOR
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SEIZOEN 2022-2023

HET NIEUWE CONCERT-
SEIZOEN VAN HET 

Welkom bij het nieuwe seizoen van het 
AVROTROS Vrijdagconcert 22-23!
U kunt abonnementen of een passe-partout 
voor het nieuwe seizoen online reserveren via 
 tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-

 vrijdagconcert-series/
Losse kaarten kunnen gereserveerd 
worden via  avrotrosvrijdagconcert.nl 
of via het bestelformulier bijgesloten in de 
brochure. 

Bij een bestelling van 4 losse kaarten of meer 
ontvangt u 15% korting.  
Het meest voordelig is een passe-partout 
voor het gehele seizoen voor alle 33  
concerten. 
Een passe-partout is niet persoonlijk, en kan 
met meerdere concertbezoekers gedeeld 
worden.

De brochure met alle informatie over het nieuwe seizoen ligt voor u klaar in de publieks-
foyer. U kunt de brochure ook downloaden via 
 avrotros.nl/klassiek/item/bestel-de-brochure-van-seizoen-22-23-van-het-avrotros- 

 vrijdagconcert/

De kassa is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 12.00 - 17.00 uur via 030 2314544 

Vrijdag

Vrijdag
Vrijdag

AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met NPO Radio 4, TivoliVredenburg en Stichting Omroep Muziek.

22|23

33 concerten in TivoliVredenburg
Groots en symfonisch
Ella van Poucke
Artist in residence
Premières en
Nederlandse muziek
Jong Talent

� AVROTROSVrijdagconcert
� @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros
� AVROTROSVrijdagconcert
avrotrosvrijdagconcert.nl

SEPTEMBER 22

vr 16 september 2022 
Openingsconcert met 
nieuw werk van JacobTV 
Karina Canellakis dirigeert een wereld-
première, en Lili Boulanger en Verdi

vr 23 september 2022 
Van Gilse, Mozart & 
Moesorgski 
Residentie Orkest, dirigent Anja Bihlmaier 
en violist Tobias Feldmann met ‘Utrechter’ 
Jan van Gilse, Mozart en Moesorgski 

vr 30 september 2022 
Gavrylyuk speelt  
Rachmaninov 2 
RFO brengt Russische lyriek en  
melancholie, en Wagner en Reger

OKTOBER 22

vr 7 oktober 2022 
Ode aan de vrijheid 
Groot Omroepkoor en dirigent Benjamin 
Goodson geven wereldpremière ten beste 
naast Brahms en Schumann

vr 14 oktober 2022
Klassieke Top 400 

za 15 oktober 2022 
Wereldpremière van de 
Eerste van Joey Roukens 
Het Rotterdams Phil en pianist Daniil 
Trifonov in Amerikaans-Nederlands  
programma met twee premières

vr 21 oktober 2022 
Noa Wildschut speelt  
Vioolconcerten van Bach 
Concertgebouw Kamerorkest en voormalig 
‘artist in residence’ terug met Bach, Rob 
Dirksen en Sjostakovitsj 

NOVEMBER 22

vr 4 november 2022 
Ella van Poucke speelt 
Tsjaikovski 
RFO, dirigent Karina Canellakis en ‘artist in 
residence’ Ella van Poucke in programma 
met ‘Utrechter’ Willem Pijper, Tsjaikovski en 
Bruckners Negende

vr 11 november 2022 
Utrecht 900 jaar 
Holland Baroque, Nederlandse Bach-
vereniging, Nederlands Kamerkoor,  
Kathedrale Koorschool laten licht schijnen 
op jarige Domstad

vr 18 november 2022 
Connesson & Beethoven 9 
RFO en dirigent Krzysztof Urbański met 
Nederlandse première van Connesson en 
Beethovens verbroederingsmuziek

vr 25 november 2022 
De Oorlog van Benoit 
Antwerp Symphony Orchestra, solisten en 
drie koren o.l.v. Jac van Steen bezingen de 
vrede met de Vlaming Peter Benoit

http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series/
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series/
http://avrotrosvrijdagconcert.nl
http://avrotros.nl/klassiek/item/bestel-de-brochure-van-seizoen-22-23-van-het-avrotros-vrijdagconcert/
http://avrotros.nl/klassiek/item/bestel-de-brochure-van-seizoen-22-23-van-het-avrotros-vrijdagconcert/
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DECEMBER 22

vr 2 december 2022 
Canellakis & Soltani met 
Schumann 
RFO speelt wereldpremière opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert en Schumann 
en Bartók 

vr 9 december 2022 
Magnificat! 
Amsterdam Sinfonietta met stralend 
trompetconcert van Telemann en op-
gewekte Bach-cantate 

vr 16 december 2022 
Weihnachts-Oratorium 
Nederlandse Bachvereniging en dirigent 
Shunske met Bachs blijmoedige kerstmuziek

vr 23 december 2022 
Gewijde muziek voor kerst 
Jan-Willem de Vriend leidt RFO en GOK in 
Bach/Stravinsky, Mendelssohn en Haydn

JANUARI 23

vr 13 januari 2023 
NJO: de Sacre en een  
wereldpremière 
Nationaal Jeugd Orkest en gastdirigent 
Antony Hermus met Stravinsky’s Lente-offer, 
Ravel en wereldpremière van Bram Kortekaas

vr 20 januari 2023 
Van Gilse & Schuberts  
‘Onvoltooide’ 
De twee omroepensembles, twee solisten 
en gastdirigent James Gaffigan met Mozart, 
Schuberts ‘Onvoltooide’ en cantate van 
‘Utrechtse’ componist Jan van Gilse 

vr 27 januari 2023 
AVROTROS Klassiek  
presenteert jong talent 
Yang Yang Cai (piano), Joost Willemze 
(harp), Jelmer de Moed & Rik Kuppen 
(klarinet & piano) spelen Manuel de Falla, 
Claude Debussy en Isaac Albéniz 

FEBRUARI 23

vr 3 februari 2023 
Odes aan de muziek! 
RFO en GOK o.l.v. Marcus Creed brengen 
driemaal hulde aan de muziek: Frank 
Martin, Vaughan Williams en Händel

vr 10 februari 2023 
Ella van Poucke & friends 
‘Artist in residence’ Ella van Poucke en 
musicerende vrienden in een heerlijk 
kamermuziekprogramma: Bach, Reger, 
Schubert 

vr 17 februari 2023 
Mahler 6 met  
Karina Canellakis 
RFO en Karina Canellakis in lijvige Zesde 
symfonie van Mahler 

vr 24 februari 2023 
Liza Ferschtman
speelt Willem Pijper 
RFO, dirigent Stanislav Kochanovsky en 
violiste Liza Ferschtman breken een lans 
voor zelden uitgevoerd Vioolconcert van 
Willem Pijper 

MAART 23

vr 3 maart 2023 
Ella van Poucke &  
Caspar Vos 
‘Artist in residence’ Ella van Poucke neemt 
haar duopartner mee voor wereldpremière 
van Maxim Shalygin, Ravel en Rachmaninov

vr 10 maart 2023 
Tussen romantiek en  
futurisme: Rach maninov en 
Mosolov 
Het Noord Nederlands Orkest, dirigent 
Kerem Hasan en hoboïst Albrecht Mayer 
brengen Vaughan Williams, Rachmaninovs 
Tweede symfonie en Mosolovs IJzergieterij

vr 17 maart 2023 
Ella van Poucke  
speelt Dvořák 
RFO, dirigent Bas Wiegers en ‘artist in 
residence’ Ella van Poucke in Dvořáks 
meeslepende en virtuoze Celloconcert. 
Maar ook een première van de Noor 
Øyvind Torvund

vr 24 maart 2023 
Via Scandinavië naar China 
philharmonie zuidnederland, dirigent 
Duncan Ward en Wu Wei op ‘sheng’ met 
Stenhammer, Wallin en Sibelius

APRIL 23

vr 7 april (Goede Vrijdag) 
Wagner, Bruckner & Pärt 
RFO & GOK, solisten en dirigent Vasily 
Petrenko in geestelijk programma met 
Wagner, Bruckner en Pärt

vr 14 april 2023 
Bach, Keuris & Mahler 
LUDWIG zet de lente luister bij met een 
mooi programma uit drie eeuwen

vr 21 april 2023 
Eine Alpensinfonie met 
Edo de Waart 
Ere-dirigent Edo de Waart terug bij ‘zijn’ 
orkest met Willem Pijper en Richard Strauss

za 22 april 2023
The Living Room 
Groot Omroepkoor en chef Benjamin 
Goodson met sfeervolle Europese première 
van Mass Observation van Tarik O’Regan

MEI 23

vr 12 mei 2023
Moederdagconcert 
LUDWIG en Nationale Koren in ‘Songs my 
mother taught me’, muziek van Bacht tot 
Berio

vr 19 mei 2023 
Première van Goebaidoelina 
RFO, dirigent Dima Slobodeniouk en violist 
Baiba Skride met Wagner, Rachmaninovs 
Derde symfonie en Nederlandse première 
van Derde vioolconcert van Goebaidoelina 

JUNI 23

vr 9 juni 2023 
Schumanns Das Paradies 
und die Peri 
RFO & GOK onder Karina Canellakis in 
exotisch sprookje over het paradijs van 
Schumann
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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

Karina Canellakis © Mathias Bothor

vrijdag 16 september 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Openingsconcert 
met nieuw werk van JacobTV
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Karina Canellakis dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent 

Julie Boulianne mezzosopraan 
Julien Behr tenor 
Jean-Sébastien Bou bariton

JacobTV Paradiddle wereldpremière
L. Boulanger Faust et Hélène
Verdi Quattro pezzi sacri

Kan een openingsconcert mooier beginnen dan met muziek van nu? Het nieuwe werk van 
Jacob ter Veldhuis (JacobTV) wordt ‘een jubelzang op de tijd en de tijdelijkheid der dingen’. 
Daarna de cantate Faust et Hélène van de jong overleden Lili Boulanger, die in 1913 met dit 
werk als eerste vrouw de Prix de Rome ontving. De Vier gewijde stukken van Giuseppe 
Verdi sluiten het programma stemmig af. 

EERSTE CONCERT
KOMEND SEIZOEN

Karina Canellakis © Mathias Bothor

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

