
OPENINGS-
CONCERT 

vrijdag 16 september 2022, 20.15 uur 
inleiding Michel Khalifa, 19.30 uur
serie AVROTROS Klassiek 1 / AVROTROS Vocaal 
TivoliVredenburg Utrecht, Grote Zaal

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Karina Canellakis, dirigent 
Benjamin Goodson, koordirigent 
Izabela Matula, sopraan (Verdi)
Julie Boulianne, mezzosopraan * 
Julien Behr, tenor *
Jean-Sébastien Bou, bariton * 

Jacob ter Veldhuis 1951 
Paradiddle (2022) voor gemengd koor en orkest
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert voor RFO & GOK; wereldpremière
koorsolisten: tenor Andre Cruz, sopraan Tanja Obalski

Lili Boulanger 1893-1918
Faust et Hélène (1918) cantate voor mezzosopraan, tenor, bariton en orkest *

pauze

Giuseppe Verdi 1813-1901
Quattro pezzi sacri (1888-1897) voor sopraan, koor en orkest 
Ave Maria • Stabat Mater • Laudi alla Vergine Maria • Te Deum
koorsolisten: tenor Ben Heijnen, bas Ludovic Provost

De boventiteling wordt verzorgd door Jurjen Stekelenburg.

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4 en is ook te volgen via de 
webcast, zie  www.nporadio4.nl. Presentatie: Leonard Evers.

Latere uitzendingen zijn er via de EBU in Tsjechië, Israël, Duitsland en Spanje.

Wij heten u  
van harte welkom bij 
het Openingsconcert 

van het AVROTROS  
Vrijdagconcert 22-23!

http://www.nporadio4.nl


Jacob ter Veldhuis – 
Paradiddle
Jacob ter Veldhuis is een unieke verschijning in 
het Nederlandse muziekleven. Hij wil toeganke-
lijke muziek maken die emotioneel aanspreekt. 
En dat lukt hem ook nog: zijn werken worden 
met grote regelmaat in binnen- en buitenland 
gespeeld. Dus noemt hij zich buiten de lands-
grenzen JacobTV. Makkelijk te onthouden en uit 
te spreken. In tegenstelling tot veel van zijn 
generatiegenoten noemt hij zichzelf geen avant- 
gardist, maar een avant-popcomponist. Zijn 
bekendheid dankt hij vooral aan het gebruik van 
speech grooves, waarbij melodische teksfragmen-
ten ritmisch worden herhaald – als een soort rap 
– met instrumentaal tegenspel. 
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Lili Boulanger –  
Faust et Hélène
De Prix de Rome was tot 1968 de belangrijkste 
prijs die een jonge Franse componist kon 
behalen. De winnaar werd voor vier jaar onder-
gebracht in de Villa Medici te Rome en stuurde 
ieder jaar een compositie naar Parijs. In 1913 
won de negentienjarige Lili Boulanger de Grand 
Prix de Rome. Een ongehoorde gebeurtenis, niet 
alleen door haar jonge leeftijd maar vooral 
omdat de bepaald niet vrouwvriendelijke jury 
unaniem tot deze beslissing kwam. 
Lili Boulanger was de dochter van Ernest 
Boulanger, een componist die in 1835 zelf de 
Prix de Rome had gewonnen. Hij was al 77 jaar 
oud toen Lili werd geboren, en overleed toen ze 
zeven jaar oud was. Haar vier jaar oudere zus 
Nadia was eveneens muzikaal hoogbegaafd en 
sleepte de kleine Lili mee naar haar lessen. 
Ondanks haar uiterst fragiele gezondheid werd 
Lili in januari 1912 aangenomen aan het Parijse 
conservatorium, en anderhalf jaar later won ze de 
Prix de Rome met haar cantate (eigenlijk meer 
een opera in één akte) Faust et Hélène. Ogenblik-
kelijk kreeg ze het aanbod van de gerenommeerde 
Italiaanse uitgever Ricordi tot het schrijven van 
twee (!) opera’s. In de vijf jaren die haar nog 
restten schiep ze een handvol koorwerken, een 

Over Paradiddle schrijft de componist:
‘Paradiddle is gebaseerd op drie originele citaten 
uit De Rerum Natura van de Romeinse dichter- 
filosoof Lucretius. Mede in het licht van de 
huidige mondiale turbulentie spraken Lucretius’ 
relativerende gedachten me aan, met name zijn 
ideeën over de betrekkelijkheid en tijdelijkheid 
van alles, over de nietigheid van het menselijke 
bestaan en de onverschilligheid van kosmische 
wetten. Samengevat komt zijn boodschap in 
Paradiddle hier op neer:  
Wij zijn sterrenstof. Kleine deeltjes bewegen eeuwig 
in een eindeloze dans. Generaties komen en gaan.
Er was nog geen noot geschreven, maar ik vond 
in Paradiddle al de goeie titel. Als student 
compositie volgde ik als bijvak onder andere 
slagwerk, en zo maakte ik al vroeg kennis met 
deze voor slagwerkers onmisbare techniek, die 
de basis is voor de roffel. Paradiddle is een 
metafoor voor Lucretius’ kleine deeltjes waaruit 
alles bestaat. Ik denk niet dat luisteraars de vele 
paradiddles in dit werk kunnen onderscheiden, 
ze zijn immers net als die minuscule deeltjes te 
klein om waar te nemen. Maar de beide  
marimba’s die stereo in het orkest zijn geplaatst, 
verklanken Lucretius’ particulae supra, infra, 
sine fine tripudio (ontelbare deeltjes, rondom in 
een eindeloze dans).’

ODE
AAN HET RADIO FILHARMONISCH

ORKEST, HET GROOT OMROEPKOOR 
EN HET PUBLIEK 

Dit seizoen is er alle reden om de twee ensembles van de Neder
landse Omroep te eren. Want al sinds 1945 vormen het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor de belangrijkste 
pijlers van het Nederlandse muziekleven. En in het verlengde 
daarvan natuurlijk het publiek. Want voor de talloze trouwe  
luisteraars is al het muzikale schoons dat zangers en musici al 
decennia presteren bedoeld. Tegelijkertijd is er zonder het publiek 
geen muziekleven. Vanwege die innige verbinding tussen koor, 
orkest en publiek komen dit seizoen drie odes tot klinken, compo
sities geschreven in opdracht van het AVROTROS Vrijdagconcert  
speciaal voor het RFO en GOK. Daarom begint dit openings
concert met muziek van nu. 

Het nieuwe werk van Jacob ter Veldhuis 
(JacobTV) Paradiddle is ‘een jubelzang op de 
kosmos en de tijdelijkheid der dingen’. Daarna 
klinkt 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. 
Dat creatieve geestkracht niet aan leeftijd 
gebonden is wordt in het programma van 
vanavond overtuigend bewezen. Giuseppe Verdi 
was 83 jaar toen hij zijn Stabat Mater voltooide, 
Lili Boulanger was 19 toen ze haar Faust et 
Hélène componeerde. En JacobTV laat al vier 
decennia horen dat muziek wat hem betreft 
leeftijdsloos is.  Jacob ter Veldhuis Lili Boulanger
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Giuseppe Verdi – Quattro 
pezzi sacri
De muzikale vorming van Giuseppe Verdi vond 
plaats in de kerk en in het operatheater. Als 
jongen van negen jaar werd hij aangesteld als 
organist in zijn geboorteplaats. Tien jaar later 
weigerde het Conservatorium van Milaan om 
hem als leerling toe te laten. Degelijke contra-
puntlessen bij een leerling van Paisiello en 
vooral een abonnement op de voorstellingen in 
La Scala werden de wortels van zijn opleiding. 
Hij maakte een vliegende start in Milaan, maar 
viel vervolgens in een zwart gat door het 
overlijden van zijn vrouw en de beide kinderen. 
Hij overwon de tegenslag met het succes van 
Nabucco. Die bracht hem wereldfaam door het 
‘Slavenkoor’ en een nieuwe liefde in de persoon 
van zangeres Giuseppina Strepponi. Giuseppina 

aantal liederen, een paar orkestwerken en de 
schetsen voor een opera. Ze overleed op 15 maart 
1918, tien dagen eerder dan Debussy, die in 
1884 eveneens de Prix de Rome veroverde. 
Wanneer ze tijd van leven had gehad zou ze 
wellicht het genie van Debussy naar de kroon 
hebben gestoken.

Faust et Hélène –  
korte inhoud
Het libretto dat Eugène Adenis vervaardigde 
voor Lili Boulanger is gebaseerd op de Derde 
Akte uit het Tweede Deel van Faust van Goethe. 
Het Eerste deel vertelt kort samengevat de 
legende van de wetenschapper Faust die een 
verbond sluit met Mefisto (de duivel), waarbij 
hij zijn ziel inruilt voor een eeuwige jeugd. 
In het Tweede Deel van Goethes Faust waakt 
Mefisto over de slapende Faust en herinnert de 
toekijkende fantomen eraan dat ze iedere wens 
van Faust moeten inwilligen. Wanneer Faust 
ontwaakt vraagt Mefisto hem waarvan hij heeft 
gedroomd. Faust antwoordt: van Helena van 
Troje, gevolgd door de wens om deze schoon-
heid te mogen aanschouwen. Mefisto probeert 
Faust van dit idee af te brengen, maar Faust 
blijft aandringen en krijgt zijn zin.  
Helena wordt uit haar eeuwige slaap gewekt. 
Aanvankelijk wil ze niets van Faust weten, maar 
allengs ontwikkelt zich een liefdesscène die 
geïnspireerd lijkt op het grote liefdesduet uit 
Wagners Tristan und Isolde. Op het hoogtepunt 
komen de fantomen tussen beide en trekt Paris, 
de voormalige geliefde van Helena, zijn zwaard 
tegen Faust. Die grijpt zijn degen, maar wordt 
getroffen door een bliksemstraal en valt  
bewusteloos neer. Mefisto sleept het lichaam 
van Faust weg onder het uitroepen van ‘Sur 
nous malheur’ - ‘Ongeluk over ons’. 

bleek het beste wat Verdi had kunnen over-
komen: met takt, zakelijk inzicht, theatrale 
praktijkervaring en oneindig veel geduld hield 
zij haar relatie met Verdi een halve eeuw in 
stand. Zij was overtuigd katholiek, en accepteerde 
dat haar ongelovige partner haar wel naar de 
kerk reed, maar weigerde om mee naar binnen 
te gaan. 
In de jaren die volgden op het succes van 
Nabucco kwamen de onvoorstelbare werkdrift 
en het enorme talent van ‘de leeuw van Busseto’ 
tot volle ontwikkeling. Twintig jaar later en 
twintig opera’s verder was Giuseppe Verdi een 
rijk man en leek het genoeg geweest. Stoppen 
deed hij niet, maar zijn productie verminderde 
drastisch. Als een van de rijkste grootgrond-
bezitters van Noord-Italië kon hij het zich 
permitteren. Tachtig jaar oud zette hij in 1893 
de kroon op zijn oeuvre met de komische opera 
Falstaff. Het leek genoeg geweest.

De laatste jaren van zijn leven besteedde Verdi 
aan twee grote filantropische projecten: de bouw 
van een ziekenhuis en de stichting van een 

rusthuis voor gepensioneerde musici, het Casa 
di Riposo in Milaan, dat tot op heden uit zijn 
nalatenschap wordt gefinancierd. Met de 
gezondheid van zijn echtgenote ging het echter 
hollend achteruit, en wellicht was dat de reden 
dat de agnost in hem ruimte maakte voor de 
compositie van twee geestelijke werken: een 
Stabat Mater en een Te Deum. Eerder schreef 
Verdi twee gelegenheidswerken: een Ave Maria 
op een raadseltoonladder voor vierstemmig koor 
en Laudi alla Vergine voor vier vrouwenstem-
men op de slottekst van Dante’s Paradiso. In het 
Te Deum maakt Verdi voor de eerste en enige 
keer gebruik van een gregoriaanse melodie, die 
de thematische basis vormt voor de gehele 
compositie. Het Stabat Mater is het laatste werk 
dat Verdi componeerde en valt op door de 
sobere tekstbehandeling waarin geen her-
halingen voorkomen. Samen werden ze op 
aandringen van zijn uitgever gepubliceerd als 
Quattro pezzi sacri in het jaar dat Giuseppina 
overleed, 1897. 

Siebe Riedstra

Giuseppe Verdi, portret door Lombardini
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Caelesti sumus omnes semine oriundi.
Boek 2, regel 991

Omnia perpetuo motu durant.
Ex infinito veniunt particulae supra,
infra, sine fine tripudio.
Boek 1 regel 999

Sic rerum summa novatur semper, 

et quasi cursores vitai lampada tradunt.
Boek 2, regel 75

Méphisto
Esprits qui voltigez dans l’ombre du soir 
calme
Et qui rafraîchissez d’un souffle ami
Avec la palme
De vos ailes,
Le front de mon Faust endormi,

Si fous que soient les vœux qu’il
forme dans la fièvre
De ses désirs jamais lassés,
Au moindre mot qui tombe de sa lèvre,
Obéissez.

Faust
Je m’éveille aux parfums des roses de la 
plaine
Purs Esprits,
Épars sous les cieux,
Qui me berciez d’un songe merveilleux,
À vous merci !
Méphisto
Plus légers qu’une haleine,
Ils s’évanouissent dans l’air
À quoi rêviez-vous donc ?
Faust
À la beauté d’Hélène,
Toujours !
À la splendeur divine de la chair !

Méphisto
Quelle folie!
Et, comme votre cœur facilement oublie!
Marguerite n’est plus qu’un lointain 
souvenir.
Faust
Tais-toi ! Tais-toi !
Ne trouble pas encore ma conscience
Du seul remords que j’en voudrais 
bannir !
Méphisto
Ou retournez à la science,
Ou cherchez en l’oubli dans le plaisir.
Faust
Non, non, je veux connaître sans souci 
d’autre volupté,
Celle qui résume en son être
Tout l’idéal de la beauté.

Hélène au front de lys
Hélène au cœur de flamme
Toute la femme !
Toute l’âme,
Tout le poème de l’amour
Viens à travers les temps,
Viens à travers les âges

Uit hemels zaad zijn wij allen ontstaan.

Alles beweegt, eeuwig. Uit het oneindige 
ontstaan deeltjes, in een eindeloze dans

Zo wordt de som der dingen steeds 
vernieuwd, 
en als hardlopers geven zij de fakkel van 
het leven door.

Mefisto 
Geesten die dansen in de kalme avond-
schaduw
En een zoete bries brengen
met de slag
van uw vleugels
om het voorhoofd van mijn slapende 
Faust te verfrissen,
hoe verstrooid zijn dromen ook mogen 
zijn in de koorts
van zijn onvermoeibare verlangens,
het geringste woord dat van zijn lippen valt
moet je gehoorzamen.

Faust
Ik ontwaak, 
zuivere geesten, 
met de geuren van rozen uit de vlakte, 
verspreid onder de hemel. 
Aan u die mij wiegde in een wonderbaar-
lijke droom, mijn dank! 
Mefisto
Lichter dan een ademtocht 
verdwijnen ze in de lucht. 
Waar droomde je dan van? 
Faust
Van Helena’s schoonheid, 
Zoals altijd! 
Van de goddelijke grootsheid van haar 
lichaam!
Mefisto
Wat een waanzin. 
En, hoe gemakkelijk je hart het vergeet! 
Marguerite is nu slechts een verre 
herinnering. 
Faust
Wees stil! Zwijg! 
Val mijn geweten niet meer lastig 
met de enige wroeging die ik wil  
verbannen! 
Mefisto
Ofwel keer terug naar de wetenschap 
of zoek vergetelheid in plezier. 
Faust
Nee, nee, ik zie af van andere genoegens 
en wens haar te kennen 
wier wezen het volledige ideaal van 
schoonheid belichaamt.

Helena met een voorhoofd van lelies, 
Helena met een stralende hart, 
de hele vrouw! 
Heel haar ziel, een liefdesgedicht.

Kom dwars door de tijd
kom door de eeuwen heen 

Jacob ter Veldhuis – Paradiddle
tekst: Titus Lucretius Carus (99 v.Chr. - 15 oktober 55 v.Chr.) - De Rerum Natura
vertaling: Jacob ter Veldhuis

Lili Boulanger – Faust et Hélène
tekst: Eugène Adénis-Colombeau (1854 – 1923) naar Goethes Faust II
vertaling: Clemens Romijn
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De boventiteling kan om technische redenen afwijken van de tekst in dit boekje.



Hélène, Hélène,
Viens.

Hélène au front de lys
Hélène au cœur de flamme,
Toute la femme !
Toute l’âme,
Tout le poème de l’amour
Viens à travers les temps,
Viens à travers les âges
Émerveiller mes yeux du plus beau des 
visages
Qui jamais apparût au jour !
Méphisto
Tout, excepté cela, Docteur !
En vérité, vouloir posséder la beauté

Qui n’apparût qu’une fois sur la terre,
Et fit jaillir d’une source adultère tant de 
fleuves de sang
C’est tenter Dieu.
Faust
Je veux...
Méphisto
Je crains que ce ne soit le dernier de vos 
vœux.
Faust
Ah ! Hélène ! Hélène !
Hélène
Par l’effort d’un vouloir sublime
Qui m’arrache à mon lourd sommeil ?

Qui me ranime ?
Faust
L’éternel désir ô Divinité,
O miracle éternel de grâce et de beauté !
Hélène
Beauté fatale, qui déchaîne au
terrestre séjour !
La Haine !

Faust
Et qui fait triompher l’amour !
Hélène, indifférent au blâme,
Sourd à la voix du ciel qui s’attristait sur 
moi,
Je t’ai voulue et j’ai donné mon âme
Aux tourments de l’Enfer
Pour un baiser de toi !
Hélène
Oui, celui qui m’aime
Se montre sans pitié pour autrui,

Pour lui-même !
J’ai souffert et j’ai fait souffrir

L’orgueil douloureux de mes charmes
A semé, dans le deuil des larmes,
La mort et je n’ai pu mourir.

Mon âme errant sur le Désir
Vit toujours, mais mon cœur repose.
Ne me force pas à rouvrir,
Insensé, ma paupière close.
Faust
Ils expiraient dans un sourire,
Tous ceux qu’ont éblouis les regards de 
tes yeux !
Que je voie un instant leur double étoile 
luire,

Je mourrai de bonheur comme eux !
Hélène
Non, non, plus de victimes !
Faust
Je t’aime, sois à moi !
Hélène
Fol amour ! Espoir vain !
N’ajoutons pas un nouveau crime à 
d’anciens crimes.
L’Amour est maudit !
Faust
L’Amour est divin, Hélène !
Ne te souviens plus du passé qui pleure.

Helena, Helena, 
kom. 

Helena met een voorhoofd van lelies, 
Helena met een stralende hart, 
de hele vrouw! 
Heel haar ziel, een liefdesgedicht.

Kom dwars door de tijd,
kom door de eeuwen heen 
Vul mijn ogen met verwondering over 
het mooiste gezicht 
dat ooit het daglicht zag! 
Mefisto
Alles behalve dat, Dokter! 
Want in werkelijkheid, om de schoonheid 
te willen bezitten 
die maar één keer op aarde verscheen 
en zoveel rivieren van bloed deed 
vloeien uit de bron van overspel 
is het verleiden van de toorn van God. 
Faust
Ik wou dat... 
Mefisto 
Ik vrees dat dit de laatste van je wensen 
zal zijn. 
Faust 
Ah! Helena! Helena! 
Helena
Wie rukt mij uit mijn zware slaap met een 
wonderbaarlijke wens? 
Wie brengt mij weer tot leven? 
Faust
Oneindig verlangen, o goddelijkheid, o 
eeuwig wonder van genade en schoon-
heid! 
Helena
Fatale schoonheid die wordt ontketend 
in het aardse bestaan! 
De haat! 

Faust
En die de liefde doet triomferen! 
Helena, onverschillig voor de schuld, 
doof voor de hemelse stem die over mij 
treurde, 
ik wenste jou en ik gaf mijn ziel 
aan de kwellingen van de hel 
voor een kus van jou! 
Helena 
Ja, hij die mij liefheeft 
toont zich zonder medelijden voor 
anderen 
of voor zichzelf! 
Ik heb geleden en ik heb leed veroor-
zaakt. 
De kwellende trots van mijn schoonheid 
te midden van tranen van rouw heeft 
dood gezaaid, en ik heb niet kunnen 
sterven. 
Mijn ziel die dwaalt op het verlangen 
leeft voort, maar mijn hart is in rust. 
Dwing me niet, dwaas, om mijn gesloten 
ogen weer te openen. 
Faust 
Ze zijn omgekomen met een glimlach, 
allen die verblind werden door jouw 
ogen! 
Laat me een moment een glimp op-
vangen van de dubbele glans van hun 
sterren, 
En ik zal sterven van geluk, zoals zij! 
Helena
Nee, nee! Geen slachtoffers meer! 
Faust 
Ik hou van jou! Wees de mijne! 
Helena
Waanzinnige liefde! IJdele hoop! 
Laten we geen nieuwe misdaad toevoe-
gen aan oude misdaden. 
De liefde is vervloekt! 
Faust
Liefde is goddelijk, Helena! 
Denk niet aan het verleden dat huilt. 
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Rappelle-toi l’heure
Où tu t’enivrais de l’ardent baiser.
Hélène
Je vis ! Je renais !
Faust
Rappelle-toi !
Hélène
Quel feu me dévore !
Je vis ! Je renais !
L’amour fait encore palpiter ma chair 
sous l’ardent baiser !
Faust
Ne te souviens plus du passé qui pleure.
Hélène
Quel feu me dévore !
Je vis ! Je renais !
Faust
Rappelle-toi l’heure ! Rappelle-toi !
Amour qui m’enfièvres,
Flammes du désir,
Joignez nos deux lèvres pour les embra-
ser !
Amour qui m’enfièvres,
Brûlante flamme.
Faust et Hélène
O brûlante flamme,
Ah ! Joignez nos deux lèvres pour les 
embraser
Joignez nos deux lèvres,
Joignez nos deux lèvres pour les  
embraser !
Hélène
Je sens, Dieu d’amour
S’embraser mon âme,
Mon corps se briser.
Faust
Ah !
Hélène et Faust
Ah ! Je t’aime !
Faust
O nuit, o nuit,
J’ai fait tenir toute une éternité de bon-

heur en une heure brève.
Tel un Dieu,
J’ai connu l’immortelle beauté !
Méphisto
Hélas ! Tu n’as connu que la beauté du 
rêve
Et voici le réveil !
Faust
Dieu puissant !
Tous ces spectres tachés de sang !
Méphisto
Les combattants d’Hellas !
Les conquérants d’Asie !
Tous ceux qui pour elle ont perdu la vie!
Ils vont vous enfermer dans un cercle 
étouffant.
Au large ! À l’instant !
Hélène
Quoi ! Déjà rompre la chaîne
De nos bras amoureux ?

Faust
Hélène !
Hélène
De mon amour es-tu las ?
Méphisto
Si vous ne vous séparez d’elle,
C’en est fait de vous !
Hélène
Ne suis-je plus belle ?
Méphisto
Loin d’ici !
Hélène
Ne me quitte pas.
Méphisto
Loin d’ici !
Voyez, voyez tous ces fantômes,
Dans la plaine au sombre décor.
Faust
Grandissez, grandissez, fantômes
Dans la plaine au sombre décor.
Sa beauté coûta des royaumes,

Herinner je de tijd 
dat je geroerd werd door een vurige kus! 
Helena 
Ik leef! Ik ben herboren! 
Faust 
Herinner je! 
Helena 
Wat voor vuur verteert mij! 
Ik leef! Ik ben herboren! 
Liefde beroert opnieuw mijn vlees met 
een vurige kus! 
Faust 
Denk niet aan het verleden dat huilt. 
Helena 
Wat voor vuur verteert mij! 
Ik leef! Ik ben herboren! 
Faust
Herinner je die tijd! Herinner je! 
Liefde die mij doet ontvlammen, 
vlammen van verlangen, 
breng onze lippen samen om te kussen! 

Liefde die mij doet ontvlammen, 
Brandende vlam! 
Faust en Helena
O brandende vlam 
O! breng onze lippen samen om te 
kussen. 
Breng onze lippen samen, 
breng onze lippen samen 
om te kussen! 
Helena
God van de liefde, ik voel mijn hart 
ontvlammen, 
mijn lichaam breken. 
Faust 
Ach! 
Helena en Faust 
Ach! Ik hou van je! 
Faust 
O nacht, o nacht, 
ik heb een eeuwigheid van geluk beleefd 

in één kort uur. 
Als een God 
heb ik onsterfelijke schoonheid gekend!
Mefisto
Helaas, je hebt slechts de schoonheid 
van een droom gekend, 
en hier is het ontwaken! 
Faust 
Almachtige God! 
Al deze spookbeelden bevlekt met bloed! 
Mefisto
De strijders van Hellas. De veroveraars 
van Azië! Al diegenen die hun leven voor 
haar verloren! 
Ze zullen je insluiten in een verstikkende 
cirkel. 
Weg! Voorwaarts! 
Helena 
Wat! Moeten we nu al de omhelzing 
verbreken 
van onze liefhebbende armen? 
Faust 
Helena! 
Helena 
Ben je mijn liefde beu? 
Mefisto 
Als je haar niet loslaat
ben je er geweest! 
Helena 
Ben ik niet meer mooi? 
Mefisto 
Weg hier! 
Helena 
Laat me niet in de steek. 
Mefisto
Weg hier! 
Kijk, zie al die geesten 
in de donkere vlaktes. 
Faust
Groei, groei, geesten
in de donkere vlakten.
Haar schoonheid kost koninkrijken, 
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Son amour enchaîne la mort !
Mephisto 
Son amour enchaîne la mort !
Hélène
Mon amour sera le plus fort !
Laissez, laissez, ces fantômes !
Faust
Grandissez, grandissez, fantômes
Dans la plaine au sombre décor
Sa beauté coûta des royaumes,
Son amour entraîne la mort.
Méphisto
Son amour entraîne la mort.
Hélène
Mon amour sera le plus fort !
Méphisto
Son amour entraîne la mort.
Faust
Grandissez, fantômes,
Dans la plaine au sombre décor
Sa beauté vaut tous les royaumes.
Hélène
Laissez, laissez, tous ces fantômes
Dans la plaine au sombre décor
Ma beauté coûta des royaumes,
Mon amour sera le plus fort !
Méphisto
Voyez, tous ces fantômes
Dans la plaine au sombre décor.
Voyez,
Le cercle se resserre et la nue étincelle !
Faust
Nuit d’hymen, de clartés !
Hélène
Dis-moi que je suis belle !
Méphisto
Regardez !
Faust
Je ne vois qu’elle !
Hélène
Cher amour !

Méphisto
Écoutez !
Faust
Je n’entends que sa voix !
Méphisto
Il faut me suivre !
Hélène
Conquise, en tes bras, garde-moi !

Par l’amour tu m’as fait renaître.
Je ne veux vivre que pour toi !
Faust
Fantôme, Esprit, Démon,
Je suis ton Maître !
Arrière !
Méphisto
Prenez garde !
Qu’allez-vous faire ?
Faust
Ni l’enfer ni le ciel, ne m’ôteront avec 
Hélène
L’amour conquis, le bonheur éternel !

Hélène
Ah ! L’on m’entraîne!
Adieu !
Méphisto
Sur nous malheur !
Nous avons tenté Dieu !
Sur nous malheur !

Haar liefde brengt de dood! 
Mefisto 
Haar liefde brengt de dood 
Helena 
Mijn liefde zal zegevieren! 
Vergeet die geesten!
Faust
Groei, groei, geesten
in de donkere vlakten. 
Haar schoonheid kost koninkrijken, 
Haar liefde brengt de dood! 
Mefisto
Haar liefde brengt de dood! 
Helena
Mijn liefde zal zegevieren! 
Mefisto 
Haar liefde brengt de dood. 
Faust
Groei, groei, geesten
in de donkere vlakten. 
Haar schoonheid kost koninkrijken.
Helena
Vergeet al die geesten 
in de donkere vlakten. 
Mijn schoonheid kost koninkrijken, 
mijn liefde zal zegevieren! 
Mefisto 
Zie al die geesten 
in de donkere vlakten. 
Zie, de cirkel sluit zich en de hemel staat 
in lichterlaaie! 
Faust 
Huwelijksnacht, heldere nacht! 
Helena 
Zeg me dat ik mooi ben! 
Mefisto 
Kijk! 
Faust 
Ik zie alleen haar! 
Helena 
Lieve liefde! 

Mefisto 
Luister! 
Faust 
Ik hoor alleen haar stem! 
Mefisto 
Je moet me volgen! 
Helena
Ik ben overwonnen! Hou me vast in je 
armen! 
Door jouw liefde ben ik herboren. 
Ik wens alleen voor jou te leven! 
Faust
Fantoom, Geest, Demon, 
Ik ben je meester! 
terugtrekken! 
Mefisto 
Wees voorzichtig! 
Wat ga je doen? 
Faust 
Al nemen ze Helena van me af, hemel 
noch hel kunnen mij de liefde die ik heb 
gewonnen en mijn eeuwig geluk ontne-
men! 
Helena 
Ach! Ze nemen me mee! 
Vaarwel! 
Méphisto
Wee ons! 
Wij hebben de toorn van God opgewekt! 
Wee ons !
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Ave Maria
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Stabat Mater
tekst: Franciscaner monnik, 13e eeuw
vertaling: Hélène Nolthenius 

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius. 

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti. 

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio? 

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum. 

Eia mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam. 

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide! 

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero. 

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die iudicii. 

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria. 
Amen.

Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria, vol van genade, de 
Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw 
schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De moeder stond

Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing,
En haar door het zuchtend harte,
Overstelpt van wee en smarten,
‘t Zevenvoudig slagzwaard ging. 

O hoe droef, hoe vol van rouwe, 
Was die zegenrijkste vrouwe, 
Moeder van Gods ene Zoon! 
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij, 
En wat folteringen leed zij, 
Bij ‘t aanschouwen van die hoon! 

Wie, die hier niet schreien zoude, 
Als hij ‘t grievend leed aanschouwde, 
Dat Maria’s ziel verscheurt? 
Wie kan, zonder mee te wenen, 
Christus’ moeder horen stenen, 
Nu zij met haar zoon hier treurt? 

Voor de zonden van de zijnen 
Zag zij Jezus zo in pijnen, 
En de wrede geselstraf, 
Zag haar lieve Zoon zo lijden, 
Heel alleen de doodskamp strijden, 
Totdat Hij zijn geest hergaf. 

Geef, o Moeder! bron van liefde, 
Dat ik voel, wat U zo griefde, 
Dat ik met U medeklaag. 
Dat mij ‘t hart ontgloeit van binnen, 
In mijn Heer en God te minnen, 
Dat ik Hem alleen behaag. 

Heil’ge Moeder, wil mij horen, 
Met de wonden mij doorboren, 
Die Hij aan het kruishout leed. 
Ach, dat ik de pijn gevoelde, 
Die uw lieve Zoon doorwoelde, 
Toen Hij stervend voor mij streed. 

Mocht ik klagen al mijn dagen, 
En zijn plagen waarlijk dragen, 
Tot mijn jongste stervenssmart. 
Met U onder ‘t kruis te wenen, 
Met uw rouw mij te verenen, 
Dat verlangt mijn zuchtend hart.

Maagd der maagden! nooit volprezen, 
Wil voor mij niet bitter wezen, 
Laat mij treuren aan uw zij, 
Laat mij al de wrede plagen, 
En de dood van Christus dragen, 
Laat mij sterven zoals Hij.

Laat zijn wonden mij doorwonden, 
Worde ik bij zijn kruis verslonden 
In het bloed van uwen Zoon. 
Moge ik in het vuur niet branden, 
Neem, o Maagd, mijn zaak in handen 
In het oordeel voor Gods troon.

Christus, moge ik eens behalen, 
Als mijn levenszon gaat dalen, 
Door uw Moeder, palm en prijs. 
En als ‘t lichaam dan zal sterven, 
Doe mijn ziel de glorie erven 
Van het hemels paradijs. 
Amen.
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Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur 
Ecclesia:
Patrem immensæ majestatis;
Venerandum tuum, verum, et unicum 
Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriæ, Christe,
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo,

aperuisti credentibus regna cælorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria 
Patris.
Judex crederis, esse venturus.

Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti;

Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria 
numerari.
Salvum fac populum tuum Domine, et 
benedic hereditati tuæ.
Et rege eos, et extolle illos, usque in 
æternum.
Per singulos dies, benedicimus te,
et laudamus nomen tuum in sæculum et 
in sæculum sæculi.
Dignare Domine die isto sine peccato 
nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.
In te Domine speravi;
non confundar in æternum.

U looft het roemvol koor der apostelen,
U het lofwaardig getal der profeten,
U looft de blanke stoet der martelaren.
U prijst de heilige Kerk over heel de 
aarde:
U, Vader, onmetelijk in majesteit;
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en 
hoog verheven;
U, Heilige Geest, de Vertrooster.
Gij, Christus, Koning der glorie,
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te brengen
geen vrees hebt gehad voor de schoot 
van de Maagd.
Gij die de prikkel van de dood hebt 
overwonnen
en voor de gelovigen het hemels rijk 
hebt geopend.
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie 
van de Vader.
Gij zult als rechter komen, zoals wij 
geloven.
U dan smeken wij: kom uw dienaars te 
hulp,
die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt 
gered;
Laat ons geteld worden onder uw 
heiligen in de eeuwige heerlijkheid.
Red, Heer, red uw volk en zegen uw 
erfdeel,
hoed hen, en draag hen voor immer.

U willen wij prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag 
voor de zonde.
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U 
over ons.
Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid.
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Laudi alla 
Vergine Maria
tekst: Canto XXXIII uit Dantes Paradiso

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
Umile ed alta più che creatura,
Termine fisso d’eterno consiglio,

Tu se’ colei che l’umana natura
Nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
Per lo cui caldo nell’eterna pace
Così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
Di caritade, e mortali
Se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande, e tanto vali,
Che qual vuol grazia, e a te non ricorre,
Sua disianza vuol volar senz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate
Liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietade,
In te magnificenza, in te s’aduna
Quantunque in creatura è di bontade.

Te Deum
Te Deum laudamus; te Dominum confite-
mur.
Te æternum Patrem omnis terra venera-
tur.
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ 
Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili 
voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ 
tuæ.

Lofzangen op de 
Maagd Maria

Maagd en moeder, dochter van je zoon, 
nederiger en hoger dan alle schepselen
in het eeuwige plan bestemd en uitver-
koren.
U heeft in U de menselijke natuur zo 
gelouterd, dat de schepper zich graag 
liet geven als haar schepsel. 
In uw innerste bewoog zich opnieuw de 
liefde, die levenswarme, die in de vrede 
voor God deze roos liet ontluiken. 
Voor ons zaligen bent U de middagzon, 
de liefde, en voor sterfelijken bent U de 
levende bron van hoop. 
Vrouwe, U bent zo groot en machtig,
dat voor elke smekeling die U niet zoekt 
het verlangen vleugellam blijft. 
Maar Uw goedheid snelt de biddende te 
hulp, en geeft gul genade, nog voor de 
bede is uitgesproken. 

In U is mededogen, in U is genade, in U 
is gulheid, in U verenigen zich de goed-
heid van heel de schepping. 

Wij prijzen U, o God
Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij.
U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.

Tot U roepen alle engelen, tot U de 
hemelen en alle machten.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen 
die zonder ophouden zingen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der 
hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid.
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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 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 afgelopen  seizoen vier concerten met o.m. 
 muziek van Keuris, Szymanowski, Schumann, Janáček, Dvořák, Roukens, Boulanger, Berlioz, 
 Wantenaar, Skrjabin, Stravinsky, Bartók en Beethoven 
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Izabela Matula, sopraan
• de Poolse sopraan Izabela Matula maakte afgelopen seizoen haar huis- en roldebuut in de titelrol 

van Catalani’s La Wally in het Theater an der Wien, en ze was ook te zien als Micaela in Carmen bij 
Deutsche Oper am Rhein, als Tosca in Warschau en als Leonora in La forza del destino in Frankfurt

• ze zong de titelrol van Madama Butterfly in Gdansk, Braunschweig en Warschau, en als Die 
Tochter in Hindemiths Cardillac en de titelrol van Moniuszko’s Halka, aan de zijde van Piotr 
Beczala

• Izabela Matula zong in Frankfurt als Milada in Dalibor van Smetana, in Kiel als Aida, in 
Wuppertal en Detmold als Luisa Miller, in Mannheim als Madama Butterfly en Leonora in Il 
Trovatore, in Magdeburg als Vreemde Prinses in Roesalka, in Palermo als Dorotka in Weinbergers 
Svanda de Doedelzakspeler en in Detmold als Suor Angelica

• Izabela Matula studeerde af aan het Conservatorium van Krakau en werd prijswinnaar bij de Ada 
Sari Competitie en de Wilhelm Stenhammar Competitie; ze vertegenwoordigde Polen op de BBC 
Cardiff Singer of the World Competition in 2009

• ze zong werken van Krzysztof Penderecki onder zijn leiding, en nam liederen op van Szymanowski 
 en Chopin, evenals de titelrol van Webers Euryanthe 

Julie Boulianne, mezzosopraan
• de Frans-Canadese mezzosopraan Julie Boulianne beheerst een breed repertoire, maar heeft met 
 haar donker getinte mezzosopraan een speciale focus op de muziek van Berlioz, Mozart en Rossini
• ze studeerde aan de Schulich School of Music van de McGill University, won de eerste prijs van 
 zowel de Canadian Music Competition als de Joy of Singing Competition in New York

• ze ontving de Silverman-prijs van het Inter-
national Vocal Arts Institute en in 2007 de Prix 
de la Chambre des Directeurs voor meest 
veelbelovende carrière bij het Concours Inter-
national de Chant de Montréal

• ze zong onlangs in Così fan tutte in Toulouse en 
 in Glyndebourne, in Les Nuits d’ été in Lissabon 
 en Cendrillon in New York
• haar komende projecten zijn onder meer Don 
 Giovanni in Québec, Così fan tutte in Londen 
 en Der Rosenkavalier in Brussel
• op 18 februari 2022 zong Julie Boulianne in het 

Vrijdagconcert samen met het Radio  
Filhar monisch Orkest onder Karina Canellakis 
in Berlioz Les nuits d’ été en op 17 september 
2021 was ze te horen in Rédemption van César 
Franck onder leiding van James Gaffigan
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Benjamin Goodson, koordirigent 
• 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 en chef-dirigent van Bath 
 Camerata en vaste koordirigent bij het Dorset Opera Festival 
• van 2015 tot 2018 was hij koorleider en assistent-dirigent bij het Rundfunkchor Berlin 
• hij studeerde werken in met het NDR Chor Hamburg, het MDR Chor Leipzig en het koor van het 
 London Symphony Orchestra 
• Goodson dirigeerde afgelopen seizoen 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 op 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 Izabela Matula Julie Boulianne © Andréanne Gauthier



 

Julien Behr, tenor 
• de Franse tenor Julien Behr voltooide zijn zangopleiding met een Eerste Prijs aan het  
 conservatorium van zijn geboorteplaats Lyon in 2010 
• al tijdens zijn studie werd hij in 2009 door uitgeroepen tot ‘opera-artiest van het jaar’ en debuteerde 
 hij op het Festival d’Aix-en-Provence in de titelrol van Orpheus in de Onderwereld van Offenbach
• daarna werd hij geëngageerd voor Mozart-repertoire, Franse romantiek en bel canto op podia in 
 Frankrijk, België, Luxemburg, Venetië, Keulen, Salzburg, Zwitserland, Mineapolis en New York
• naast rollen in opera’s van Mozart zong Julien Behr als Edgardo in Lucia di Lammermoor, als 

Ernesto in Don Pasquale van Donizetti, als Admète in Alceste van Gluck, als Pelléas in Pelléas et 
Mélisande van Debussy, als Fenton in Falstaff van Verdi, als Laërte in Hamlet van Thomas en als 
Tom Rakewell in The Rake’s Progress van Stravinsky

• in mei 2021 maakte Julien Behr zijn debuut als Alfredo in La Traviata bij de Opera van Turijn, en 
 als Pylades in Iphigénie en Tauride van Gluck bij de Opéra van Parijs
• hij was ook betrokken bij de creatie van Shirine van Thierry Escaich bij de Opera van Lyon

Jean-Sébastien Bou, bariton 
• de Franse bariton Jean-Sébastien Bou studeerde bij Mady Mesplé en aan het Conservatoire National 
 Supérieur de Musique de Paris
• in 2000 debuteerde hij als Pelléas in Pelléas et Mélisande van Debussy, een rol die hij daarna zong op 
 internationale podia o.m. Parijs, Düsseldorf, Moskou en Barcelona
• zijn repertoire reikt van barokmuziek tot hedendaags, van Les Boréades van Rameau onder leiding 

van William Christie in New York tot Roméo et Juliette van Pascal Dusapin, Les Boulingrins van 
Georges Aperghis in de Opéra Comique, Charlotte Salomon van Marc-André Dalbavie in de 
Salzburger Festspiele en de titelrol in Claude van Thierry Escaich in Lyon

• verder zingt Jean-Sébastien Bou geregeld Italiaans repertoire: Don Giovanni (titelrol), Il Barbiere di 
Siviglia (Figaro), Don Pasquale (Malatesta), La Bohème (Marcello), Madama Butterfly (Sharpless) en 
I Pagliacci (Silvio)

• ook geeft hij liedrecitals met liefst Frans repertoire, o.m. van Charles Bordes, van wie hij het 
 complete opnam met de Franse pianist François-René Duchâble
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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. 

Julien Behr Jean-Sébastien Bou



Chef-dirigent 
Karina Canellakis 

Eerste viool
Nadia Wijzenbeek
Dimiter  
Tchernookov
Maria Escarabajal
Alberto Facanha 
Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers
Svenja Staats

Tweede viool
Casper Bleumers
Andrea van 
Harmelen
Sarah Loerkens
Ian van den Berk
Esther Kövy
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den 
Tol
Eveline Trap
Nina de Waal
Vanessa Damanet
Maija Reinikainen

altviool
Frank Brakkee
Huub Beckers
Igor Bobylev
Marije Helder
Annemijn den 
Herder
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Frank Goossens
Annemieke Huls
Francisco Rodas 
Sanchez

Cello
Michael Müller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Winnyfred Beldman
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard

Contrabas
Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Sjeng Schupp
Ella Stenstedt
Stephan Wienjus
Servaas Jessen

Fluit
Ellen Alberts
Maike Grobbenhaar
Julie Moulin

Hobo
Aisling Casey
Yvonne Wolters
Gerard van Andel

Klarinet
Arjan Woudenberg
Esther Misbeek
Sergio Hamerslag

Fagot
Hajime Konoe
Freek Sluijs
Birgit Strahl
Marlene Schwärzler

Hoorn
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

Trompet
Hans van Loenen
Raymond Rook
Sven Berkelmans
Floris Onstwedder
Marc Speetjens

Trombone
Herman Nass
Victor Belmonte 
Albert
José Benavent 
Esparza

Tuba
Bernard Beniers

Pauken
Paul Jussen

Slagwerk
Hans Zonderop
Mark Haeldermans
Vincent Cox
Esther Doornink

Harp
Ellen Versney
Marianne Smit

Toetsinstrument
Stephan Kiefer

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


chef-dirigent 
Benjamin Goodson 

Sopranen
Aliia Akhmadeeva
Aldona Bartnik
Annelie Brinkhof
Mar Codina
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Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Bauwien van der Meer
Heleen Meijer
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Yun Park
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Alten
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Jose Kamminga
Julia Mech
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Chantal Nysingh
Marie-Sande Papenmeyer
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt
Irene Sorozábal Moreno
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
Juan Felipe Gallegos Carlos
Ben Heijnen
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Uroš Petrac
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith

Bassen
Gert-Jan Alders
Coert van den Berg
Marcel van Dieren
Peter Duyster
Joep van Geffen
Andrew Hopper
Itamar Lapid
Peter van der Leeuw
Gilad Nezer
Ludovic Provost
Menno van Slooten
Lars Terray
Luuk Tuinder
Hans de Vries
Nanco de Vries
Tiemo Wang

Groot Omroepkoor
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VAN HARTE 
WELKOM 

BIJ HET NIEUWE CONCERT-
SEIZOEN VAN HET

Van harte welkom bij het nieuwe seizoen van 
het AVROTROS Vrijdagconcert 22-23!

U kunt abonnementen, losse kaarten of een 
passe-partout voor het nieuwe seizoen online 
reserveren via 
 www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/

 avrotros-vrijdagconcert-series

U kunt ook losse kaarten bestellen, bijvoor-
beeld om uw serie aan te vullen of om een 
keuzeabonnement samen te stellen. 
Voor een keuzeabonnement dient u minimaal 
vier concerten te selecteren; u krijgt dan 15% 
korting op de totaalprijs. Losse kaarten bestelt 
u via
  www.tivolivredenburg.nl/
 avrotrosvrijdagconcert22-23 

Vragen? Heeft u vragen over het (online) bestellen?  
Neem dan telefonisch contact op met de kassa van  
TivoliVredenburg: 030 - 231 45 44 (ma t/m vr tussen 12.00 en 
17.00 uur). Zij helpen u graag! 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

http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://www.tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert22-23 
http://www.tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert22-23 
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vrijdag 23 september 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Van Gilse, 
Mozart & 
Moesorgski
Residentie Orkest
Anja Bihlmaier dirigent
Tobias Feldmann viool

Van Gilse Concertouverture
Mozart Vioolconcert nr. 4 in D
Moesorgski Schilderijententoonstelling 

vrijdag 30 september 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Gavrylyuk 
soleert in  
Prokofjev 3
Radio Filharmonisch Orkest
Christian Reif dirigent
Alexander Gavrylyuk piano 

Wagner Ouverture Tannhäuser (versie 
Dresden)
Prokofjev Pianoconcert nr. 3
Reger Vier Tondichtungen nach Böcklin 

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

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

