
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Jan Willem de Vriend dirigent 
Paul Krämer koordirigent 
Judith van Wanroij sopraan 
Nina van Essen mezzosopraan 
Caspar Singh tenor
André Morsch bas
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De eerste helft van dit programma is een kerstconcert gestoeld op 
een kerstlied van de vader van het Protestantisme: Maarten 
Luther. Na de pauze stappen we over naar de katholieke kerk met 
de mis van Joseph Haydn. De componisten in dit concert zijn in 
veel opzichten verschillend, maar de basis van hun werken ligt in 
de muziek van Johann Sebastian Bach. Igor Stravinsky en Felix 
Mendelssohn leerden én leenden van hem. Haydn was achttien 
toen Bach stierf, hij heeft hem nooit ontmoet, maar kende wel zijn 
werk. Bachs invloed is in ook de Theresienmesse te horen. 

(onvoltooid gebleven) bewerking van Bachs 
fuga’s uit Das Wohltemperierte Klavier (in 1969) 
was Bach een belangrijke bron. Zijn orkestratie 
van Bachs Choral-Variationen über das Weih-
nachtslied Vom Himmel hoch da komm’ ich her’ is 
daarvan een van de bekendste voorbeelden.
Stravinsky plaatste de koraalvariaties van Bachs 
kerstlied (in 1747 geschreven voor orgel) in een 
totaal nieuwe orkestrale setting. Het mooie lied 

Stravinsky & Bach 
Geen enkele componist laat zich zo moeilijk in 
een vakje passen als Igor Stravinsky. Hij begon 
zijn carrière met Russisch getinte werken, 
vervolgens verdiepte hij zich in een veelheid van 
stijlen, technieken en stromingen. Op advies van 
Sergej Diaghilev (artistiek leider van Les Ballets 
Russes) boog Stravinsky zich voor het compone-
ren van het ballet Pulcinella over de partituren 
van Giovanni Battista Pergolesi. Hij raakte 
gefascineerd door de muziek van de vroege 
achttiende eeuw (de late Barok) en hierna werd 
zijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van 
componeren schier onverzadigbaar. Hij gebruikte 
de klassieke vormen van Ludwig van Beethoven, 
de polyfonie van de Renaissance, het ritme van 
de jazz en verwerkte het contrapunt van Bach. 
Wellicht mede doordat Stravinsky in die tijd 
geloviger werd, bleef de grote Barokcomponist 
hem de rest van zijn leven inspireren. Van 
Stravinsky’s Octet uit 1920 tot zijn laatste 

KERST
EN MIS

Mendelssohn – Vom Himmel 
hoch, da komm’ ich her
Felix Mendelssohn was net als Stravinsky een 
bewonderaar van Bach. Maar hij was ook diens 
pleitbezorger. Dat was toen hard nodig, want in 
de vroege negentiende eeuw was de muziek van 
Bach grotendeels van het toneel verdwenen. Dat 
veranderde drastisch nadat de 20-jarige  
Mendelssohn, 100 jaar na de première, Bachs 
Matthäus-Passion met groot succes uitvoerde en 
daarmee Bach en zijn werk weer terugbracht in 
de muziekwereld. Tijdens zijn Bachstudies 
kwam Mendelssohn ook de gezangen van Luther 
tegen. Ze werden hem zo dierbaar dat hij een 
bundel Lutherliederen meenam op zijn Europa- 
reis die in 1830 begon. Vanuit Rome schreef hij 
aan zijn familie dat zijn raam uitzag op de 
Spaanse trappen (hij maakte er een prachtige 
tekening van), dat hij de beschikking had over 
een goede Weense piano, dat de bundel van 
Luther altijd op zijn tafel lag, en dat hij van plan 
was ‘hier heel veel te gaan componeren’. 

bleef gehandhaafd, maar aan de contrapuntlijnen 
van Bach voegde Stravinsky er nog verschillende 
toe, gelardeerd met kleine fragmenten en 
figuren. Ook de canon-elementen van Bach nam 
hij over en liet ze per deel beginnen met een 
ander interval. Stravinsky gebruikte het compo-
sitiemateriaal en regels van de Barok om er een 
hypermodern werk mee te creëren, waardoor we 
tegelijkertijd luisteren naar een bekend, geliefd 
lied en een avant-gardistisch stuk muziek. De 
componist maakte in feite een bewerking van 
een bewerking. Want Bach gebruikte voor zijn 
variaties een twee eeuwen oud kerstlied van de 
rebelse monnik Maarten Luther– met wiens 
teksten en composities hij veel vaker leentjebuur 
speelde (wat heel gewoon was in die tijd). 

Behalve het orkestreren en de toevoegingen 
veranderde Stravinsky ook de toonsoorten. De 
variaties van Bach staan allemaal in C-groot. 
Stravinsy zette de overige delen in een steeds 
andere toonsoort, behalve het openingskoraal en 
de eerste en vijfde variatie. Het geeft een 
verrassend effect: het zo bekende lied blijft 
hetzelfde maar toch klinkt het steeds anders. 
Stravinsky’s Chorale Variations werd voor het 
eerst uitgevoerd in september 1956 in een van de 
beroemdste kerken van de wereld: de San Marco- 
kathedraal in Venetië.

Stravinsky gebruikte 
het compositie- 
materiaal en regels van 
de Barok om er een  
hypermodern werk 
mee te creëren

Igor Stravinsky Felix Mendelssohn
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Hij hield woord: in Rome vloeiden heel wat 
symfonische werken uit zijn pen, en verwerkte 
hij Luthers lied Vom Himmel hoch da komm’ ich 
her tot de gelijknamige Kerst-koraalcantate.
Niet alleen Luther, maar ook Bach ‘zingt’ mee 
in deze cantate – zoals in bijna al Mendelssohns 
religieuze koorwerken. Dat is te horen in 
bijvoorbeeld de instrumentatie en soms ook de 
harmonieën, maar de helderheid en melodieus-
heid is helemaal van Mendelssohn zelf. In de 
instrumentale opening schilderen de strijkers de 
eerste regel van de cantate: ‘Uit de hoge hemel 
daal ik neer’. Het koor komt stem voor stem 
binnen. De houtblazers (vooral fagotten en 
fluiten) geven de cantate een zachtaardige en 
tegelijkertijd opgewekte glans, die gedurende 
het hele werk aanhoudt. De tekst (uit het 
Bijbelboek Lucas over de geboorte van Jezus) en 
de bijzondere combinatie van eerbied, juichende 
stemmen en instrumenten zorgen voor een 
stemmige kerstsfeer. 

Haydn – Theresienmesse
Toen Joseph Haydn in 1799 de Theresienmesse 
componeerde was hij 67 en op de top van zijn 
roem. Sinds 1790 was hij niet meer in dienst 
van het hof van de prinsen Esterházy en kon hij 
doen en laten wat hij wilde. Hij reisde meteen 
naar Engeland waar hij met open armen werd 
ontvangen. Voor het eerst had hij een publiek 
van onafhankelijke muziekliefhebbers en 
-kenners, dat als een blok viel voor zijn muziek. 
Hij werd goed betaald en overladen met 
complimenten en kwam terug in Wenen als een 
ander, zelfverzekerder mens. In die tijd compo-
neerde hij in opdracht van Nikolaus II Esterházy 
een aantal missen voor de naamdag van diens 
echtgenote en met een beetje fantasie is die 
vrijheid en nieuwe durf van de componist te 
horen in de muziek van deze missen. 

De Theresienmesse was daar één van. Het werk 
hoort bij de zes laatste missen die Haydn schreef 
en die zich door hun grootschalige symfonische 
opzet onderscheiden van de eerder gecomponeerde 
missen. Het orkest voor de Theresienmesse 
(opgedragen aan de heilige Theresia van Ávila) 
bestaat uit klarinetten (in plaats van de gebruike- 
lijke hobo’s), fagot, trompetten, pauken, strijkers 
en orgel. De Theresienmesse wordt vaak geroemd 
als Haydns mooiste en beste mis, en dat is heel 
begrijpelijk. Haydn lijkt hier zijn beste beentje 
voor te zetten op het gebied van vernuftige 
compositietechnieken, zoals de verschillende 
toepassingen van de fugato-stijl in het tweedelige 
Kyrie of het slot van het driedelige Gloria. Daar-
naast toont Haydn dat hij door een nauwe 
samenwerking van tekst en muziek de inhoud 
duidelijk kan overbrengen en tegelijk kan 
ontroeren. Dat is vooral te horen in het Credo, 
bijvoorbeeld wanneer bij het crucifixus de muziek 
zachter wordt en met dalende lijnen de rouw om 
de kruisiging uitdrukt. Of door het unisono van 
het koor dat het gezamenlijke geloof in één God 
voorstelt, en de fugatische trompetten van het 
krachtige Ressurexit (opstanding). De combina-
tie van deze compositievaardigheden die Haydn 
in deze mis toepast doet sterk denken aan Bach.

Agnes van der Horst

Joseph Haydn

Alle informatie is te vinden op 
nporadio4.nl/vrouwenopdebok

De dirigentenwereld is van oudsher een mannenbolwerk, maar de vrouwen 
komen eraan! In de 3-delige documentaireserie Vrouwen op de bok volgen 

we drie vrouwelijke dirigenten en onderzoeken we wat het betekent om in de 
huidige tijd een ‘maestra’ te zijn. Vrouwen op de bok is vanaf november 2022 
te zien op NPO 2 Extra & NPO Start.

Vrouwen
op de 

bok

Kijk afl. 2 & 3
zat 12 nov 12.00 u 
zat 19 nov 12.00 u

te zien op
NPO2Extra
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Kyrie
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison. 

Gloria
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae volun-
tatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Credo
Credo in unum Deum, Patrem om-
nipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex Patre 
natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum 
verum de Deo vero, genitum non 

Heer, ontferm u over ons 
Christus, ontferm u over ons 
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 
wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer, God, hemelse Koning, God 
almachtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader. 

Gij die wegneemt de zonden der we-
reld, ontferm U over ons. 
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen 
de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader, 
Amen. 

Ik geloof in één God, de almachtige 
Vader, Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, enigge-
boren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. Geboren, 
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Joseph Haydn – Theresienmesse GEZONGEN
TEKSTEN

Johann Sebastian Bach / 
Igor Stravinsky – Koraal-
variaties ‘Vom Himmel hoch 
da komm’ ich her’

Vom Himmel hoch, da komm ich her. 
Ich bring’ euch gute neue Mär, 
Der guten Mär bring ich so viel, 
Davon ich sing’n und sagen will.

Felix Mendelssohn –  
Koraalcantate ‘Vom Himmel 
hoch da komm’ ich her’

Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich singn und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut’ geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu’r Freud und Wonne sein.

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führn aus aller Not,
Er will eu’r Heiland selber sein,
Von allen Sünden machen rein.

Er bringt euch alle Seligkeit,
Die Gott der Vater hat bereit,
Daß ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich. 

Sei mir willkommen, edler Gast!
Den Sünder nicht verschmähet hast
Und kommst ins Elend her zu mir,
Wie soll ich immer danken dir?

Und wär’ die Welt vielmal so weit,
Von Edelstein und Gold bereit’,
So wär sie doch dir viel zu klein,
Zu sein ein enges Wiegelein.

Das hat also gefallen dir,
Die Wahrheit anzuzeigen mir:
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar
Und singen uns solch neues Jahr.”



Agnus Dei
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld 
geef ons de vrede.
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factum, consubstantialem Patri; per 
quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine, et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dexter-
am Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos, cuius regni 
non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per 
prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissio-
nem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

niet geschapen, één in wezen met de 
Vader, en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van 
ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij is vlees geworden door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria, en is mens 
geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens 
de Schriften. Hij is opgevaren ten 
hemel: zit aan de rechterhand van de 
Vader. Hij zal wederkomen in heerlijk-
heid om te oordelen levenden en 
doden. En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is 
en het leven geeft; die voortkomt uit de 
Vader en de Zoon; die met de Vader en 
de Zoon te samen wordt aanbeden en 
verheerlijkt; die gesproken heeft door 
de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke 
en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van 
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de 
doden en het leven van het komend rijk. 
Amen. 

Heilig, heilig, heilig, 
De Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend hij die komt in de naam des 
Heren. 
Hosanna in den hoge. 
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• met zijn koren heeft hij talrijke concerten 
 gegeven in de Philharmonie van Keulen en 

repetities verzorgd voor dirigenten als Edo de 
Waart, Markus Stenz, Hartmuth Haenchen en 
Adam Fischer

• hij dirigeerde het WDR Radio Koor, het Groot 
Omroepkoor, het Gürzenich Orkest van 
Keulen, de Bochumer Symphoniker en het 
Barockorkest Concerto con Anima

• sinds 2018 is Paul Krämer coach van de WDR 
 Chorakademie 

Judith van Wanroij , sopraan 
• Judith van Wanroij valt in voor Sarah Brady; de 

Nederlandse operazangeres studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij Charles 
van Tassel, Lucia Meeuwsen en Margreet Honig

• haar opleiding aan De Nieuwe Opera 
 Academie van Amsterdam sloot zij in 2004 
 ‘met onderscheiding’ af
• Judith van Wanroij vertolkte o.m. de titelrol in 

La Périchole van Offenbach, Belinda, Second 
Woman en First Witch in Dido and Aeneas van 
Purcell, Musetta in La Bohème van Puccini, 
Chauve-Souris in L’Enfant et les sortilèges van 
Ravel, Criside in Satyricon van Maderna, 
Papagena in Die Zauberflöte van Mozart, en 
Karolina in Dvê Vdovy van Smetana

• als lid van de academie van Les Arts Florissants 
maakte ze in 2005 een internationale tournee 
langs concertzalen in Europa en New York

• in 2010 won Judith van Wanroij de 
 GrachtenfestivalPrijs
• sinds haar debuut bij de Opéra de Lyon als 

Virtù en Drusilla in L’Incoronzione di Poppea 
trad zij op in theaters in o.m. Madrid, Amster-
dam, Brussel, New York, Barcelona, Parijs, Basel en Aix-en-Provence

• afgelopen seizoen zong Judith van Wanroij de titelrol in Ariane et Bacchus (Marin Marais) met Le 
Concert Spirituel in het Théâtre des Champs-Elysées, als Swanhilde in César Francks Hulda met 
het Orchestre Philharmonique Royal de Liège, en als Erste Dame in Die Zauberflöte in Theater Basel

Jan Willem de Vriend, dirigent 
• Jan Willem de Vriend is sinds 2015 eerste gastdirigent bij het Orquestra Simfònica de Barcelona 
 I Nacional de Catalunya en sinds seizoen 2018/19 vaste gastdirigent bij Orchestre National de Lille
• daarnaast is hij eerste gastdirigent bij de Stuttgarter Philarmoniker en Artist in Recidence van het 
 Stavanger Sympfonie Orchestra
• tot voor kort was hij ook vaste dirigent bij het Residentie Orkest in Den Haag
• tussen 1982 en 2015 was De Vriend artistiek leider en violist van het door hem opgerichte ensemble 
 Combattimento Consort Amsterdam
• van 2006 tot 2018 was de Vriend chef-dirigent bij 

het Orkest van het Oosten in Enschede, en ontstonden opnamen van muziek van Mahler (Eerste 
symfonie ‘Hamburgse versie’ ), en onder meer de complete symfonieën en concerten van Beethoven en 
symfonieën van Mendelssohn

• verder ontstonden met dit orkest het tv-drieluik 
‘De Vriend en zijn helden’, gevolgd door ‘Muziek 
en mechaniek’ en ‘Muziek en macht’

• voor operaprojecten werden Jan Willem de 
Vriend en het Orkest van het Oosten in 2013 en 
2014 uitgenodigd door het festival van Sankt 
Moritz/Basel voor Don Giovanni van Mozart en 
La Gazetta van Rossini

• van 2008 tot 2013 was Jan Willem de Vriend 
 vaste gastdirigent bij het Brabants Orkest
• daarnaast dirigeert hij regelmatig orkesten in 
 Europa, Australië en Japan
• in 2012 werd Jan Willem de Vriend voor zijn 
 verdiensten de Radio4 prijs verleend

Paul Krämer, koordirigent 
• Paul Krämer (1990) volgde in zijn woonplaats Oberhausen pianoles en lessen in klarinet, orgel, 
 zang, muziektheorie en een kerkmuziekopleiding
• vanaf 2012 studeerde hij directie bij Marcus Creed aan de Hochschule für Musik und Tanz in 
 Keulen
• verder werd hij gestimuleerd door dirigenten als Morten Schuldt-Jensen, Timothy Brown, Neville 
 Creed, Martin Berger, Markus Stenz en Andreas Spering
• zijn masteropleiding voltooide Paul Krämer bij Peter Dijkstra
• Paul Krämer is dirigent van de Kartäuserkantorei Köln en koorleider van het Filharmonisch Koor 
 van de stad Bonn
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Jan Willem de Vriend

UITVOERENDEN

Paul Krämer © Sonja Werner

Judith van Wanroy
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Caspar Singh, tenor 
• de Brits-Indiase tenor Caspar Singh, vervangt vanavond Joel Williams; hij studeerde aan de 
 Guildhall School of Music and Drama in Londen bij Adrian Thompson en Susan Waters
• momenteel beleeft hij zijn eerste seizoen als eerste Mozart-tenor aan de Komische Oper Berlin
• in 2017 stond hij in de finale van de Liedwedstrijd van het Franz Schubert Institut en aansluitend 
 was hij lid van de Opernstudio der Bayerischen Staatsoper in München
• in zijn eerste seizoen daar zong hij rollen als de Boodschapper in Verdi’s Il Trovatore, Mainfroid in 

Les Vêpres Siciliennes (Verdi), Eerste Gevangene in Beethovens Fidelio, Giuseppe in La Traviata 
(Verdi), Voorzanger in Jevgeni Onegin (Tsjaikovski), Almeric in Iolanta (Tsjaikovski) en Coryphaeus 
in Glucks Alceste

• daarnaast gaf hij regelmatig concerten en recitals met de Opera Studio en op het Festival van de 
 Opera van München
• dit seizoen is hij bij de Komische Oper Berlin te horen en zien als Ferrando in Così fan tutte, als 
 Fenton in Falstaff en Laerte in Hamlet
• andere hoogtepunten van het seizoen zijn zijn debuten bij Glyndebourne Festival Opera als 

Lysander in A Midsummer Night’s Dream en met de Berliner Philharmoniker en Kirill Petrenko in 
concertuitvoeringen van Dallapiccola’s Il Prigioniero (Eerste Priester) en Mendelssohns Elijah

• verder zingt Caspar Singh in Händels Messiah met het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra en 
dirigent Clemens Schuldt en treedt hij op met Sumi Jo in een Mozart Gala concert in de  
Filharmonisch Hal in Warschau

André Morsch, bas 
• de Duitse bariton André Morsch vervangt vanavond Gabriel Rollinson; studeerde onder meer bij 
 Margreet Honig en was verbonden aan de Nieuwe Opera Academie in Den Haag
• hij was lid van William Christie’s Le Jardin des Voix en ontving de 1e prijs en de Hermann- 
 Reutter-prijs bij het Internationaler Wettbewerb für Liedkunst in Stuttgart en de Prix Bernac van 
 de Académie Ravel
• in 2003 debuteerde hij bij de Oper Stuttgart als Achilla in Händels Giulio Cesare en zong er als vast 
 lid vanaf 2011 onder meer Mozart- en Rossinirollen

• daarnaast was André Morsch te horen bij de 
Opéra Comique in Parijs, de operahuizen van 
Leipzig en Zürich, de Nationale Reisopera, De 
Nationale Opera, Opéra Comique in Parijs, 
Opéra national de Lorraine in Nancy en Opéra 
de Lyon

• als concertzanger was André Morsch te gast bij 
 gezelschappen als de Bochumer Symphoniker, het 
 Radio Filharmonisch Orkest, het Koninklijk 
 Concertgebouworkest en het Orkest van de 
 Achttiende Eeuw

12 13

Nina van Essen, mezzosopraan 
• sinds seizoen 2019/2020 is Nina van Essen lid van de Staatsoper Hannover, waar ze zong als 

Dorabella in Mozarts Così fan tutte en Cherubino in Mozarts Le nozze di Figaro, Rosina in Rossini’s 
Il barbiere di Siviglia en Il piacere in een aangepaste versie van Händels La bellezza ravveduta nel 
trionfo del tempo e del disinganno

• dit seizoen is ze onder meer te horen als de Keukenjongen in Dvořáks Rusalka en als Ruggiero in 
 Händels Alcina
• de in 1994 geboren Nederlandse mezzosopraan voltooide haar studie aan het Koninklijk Conser-
 vatorium Den Haag summa cum laude
• met een beurs van de Miluška Duffková Foundation werkte ze samen met Sasja Hunnego aan de 
 Dutch National Opera Academy
• en als Erasmus uitwisselingsstudent studeerde ze in 2014-15 aan het Conservatoire national 

supérieur de musique et de danse de Lyon, waar ze werkte met Isabelle Germain, Francoise Pollet en 
coach Fabrice Boulanger

• ze nam deel aan het ‘Jong Talent’-programma van het Koninklijk Conservatorium Den Haag met 
 masterclasses en zomercursussen
• op het 52e Internationaal Vocalisten Concours ‘s-Hertogenbosch 2018 ontving Nina van Essen 
 zowel de Annett Concertprijs als de Publieksprijs
• in 2019 vertolkte ze de rol van Gwendolen Fairfax in de Zwitserse première van Barry’s The 
 Importance of Being Earnest in Fribourg, gevolgd door de Franse première in Parijs

Caspar Singh © Markus Burke André Morsch © Jan HordijkNina van Essen



 

• liedrecitals gaf André Morsch in het Concertgebouw in Amsterdam, en samen met Sarah Connolly 
 en Julius Drake in Nederland, Zürich en Stuttgart
• de agenda van dit seizoen vermeldt o.m. optredens met Il Gardellino in Die Befreiung Israels van J.H. 

Rolle en Das Befreite Israel van Telemann, Bach-cantates met het Arion Ensemble in Montreal, de 
Matthäus-Passion met het Noord Nederlands Orkest en Jan Willem de Vriend en Haydns Schöpfung 
met het Vlaams Radiokoor

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 Canellakis, 
 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 Zondag-
ochtend 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 
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AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 
23-jarige pianiste Yang Yang Cai, een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 
van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download). 

Support klassieke talenten en geef 
hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid
voor slechts
10,- per jaar

podium door met hen professionele opnames 

radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen zij 
zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 

10,- per jaar



NPO Radio 4 Kerstconcert 2022
Luistert u op zaterdag 24 december om 
20.15 uur naar het Radio4 Kerstconcert in 
de Utrechtse Jacobikerk? En kijkt u mee via 
de webcast? Ed Spanjaard leidt het Groot 

Omroepkoor, drie solisten en een ensemble 
uit het Radio Filharmonisch Orkest in 
vertrouwde en sfeervolle kerstmuziek i.s.m. 
AVROTROS. Zie:   nporadio4.nl/live  

VOLGENDE
 CONCERTEN
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vrijdag 13 januari 2023, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

NJO: de Sacre 
en een wereldpremière

Nationaal Jeugd Orkest

Antony Hermus dirigent 

Messiaen Les offrandes oubliées
Ravel Suite Daphnis en Chloë nr. 2
Bram Kortekaas L’Élue, Prélude pour 
orchestre (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert)
Stravinsky Le Sacre du printemps 

vrijdag 20 januari 2023, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Van Gilse  
& Schuberts 
‘Onvoltooide’ 
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 

James Gaffigan dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent 
Elena Tsallagova sopraan 
Benjamin Bruns tenor 

Mozart Kyrie KV 341 
Schubert Achtste symfonie ‘Unvollendete’ 
Jan van Gilse Cantate ‘Der Kreis des 
Lebens’

het team van het 
Vrijdagconcert 

wenst u een mooie 
kerst en gezond 

nieuw jaar!

http://nporadio4.nl/live

