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Haytham Safia Qu4rtet
Haytham Safia, ud 
Hanneke Ramselaar, hobo 
Leonie Stevens, cello 
Osama Mileegi, percussie 

Trio Qasyoun
Jawa Manla zang en ud 
Shaza Manla qanoun 
Modar Salama Arabisch slagwerk 

Strijkkwartet Zinzadse:
Melissa Ussery viool 
Siobhán Doyle viool 
Anna Magdalena den Herder altviool 
Leonie Stevens cello 

1. Sinaan (Haytham Safia, 1980, Sinaan is Arabische jongensnaam)
2. Sachidao ‘Strijd’ & Suliko ‘Ziel’ 
 (Miniaturen nr.2 en 9 van Sulchan Zinzadse, 1925-1991) 
3. Lied Ya habibi Taala ‘Kom, geliefde, kom’ (oorspr. van zangeres Asmahan, 
 1912-1944)
4. Zekrayati ‘Mijn herinneringen’ (Mohamed el Qasabgi, 1892-1966) 
5. Arabian Waltz (Rabih Abou Chalil, 1957)
6. Lied Mora Bi ‘Kom dichterbij’ (Feyrouz, 1934)
7. Vision  (Haytham Safia)
8. Whatever you want (Haytham Safia)

pauze



9. Indi Mindi ‘Mooi stralend mannetje’ & Mzchemsuri ‘Herdersdans’ 
 (Sulchan Zinzadse) 
10. Le (Soedanees lied over vriendschap)
11. Laila (Jawa Manla)
12. La Ente Habibi ‘Je bent niet mijn geliefde’ (Fairouz, arr.) 
13. Butterfly (Haytham Safia)
14. Hello Africa (Haytham Safia)
15. The Road (Haytham Safia)

Arrangementen: Toek Numan, Bouwe de Jong, David Dramm en Hanneke Ramselaar

Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, zie  www.nporadio4.nl. 
Presentatie: Leonard Evers
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In dit Vrijdagconcert klinkt geen klassieke muziek in de strikte 
zin, maar een uitstapje naar het Midden-Oosten, de Levant, die 
een groot palet kent aan muzikale kleuren die in dit programma 
uitgebreid aan bod komen: klassieke muziek uit het Midden- 
Oosten van het Trio Qasyoun met onder meer liederen van de 
beroemde Libanese zangeres Fairouz, eigentijdse Arabische cross 
over van het Haytham Safia Qu4rtet, afgewisseld met  
bewerkingen van volksmuziek uit Georgië van Sulchan Zinzadse, 
uitgevoerd door het Strijkkwartet Zinzadse. De ensembles spelen 
zowel apart als samen. Zo vullen ze elkaar aan en voegen andere 
kleuren toe in steeds verschillende samenstellingen. 

Ud-speler Haytham Safia staat bekend om zijn 
prachtige, gedetailleerde spel en zijn liefde voor 
het experiment. Voor het wereldmuziekconcert 
van vandaag werkt hij samen met een gevarieer-
de groep muzikanten die elkaar op een spannen-
de manier aanvullen, en die tekenen voor fraaie 
muzikale contrasten.
De Syrische zussen Jawa (zang en ud) en Shaza 
Manla (qanoun), en Modar Salama (Arabisch 
slagwerk) staan met het Trio Qasyoun garant 
voor mooie interpretaties van klassieke Arabische 
liederen van Asmahan, Oum Khalthoum en 
Feyrouz, naast klassieke instrumentale werken. 
Het ‘Qu4rtet’ van Haytham Safia met Hanneke 
Ramselaar op hobo, cellist Leonie Stevens en 
Afrikaanse percussionist Osama Mileegi maakt 
een instrumentale cross-over. In Safia’s composi-
ties worden op een vindingrijke manier Wester-
se en Oosterse instrumentale technieken 
gecombineerd zoals dat al op veel door hen 
geproduceerde cd’s is te horen.

Haytham Safia Qu4rtetTrio Qasyoun

KLEUREN VAN 
DE LEVANT 

http://www.nporadio4.nl
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Come My Darling 
My darling come follow me
Look what’s happened to me
In your absence
I’m sleepless and obligated to confide 
in your specter
Who could equal you?
I’m holding in my passion, and my 
passion is consuming me
And I have no father or mother or uncle 
to complain to about the torment of 
your love

My soul, heart, body, mind and beauty 
are in the palm of your hand
I don’t know what do you with you 
teasing me and rejecting me
Why should I hide my passion when it is 
consuming me?
I’ll complain, cry and speak, and per-
haps, my dear, your heart will soften

I send letters and write responses 
complaining to you, dnd it hurts
I’ve been silent, patient and satisfied 
with this state from the start
I’m holding in my passion, and my 
passion is consuming me
And I’d give you my life and soul for 
you, my family, everything I own
And you don’t ask

Mora Bi ‘Kom dichterbij’ 
(Fairouz)
Walk by Me
Draw nearer, you who have made me a 
promise,
Like how a wind from Damascus carries 
with it life,
And spreads it.
Oh, what sweet sustenance it is

How I wish that this land,
Filled with sweet-scented flowers,
Dewdrops,
And many knives in my heart,
Would quiet down for once.
But has it ever gone quiet?
The most beautiful days of my life were 
tomorrow.

Oh, you who have made a promise,
Know that love is a gift and a blessing.

Love is but a moment of gloom,
That slowly grows gentler,
Till you’d think it has disappeared.

Like a sword who’s blows soften alt-
hough it remains unsheathed.

Oh, you who have made me a promise,
The sun is a ball,

Ya habibi taala (Asmahan)

GEZONGEN
TEKSTEN
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dichter’ Akaki Tsereteli. Zijn nichtje Varinka 
Tsereteli schreef deze melodie waarvan u straks 
de versie van Zinzadse zult horen. Het gedicht 
beschrijft de zoektocht naar een geliefde:
‘Ik zocht het graf van mijn geliefde maar het was 
onvindbaar. Ik huilde, ten einde raad: Waar ben 
je toch, Soeliko, mijn hartje.
Ik zag tussen de doornen een eenzame roos. Als 
door een bliksem getroffen vroeg ik, Ben jij het 
soms, Soeliko, mijn hartje?
In het gebladerte verborg zich een nachtegaal. 
Met een zachte stem vroeg ik: Ben jij het soms, 
Soeliko, mijn hartje?
Het vogeltje veerde op, beroerde de roos met zijn 
snavel en barstte in zingen uit, net of het zei: 
Jawel, ik ben het!’

Hoort u de nachtegaal?
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Celliste Leonie Stevens is al 15 jaar vaste invaller 
van het Haytham Safia kwartet. Zij is vertrouwd 
met improvisatie in diverse muziekstijlen zoals 
Arabisch, Indiaas en flamenco. Speciaal voor 
deze Arabische avond heeft Leonie Melissa 
Ussery gevraagd samen met twee van haar 
collega’s uit het Nederlands Kamer Orkest. Ze 
hebben ervaring in niet westerse muziek, 
Bluegrass en muziektheater. Zij begeleiden de 
verschillende ensembles in arrangementen, en 
brengen ook als kwartet muziek ten gehore. Zo 
ontstaat een programma waarin de verschillende 
stijlen van de ensembles samen optrekken en 
elkaar aanvullen.

De Miniaturen van Zinzadse
Sulchan Zinzadse (1925-1991) was een Georgi-
sche componist. In zijn Miniaturen voor 
strijkkwartet hoort u de invloed van het Oosten 
het meest terug in het deeltje ‘Sachidao’ dat 
strijd betekent.
Suliko (ziel) is een arrangement van een 
Georgisch volkslied. Deze melodie is bedacht op 
een gedicht in 1895 geschreven door ‘lands-

Sulchan Zinzadse  
(1925-1991) was een 
Georgische componist. 
In zijn Miniaturen voor 
strijkkwartet hoort u de 
invloed van het Oosten 
het meest terug in het 
deeltje ‘Sachidao’ dat 
strijd betekent.

Leonie Stevens
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If one arm tires from carrying it,
Call the other

My love is a long-lost teardrop,
Which would, upon its return
Set Damascus ablaze.

La ente Habibi (Fairouz)  
You are not my lover
You are not my lover
Nor did we grow up together
Strange is our story
Which was uprooted by the wind
To you, I became a stranger
Forget me, my love

Yesterday we met
On a rock we sat
It was cold and we were enwound
By bare trees all around
We tore up the photos

And blotted out the moon
I gave him back his letters
And he gave me back mine

We each folded our sail
And went away
Two kids who lost their way
On the bridge of echo
We parted in silence
While everything was silent
Goodbye, pray for me
May you find happiness, my love

You are not my lover
Nor did we grow up together
Strange is our story
Which was uprooted by the wind
To you, I became a stranger
Forget me, my love

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

 

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

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND



8 9

 

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

NIEUW SEIZOEN

Goed nieuws! Het nieuwe seizoensmagazine van het 
AVROTROS Vrijdagconcert 2022-2023 is uit. U kunt  
het krijgen bij de ingang, in de pauze en na afloop van het 
concert.

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
Losse kaarten zijn te reserveren via avrotrosvrijdagconcert.nl of  
www.tivolivredenburg.nl/klassiek of via het bestelformulier bijgesloten in de 
brochure of verkrijgbaar via de kassa.

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

Inmiddels is voor het nieuwe concertseizoen 
een nieuwe serie uitgekomen. Hierin een 
prachtig boeket met kroonjuwelen uit de 
muziek geschiedenis, zoals Bachs Weihnachts-
oratorium door de Nederlandse Bachvereni-
ging en Beethoven’s Negende symfonie door 
het Radio Filharmonisch Orkest en Groot 
Omroepkoor o.l.v. Krzystof Urbanski. 

De complete serie met 6 concerten en 1 extra 
concert is voor € 129 online te bestellen via 
 www.tivolivredenburg.nl/avrotros-extra  

Uw wachtwoord is ATVC2223 (let op: hoofd-
lettergevoelig). Hierbij kunt u per concert zelf 
uw stoel uitkiezen.

AVROTROS KLASSIEK 
EXTRA

http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek/22-23/avrotros-vrijdagconcert-series
http://avrotrosvrijdagconcert.nl
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek 
http://www.tivolivredenburg.nl/avrotros-extra
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Osama Meleegi, percussie 
Ik kom uit een muzikale familie uit de hoofdstad van Soedan, 
Khartoem. Mijn vader, Mohamad Gismallah Mogash, is een 
bekend violist en muziekdocent daar, en al mijn acht broers zijn 
ook percussionist. Na mijn studie aan het College of Music and 
Drama in Khartoum werd ik lid van de beroemde bands 
Samandal en I’qd al Jalaad, maar vanwege de onveilige situatie 
in Soedan kon ik mijn muzikale carrière daar niet meer voort-
zetten en moest ik mijn land en mijn familie verlaten. In 
Nederland werd ik bekend en gewaardeerd als sessiemusicus en 
speelde ik in de succesvolle Ethiopische band Minyeshu & 
Chewata. Samen met u’d-speler Haytham Safia vorm ik het duo 
U’duet en speel ik in de band No Blues. De CD “Sudanese 
Afrobeats” is niet alleen mijn eerste CD met eigen composities, 
maar ook een muzikale hereniging met mijn familie en muzika-
le vrienden uit Soedan, een lang gekoesterde wens. 

Trio Qasyoun 
Trio Qasyoun bestaat uit de twee Syrische zussen Jawa Manla (ud) en Shaza Manla (qanoun) en de 
Syrische percussionist Modar Salama. Het trio voert oosterse Arabische muziek uit, zoals de muziek van 
Om Kalthoum, Mohamed Abdul Wahab, Mohamed Al Asbgy en vele andere grote musici, maar ook 
traditionele Syrische en Turkse muziek in nieuwe arrangementen. Het eerste TV-optreden van Trio 
Qasyoun in Nederland was bij het bekende muzikale TV-programma ‘Vrije Geluiden’. Ze speelden 
voor de koninklijke familie op koningsdag 2019. Qasyoun is de beroemde berg die uitkijkt over de 
Syrische hoofdstad Damascus, waar de zusjes Manla opgroeiden. Qasyoun is een beeld dat een link 
legt tussen schoonheid en kracht. Wanneer de twee zussen samen spelen, stellen ze zich de berg en 
hun thuisland voor in hun gedachten. Trio Qasyoun werd in 2014 opgericht in Caïro, Egypte. 

MUSICI

Haytham Safia Qu4rtet:
Haytham Safia, ud en compositie 

Ik ben geboren in een dorpje in Galilea en studeerde cum 
laude af aan de Academy of Music and Dance in Jerusa-
lem. Daarna toerde ik een paar jaar door Europa met 
balletgezelschap Galili Dance en belandde uiteindelijk in 
Nederland, waar ik naam maakte met vele cross-over 
projecten en het traditionele ud-repertoire vernieuwde. Ik 
vormde mijn eigen bands en trad ook op als solist, bijvoor-
beeld met het Nederlands Kamerorkest, het Nederlands 
Blazers Ensemble, Holland Symfonia en Capella Amster-
dam. Op dit moment werk ik aan de productie “Arianna” 
met het World Opera Lab en namens het Andalusisch 
Orkest werk ik mee aan de voorstelling “Hoe ik talent voor 
het leven kreeg”, naar de roman van Rodaan al Galidi. 
Daarnaast speel ik in de band No Blues en vorm ik met 
percussionist Osama Meleegi het duo U’duet. Inmiddels 
heb ik zo’n 15 CD’s op mijn naam staan. 

Hanneke Ramselaar, hobo, arrangementen 
Ik heb hobo gestudeerd bij Han de Vries aan het Conservatorium van 
Amsterdam, waar ik mij specialiseerde in kamermuziek. Meteen daarna 
ging ik juist de breedte in, met muziektheater, opera, musical, symfonieor-
kesten, popmuziek, jazz en wereldmuziek. Sinds de oprichting in 2009 ben 
ik solohoboïst van het Noordpool Orkest. We speelden op Pinkpop en op 
North Sea Jazz en maakten twee cd’s: De jazz symfonie “Radiohead” en 
“Vasalis”, op muziek gezette poëzie gezongen door Janne Schra. We 
begeleidden de meest uiteenlopende artiesten, zoals Glennis Grace, Paul 
van Vliet, Zara McFarlane, Jose James, Ellen ten Damme, Duncan 
Laurence, Elske deWall, Jan Akkerman, Ed Kowalcyk, Fresku, Ali B, 
Karsu, Nynke Laverman, Waylon, Jett Rebel en vele anderen. Met de 
popgroep The Kik speelde ik “Eva” en andere liedjes van Boudewijn de 
Groot en bracht ik een live cd en lp uit Hanneke Ramselaar

Osama Meleegi

Haytham Safia

Jawa Manla Shaza Manla Modar Salama
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Orchestra in het Concertgebouw in Amsterdam. Siobhán is sinds 
2019 lid van het Nederlands Kamerorkest, speelt ook regelmatig met 
ensembles als het London Symphony Orchestra, Irish Chamber 
Orchestra en Scottish Chamber Orchestra en heeft uitgebreid getoerd 
door Europa, Azië en Amerika. Ze is een stichtend lid van het Lir 
Quartet waarmee ze regelmatig door heel Ierland toert. Samen met 
kunstenares Jane Mackay was Siobhán curator van het Aesynth 
Festival in 2019. Siobhán studeerde bij Gillian Williams aan het 
DIT Conservatorium voordat ze in 2015 haar bacheloropleiding 
afrondde bij Leland Chen aan het Royal Northern College of Music. 
Momenteel studeert ze bij Nurit Stark aan de HMDK Stuttgart.
 
Anna Magdalena den Herder, altviool
Anna Magdalena den Herder speelt en speelde in onder meer de 
Amsterdam Chamber Soloists, het Goldberg Strijktrio en op festivals 
als Southwell Music Festival, Delft Chamber Music Festival, 
Internationaal Kamermuziekfestival in Den Haag, Strijkkwartet 
Biennale en de Cello Biënnale. 
In 2018 soleerde ze samen met Saskia Otto in de Sinfonia Concertante 
van Mozart en speelde zij het Altvioolconcert van Walton met het 
Sweelinck Orkest. Ze is winnares van het Nationale Altvioolconcours 
en ontving in 2009 als eerste altvioliste de Kersjes van Groene-
kan-beurs. Ze was gastaanvoerder bij het Nederlands Philharmonish 
Orkest, Nederlands Kamerorkest, Residentie Orkest, Het Gelders 
Orkest en Philharmonie ZuidNederland. 

Leonie Stevens, cello
Leonie Stevens studeerde cello aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag en kreeg daar les van Maarten Mostert, Dmitri Ferschtman en Larissa 
Groeneveld. In kamermuziek volgde ze lessen bij cellisten Valter Despalj, Vladimir Perlin, Colin 
Carr en Anner Bijlsma. Met kamermuziek voor cello en piano uit de 19de eeuw nam ze een CD op 
en gaf ze vele huisconcerten o.a. voor Stichting Muziek in Huis. Naast optredens met het geijkte 
klassieke repertoire zowel in kamermuziek als in Nederlandse orkesten treedt Leonie ook graag op 
met niet westerse muziek als tango-, Indiase- en Arabische en popmuziek. Ze trad op met het 
Malando Tango Orkest, UD-speler Haytham Safia, zanger Raj Mohan en saxofonist Phil Woods op 
het North Sea Jazz Festival. Leonie zet zich ook in als bestuurslid van Stichting Prelude voor 
muziekonderwijs voor kinderen in het Midden Oosten en haar andere passie voor Alexander 
Techniek Nederland. 

Shaza Manla, qanoun
Shaza begon op haar vijfde met muzieklessen in een particuliere muziekschool voor kinderen ge-
naamd Zeryab in Damascus. In 2012 verhuisde ze met haar familie naar Egypte, waar ze tot  
2014 Qanoun studeerde in het Cairo Opera House bij de Egyptische Qanoun-speler Saber Abdul 
Sattar. Verder studeerde ze bij de Syrische qanoun-speler Ahmad Saab. Hoewel nog erg jong, trad ze 
in Egypte op in concerten met veel oudere, gevestigde professionele musici. In 2015 kwam ze naar 
Nederland waar ze momenteel met haar zus Jawa en met andere musici op veel verschillende  plekken 
speelt. In 2017 won ze de Young Composers Competition georganiseerd door het  Nederlands Blazers 
Ensemble. Hierdoor mocht zij een door haarzelf gecomponeerd muziekstuk spelen op het Nieuw-
jaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble in het Amsterdamse Concertgebouw.

Modar Salama, Arabisch slagwerk
Modar Salama is een drummer en percussionist, geboren in Damascus en gevestigd in Amsterdam. 
Hij studeerde klassieke en Oriëntaalse percussie aan het Hoger Instituut voor Muziek in Damascus 
en begon zijn carrière als drummer in Jazz en Latin, terwijl hij tegelijkertijd in contact bleef met zijn 
klassieke en Arabische wortels. Hij speelde met het Syrisch Nationaal Orkest, de Syrische Big Band 
en vele andere internationale projecten in China, Jordanië, Maleisië, Tunesië, Oostenrijk, Duitsland, 
Libanon, Denemarken en Egypte. Modar werkte op het gebied van muziektheater en voerde een groot 
aantal toneelstukken op in Syrië en de Arabische wereld. Nu werkt hij aan een aantal projecten als 
Arabisch percussionist en drummer en creëert hij zijn eigen stijl, beïnvloed door de ziel van de Oriënt. 

Zinzadse Strijkkwartet:
Melissa Ussery, viool
De Amerikaanse violiste Melissa Ann Ussery begon op vijfjarige 
leeftijd viool te spelen. Ze studeerde aan de ‘University of Ken-
tucky’ en deed haar Masters aan het Conservatorium van Amster-
dam. Melissa is als eerste violiste verbonden aan het Nederlands 
Kamer Orkest. Daarnaast speelt ze als freelancer bij andere 
Nederlandse orkesten, speelt ze regelmatig kamermuziek, theater-
voorstellingen, kinderconcerten en andere optredens en is boven-
dien regelmatig in de studio te vinden. Melissa heeft een brede 
interesse in diverse muziekstijlen en speelt naast klassieke muziek 
ook bluegrass en popmuziek.  Ze heeft samengewerkt met artiesten 
als Tania Kross, Jose James, Michael Bublé en Thijs Borsten.  

Siobhán Doyle, viool 
Siobhán Doyle is een in Dublin geboren violiste, die internationaal heeft opgetreden als solist, 
kamermusicus en orkestspeler. Recente hoogtepunten zijn een duo-recital met Alexei Grynyuk voor 
het West Cork Chamber Music Festival en een optreden als solist met het European Union Youth 

Melissa Ussery

Siobhán Doyle

Anna Magdalena  den Herder
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vrijdag 17 juni 2022, 20.15 uur, inleiding Jan-Willem van Ree, 19.30 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Slotconcert Verdi’s Requiem
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Karina Canellakis dirigent 
Benjamin Goodson koordirigent 

In het slotconcert van dit seizoen klinkt de dodenmis die Giuseppe Verdi schreef voor zijn 
favoriete Italiaanse schrijver Alessandro Manzoni, van wie hij al sinds zijn zestiende in de 
ban was. 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. Op Manzoni’s 
sterfdag een jaar later dirigeerde Verdi de eerste uitvoering van zijn Requiem in de San 
Marco in Milaan. Vanwege het enorme succes volgden er herhalingen in La Scala in Milaan 
en ging Verdi met zijn Requiem op tournee door Europa. Nu behoort het tot de absolute 
religieuze topstukken, naast Bachs Hohe Messe, Mozarts Requiem en de Missa solemnis 
van Beethoven.

VOLGENDE
 CONCERTEN

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor In TivoliVredenburg © Jurjen Stekelenburg 

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

Volg AVROTROS Klassiek:

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

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

klassieke podcasts van AVROTROS. 

KLASSIEKE 
PODCASTS

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

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

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

nporadio4.nl/podcasts avrotros.nl/klassiek

Kalm met Klassiek – Je dage-
lĳ kse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek 
van het dagelĳ ks leven is het 
af en toe goed even stil te 
staan. Pas op de plaats, rustig 
ademhalen en tot jezelf komen. 
En wat past daar beter bĳ  dan 
klassieke muziek? Presentator 
Ab Nieuwdorp kiest elke werk-
dag een rustig en kalmerend 
klassiek werk uit, waarbĳ  je 
even helemaal tot jezelf kunt 
komen. In sommige afleverin-
gen vertelt Ab over meditatie 
of mindfulness, maar vaak 
klinkt vooral de mooie, 
ontspannende muziek. 
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vrijdag 16 september 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Openingsconcert 
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 

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

Karina Canellakis © Mathias Bothor

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

