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Johann Sebastian Bach 1685-1750
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Georg Philipp Telemann 1681-1767
Le couché de Quixotte uit Burlesque de Don Quixotte 
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Gavotte uit Derde orkestsuite BWV 1068 
Ich bin nun, wie ich bin BWV Anh. 40 (Lucía Caihuela, sopraan)
Menuet uit Vierde orkestsuite BWV 1069 

>>



Georg Philipp Telemann
Son attaques des moulins a vent uit Burlesque de Don Quixotte 

Hans Leo Hassler 1564-1612
Mein G’müt ist mir verwirret von einer Jungfrau zart (Benedikt Kristjánsson, tenor)

Johann Sebastian Bach
Courante uit Eerste orkestsuite BWV 1066 
Cantate Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft BWV 205

Dit concert heeft geen pauze. Het wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, 
en is ook te volgen via de webcast, zie  www.nporadio4.nl. 
Presentatie: Leonard Evers
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Deze vrijdagavond nodigt sopraan Lucia 
Caihuela musici en publiek uit een groot feest te 
vieren. Of gooit een dronken party pooper toch 
nog roet in het eten?

Bach ‘operacomponist’?
Vanwege de meer dan tweehonderd bewaarde 
kerkelijke cantates wordt Johann Sebastian Bach 
weleens ‘de vijfde evangelist’ genoemd. Maar hij 
schreef ook een aantal wereldlijke cantates, soms 
met een frivool en komisch onderwerp, zoals de 
Kaffeekantate en de Bauernkantate. Weer andere 
cantates waren bestemd voor professoren of 
stadsbestuurders van Leipzig of ter opluistering 
van een jaarmarkt. De Nederlandse Bachvereni-
ging brengt hier zo’n aanschouwelijk werk, 
gebaseerd op voorbeelden uit de Griekse 
mythologie en in Bachs tijd dramma per musica 
genoemd (een soort mini-operaatjes). Het is de 
Cantate Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die 
Gruft BWV 205, die klinkt aan het einde van 
het programma. Was de wereldberoemde 
lutherse cantor toch ook nog een begenadigd 
‘operacomponist’? In ieder geval is er sprake van 
een verhaal en zijn er personages die door de 
vocale solisten worden vertolkt. Nog een stap 

Dit concert is onderdeel van het BACHfestival dat plaats vindt op 
vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 en helemaal in het 
teken staat van het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Bach-
vereniging. Met concerten, theatervoorstellingen, improvisaties, 
All of Bach en nog veel meer vieren we samen het eeuwfeest! 

verder zou het zijn wanneer er werkelijk geac-
teerd zou zijn, en de cantate wel heel dicht bij de 
opera zou zijn komen te staan. Dat gebeurde in 
Bachs tijd niet, maar vanavond wel om het 
gebeuren aanschouwelijker te maken, als een 
feestelijk voorstelling met zang, orkestmuziek, 
kostuums en dans. 

Dansen
Voor die dans wordt geput uit de vele dans- 
muziek die uit Bachs pen vloeide, zoals delen uit 
zijn Orkestsuites. Die hebben geklonken in 
Zimmermanns Kaffeehaus in de Kathari-
nenstrasse nabij de Marktplatz, destijds de 
meest elegante straat van Leipzig. Hier leidde 
Bach vanaf 1729 op vrijdagavonden concerten 
van het Leipziger Collegium Musicum, een 
muziekgezelschap van studenten en beroepsmu-
sici dat in 1701 door zijn goede vriend Georg 
Philipp Telemann was opgericht. De ongeveer 
honderd luisteraars hadden gratis toegang en 
betaalden alleen voor de koffie, zo kwam de 
eigenaar uit de kosten. Iets van die gemoedelijke 
sfeer van het ouderwetse ‘koffiehuis’ waait ook 
door de Grote Zaal van TivoliVredenburg 
vanavond. 
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op de te verwachten chaos. Zijn aria ‘Wie will 
ich lustig lachen’ zou zo uit een komische opera 
kunnen stammen, gezien de plastische en 
gevarieerde weergave van de woorden ‘lachen’ en 
‘krachen’. 
Zephyrus (god van de zachte briesjes) en 
Pomona (godin van de rijke fruitoogst) proberen 
Aeolus op betere gedachten te brengen door hun 
lieflijke aria’s ‘Frische Schatten’ (met viola 
d’amore en viola da gamba), respectievelijk 
‘Können nicht die roten Wangen’ (met oboe 
d’amore), maar hij is niet erg onder de indruk 
van hun pleidooien.
Meer effect hebben de woorden van Pallas 
(godin van de wijsheid), die hem in een sereen 
wiegende siciliano (‘Angenehmer Zephyrus’) 
vraagt alleen Zephyrus te laten spelen op de 
heuvels van haar muzen. Ze licht dit toe in het 
recitatief ‘Mein Aeolus, ach störe nicht die 
Fröhlichkeiten’: August Müller is de lieveling van 
de muzen (‘Pierinnen’, de dochters van Pierus).
Aeolus laat zich overhalen en brengt de winden 
tot bedaren (‘Zurücke, zurücke’): áls ze nu al 
willen waaien, dan heel zachtjes... Groot is de 
vreugde van de drie andere goden, die snel 
beginnen met de voorbereidingen voor het feest. 
In een vrolijk slotkoor wordt Müller toegejuicht: 
‘Vivat! vivat August!’

Frits Vliegenhart

complete opera aan ‘de ridder van de trieste 
figuur’, Don Quixote der Löwenritter, waaruit hij 
later een suite samenstelde. Met veel gevoel voor 
humor, absurde wendingen, ironische versieringen 
en andere plastische muzikale middelen  
schildert Telemann de curieuze avonturen van de 
anti-held. Misschien het bekendst is wel zijn 
gevecht tegen windmolens die hij voor reuzen 
aanziet. Na zijn enerverende avonturen valt de 
goed bedoelende ridder in een diepe slaap. 
Een sterk moment van herkenning zal er bij de 
luisteraars zijn bij het innemende liefdeslied 
Mein G’müt ist mir verwirret von einer Jungfrau 
zart van Hans Leo Hassler. De melodie daarvan 
kwam later als O Haupt voll Blut und Wunden 
in Bachs Matthäus-Passion terecht en bereikte zo 
een miljoenenpubliek. 

Een mini-opera
Maar de hoofdmoot van het feestprogramma is 
het mini-operaatje, de Cantate Zerreißet, 
zersprenget, zertrümmert die Gruft BWV 205. 
Bach had zelf geen universitaire opleiding 
genoten, toch onderhield hij hartelijke relaties 
met diverse Leipziger academici. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat hij in Zerreißet,  
zersprenget, zertrümmert die Gruft met veel 
plezier een vooraanstaand hoogleraar in het 
zonnetje zette. Dat betrof August Friedrich 
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Müller (1684-1761), die rechten en filosofie 
doceerde en door al zijn studenten uitstekend 
werd geëvalueerd, zoals wij tegenwoordig 
zouden zeggen. Het libretto van Christian 
Friedrich Henrici (1700-1764) – beter bekend 
als Picander – is deels gebaseerd op Vergilius’ 
Aeneas (I, 51 e.v.). In de metrische vertaling van 
Piet Schrijvers lezen we daar hoe de beledigde 
godin Juno vertrekt...
 ‘naar het land van de winden, een streek 
 die zindert van razende stormen,

 Aeolië; daar regeert in een grot koning 
 Aeolus

 over orkanen, cyclonen en gierende 
 wervelwinden

 en met kettingen houdt hij hen in de 
 kerker gekluisterd.’
Juno, in de Romeinse mythologie de godin van 
het huwelijk, doet een beroep op de windgod, 
die een storm moet doen losbarsten opdat de 
door haar gehate Trojanen op zee zullen 
vergaan.
In Bachs Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die 
Gruft, met als ondertitel Der zufriedengestellte 
Aeolus, gebeurt precies het tegenovergestelde. De 
godheden Pallas (Athene), Pomona en Zephyrus 
smeken Aeolus om de woedende winden nog 
even vast te houden, wanneer die tegen het 
einde van de zomer hun vrijheid terugeisen. 
Waarom is dit uitstel zo belangrijk? Omdat eerst 
de naamdag (3 augustus 1725) van professor 
Müller uitgebreid moet worden gevierd, met 
onder meer een muzikaal eerbetoon in de 
openlucht!
De winden gaan in het opzwepende openings-
koor woest tekeer, brullend om de sloop van 
‘hun gevangenis’. Ze willen de hemel door-
breken, de zon verduisteren en de wateren 
doorklieven. Aeolus zegt dit toe en verheugt zich 

Hans Leo Hassler

Openingsmuziek
De openingsmuziek van het feestconcert zal 
velen bekend in de oren klinken, namelijk als 
het beginkoor van het Weihnachtsoratorium, 
‘Jauchzet, frohlocket’. Maar voor die muziek 
gebruikte Bach een ouder werk ‘Tönet, ihr 
Pauken! Erschallet Trompeten’ BWV 214, een 
feestelijk gelegenheidswerk ter ere van de 
verjaardag op 8 december 1733 van Maria 
Josepha, keurvorstin van Saksen en koningin 
van Polen, en echtgenote van de pas verkozen 
Saksische keurvorst August III. Ook dit werk 
heeft Bach uitgevoerd in Zimmermanns 
Kaffeehaus in Leipzig. Enkele jaren later mocht 
hij de titel ‘Königlich Polnischer und Kur-
fürstlich Sächsischer Hofcompositeur’ aan zijn 
erelijst toevoegen. Indrukwekkende pauken-
slagen galmen er door de ruimte. Fluiten en 
hobo’s vallen in, gevolgd door schetterende 
trompetten en wervelende strijkers. De  
voorstelling kan beginnen!

Humor
In het feestelijk programma ontbreekt de humor 
zeker niet. Die is afkomstig van Bachs beroemde 
collega en vriend Telemann. Hij was in het  
achttiende-eeuwse Duitsland de aangewezen 
componist om de satire over Don Quichote in 
muziek te verwerken. Telemann wijdde een 

Fluiten en hobo’s vallen 
in, gevolgd door schet-
terende trompetten en 
wervelende strijkers.  
De voorstelling kan  
beginnen!

Georg Philipp Telemann



Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!
Klingende Saiten, erfüllet die Luft!
Singet itzt Lieder, ihr muntren Poeten,
Musica lebe! wird fröhlich geruft.

Musica lebe! dies wünschet ganz 
Utrecht,
Musica lebe und blühe und wachse!
Dencken; 

Ich bin nun, wie ich bin, 
und bleib bey meiner Mode
wie Hanß in seinem Sode:
nennt es auch Eigensinn; 
ich bin nun, wie ich bin!
Schlecht, recht, und doch manierlich,
nicht kostbar aber zierlich:
das ist mein Symbolum!
Was scher ich mich darum!
Wenn andere sich kräncken;
so spricht mein frohes Dencken; 
Ihr Grillen nimmerhin! 
Ich bin nun, wie ich bin

Mein G’müth ist mir verwirret,
das macht ein Jungfrau zart;
bin ganz und gar verirret,
mein Herz das kränckt sich hart.
Hab Tag und Nacht kein Ruh,
führ allzeit grosse Klag,
tu stets seufzen und weinen,
in trauren Schier verzag.

Ach, daß sie mich tät fragen,
was doch die Ursach sei
warum ich fuhr solch Klagen,
ich wollt ihr’s sagen frei,
daß sie allein die ist,
die mich so seht verwundt,
könnt ich ihr Herz erweichen,
wird ich bald wider g’sund.

Reichlich ist sie gezieret,
mit schön Tugend ohn Ziel,
höflich wie sie gebüret,
ihr’s Gleichen ist nicht viel,
für andern Jungfrau’n zart,
führt sie allzeit den Preis,
wann ich’s anschau, vermeine,
ich sei im Paradeis.

Klink, jullie pauken! Schal, trompetten! 
Trillende snaren, vul de lucht! 
Zing nu liederen, jullie montere dichters, 
Lang leve de muziek! wordt vrolijk 
geroepen. 
Lang leve de muziek! Dat is de wens van 
heel Utrecht, 
Moge de muziek leven en bloeien en 
groeien!

Ik ben nu eenmaal hoe ik ben, 
en ik blijf bij mijn mode
zoals Hans in zijn zoutziederij:
noem het maar koppigheid; 
ik ben nu eenmaal hoe ik ben!
Slecht, goed, en toch met manieren,
niet kostbaar, maar sierlijk:
dat is mijn motto!
Wat kan mij het schelen!
Als anderen tobben
spreken mijn vrolijke gedachten; 
Jullie grillen nooit meer! 
ik ben nu eenmaal hoe ik ben!

Mijn gemoed is in de war,
dat komt door een teder meisje;
ik ben totaal verloren,
mijn hart peinst en tobt.
Ik heb dag en nacht geen rust,
klaag steen en been,
en zucht en huil onafgebroken,
zo bedroefd en wanhopig.

Ach, zou ze me maar vragen
wat toch de oorzaak is 
waarom ik zo moet klagen,
dan zou ik het haar vrijuit zeggen,
dat zij alleen degene is
die me zo gewond ziet,
als ik haar hart kon verzachten,
dan zou ik snel weer beter zijn.

Ze is rijkelijk getooid
met mooie deugden zonder beperking,
hoffelijk zo als het hoort,
niemand kan aan haar tippen,
want onder de tedere meisjes 
is zij altijd nummer één,
als ik naar haar kijk, denk ik,
ik ben in het paradijs.

Johann Sebastian Bach -  
Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! 

Johann Sebastian Bach -  
Ich bin nun, wie ich bin, BWV Anh. 40 
tekst: Sperontes (= Johann Sigismund Scholze, 1705–1750)
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GEZONGEN
TEKSTEN

Hans Leo Hassler – Mein G’müt ist mir verwirret 
von einer Jungfrau zart 



3. Aria (B) 
Aeolus 
Wie will ich lustig lachen, 
wenn alles durcheinandergeht, 
wenn selbst der Fels nicht sicher steht, 
und wenn die Dächer krachen, 
so will ich lustig lachen!

4. Recitatief (T)
Zephyrus 
Gefürcht’ter Aeolus, 
dem ich im Schoße sonsten liege 
und deine Ruh vergnüge, 
lass deinen harten Schluss 
mich doch nicht allzufrüh erschrecken; 
verziehe, lass in dir, 
aus Gunst zu mir, 
ein Mitleid noch erwecken!

5. Aria (T) 
Zephyrus 
Frische Schatten, meine Freude, 
Sehet, wie ich schmerzlich scheide, 
Kommt, bedauert meine Schmach! 
Windet euch, verwaisten Zweige, 
Ach! ich schweige, 
Sehet mir nur jammernd nach!

6. Recitatief (B)
Aeolus 
Beinahe wirst du mich bewegen. 
Wie? seh ich nicht Pomona hier 
und, wo mir recht, die Pallas auch bei 
ihr? 
Sagt, Werte, sagt, was fordert ihr von 
mir? 
Euch ist gewiss sehr viel daran gelegen.

3. Aria (B) 
Aeolus 
Wat zal ik vrolijk lachen 
als alles door elkaar raakt, 
als zelfs de rots niet meer stevig staat, 
en als de daken kraken, 
dan zal ik vrolijk lachen!

4. Recitatief (T)
Zephyrus
Gevreesde Aeolus, 
in wiens schoot ik anders altijd lig, 
genietend van jouw rust, 
laat je harde besluit 
mij toch niet al te vroeg opschrikken; 
wacht toch nog even, laat 
uit genade jegens mij 
nog medelijden bij je opkomen!

5. Aria (T) 
Zephyrus 
Frisse schaduwen, mijn vreugde, 
kijk hoe smartelijk ik vertrek, 
kom, betreur mijn smaad! 
Kronkel, verweesde takken, 
ach, ik zwijg, 
kijk mij alleen maar jammerend na!

6. Recitatief (B)
Aeolus 
Je brengt me bijna op andere gedachten. 
Wat? Zie ik hier niet Pomona 
en als ik me niet vergis, ook Pallas bij 
haar? 
Zeg, hooggewaardeerden, wat willen 
jullie van mij? 
Het is vast erg belangrijk voor jullie.
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1. Koor
Chor der Winde 
Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die 
Gruft, 
die unserm Wüten Grenze gibt! 
Durchbrechet die Luft, 
dass selber die Sonne zur Finsternis 
werde, 
durchschneidet die Fluten, durchwühlet 
die Erde, 
dass sich der Himmel selbst betrübt!

2. Recitatief (B)
Aeolus 
Ja! ja! 
Die Stunden sind nunmehro nah, 
dass ich euch treuen Untertanen 
den Weg aus eurer Einsamkeit 
nach bald geschlossner Sommerszeit 
zur Freiheit werde bahnen. 
Ich geb euch Macht, 
vom Abend bis zum Morgen, 
vom Mittag bis zur Mitternacht 
mit eurer Wut zu rasen, 
die Blumen, Blätter, Klee 
mit Kälte, Frost und Schnee 
entsetzlich anzublasen. 
Ich geb euch Macht, 
die Zedern umzuschmeißen 
und Bergegipfel aufzureißen. 
Ich geb euch Macht, 
die ungestümen Meeresfluten 
durch euren Nachdruck zu erhöhn, 
dass das Gestirne wird vermuten, 
ihr Feuer soll durch euch erlöschend 
untergehn.

1. Koor
Koor van de winden: 
Verscheur, blaas op, vernietig de groeve 

die ons woeden opgesloten houdt! 
Doorklief de lucht 
zodat de zon zelf duisternis wordt, 

doorsnij de wateren, doorwoel de aarde 

zodat de hemel zelf bedroefd wordt!

2. Recitatief (B)
Aeolus 
Ja! Ja! 
De uren zijn nabij 
dat ik voor jullie, trouwe onderdanen, 
de weg vanuit jullie eenzaamheid 
naar de vrijheid zal banen 
na de zomertijd die bijna afgelopen is. 
Ik geef jullie de macht 
om van de avond tot de morgen, 
van de middag tot middernacht 
met jullie woede te razen, 
om tegen de bloemen, bladeren, klaver, 
vreselijk tekeer te gaan 
met kou, vorst en sneeuw. 
Ik geef jullie de macht 
om de ceders omver te smijten 
en bergtoppen open te scheuren. 
Ik geef jullie de macht 
om de onstuimige zeeën 
met jullie kracht omhoog te duwen, 
zodat de sterren vrezen 
dat hun vuur door jullie zal uitdoven en 
ondergaan.

Johann Sebastian Bach - Cantate Zerreißet,  
zersprenget, zertrümmert die Gruft, BWV 205 
Tekst: Christian Friedrich Henrici (alias Picander). Vertaling: Ria van Hengel 



7. Aria (A) 
Pomona 
Können nicht die roten Wangen, 
womit meine Früchte prangen, 
dein ergrimmtes Herze fangen, 
ach, so sage, kannst du sehn, 
wie die Blätter von den Zweigen 
sich betrübt zur Erde beugen, 
um ihr Elend abzuneigen, 
das an ihnen soll geschehn!

8. Recitatief (S, A)
Pomona 
So willst du, grimmger Aeolus, 
gleich wie ein Fels und Stein 
bei meinen Bitten sein? 
Pallas 
Wohlan! ich will und muss 
auch meine Seufzer wagen, 
vielleicht wird mir, 
was er, Pomona, dir 
stillschweigend abgeschlagen, 
von ihm gewährt. 
Pallas, Pomona 
Wohl! wenn er gegen mich/dich 
sich gütiger erklärt.

9. Aria (S) 
Pallas 
Angenehmer Zephyrus, 
dein von Bisam reicher Kuss 
und dein lauschend Kühlen 
soll auf meinen Höhen spielen. 
Großer König Aeolus, 
sage doch dem Zephyrus, 
dass sein bisamreicher Kuss 
und sein lauschend Kühlen 
soll auf meinen Höhen spielen.

10. Recitatief (S, B)
Pallas 
Mein Aeolus, 
ach! störe nicht die Fröhlichkeiten, 
weil meiner Musen Helikon 
ein Fest, ein’ angenehme Feier 
auf seinen Gipfeln angestellt. 
Aeolus 
So sage mir, 
warum dann dir 
besonders dieser Tag so teuer, 
so wert und heilig fällt? 
O Nachteil und Verdruß! 
Soll ich denn eines Weibes Willen 
in meinem Regiment erfüllen? 
Pallas 
Mein Müller, mein August, 
der Pierinnen Freud und Lust 
Aeolus 
Dein Müller, dein August! 
Pallas 
Und mein geliebter Sohn, 
Aeolus 
Dein Müller, dein August! 
Pallas 
erlebet die vergnügten Zeiten, 
da ihm die Ewigkeit 
sein weiser Name prophezeit. 
Aeolus 
Dein Müller! dein August! 
Der Pierinnen Freud und Lust 
und dein geliebter Sohn, 
erlebet die vergnügten Zeiten, 
da ihm die Ewigkeit 
sein weiser Name prophezeit? 
Wohlan! ich lasse mich bezwingen, 
euer Wunsch soll euch gelingen.

7. Aria (A) 
Pomona 
Kunnen de rode wangen 
waarmee mijn vruchten pronken 
jouw vertoornde hart niet betoveren, 
ach, zeg dan, kun je niet zien 
hoe de bladeren bedroefd 
van hun takken omlaag buigen 
uit afkeer van de ellende 
die hun zal worden aangedaan?

8. Recitatief (S, A)
Pomona 
Zul je dus, grimmige Aeolus, 
bij mijn smeekbeden zo hard blijven 
als een rots en een steen? 

Komaan! Ook ik wil en moet 
mijn zuchten inzetten, 
misschien verleent hij mij 
wat hij jou, Pomona, 
stilzwijgend 
heeft geweigerd. 
Pallas, Pomona 
Heel goed, als hij ten opzichte van mij/
jou 
goedgunstiger is!

9. Aria (S) 
Pallas 
Goede Zephyrus, 
laat je van muskus rijke kus 
en je luisterende koelte 
op mijn hoogten spelen. 
Grote koning Aeolus, 
zeg toch tegen Zephyrus 
dat zijn muskusrijke kus 
en zijn luisterende koelte 
op mijn hoogten moeten spelen.

10. Recitatief (S, B)
Pallas 
Ach, mijn Aeolus, 
verstoor niet de vrolijkheid 
van het feest, het aangename vieren 
dat de Helikon, de berg van mijn Muzen, 
op zijn toppen heeft aangericht. 
Aeolus 
Vertel mij dan 
waarom juist deze dag 
jou zo dierbaar is, 
zo waardevol is en zo heilig. 
O ellende en narigheid, 
moet ik dan in mijn rijk 
de wil van een vrouw uitvoeren? 
Pallas 
Mijn Müller, mijn August, 
vreugde en plezier van de Muzen 
Aeolus 
Jouw Müller, jouw August 
Pallas 
en mijn geliefde zoon 
Aeolus 
Jouw Müller, jouw August 
Pallas 
beleeft nu de blijde tijden 
omdat zijn wijze naam hem 
de eeuwigheid voorspelt. 
Aeolus 
Jouw Müller, jouw August, 
vreugde en plezier van de Muzen 
en jouw geliefde zoon 
beleeft nu blijde tijden 
omdat zijn wijze naam hem 
de eeuwigheid voorspelt? 
Welnu, dan laat ik mij overhalen, 
jullie wens zal worden ingewilligd.
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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


11. Aria (B) 
Aeolus 
Zurücke, zurücke, geflügelten Winde, 
besänftiget euch! 
Doch wehet ihr gleich, 
so weht doch itzund nur gelinde!

12. Recitatief (S, A, T)
Pallas 
Was Lust! 
Pomona 
Was Freude! 
Zephyrus 
Welch Vergnügen! 
Alle 
Entstehet in der Brust, 
dass sich nach unsrer Lust 
die Wünsche müssen fügen. 
Zephyrus 
So kann ich mich bei grünen Zweigen 
noch fernerhin vergnügt bezeigen. 
Pomona 
So seh ich mein Ergötzen 
an meinen reifen Schätzen. 
Pallas 
So richt ich in vergnügter Ruh 
meines Augusts Lustmahl zu. 
Pomona, Zephyrus 
Wir sind zu deiner Fröhlichkeit 
mit gleicher Lust bereit.

13. Aria (A, T) 
Pomona 
Zweig und Äste 
zollen dir zu deinem Feste 
ihrer Gaben Überfluss. 
Zephyrus 
Und mein Scherzen soll und muss, 
deinen August zu verehren, 
dieses Tages Lust vermehren. 

Pomona, Zephyrus 
Ich bringe die Früchte/mein Lispeln mit 
Freuden herbei, 
Beide 
Dass alles zum Scherzen vollkommener 
sei.

14. Recitatief (S)
Pallas 
Ja, ja! ich lad euch selbst zu dieser Feier 
ein: 
erhebet euch zu meinen Spitzen, 
wo schon die Musen freudig sein 
und ganz entbrannt vor Eifer sitzen. 
Auf! lasset uns, indem wir eilen, 
die Luft mit frohen Wünschen teilen!

15. Koor
Vivat August, August vivat! 
Sei beglückt, gelehrter Mann! 
Dein Vergnügen müsse blühen, 
dass dein Lehren, dein Bemühen 
möge solche Pflanzen ziehen, 
womit ein Land sich einstens  
schmücken kann.

11. Aria (B) 
Aeolus 
Terug, terug, gevleugelde winden, 
kalmeer! 
En áls jullie waaien, 
waai dan zachtjes!

12. Recitatief (S, A, T)
Pallas 
Wat een plezier 
Pomona 
Wat een vreugde 
Zephyrus 
Wat een genoegen! 
Alle 
ontstaat er in ons hart 
nu de wensen zich moeten schikken 
naar wat wíj willen. 
Zephyrus 
Nu kan ik nog blij zijn 
als de takken groen blijven. 
Pomona 
Nu kan ik blijven genieten 
van mijn rijke schatten. 
Pallas 
Nu maak ik opgewekt en kalm 
het feestmaal voor mijn August klaar 
Pomona, Zephyrus 
Met evenveel plezier 
sluiten wij ons aan bij jouw vrolijkheid.

13. Aria (A, T) 
Pomona 
Tak en twijgen 
schenken jou voor je feest 
de overvloed van hun gaven. 
Zephyrus 
En mijn gescherts moet en zal 
ter ere van jouw August 
het plezier van deze dag vergroten. 

Pomona, Zephyrus 
Ik breng hier vol vreugde de vruchten / 
mijn gefluister 
Beide 
opdat alles nog volmaakter en plezieri-
ger wordt.

14. Recitatief (S)
Pallas 
Ja, ja! Ik nodig jullie zelf uit voor dit 
feest: 
stijg op naar mijn hoogten, 
waar de Muzen zich al verheugen 
en branden van ijver. 
Kom, laten wij haastig 
de lucht vullen met vrolijke wensen!

15. Koor
Vivat August, August vivat! 
Veel geluk, geleerde man! 
Moge uw vreugde bloeien, 
moge uw onderwijs, uw inspanningen 
zulke planten kweken 
waarmee een land zich eens kan tooien.
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BEZETTING

ensemble Nederlandse Bachvereniging
 
vocaal ensemble 
sopraan: Lauren Armishaw, Aldona Bartnik, Marta Paklar
alt: Sofia Gvirts, Bernadett Nagy, Michaela Riener
tenor: Pablo Gregorian, Adriaan de Koster, Immo Schröder
bas: Matthew Baker, Donald Bentvelsen, Pierre-Guy Le Gall White, Hidde Kleikamp

orkest 
viool 1: Lucia Giraudo, Kano Imada, Andrew Wong
viool 2: Lidewij van der Voort, Anneke van Haaften, Manja Kruidhof-Okkerse
altviool: Femke Huizinga, Staas Swierstra
cello: Lucia Swarts, Carlos Leal
contrabas: Tom Devaere
viola da gamba: Alex Baker
fluit: Marten Root, Doretthe Janssens
hobo: Rodrigo Lopez Paz, Johanna Boehm
fagot: Benny Aghassi
hoorn: Fabio Forgiarini, Felix Peijnenborgh
trompet: Robert Vanryne, Mark Geelen, Christopher Price
pauken: Robert Kendell
orgel: Daniel Seeger
klavecimbel: Guillermo Brachetta 
theorbe: Regina Albanez

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
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UITVOERENDEN

Nederlandse Bachvereniging 
• de Nederlandse Bachvereniging is een toonaangevend vocaal-

instrumentaal ensemble van internationale betekenis, in 1921 op gericht 
om Bachs Matthäus-Passion uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden

• de afgelopen eeuw is het ensemble uitgegroeid tot een professionele groep spelers op historische 
 instrumenten, zangers en doorgevers van het werk van Bach en zijn tijd- en geestgenoten
• dit seizoen bestaat de Nederlandse Bachvereniging honderd jaar, een eeuw onder het motto 
 Bach voor iedereen
• onder de artistieke leiding van Shunske Sato laten de musici de veelkleurigheid van de oude muziek 
 én van de Nederlandse Bachvereniging horen
• jaarlijks geeft de NBV ruim zestig concerten in binnen- en buitenland; daarnaast kan iedere muziek-

liefhebber via YouTube gratis genieten van alle werken die worden opgenomen voor All of Bach
• om de traditie levend te houden wordt samengewerkt met interessante partners en wordt nieuw 
 publiek bij het werk van de NBV betrokken
• via het Young Bach Fellowship worden barokmusici van de toekomst opgeleid, worden amateur-

musici in de regio Utrecht gecoacht en komen via een educatieprogramma middelbare scholieren in 
aanraking met de fascinerende wereld achter de noten van Bach

• het is ontzagwekkend hoe Bach door de eeuwen heen zo relevant is gebleven; we kunnen altijd bij 
hem terecht voor inspiratie, ontroering, troost en bezinning: zijn muziek is voor alle generaties een 
constante factor in een hectische wereld

Bach voor iedereen
Benieuwd naar de concerten van de Nederlandse Bachvereniging in seizoen 2022-2023?  
Kijk op  bachvereniging.nl voor info en kaarten!

Shunske Sato, dirigent 
• Shunske Sato (1984) is sinds seizoen 2018-2019 

artistiek leider en concertmeester van de Neder-
landse Bachvereniging

• zijn veelzijdigheid en ervaring, zowel op moderne 
als authentieke instrumenten, vormen een stevige 
basis voor deze functie

• leidend vanaf de eerste lessenaar voert hij het 
ensemble aan in programma’s met muziek van 
Bach en tijdgenoten

Shunske Sato

Bach en Telemann, Nederlandse Bachvereniging © Anna van Kooij

Bachs Fusion © Simon van Boxtel

http://www.bachvereniging.nl 
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• andere rollen die hij zong waren onder meer de titelrol van 
Giulio Cesare in Egitto (Händel), Giulio Cesare (Cleopatra e 
Cesare, Graun), Le Comte Barigoule (Cendrillon, Viardot), 
Prinz Orlofsky (Die Fledermaus, Strauss) en Orfeo (Orfeo ed 
Euridice, Gluck)

• Gerben van der Werf trad op met Koninklijk Concert-
gebouworkest, het Residentie Orkest, de Nederlandse 
Bachvereniging en het Amsterdam Baroque Choir & 
Orchestra

• hij werkte met dirigenten als Michele Mariotti, Geoffrey 
Paterson, Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Andrea 
Marcon

• momenteel wordt hij gecoacht door Selma Harkink, Peter 
 Nilsson en Margreet Honig 
• dit seizoen maakt Gerben van der Werf zijn internationale 
debuut in het Nationaltheater Weimar 
 als Helicon in Caligula (Glanert)

Benedikt Kristjánsson, tenor
• Benedikt Kristjánsson werd opgeleid in zijn geboorteland 
 IJsland en studeerde daarna in Berlijn bij Scot Weir
• hij won de eerste prijs en de publieksprijs bij de International 

Bach Vocal Competition in 2011 en kreeg de publieksprijs bij 
de Bachcompetitie in Leipzig in 2012

• hij werkt regelmatig samen met verschillende gespecialiseerde 
ensembles in Europa; zo soleerde hij onder leiding van 
Reinhard Goebel, Reinbert de Leeuw, Vacláv Luks en Hans 
Christoph Rademann

• Benedikt Kristjánsson werkt sinds 2017 samen met de 
 Nederlandse Bachvereniging
• op operagebied heeft Benedikt gezongen in de Staatsoper in 

Berlijn, Theater Kiel en Staatstheater Braunschweig, waar hij 
barok en modern repertoire heeft gezongen

• hij heeft gewerkt met dirigenten als Michel Corboz, Jos van Veldhoven, Christoph Spering, Vaclav 
Luks, Reinbert de Leeuw, Peter Dijkstra, Reinhard Goebel, Philippe Herreweghe, Vladimir 
Jurowski en Hans-Christoph Rademann

• hij treedt regelmatig op in festivals als Bachfest Leipzig, Musikfest Stuttgart, Thüringer Bach-
 Wochen, Händefestspiele in Halle en Festival Oude Muziek in Utrecht

• hij is tevens concertmeester van Concerto Köln en wordt regelmatig gevraagd als leider door onder 
 meer het Freiburger Barockorchester 
• Shunske speelt al viool vanaf zijn tweede en studeerde aan Juilliard School New York, in Parijs en 
 München, bij Dorothy DeLay, Masao Kawasaki, Gérard Poulet en Mary Utiger  
• in 2010 won hij de publieksprijs én de tweede prijs van het Johann Sebastian Bach Concours in 
 Leipzig
• hij soleerde wereldwijd bij onder meer het orkest van de Deutsche Oper in Berlijn, het NHK 

Symphony Orchestra, het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München, de 
Academy of Ancient Music en The Australian Brandenburg Orchestra

• zo werkte hij samen met dirigenten als Richard Egarr, Christopher Hogwood Vaclav Luks, Kent 
 Nagano en Jos van Veldhoven
• Shunske Sato is hoofdvakdocent barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam, woont in 
 Nederland, is getrouwd met pianiste Shuann Chai en heeft een dochter

Lucía Caihuela, sopraan 
• Lucía Caihuela kreeg van haar moeder en oma 

een grote diversiteit aan muziek mee voordat ze 
ging studeren aan het Conservatorio Arturo Soria 
in Madrid

• aan het Conservatorium van Amsterdam 
specialiseerde ze zich vervolgens in de historische 
uitvoeringspraktijk, en in 2019 studeerde ze cum 
laude af bij Xenia Meijer

• onder de gezelschappen waarmee de sopraan 
werkt zijn de Nederlandse Bachvereniging, 
Collegium 1704, Al Ayre Español, Seconda 
Pratica en L’Apothéose Ensemble, en ze stond in 
producties onder leiding van Jos van Veldhoven, Václav Luks, Richard Egarr en Philippe Herreweghe

• haar favoriete genres zijn Italiaanse madrigalen, Spaanse polyfonie, de Franse mélodie en barok-
opera, en haar meest geliefde componisten Claudio Monteverdi, Hildegard von Bingen en Maurice 
Ravel

• voordat ze zangeres werd maakte Lucía Caihuela als professioneel schermer deel uit van het Spaanse 
 nationale schermteam

Gerben van der Werf, alt 
• de Nederlandse countertenor Gerben van der Werf (1994) maakte zijn operadebuut op 12-jarige 
 leeftijd als Erster Knabe in Mozarts Die Zauberflöte
• tijdens zijn studie aan de Dutch National Opera Academy maakte hij zijn debuut bij De Nationale 
 Opera als Sergei Diaghilev in Willem Jeths’ Ritratto (2020)

Lucía Caihuela

Gerben van der Werf

Benedikt Kristjánsson 
© Andres Labes



 

• in 1995 richtte ze de oude-dansgroep Vilniaus Camargo trupė op, die deelnam aan Litouwse en 
 internationale oude muziek- en theaterprojecten
• en in 2016 richtte ze de Oude Muziek Theater Troupe ‘Camerata dei Folli’ op die tot op de dag van 
 vandaag muzikale voorstellingen creëert en verzorgt
• sinds 2015 neemt ze deel aan de voorstelling ‘Arrived’ met Adrian Schvarzstein, die werd gemaakt 
 in Sri Lanka en al werd vertoond in meer dan twintig landen
• Jūratė doceert barokdans en gebaar aan de Litouwse Muziek- en Theater Academie

Adrian Schvarzstein, regie 
• Adrian Schvarzstein is een in Argentinië geboren Spaanse acteur, komiek, clown, circus- en theater
 regisseur, straattheaterregisseur en artiest
• sinds 1989 werkt hij samen met een aantal Europese circus- en straattheatergezelschappen, werkte 
 mee aan de enscenering van opera, theater en televisieproducties
• hij is de ontvanger van 2008 MiramirO Award voor het Kamchatka Straattheater Project waarvan 

hij directeur was, de Ernst Prijs van het Bremen Straattheater Festival 2010, en de Zirkólika Prijs als 
de beste circusdirecteur

• al twintig jaar lang trekken zijn straattheatervoorstellingen, waaronder GREENMAN, The Bed en 
DANS, enthousiaste toeschouwers en winnen ze prijzen op internationale festivals over de hele 
wereld

• dit is waarschijnlijk te danken aan het feit dat het publiek altijd de hoofdrol krijgt in zijn 
 voorstellingen

Dietrich Henschel, bas 
• Dietrich Henschel maakte zijn professionele 
 debuut tijdens de Münchener Biennale van 1990
• hij was lid van het zangersensemble van het 

Theater Kiel, waar hij hoofdrollen zong in onder 
andere Monteverdi’s L’Orfeo en Henze’s Der 
Prinz von Homburg

• de in Berlijn geboren zanger werd daarnaast 
steeds vaker geëngageerd door grote operahuizen 
als de Staatsoper Berlin, het Teatro Real in 
Madrid en De Nationale Opera in Amsterdam

• bij de Opéra de Lyon werkte hij mee aan de 
productie van Busoni’s Doktor Faust, waarvan de cd-opname werd bekroond met een Grammy

• Dietrich Henschel is ook actief als lied- en oratoriumzanger; hij soleerde in Het Concertgebouw 
 onder meer bij het Koninklijk Concertgebouworkest en The Monteverdi Choir
• onder de titel Wenn ich sein Antlitz sehe maakte Dietrich Henschel een theaterversie van Schuberts 

Schwanengesang en in samenwerking met regisseuse Clara Pons presenteerde hij het filmconcert 
Wunderhorn met muziek van Mahler

• dit seizoen zong Dietrich Henschel in de wereldpremière van Francesco Filidei’s De Rode Dood op 
de 100ste verjaardag van de Donaueschinger Musiktage, en in Bachs Matthäus-Passion met het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest

Jūratė Širvytė, dans/acteur
• geboren in Vilnius, Litouwen, specialiseert Jūratė 

Širvytė zich in zestiende- tot achttiende-eeuwse 
choreografie van oude dansen

• als jonge gepassioneerde danseres trad zij in 1994 
toe tot het ensemble voor oude muziek en dans 
‘Banchetto musicale’

• ze was vele jaren assistent van choreograaf en 
regisseur Jane Gingell (Engeland) en werkte 
samen met choreografen Lieven Baert (België), 
Barbara Segal (Engeland) en Frank Perenboom 
(Nederland)

• ze werkte samen met operaregisseurs Günter 
 Krämer (Duitsland) en Adrian Schvarzstein
• ze creëerde choreografieën en regisseerde in 

internationale oude muziek- en operaprojecten in 
Litouwen, Letland, Estland, Rusland en Duits-
land
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Dietrich Henschel

Jūratė Širvytė Adrian Schvarzstein



24

vrijdag 27 mei 2022, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht

Kleuren 
van de Levant
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

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

VOLGENDE
 CONCERTEN

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

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

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

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

