
CANELLAKIS
 & SOLTANI 

vrijdag 2 december 2022, 20.15 uur
inleiding Jan-Willem van Ree 19.30 uur 
serie AVROTROS Klassiek 2 
TivoliVredenburg, Utrecht

Radio Filharmonisch Orkest 
Karina Canellakis dirigent 
Kian Soltani cello 

Kate Moore *1979
Splintered Rivers: portrait of a beloved orchestra 2022
(wereldpremière; Ode aan het RFO, opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)

Robert Schumann 1810-1856
Celloconcert in a opus 129 1850
Nicht zu schnell • Langsam • Sehr lebhaft

pauze

Béla Bartók 1881-1945
Concert voor orkest 1943
Introduzione • Giuoco delle coppie • Elegia • Intermezzo interrotto • Finale

Dit concert is live te beluisteren via NPO Radio 4, zie ook  www.nporadio4.nl. 
Presentatie: Leonard Evers

Schumann en Bartók worden ook uitgevoerd in het Zondagochtend Concert op 
4 december om 11.00 uur in het Concertgebouw in Amsterdam.

In de pauze 
signeert 

Kate Moore cd’s 
in de foyer
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Dit concert opent met verrassende klankwerelden van Kate Moore, de 
Australische componiste die verder studeerde in Den Haag en in 2017 de 
Matthijs Vermeulenprijs ontving. Kate Moore schreef Splintered Rivers: 
portrait of a beloved orchestra in opdracht van het AVROTROS Vrijdag-
concert speciaal voor het Radio Filharmonisch Orkest. Vandaag hoort u 
de wereldpremière. 

Force and beauty
Kate Moore werd geboren in Oxfordshire in 
Engeland, studeerde in Australië bij de compo-
nisten Larry Sitsky, Jim Cotter en Michael 
Smetanin, en woont sinds 2002 in Nederland, 
waar zij lessen volgde bij Louis Andriessen, 
Martijn Padding, Diderik Wagenaar en Gilius 
van Bergeijk. Tussendoor bezocht zij masterclas-
ses in Amerika bij David Lang, Julia Wolfe en 
Michael Gordon. De componiste reist nog vaak 
heen en weer tussen Nederland en Australië en is 
inmiddels op veel belangrijke festivals ter wereld 
vertegenwoordigd. Bekende nationale en 
internationale ensembles voeren haar werken uit, 
waaronder multimediale projecten in samenwer-
king met beeldend kunstenaars en filmregis-
seurs. Moore werd met meerdere prijzen onder-
scheiden, waaronder – als eerste vrouw – in 2017 
de Matthijs Vermeulen prijs. Over de redenen 
waarom ze naar Nederland is gekomen, vertelt 
Moore in een interview uit 2011: ‘Veel Australi-
sche kunstenaars die ik ken, gingen naar 
Nederland om daar te studeren. Sommigen 
hebben zelfs familie in Nederland. Ook mijn 
moeder is Nederlandse.’ Voor Kate Moore biedt 

Daarna het Celloconcert van Robert Schumann 
dat is doortrokken van koortsachtige onrust en 
donkere voorgevoelens, een kolfje naar de hand 
van de Oostenrijks-Iraanse cellist Kian Soltani. 
Tot slot het beladen Concert voor orkest, in 1943 
gecomponeerd door Béla Bartók nadat hij was 
uitgeweken naar de VS. 

Fascinatie orkest
Het orkest biedt alle ruimte voor muzikale 
variëteit en fantasie. Sinds Beethoven en het 
romantische tijdperk werd het orkest uitgebreid 
en in de twintigste eeuw kwamen uiteenlopende 
slagwerkinstrumenten erbij. Kate Moore’s nieuwe 
werk Splintered Rivers ontwikkelt zich tot een 
confrontatie tussen twee muzikale elementen: 
melodie en ritme, poëzie en motoriek. Twee 
krachten, die in de natuur samenkomen, waarbij 
Kate Moore het beeld van meanderende rivieren 
voor ogen stond. Robert Schumann zwelgt in 
zijn Celloconcert in een poëtisch-romantische 
orkestrale klankwereld. En voor Béla Bartók was 
het orkestapparaat, zoals de titel Concert voor 
orkest suggereert, een speelterrein voor verrassende 
individuele acties. 

Willem Pijper

KATE MOORE,
 SCHUMANN 

& BARTÓK 

vertegenwoordigd door percussie, de andere door 
melodie-instrumenten. Althans aanvankelijk, 
want het komt in het verloop tot rolverdelingen 
en er ontstaan complexe weefsels. Moore 
beschrijft haar compositie als volgt: 

‘Splintered Rivers is geïnspireerd door het volgen 
van wandelpaden langs de grote rivieren in 
Nederland, de Maas, Rijn en Waal, vooral ‘s 
nachts, waar glinsterende lijnen van glasachtig 
spiegelend water in het verduisterde landschap 
de fonkelende lucht weerspiegelen. Ik ben 
gefascineerd door de manier waarop de rivieren-
stelsels zich als bloedvaten van elkaar aftakken 
over de velden en polders. Dit was de inspiratie 
voor de structuur van het stuk. Binnen de 
muziek zijn er kanalen van vloeiende melodieën 
die zich ontvouwen tot een rijk klanklandschap 
van onderling verbonden en verstrengelde 
getijden van fractal-achtige patronen, in de kern 
verbonden door een onderliggende stroom 
waarop alles is aangesloten en waaruit alles 
voortkomt. Ik schreef dit stuk als een eerbetoon 
aan de enorme krachtige en levendige vitaliteit 
van het Radio Filharmonisch Orkest. Hun rijke 
palet van glinsterende kleur, licht, donker, 
breedte en diepte van klanken van eb en vloed 
lijkt sterk op dat van de machtige kracht en 
schoonheid van een rivier.’ 

het Nederlandse muziekleven veel voordelen. ‘In 
Nederland is er een soort muzikale familie. Alle 
componisten maken deel uit van één land en 
muziekleven. Ik weet wat er in Amsterdam, 
Utrecht en Groningen gebeurt. In Australië 
liggen steden als Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Perth duizenden kilometers uit elkaar.’ De lessen 
bij Louis Andriessen hebben een sterke invloed 
op haar gehad: ‘Muziek gaat over structuur, 
akkoorden, met blokken werken, deze uitrekken, 
en er economisch mee omgaan. Louis’ muziek 
heeft veel raakvlakken met het minimalisme: 
reductie van het materiaal en weglaten wat niet 
nodig is.’

Splintered Rivers is geïnspireerd door de aanblik 
van drie gesplitste rivieren, Maas, Rijn en Waal, 
en het landschap dat ze op hun weg doorkruisen. 
In de partituur vallen twee structuurelementen 
of lagen te onderscheiden: een strak ritmische 
laag en een lyrisch-vloeiende. De ene wordt 

Kate Moore © Jeff Zimberlin

Ik ben gefascineerd 
door de manier waarop 
de rivierenstelsels zich 
als bloedvaten van  
elkaar aftakken over de 
velden en polders.
  - Kate Moore
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Rijk van de fantasie
‘Schumann heeft zich, voordat hij musicus 
werd, te veel in het rijk van de fantasie bewogen, 
heeft te vaak met vuur- en luchtgeesten verkeerd 
en (…) vertrouwelijk contact gehad met 
merkwaardige, onmogelijke wezens die aan het 
brein van E. Th. A. Hoffmann en Jean Paul zijn 
ontsproten, en heeft ook zijn kunst meegevoerd 
in deze regionen.’ Aldus Franz Liszt. Robert 
Schumann is het toonbeeld van de Duitse 
Romantiek. Geïnspireerd door de literatuur 
componeerde hij poëtische karakterstukken als 
Kinderszenen en Waldszenen en laat in Kreis
leriana en Carnaval romanfiguren optreden. 
Schumann, die in zijn jonge jaren een carrière 
als dichter niet uitsloot, slaagde erin zijn 
talenten te combineren. In 1850, het compositie-
jaar van zijn Celloconcert, had de componist 
voor het eerst in zijn leven als Musikdirektor in 
Düsseldorf een vaste baan, ver weg van zijn 
Oost-Duitse Heimat, Leipzig en Dresden. 

Voordien was het hoofdzakelijk zijn echtgenote 
Clara die met haar pianistische optredens in het 
levensonderhoud van het gezin voorzag. Voor de 
inmiddels veertigjarige componist was Düssel-
dorf de eindbestemming: vier jaar na de 
compositie van zijn Celloconcert werd hij na een 
zelfmoordpoging opgesloten in de psychiatrische 
kliniek Bonn-Endenich, waar hij in 1856 in 
geestelijke verwarring overleed. 

Hoewel zijn Celloconcert een klassieke vorm-
indeling vertoont, is het werk een uitgesponnen 
romantisch verhaal met wisselende episoden. De 
delen gaan naadloos in elkaar over en vloeien 
thematisch uit elkaar voort. Schumann belicht 
de motieven, voortdurend weifelend tussen 
tegenstrijdige gevoelens, steeds weer anders. 
Qua klankvorming en expressie stelt het concert 
aan de solist de hoogste eisen. Maar het is geen 
bravourestuk. Schumann: ‘Ik kan geen concert 
voor virtuozen schrijven. Ik zoek naar iets anders.’ 
Een musicoloog heeft Schumanns Celloconcert 
eens als ‘enigmatisch’ omschreven, ‘raadselachtig’ 
als de vrije fantasie. De dramatische worstelin-
gen en de onderhuidse melancholie, en het 
noodlottige karakter van Schumanns Cellocon
cert zullen de luisteraar niet ontgaan. Naast de 
celloconcerten van Dvořák en Elgar behoort dat 
van Schumann tot de grootste soloconcerten 
voor cello uit de negentiende eeuw.

Nostalgische terugblik 
Béla Bartók zag net als Igor Stravinsky in het 
gebruik van folkloristische elementen een 
mogelijkheid om de muziek fundamenteel te 
vernieuwen. Reeds als jongeman bereisde hij de 
Balkan om volksliederen te verzamelen, waar-
mee hij later in eigen composities zijn voordeel 
zou doen. De componist zag in de boerenmu-
ziek ‘een kans om mij te bevrijden van het oude 

majeur-mineursysteem. De meeste van deze 
melodieën maken gebruik van oude 
kerktoonsoorten, van Griekse of nog oudere 
toonsystemen; bovendien vertonen ze een grote 
ritmische variëteit, veel maatwisselingen en 
vrijheden in de voordracht. Het gebruik van 
deze middelen maakte ook nieuwe harmonische 
combinaties mogelijk. Dit leidde tot emancipatie 
van de verstarde majeur-mineurtoonladder en 
uiteindelijk tot een vrije beschikking over iedere 
toon van ons chromatische twaalftoonsysteem.’ 
Tot en met 1940 staat Bartóks met syncopische 
ritmes en scherpe dissonanten gelardeerde 
muziek in het teken van radicale vernieuwing. 
Dit zou na zijn vestiging in Amerika in 1940 
waar hij in 1943 zijn laatste werk Concert voor 
orkest schreef, veranderen. In Bartóks ‘requiem’ 
toont de componist zich minder compromisloos: 
daarin doemen herinneringen op aan de oude 
wereld en valt de behoefte te bespeuren met het 
romantische verleden vrede te sluiten.

De ontstaansgeschiedenis van Concert voor 
orkest wekt associaties met die van Mozarts 
Requiem, - zij het, dat de naam van de ‘donkere 
gast’ die de aan leukemie lijdende Bartók aan 
het ziekbed opzocht, bekend is: de dirigent 

Serge Koussevitzky. Bartók was in 1940 uit het 
fascistische en door de oorlog geteisterde Europa 
naar Amerika gevlucht. Hij verkeerde psychisch, 
fysiek en materieel in een deprimerende 
toestand. Koussevitsky wilde Bartók met de 
opdracht voor een nieuw orkestwerk (een 
requiem voor zijn pas overleden echtgenote) uit 
de impasse helpen. Bartók aanvaardde de 
opdracht. Een verbetering van zijn gezondheids-
toestand trad in en de componist werkte ‘bijna 
dag en nacht’ aan het stuk, zoals hij schreef. De 
première in Boston in december 1943 werd een 
succes en maakte Bartók tot één van de meest 
gespeelde eigentijdse componisten van Amerika. 

Vergeleken met Bartóks tussen 1910 en 1930 
ontstane composities, waarin hij melodieën en 
ritmes uit de Zuidoost-Europese volksmuziek 
verwerkte en daarmee nieuwe impulsen aan de 
moderne muziek heeft gegeven, komt het 
Concert voor orkest nogal traditioneel over. Dit 
in Amerikaanse ballingschap ontstane werk 

Bela Bartók
Robert Schumann

In Bartóks ‘requiem’ 
doemen herinneringen 
op aan de oude wereld 
en valt de behoefte te 
bespeuren met het  
romantische verleden 
vrede te sluiten.
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heeft het karakter van een nostalgische terug-
blik. Hoewel middelen als pentatoniek, kwar-
tenmelodiek, bitonaliteit en asymmetrische 
ritmes ook in dit werk een rol spelen, zijn deze 
toch niet van structurele betekenis. Veeleer 
lijken ze in deze symfonisch-romantisch 
aandoende compositie een pittoreske toevoe-
ging. Toch manifesteert zich in dit werk de 
oogst van een heel leven. Er is nauwelijks een 
werk van Bartók dat zoveel plotselinge stem-
mingswisselingen kent als het Concert voor 
orkest: diepe rouw slaat onverwachts om in een 
grimmige triomf (‘Introduzione’ en ‘Elegia’), 
lyrisch-dansante episoden beginnen ineens 
groteske trekken te vertonen, een sacrale 
stemming wordt verstoord door parodiërende 

tromritmes (‘Giuoco delle coppie’ = Spel van de 
paren) en lieflijke dromen worden bruusk 
onderbroken door het felle geluid van de 
realiteit (‘Intermezzo interrotto’). De componist 
lijkt in dit van gevoelscontrasten en depressies 
vervulde werk zijn hele leven de revue te laten 
passeren. Folkloristische melodieën evoceren 
beelden uit Bartóks verloren Hongaarse vader-
land, herinneringen uit het verleden vermengen 
zich met indrukken van het heden. Aan het slot 
van de wervelende ‘Finale’ brengt hij ook een 
saluut aan de ‘Nieuwe wereld’: het werk eindigt 
met een typische, door de koperblazers gespeel-
de jazz-wending.

Christiane Schima

 

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

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

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



• 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 

Kian Soltani, cello 
• de Oostenrijkse cellist Kian Soltani beleefde vorig seizoen debuten met de Münchner 

Philharmoniker, de Accademia Nazionale di Santa Cecilia, het ORF Weens Radio Symfonie 
Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Cincinnati Symphony Orchestra, Atlanta Symphony 
Orchestra en het Pittsburgh Symphony Orchestra

• verder ging hij op tournee met het West-Eastern Divan Orchestra en Daniel Barenboim, het Bolsjoj 
Orkest en Tugan Sokhiev, Orchestre Philharmonique de la Radio France en Myung-whun Chung 
en het Tonhalle Orkest met Paavo Järvi

• Soltani is sinds 2018 voor meer jaren in residentie als Junge Wilde in het Konzerthaus Dortmund
• hij gaf recitals in Carnegie Hall, de festivals in Salzburg en Luzern, de Wigmore Hall en de Boulez 
 Saal
• hij ging vorig seizoen op tournee met Daniel en Michael Barenboim met trio’s van Beethoven, 

onder meer in de Parijse Philharmonie, de Wiener Musikverein, het London Southbank Centre en 
de Philharmonie im Gasteig in München

• Soltani trok in april 2013 wereldwijde aandacht als winnaar van het Internationale Paulo Cello-
     concours in Helsinki
• in 2017 won hij de Leonard Bernstein Award 
 van Duitsland en in december 2017 kreeg hij de 
 prestigieuze Credit Suisse Young Artist Award
• Kian Soltani werd in 1992 geboren in Bregenz 

(Oostenrijk) in een familie van Perzische musici 
en begon met cellospelen op zijn vierde 

• vanaf zijn twaalfde studeerde hij bij Ivan 
Monighetti aan de Musik Akademie in Basel en 
vanaf 2014 aan de Duitse Kronberg Academie

• Kian Soltani bespeelt ‘The London, ex 
Boccherini’ Antonio Stradivari-cello, hem in 
bruikleen gegeven door een genereuze sponsor 
via de Beares International Violin Society

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 
Tsjai kovski’s Jevgeni Onegin in het Théâtre 
des Champs-Élysées in Parijs, met het 
Orchestre National de France 

8 9

Karina Canellakis © Mathias Bothor Kian Soltani

UITVOERENDEN



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 
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Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor In TivoliVredenburg © Jurjen Stekelenburg

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

http://www.radiofilharmonischorkest.nl 
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo 
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vrijdag 9 december 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Magnificat! 
Amsterdam Sinfonietta 

Håkan Hardenberger trompet 
Johanna Wallroth sopraan 

Telemann Concert in D voor trompet 
Beethoven Heiliger Dankgesang 
Bach Cantate ‘Jauchzet Gott’ BWV 51 
Krol Magnificat-Variaties 
Finzi ‘The Salutation’ uit Dies Natalis 
Händel Eternal source of light divine 
Thad Jones A child is born 
Reger Mariae Wiegenlied 
Twee Zweedse kerstliederen

vrijdag 23 december 2022, 20.15 uur 
TivoliVredenburg, Utrecht

Gewijde muziek 
voor kerst
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor

Jan Willem de Vriend dirigent 
Paul Krämer koordirigent 
Sarah Brady sopraan 
Nina van Essen mezzosopraan 
Joel Williams tenor 
Gabriel Rollinson bas 

Bach/Stravinsky Koraalvariaties ‘Vom 
Himmel hoch da komm’ ich her’ 
Mendelssohn Koraalcantate ‘Vom Himmel 
hoch da komm’ ich her’ 
Haydn Theresienmesse

Het concert van vrijdag 16 december 2022 
met Bachs Weihnachts-Oratorium door de 
Nederlandse Bachvereniging is uitverkocht

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

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

http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.youtube.com/avrotrosklassiek

