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ANDERS HILLBORG *1954
Peacock Tales (1998-2001)
versie met sopraansaxofoon 
(Nederlandse première) 

PAUZE

WILHELM STENHAMMAR 1871-1929
Uit Sången (Lied): Mellanspel (Tussen-
spel) opus 44 (1921)

JEAN SIBELIUS 1865-1957
Symfonie nr. 2 in D opus 43 (1902)
Allegretto
Tempo andante ma rubato
Vivacissimo; lento suave
Finale: Allegro moderato

Dit concert is live te beluisteren via  
NPO Klassiek, zie  npoklassiek.nl  
Presentatie: Leonard Evers 

Concertlocatie
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WB Utrecht

Kaartverkoop en reserveren
Kaarten koopt u via de kassa van  
Tivoli Vredenburg (030 231 45 44)  
of online (www.tivolivredenburg.nl/ 
avrotrosvrijdagconcert) en u krijgt een  
compleet overzicht). Meer informatie vindt u 
ook op www.avrotrosvrijdagconcert.nl.
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Postbus 2
1200 JA Hilversum

 Van harte 
welkom 

bij het AVROTROS Vrijdagconcert!

Hier – in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht – begint u uw weekend 
met de allermooiste klassieke muziek. Op het podium zult u geregeld onze huis - 
ensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, zien  
musiceren. Daarnaast treden dit seizoen uitstekende gastensembles op, samen 
met gerenommeerde dirigenten en solisten van over de hele wereld. Vol trots 
presenteren wij Ella van Poucke, dit jaar onze artist in residence. 
 
Ruime aandacht is er jaarlijks voor nieuwe Nederlandse muziek, die bij het  
Vrijdagconcert in première gaat. Verder brengen we een reeks Odes & Hommages, 
waarin eerbetonen klinken aan het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest, aan het publiek, de muziek en de vrijheid & de vreugde. Ook is er aan-
dacht voor de 150e verjaardag van Sergej Rachmaninov en voor de muziek van 
Max Reger en Ralph Vaughan Williams. 
 
Namens AVROTROS, Stichting Omroep Muziek, NPO Klassiek en TivoliVredenburg 
wensen wij u veel luisterplezier en hopelijk tot ziens! 

Het AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met  
NPO Klassiek, Stichting Omroep Muziek en TivoliVredenburg

DE NIEUWE 
BROCHURE

voor het aankomende 
seizoen vindt u in de 

foyer rondom de Grote 
Zaal

http:// www.npoklassiek.nl


orkest en zijn oren dicht stopt. Maar het 
concert eindigt hoopvol. Zodra ik mijn oren 
weer open, zingen de orkestmusici een 
engelachtig akkoord.’
Vanavond klinkt Hillborgs recent voltooide 
versie voor sopraansaxofoon en orkest. 
Daarin vervult Valentine Michaud een 
glansrol, mét masker.

Wilhelm Stenhammar
Wilhelm Stenhammar had zich rond 1900 
ontpopt tot een van de belangrijkste Zweedse 
componisten. Toen hij echter in 1903 een 
uitvoering van Sibelius’ Tweede Symfonie 
bijwoonde, zag hij in hoezeer zijn eigen 
muziek nog leunde op Duits-Oostenrijkse 
voorbeelden. In een brief aan Sibelius schreef 
Stenhammar naar aanleiding van die 
uitvoering: ‘U moet weten dat u dagelijks in 
mijn gedachten bent, sinds ik de symfonie 
hoorde [...] Ik heb ook net een symfonie 
geschreven [...] Het is best goed, maar 
wellicht oppervlakkig. Ik verlang ernaar mijn 
innerlijke zelf te bereiken [...] Op de grote 
dag dat dit gebeurt, zal ik uw naam in grote 
letters op de titelpagina schrijven.’

componeert hij graag volledig op de musicus 
betrokken muziek. Beide zijden van Hill-
borgs muzikale persoonlijkheid hoor je terug 
in Peacock Tales, een theatraal soloconcert vol 
verrassende wendingen en orkestrale effecten. 
Hillborg schreef het stuk oorspronkelijk voor 
klarinettist Martin Fröst en verwerkte er op 
zijn verzoek dans- en mime elementen in. 
Over het muzikale verloop vertelt de 
componist: ‘Na de zeer zachte inleidende 
muziek voor de solist, zetten de strijkers 
geleidelijk in en explodeert de klarinetpartij 
in kreten en wilde glissandi. Vanaf hier 
begint een reis door verschillende muzikale 
en emotionele ‘staties’.’ Zoals in meer 
composities plaatst Hillborg graag schurende 
en agressieve momenten tegenover bekoorlijk 
modaal-tonale passages, waarbij humor even 
makkelijk overgaat in groteske tragedie. Zo 
stapt de solist rond met een duivels pauwen-
masker en maakt al spelend sierlijke pirouet-
tes en mime-gebaren. Voor Martin Fröst is 
Peacock Tales vooral een monodrama. ‘De 
strijd tussen klarinettist en orkest is erg 
belangrijk en culmineert in het moment dat 
de klarinettist wordt overspoeld door het 
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Sla een willekeurige biografie open over Jean 
Sibelius en je leest ongetwijfeld iets over de 
Finse onafhankelijkheidsstrijd van rond 
1900. Hoe Sibelius met zijn symfonisch 
gedicht Finlandia het nationale zelfbewust-
zijn oppookte. En hoe de Finse folklore en 
het landschap als rode draden door zijn 
symfonieën en symfonische gedichten lopen. 
Dit mag allemaal waar zijn, maar Sibelius’ 
muziek is veel meer dan een soort muzikale 
couleur locale afkomstig uit een verre 
uithoek van Europa. Aan het begin van de 
twintigste eeuw inspireerde hij veel Scandi-
navische componisten, die op zoek waren 
naar een eigen Noord-Europees geluid. 
Hoewel Sibelius’ muziek tijdens het moder-
nisme van de jaren vijftig als romantisch en 
daarmee achterhaald werd beschouwd, is ze 
voor de huidige generaties componisten 
opnieuw relevant. ‘Wat betreft vorm en de 
manier waarop Sibelius met zijn materiaal 
omgaat, was hij zijn tijd ver vooruit [...] zijn 
harmonieën hebben een resonerende, bijna 
spectrale kwaliteit’, vindt componist Magnus 
Lindberg (1958). Beide kanten van Sibelius’ 
muziek klinken door in Peacock Tales van 
Anders Hillborg en Stenhammars ‘Interlude’ 
uit Sången. 

Anders Hillborg
Peacock Tales van de Zweedse componist 
Anders Hillborg verwijst hier en daar naar 
andere muziek. Van citaten uit Puccini’s 
Tosca en Stravinsky’s Sacre du Printemps tot 
hints naar Klezmer, jazz en pop. Het tekent 
de veelzijdigheid van Hillborgs oeuvre. 
Enerzijds schrijft de componist rigide op 
klank en resonans gebaseerde stukken, 
waarmee hij zich schatplichtig voelt aan de 
Scandinavische muziektraditie van bijvoor-
beeld Sibelius en Per Nørgård. Anderzijds 

philharmonie zuidnederland brengt in dit concert een geheel Scandinavisch pro-
gramma, met muziek van twee Zweden en een Fin. De Britse dirigent Duncan Ward, 
sinds september 2021 de nieuwe chef-dirigent van het orkest, heeft aan zijn zijde 
een internationaal gerenommeerde Franse saxofoniste, Valentine Michaud. Zij 
verzorgt de Nederlandse première van de versie voor sopraansaxofoon van Peacock 
Tales van de Zweedse componist Anders Hillborg.  

SCANDINAVISCHE
VERGEZICHTEN

Anders Hillborg Wilhelm Stenhammar

IN DE PAUZE
is de nieuwste cd van 
Ella van Poucke & Co 

met muziek van  
Rach maninov te koop, 

die Ella na afloop zal 
signeren.
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en Tsjaikovski. Bovendien is er bewijs dat 
materiaal uit de Tweede symfonie oorspronke-
lijk voor heel andere composities was 
bedoeld. De lugubere fagotmelodie in het 
Andante komen we ook tegen in een 
verworpen schets voor een symfonische 
gedicht over respectievelijk Don Juan dan wel 
Dante’s La Divina Commedia. 
Wat Sibelius’ Tweede symfonie los van alle 
programmatische bijklank uniek maakt, is 
dat wat zich in de partituur afspeelt. Tot dan 
toe speelden componisten in het eerste deel 
van een symfonie vaak twee tegengestelde 
melodieën tegen elkaar uit. Sibelius gooit dit 
principe overboord. Eerder werkt hij vanuit 
een handvol thematische kernen die hij 
organisch laat groeien en samenvloeien tot 
grotere structuren. ‘Het was alsof God de 
Vader stukjes mozaïek uit de hemel wierp en 
mij vroeg uit te zoeken wat het patroon was’, 
zou Sibelius later over zijn werkwijze zeggen. 

Het onopvallende motiefje in de strijkers, 
waarmee de symfonie begint, lijkt slechts de 
aanzet tot de inzet van de hobo’s. Later blijkt 
dat uit deze drie opwaartse tonen niet alleen 
het eerste deel, maar de hele symfonie is 
opgebouwd. Ze komen tot volle bloei aan het 
eind van de Finale, wanneer Sibelius ze inzet 
maakt van die meeslepende romantische 
melodie. Het vernieuwende van zijn  
componeermethode werd lange nauwelijks 
opgemerkt. ‘Slechts weinigen begrijpen wat 
ik heb gedaan en wil doen in de wereld van 
de symfonie’, verklaarde de componist 
enigszins verbitterd aan het eind van zijn 
leven. Pas de laatste decennia is duidelijk 
geworden hoe grensverleggend zijn muziek 
eigenlijk is. Daarmee was Sibelius zijn tijd 
inderdaad ver vooruit. 

JAN-WILLEM VAN REE

Die net voltooide symfonie was Stenhammars 
Eerste symfonie, die de componist direct terug - 
trok en afdeed als een ‘idyllische Bruckner’. 
Zijn ‘innerlijke zelf ’ vond Stenhammar met 
zijn Tweede symfonie (1915). Een stuk met 
een soms nogal ingetogen sfeer, gekleurd 
door de melodische en ritmische karakteris-
tieken van de Zweedse volksmuziek. 

Een van Stenhammars opmerkelijkste latere 
composities is de cantate Sången (‘Lied’, 
1921), gecomponeerd ter gelegenheid van 
het 150-jarig bestaan van de Zweedse 
Koninklijke Muziekacademie. Beroemder 
dan de vocale delen werd het instrumentale 
‘Tussenspel’ (Mellanspel) dat vaak als 
zelfstandig stuk wordt uitgevoerd. Ook hier 
horen we de symfonische Stenhammar op 
zijn best. Lage strijkers, houtblazers en een 
gloedvolle kopersectie creëren een gewijde 
sfeer, die wordt versterkt door een verheven 
koraal. De climax vormen een reeks akkoor-
den die een knipoog lijken naar Elgars 
Enigma Variations. 

Jean Sibelius’ Tweede
Net als Hillborgs Peacock Tales, bevat ook 
Sibelius’ Tweede symfonie een aantal door 
strijd getekende passages. De landelijk 
ontspannen sfeer waarmee het werk opent 
wordt na een paar minuten al overschaduwd 
door sinister klinkende hobo’s en fagotten. 
Voor het Finse publiek dat de wereldpremiè-
re op 8 maart 1902 bijwoonde was het 
volstrekt helder welke strijd Sibelius hier 
verklankte: die van het onderdrukte Finland 
tegen de toenmalige Russische overheersing. 
Dirigent Robert Kajanus schreef in een 
beroemd artikel over het vervolg van de 
symfonie: ‘Het Andante klinkt als het meest 
hartverscheurende protest tegen al het 
onrecht dat op dit moment de zon van haar 

licht en onze bloemen van hun geur dreigt te 
beroven [...] De Finale loopt uit op een 
triomfantelijk slot, bedoeld om de luisteraar 
optimisme en troost te brengen.’ 

Ondanks het enthousiasme van Kajanus en 
het Finse publiek ontkende Sibelius dat er 
een programma aan de symfonie ten 
grondslag lag. Eerder zocht hij met zijn eerste 
twee symfonieën aansluiting bij de Europese 
symfonische traditie van Beethoven, Brahms 

Jean Sibelius door Arthur Spronken [1986]
 in TivoliVredenburg © Gideon Relyveld

Op de grote dag dat dit gebeurt, 
zal ik uw naam in grote letters 
op de titelpagina schrijven.’ 
Die net voltooide symfonie was 
Stenhammars Eerste symfonie, 
die de componist direct terug-
trok en afdeed als een ‘idyllische 
Bruckner’. 

In de nieuwe podcastserie England, My 
England duikt Ab Nieuwdorp in de we-
reld van de Engelse Muziek. Hij neemt 
je mee naar de mooiste muziek van be-
kende Britse componisten zoals Elgar en 
Purcell.  England, My England is ook een 
persoonlijke zoektocht naar de Britse ziel.

PODCAST

Luister hier: npoklassiek.nl/podcasts/england-my-england

         ENGLAND
MY ENGLAND
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China Philharmonic Orchestra en het 
Shanghai Symphony Orchestra. Hij wordt 
uitgenodigd door oudemuziekensembles, 
maar ook door Ensemble Modern en de 
Birmingham Contemporary Music Group. 
Opera’s leidde hij in Straatsburg, Keulen, 
Berlijn, Amsterdam en bij Glyndebourne- 
on-Tour. Duncan Ward initieerde muzikale 
projecten met en voor minder bedeelden in 
eigen land, India en Zuid-Afrika. 

Valentine Michaud saxofoon
De Franse saxofoniste Valentine Michaud is 
winnaar van de Credit Suisse Young Artist 
Award 2020. Ze staat bekend om haar 
innovatieve en virtuoze optredens en ontving 
tal van prijzen, waaronder de Credit Suisse 
Jeunes Solistes (2017) en Jurjans Andrejs VI 
Woodwind International Competition. 
Recente hoogtepunten waren haar debuten 
met het Deens Nationaal Symfonieorkest 
onder Vasily Petrenko, het Orchestre de la 
Suisse Romande met Maxim Pascale en in de 
recitalserie van het Symfonie Orkest van 
Luzern. Haar agenda van dit seizoen 
vermeldt haar debuut met de Wiener 
Philharmoniker onder Esa-Pekka Salonen 
tijdens het Lucerne Festival, met de saxo-
foonpremière van Anders Hillborgs Peacock 
Tales. Valentine Michaud trad op als solist en 
in kamermuziekgroepen in Luzern, Londen, 
St. Petersburg, Wenen, Zürich, Genève en 
Riga. Om verschillende kunstvormen bij 
elkaar te brengen richtte zij het collectief 
SIBJA op, waarmee de trilogie ‘Waiting for 
Amon’ en de korte film ‘Le Dialogue de 
l’Ombre Double’ werden gerealiseerd. Zij is 
een voorvechter van nieuwe repertoire voor 

Duncan Ward dirigent 
De Britse dirigent Duncan Ward is chef-diri-
gent van philharmonie zuidnederland. Hij 
gaf begin seizoen 2019/20 de Duitse 
première van Brett Deans opera Hamlet in de 
Keulse Opera. In januari 2020 werd hij door 
het Festival d’Aix-en-Provence benoemd tot 
Muziekdirecteur van het Mediterrane 
Jeugdorkest (tot 2022). Hij is gastdirigent bij 
het Orchestre de Paris, het Weense Radio 
Symfonieorkest, de Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen en de Bamberger Sympho-
niker. Sinds 2012 is hij dirigent van de 
Berliner Philharmoniker Orchester-Akade-
mie, op voordracht van Sir Simon Rattle. 
Tussen 2015 en 2017 was hij chef-dirigent 
van Sinfonia Viva. In recente seizoenen 
maakte hij debuten met de Staatskapelle 
Dresden, Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Staatsorchester Stuttgart, 
Aurora Orchestra, Antwerp Symphony en 
Orchestre de la Suisse Romande. Duncan 
Ward studeerde aan de Karajan-Akademie 
van de Berliner Philharmoniker. Recente 
hoogtepunten waren concerten met de 
Sächsische Staatskapelle Dresden en het Fins 
Radio Symfonie Orkest, en debuten bij het 

UITVOERENDEN

Valentine Michaud © Gabrielle Besenval

saxofoon dat zij geregeld uitvoert met haar 
duopartner, Akvilé Sileikaité, als Akmi Duo. 
Daartoe is zij ook lid van het Ever  
Present Orchestra, en werkt zij samen met de 
Amerikaanse componist Alvin Lucier. 
Valentine, geboren in Parijs in 1993, 
studeerde saxofoon en piano in Nantes 
voordat zij op 16-jarige leeftijd naar Zwitser-
land verhuisde om te studeren bij Pier-
re-Stéphane Meugé aan de Haute Ecole de 
Musique in Lausanne. Ze vervolgde haar 
studie aan de Sorbonne Universiteit in Parijs, 
gevolgd door de Hogeschool voor de 
Kunsten in Zürich bij Lars Mlekusch. 
Valentine geeft momenteel les aan het 
Conservatoire Populaire de Musique de 
Genève. 

philharmonie zuidnederland
De philharmonie zuidnederland is in april 
2013 ontstaan uit een fusie van Het Brabants 
Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest. 
Door de fusie is het orkest met ongeveer 110 
formatieplaatsen niet alleen het grootste 
regionale orkest, maar ook een van de 

grootste Nederlandse orkesten geworden. 
Groots bezette werken van Richard Strauss, 
Mahler, Wagner en Stravinsky kan het orkest 
zo goed aan. Daarnaast kan het orkest 
worden opgesplitst in meerdere kleinere 
kamerorkesten, niet alleen voor vele klassieke 
en andere kleiner bezette partituren, maar 
ook voor educatieve doeleinden. In het eerste 
seizoen bepaalden vertrouwde (gast)dirigen-
ten als Kees Bakels, Jan-Willem de Vriend, 
Ed Spanjaard, Otto Tausk en Andrew Grams 
de continuïteit en de koers van het orkest. 
Vanaf seizoen 2016-2017 was Dmitri Liss 
chef-dirigent, die in september 2021 werd 
opgevolgd door Duncan Ward. De philhar-
monie zuidnederland is het orkest met het 
grootste speelgebied van de regionale 
Nederlandse orkesten, met naast Brabant en 
Limburg ook Zeeland. Diverse concerten 
verbinden het orkest met bijzondere en 
feestelijke gebeurtenissen in de regio, zoals 
Liberation Concert Margraten, Festival 
Musica Sacra, het Internationaal Vocalisten 
Concours en natuurlijk de Nieuwjaarsconcer-
ten, de Carnavalsconceren, Opera op de 
Parade en de traditionele uitvoering van de 
Matthäus-Passion. Ook de hechte band met 
Opera Zuid blijft bestaan. De philharmonie 
zuidnederland zet zich daarnaast in voor 
muziekeducatie van jong tot oud. Nauwe 
samenwerking met festivals en programmeurs 
van zalen in en buiten de regio heeft geleid 
tot de invulling van deze doelstelling met 
studentenconcerten, het Cross-Linx Festival 
en de Nacht van de Klassieke Muziek. De 
philharmonie zuidnederland speelt repertoire 
variërend van de klassieke werken tot de 
groots bezette laatromantische en twintig-
ste-eeuwse composities, van carnavalskrakers 
tot tophits in dialect, van straatmuziek tot 
kerkschoonheid. Zo brengt de philharmonie 
zuidnederland de pracht van de complete 
muziekgeschiedenis binnen ‘oor-bereik’.

Duncan Ward © Alan Kerr
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VRIJDAG 7 APRIL 2023 (GOEDE VRIJDAG) 
TivoliVredenburg, Utrecht

Wagner, Bruckner 
& Pärt 

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Vasily Petrenko dirigent 
Gijs Leenaars koordirigent 
Izabela Matula sopraan 
Fleur Barron mezzosopraan 
Bekzhod Davronov tenor 
Adam Kutny bas

PÄRT Te Deum
WAGNER Karfreitagszauber uit Parsifal 
BRUCKNER Te Deum 

VRIJDAG 14 APRIL 2023 
TivoliVredenburg, Utrecht

Bach, Keuris & 
Mahler 

LUDWIG 
Esther Kuiper mezzosopraan 
Vincent van Amsterdam accordeon 

BACH Chaconne BWV 1004 
KEURIS Chamber Concerto voor accor-
deon en ensemble 
MAHLER Lieder eines fahrenden Gesellen 
KNIGGE Maangezicht
GUILLERMO LAGO ‘E’ de Esperanza 
(wereldpremière)
ANDERS KOPPEL Concerto for Violin and 
Accordion (bew. Max Knigge) 

VOLGENDE
CONCERTEN

COLOFON Programmering Astrid in ‘t Veld Productie Manon Tuynman Redactie Clemens Romijn 
Grafische vormgeving Norbert Croonenberg Opmaak Dorine Verharen Druk Regalis b.v. Zeist WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

CONCERTOVERZICHT 2023

VRIJDAG 13 JANUARI 2023
NJO: de Sacre en een 
wereld première
Nationaal Jeugd Orkest | Antony 
Hermus | Messiaen | Ravel | 
Kortekaas / Stravinsky (WP)

VRIJDAG 20 JANUARI 2023
Van Gilse & Schuberts 
‘Onvoltooide’
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | James 
Gaffigan | Benjamin Goodson | 
Elena Tsallagova | Benjamin 
Bruns | Mozart | Schubert | Van 
Gilse 

VRIJDAG 27 JANUARI 2023
Jong Talent
Yang Yang Cai | Joost Willemze | 
Jelmer de Moed | Rik Kuppen | 
Falla | Debussy | Albéniz’

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023
Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Marcus 
Creed | Rowan Pierce | Guy 
Cutting | Raoul Steffani | 
Bruckner | Martin | Vaughan 
Williams | Händel

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
Ella van Poucke & friends
Stephen Waarts | Mairead 
Hickey | Daniel Palmizio | Gary 
Hoffman | Ella van Poucke | 
Bach | Reger | Schubert

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
Mahler 6 met 
Karina Canellakis 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis | Mahler

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 
Liza Ferschtman  
speelt Pijper
Radio Filharmonisch Orkest | 
Stanislav Kochanovsky | Liza 
Ferschtman | Ravel | Pijper | 
Vaughan Williams | Elgar

VRIJDAG 3 MAART 2023
Ella van Poucke & Co
Ella van Poucke | Niek Baar | 
Caspar Vos | Shalygin (WP) | 
Ravel | Rachmaninov

VRIJDAG 10 MAART 2023
Rachmaninov en Mosolov
Noord Nederlands Orkest | 
Kerem Hasan | Albrecht Mayer | 
Vaughan Williams | Mosolov | 
Berio | Rachmaninov 

VRIJDAG 17 MAART 2023
Ella van Poucke  
speelt Dvořák
Radio Filharmonisch Orkest | 
Bas Wiegers dirigent | Ella van 
Poucke cello | Torvund (NP) | 
Dvořák | Rachmaninov

VRIJDAG 24 MAART 2023
Via Scandinavië  
naar China
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward | Valentine 
Michaud | Stenhammar | 
Hillborg | Sibelius

VRIJDAG 7 APRIL (GOEDE 
VRIJDAG)
Wagner, Bruckner & Pärt
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Vasily 
Petrenko | Gijs Leenaars | 
Izabela Matula | Fleur Barron | 
Bekzhod Davronov | Adam 
Kutny | Wagner | Bruckner | Pärt

VRIJDAG 14 APRIL 2023
Bach, Keuris & Mahler 
LUDWIG | Esther Kuiper | 
Vincent van Amsterdam | Bach | 
Keuris | Mahler | 

VRIJDAG 21 APRIL 2023
Eine Alpensinfonie  
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest | 
Edo de Waart | Rafael Fingerlos | 
Pijper | Schubert/Reger | 
Strauss

ZATERDAG 22 APRIL 2023
The Living Room 
Groot Omroepkoor | Benjamin 
Goodson | O’Regan (EP)

VRIJDAG 12 MEI 2023
Moederdagconcert
LUDWIG | Nationale Koren | 
muziek van Bach tot Berio

VRIJDAG 19 MEI 2023
Première van 
Goebaidoelina
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk | Baiba 
Skride | Wagner | Goebaidoelina 
(NP) | Rachmaninov

VRIJDAG 9 JUNI 2023
Das Paradies und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Karina 
Canellakis | Siobhan Stagg | 
Lauren Urquhart | Sophie 
Rennert | Sebastian Kohlhepp | 
Kieran Carrel | Schumann

NP - Nederlandse première
EP - Europese première
WP - Wereldpremière

Vincent van AmsterdamVasily Petrenko



www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Dé klassieke start
van je weekend!

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl

