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“In de stilte na Eric Whitacres Sleep, 
loepzuiver gezongen, lijken de zangers 
te zeggen: kijk nou, zo stil klonk de 
koorzang de afgelopen zes maanden in 
de Nederlandse concertzalen. En alleen 
al omdat wij deze stilte weer mogen 
vullen, is het feest.” 
★★★★★ de Volkskrant, 14 september 
2020; AVROTROS Vrijdagconcert

“This was a programme and 
performance that struck just 
the right note as a message 
of hope and renewal” 
★★★★ Bachtrack, 23 juni 
2020; eerste concert na 
de lockdown zomer 2020; 
AVROTROS Vrijdagconcert

“Thuis, doorgestraald via de 
microfoons van NPO Radio 
4, troffen de onheilspellend 
gonzende akkoorden door 
de blazers van het Radio 
Filharmonisch Orkest […] 
meteen doel.” 
Guido van Oorschot, de 
Volkskrant, 14 februari 
2021, Martin In terra pax; 
AVROTROS Vrijdagconcert
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In deze brochure vindt u alle concerten van seizoen 2021-
2022, achtergrondartikelen en bestelinformatie. Ook later 
dit seizoen kunt u nog kaarten bestellen. Bewaar daarom 
dit magazine, of geef het door!

SERIES, EEN PASSE-PARTOUT OF LOSSE CONCERTEN
Kies een van de 3 series, een voordelig passe-partout voor alle 
30 concerten of selecteer uw eigen concert(en):

 SERIES series met een eigen karakter en sfeer 
AVROTROS Klassiek 1 (p. 32) 
Muzikale Meesterwerken (p. 34) 
AVROTROS Klassiek 2 (p. 36)

 PASSE-PARTOUT voor wie niets wil missen
Gemak dient de mens. En waarom zou u kiezen als u ook naar 
alle concerten kunt gaan? Met het voordelige passe-partout  
begint u ieder weekend met een inspirerend concert. Kunt u 
een keer niet? Leen dan uw passe-partout uit aan andere lief-
hebbers van klassieke muziek. 

 LOSSE KAARTEN kies zelf uw pareltjes
Wilt u flexibel zijn? Bekijk dan het concertoverzicht (p. 8 t/m 31) en 
selecteer de concerten met uw favoriete werken of uitvoerenden.
U kunt uw keuzeabonnement of losse kaarten online bestellen. 
Bij bestelling van vier of meer concerten krijgt u 15% korting op 
de totaalprijs. 

AVROTROS VRIJDAGCONCERT
Aanvang concert: 20.15 uur 
Inleiding: 19.30 uur 
Grote Zaal, TivoliVredenburg 

CONCERTLOCATIE 
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht 
(op loopafstand van NS station Utrecht CS) 

INBEGREPEN
Inleiding, programmaboekje, pauzedrankje, garderobe  
en gezellige nazit met dirigenten, solisten en musici. 

CONCERTOVERZICHT
Alle informatie over werken, ensembles en solisten staat  
in het concertoverzicht (p. 8 t/m 31). 

AVROTROS
Vrijdagconcert

dé klassieke start van je weekend!

BESTELINFORMATIE 
Series en passe-partouts koopt u  
online via tivolivredenburg.nl/klassiek,  
door middel van het bestelformulier  
achterin deze brochure of bij de kassa van 
TivoliVredenburg Utrecht: 030 232 45 44

c o l o f o n
tekst Clemens Romijn
tekstbijdragen Ingeborg Kanij, Philip Leussink
redactie Marco van Es, Ingeborg Kanij
eindredactie Philip Leussink
fotografie omslag Simon van Boxtel
fotografie Astrid Ackermann, Dario Acosta, Esther de Bruijn, Anne 
Claire de Breij, Marco van Borggreve, Simon van Boxtel, Victoria 
Cadish, Sim Canetty Clarke, Tatjana Dachsel, Festival de Saint Denis, 
Benjamin Ealovega, Vern Evans, Paolo Ferla, Maarten Fleskens, 
Simon Fowler, Van Gilst Photography, Stephany Girard, Jelmer de 
Haas, Brendon Heinst, Matthias Heyde, Peter van der Heyden, Juri 
Hiensch, Jan Hordijk, Veikko Kahkonen, Kaupo+Kikkas, Anna van 
Kooij, Eduardus Lee, Minok Lee, Jostijn Ligtvoet Fotografie, Nic 
Limper, Baptiste Millot, Paul Mark Mitchel, Robert van der Molen, 
Ivar Pel, Pierre Petit, Tom ten Seldam, Svetlana Tarlova, Annelies  
van der Vegt, Carlos Juan Villaroel, Jesse Willems, Hans van der 
Woerd, Ewa Zukowsak
vormgeving Norbert Croonenberg 
druk Ten Herkel B.V., Loosdrecht
Fotografen en andere rechthebbenden die menen rechten te kunnen 
ontlenen aan deze uitgave, wordt verzocht contact op te nemen met 
de uitgeefster.

© 2021 AVROTROS Vrijdagconcert, Hilversum

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder 
voorafgaande toestemming van de uitgeefster.

AVROTROS Vrijdagconcert is 
een productie van AVROTROS in 
samenwerking met NPO Radio 
4, Stichting Omroep Muziek en 
TivoliVredenburg. 

AVROTROS Vrijdagconcert  
wordt elke vrijdag vanaf  20.00 
uur rechtstreeks vanuit Tivoli-
Vredenburg uitgezonden op  
NPO Radio 4. 
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Een prachtige
opmaat voor uw weekend

Het AVROTROS Vrijdagconcert brengt wekelijks de mooiste muziek tot 
leven. Met onze huisensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor, en vele gastensembles presenteren we elk jaar opnieuw een rijk 
concertseizoen. In seizoen 2021-2022 worden de concerten in drie prachtige 
series gepresenteerd. In elke serie komt het thema ‘De vier elementen’ aan 
bod. We besteden speciale aandacht aan de muziek van Skrjabin, Franck en 
Sibelius, verwelkomen een nieuwe artist in residence en geven ruimte aan 
jong talent.

‘Komend concert
seizoen wordt 
een feest voor uw 
oren!’ Zo opende 
het voorwoord 
in de brochure 
van seizoen 2020
2021. Het liep 
allemaal anders. 
Gelukkig zijn de 
meeste concerten 
doorgegaan, maar 
veelal zonder 
publiek in de zaal. 
Dankzij de live 

uitzendingen op NPO Radio 4 en de webcasts hebben veel luis
teraars kunnen genieten van geluid én beeld. Maar wij allemaal, 
musici op het podium en medewerkers achter de schermen,  
hebben u, ons publiek in de zaal, zo gemist. In het vertrouwen 
dat de zalen weer open gaan, kijken we enorm uit naar het  
nieuwe seizoen!

De vier elementen
‘De vier elementen’ is het thema dat als een rode draad door dit 
seizoen is geweven. Aarde, water, vuur en lucht, deze oerbestand 
delen van het leven hebben componisten al eeuwenlang 
geïnspireerd. Meteen bij het openingsconcert op 17 september 
komt dit thema aan bod. Centraal staat Event-Horizon van de 
jonge componist JanPeter de Graaff. Oorspronkelijk gepland 
voor het jubileumconcert van het Radio Filharmonisch Orkest 
en het Groot Omroepkoor een jaar geleden, beleeft het nu zijn 
uitgestelde wereldpremière. Ook op dit programma De Oceaniden 

van Jean Sibelius en Rédemption van César Franck, waarmee  
dit concert meteen de schijnwerpers richt op twee van de drie 
componisten die we dit seizoen herdenken. Binnen het thema 
‘de vier elementen’ passen ook werken als de Pastorale van 
Beethoven, Eine Alpensinfonie van Strauss – lievelingswerk van 
Edo de Waart – , La mer van Debussy, Le poème du feu van 
Skrjabin, Sun-Dogs van MacMillan en natuurlijk Les quatre 
Éléments van Frank Martin. Zie pagina 39 voor een volledig 
‘elementair overzicht’. 

Maria Milstein - artist in residence
Als artist in residence verwelkomen we dit seizoen de Russisch 
Nederlandse violiste Maria Milstein, in 2018 winnares van de  
Nederlandse Muziekprijs, in ons land de hoogste onder scheiding 
voor een jonge musicus. Maria is te horen in vier concert
programma’s. Kamermuziek speelt ze met haar zus Nathalia 
Milstein en met het Van Baerle Trio. Met het Radio Filharmo
nisch Orkest vertolkt ze het geliefde Eerste vioolconcert van Max 
Bruch, gedirigeerd door Edo de Waart. Ook verzorgt Maria de 
wereldpremière van een voor haar geschreven vioolconcert van 
de Nederlandse componist Max Knigge, een opdrachtwerk van  
het AVROTROS Vrijdagconcert (zie pagina 43).

Fonkelnieuw
Elk seizoen geeft het AVROTROS Vrijdagconcert ruim baan aan 
muziek van Nederlandse componisten. Daarbij komt bestaand re
pertoire aan bod, dit keer van onder anderen Alphons Diepenbrock, 
Tristan Keuris, Joey Roukens en Theo Verbey, maar ook fonkel
nieuwe muziek die dankzij een opdracht van het AVROTROS 
Vrijdagconcert het licht ziet. Naast de genoemde werken van 
JanPeter de Graaff en Max Knigge zal een nieuwe compositie van 
Mathilde Wantenaar worden uitgevoerd. De OekraïensNeder

landse componist Maxim Shalygin schrijft een nieuw werk voor 
het Groot Omroepkoor. Daarnaast zijn er nog premières van 
werken van de Russische componiste Sofia Goebaidoelina en de 
CanadeesFinse componist Matthew Wittall.  
De nieuwe formule Living Room wordt door het Groot Omroep
koor verder vormgegeven, daarnaast wordt de succesvolle reeks 
Pieces of Tomorrow voortgezet (zie pagina 44).

Componisten herdacht
Speciale aandacht besteedt het AVROTROS Vrijdagconcert aan 
de componisten César Franck (18221890), Alexander Skrjabin 
(18721915) en Jean Sibelius (18651957). Met enkele Finse 
solisten zal James Gaffigan, vaste gastdirigent van het Radio 
Filharmonisch Orkest, kleur geven aan het dramatische verhaal 
van Kullervo, een rijke oersymfonie van Sibelius. Van Skrjabin 
worden naast zijn Pianoconcert de drie grote symfonische ‘poèmes’ 
uitgevoerd. In zijn Poème du feu maakt hij gebruik van een 
lichtorgel, dat met moderne technieken zal herleven. Diezelfde 
avond wordt dit werk herhaald in het festival ‘Le Guess Who?’. 
Daarnaast herdenkt het Residentie Orkest het honderdste  
geboortejaar van tangomeester Astor Piazzolla (19211992).

Gastensembles
We verwelkomen vele gastensembles en solisten uit binnen en 
buitenland, zoals het Concertgebouw Kamerorkest met Ronald 
Brautigam, het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat John 
Adams speelt onder leiding van de componist zelf, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest met hun jonge, nieuwe chefdirigent 
Lorenzo Viotti, het Orkest van de Achttiende Eeuw en Cappella 
Amsterdam met Bachs Hohe Messe en uit Berlijn de Akademie  
für alte Musik en het RIAS Kammerchor met Bachs Weihnachts-
oratorium. Het Winnipeg Choir & Symphony Orchestra komen 

over uit Canada voor een bijzonder bevrijdingsconcert (bij de 
viering van 75 jaar bevrijding in 2020 moest dit concert vanwege 
corona worden geannuleerd). De Nederlandse Bachvereniging 
brengt ter gelegenheid van hun honderdjarig jubileum een pro
gramma met geënsceneerde ‘minioperaatjes’ van Bach.

De nieuwe generatie
AVROTROS wil een nieuwe generatie musici een podium bieden 
en  ondersteunt jonge musici met het talenttraject ‘AVROTROS 
Klassiek presenteert!’ Tot de deelnemers behoren cellist Anton 
Spronk (1994), pianist Nikola Meeuwsen (2002) en het Animato 
Kwartet (sinds 2013). Beluister deze aanstormende, jonge  
musici, begeleid door ensemble LUDWIG. Op kerstavond  
verleent het voortreffelijke Nationaal Jeugdkoor medewerking 
aan de uitvoering van Une Cantate de Noël van Honegger. En 
ook de componisten JanPeter de Graaff en Mathilde Wantenaar, 
beide twintigers, en Leonard Evers, radio presentator sinds 2021, 
behoren tot de nieuwe generatie die we graag een plaats bieden 
in het AVROTROS Vrijdagconcert.

Dit is slechts een greep uit een rijk gevuld seizoen. Bladerend 
door deze brochure zult u zien dat het AVROTROS Vrijdag
concert wekelijks een prachtige opmaat vormt voor uw weekend. 
Maak op uw gemak een keuze uit dit aanbod. Samen met u 
kijken wij reikhalzend uit naar het komende concertseizoen,  
we verheugen ons op uw komst!

Namens het team van het AVROTROS Vrijdagconcert,
Astrid in ’t Veld, programmeur

“In het vertrouwen dat  
de zalen weer open gaan,  
kijken we enorm uit naar  
het nieuwe seizoen!”

V Voorwoord
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Nederlandse muziek

DIEPENBROCK  
Ouverture ‘De Vogels’
VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

DE GRAAFF Event-Horizon 
(wereldpremière, opdrachtwerk

AVROTROS Vrijdagconcert)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

KEURIS Arcade (opgedragen 

aan Radio Filharmonisch Orkest)

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

KNIGGE Nieuw vioolconcert 
(wereldpremière, opdrachtwerk

AVROTROS Vrijdagconcert)

VRIJDAG 1 APRIL 2022

MARTIN Les quatre Éléments
VRIJDAG 11 MAART 2022

ORTHEL Tre movimenti ostinati
VRIJDAG 18 MAART 2022 

SHALYGIN Nieuw werk
(wereldpremière, opdrachtwerk

AVROTROS Vrijdagconcert)

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 

JACOBIKERK

ROUKENS In Unison (concert 
voor 2 piano’s en orkest)
VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

VERBEY Pavane oubliée  
voor harp en strijkers 
VRIJDAG 4 MAART 2022

VERBEY Trio voor viool, cello 
en piano
VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

WANTENAAR Nieuw werk 
(wereldpremière, opdrachtwerk

AVROTROS Vrijdagconcert)

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

De meest 
klassieke omroep

Klassiek bij AVROTROS Premières en
Nederlandse muziek 

Met acht programma’s op NPO Radio 4, goed bezochte 
concertseries op vrijdagavond en zondagochtend, tv-
programma’s als Maestro en het Prinsengrachtconcert 
en boeiende podcasts, is AVROTROS de meest klassieke 
omroep van Nederland.

Radio
Geen dag zonder AVROTROS op NPO Radio 4. Dagelijks  
kunt u luisteren naar De Muziekfabriek en elke werkdag 
naar De Klassieken en het kunst- en cultuurprogramma 

Opium. De klassieke start van uw weekend 
is het AVROTROS Vrijdagconcert, elke 

vrijdagavond rechtstreeks vanuit 
TivoliVredenburg in Utrecht. 

Iedere zaterdag om 10.00 uur 
hoort u een muzikaal portret  
van een Bekende Nederlander  
in Een goedemorgen met… 
De hele zondag is het  

genieten met Spiegelzaal,  
Het Zondagochtend Concert en 

Het Zondagmiddagconcert vanuit 
Het Concertgebouw in Amsterdam.

Televisie
AVROTROS is bekend van tv-series als Maestro en 
programma’s met André Rieu en Tijl Beckand. Ieder jaar 
opnieuw genieten vele kijkers van de tv-uitzending van 
het Prinsengrachtconcert. Bijzondere en vernieuwende 
AVROTROS Vrijdagconcerten worden niet alleen gestreamd, 
maar ook op televisie uitgezonden. 

Online 
Webcast en streams
Veel uitvoeringen in het AVROTROS Vrijdagconcert en Het 
Zondagochtend Concert zijn ook te volgen via webcast 
en via streams op Facebook. Bij vocale werken worden de 
concerten bovendien vaak ondertiteld. 
Voor Facebook-streams houdt u de Facebookpagina’s  
van het AVROTROS Vrijdagconcert en AVROTROS Klassiek  
in de gaten. 
Voor de webcast gaat u naar nporadio4.nl/live. 

YouTube
Wilt u een bijzonder concert op een later moment bekijken 
of zoekt u een mooie uitvoering van een bepaald werk? Dan 
biedt het YouTube kanaal van AVROTROS Klassiek een schat 
aan registraties. youtube.com/avrotrosklassiek 

Podcasts
De collectie klassieke podcasts is rijk en gevarieerd. Een 
podcast beluisteren kan altijd en overal. U heeft alleen een 
telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon.
En wat is nou fijner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek?

Bijvoorbeeld naar ‘Gustav Mahler… Aangenaam!’ waarin 
AVROTROS presentator Hans van den Boom vertelt over 
zijn liefde voor het werk van Mahler en de bijzondere band 
tussen Mahler en Amsterdam. 
Of naar de Oude Muziek Podcast waarin u met Ab 
Nieuwdorp een tijdreis kunt maken van de Barok, terug in 
de tijd naar de Renaissance en de Middeleeuwen. Hij gaat 
in gesprek met specialisten in de oude muziek, onder wie 
Bach-expert Ton Koopman, barok-expert Jos van Veldhoven 
en blokfluitiste Lucie Horsch.
En vergeet ook niet te luisteren naar Klassieke Mysteries, 
waarin Rebecca van der Weijde en Ab Nieuwdorp op zoek 
gaan naar de intrigerende en spannende verhalen rondom 
het leven en vooral de dood van klassieke componisten.

De uitzendingen van het AVROTROS Vrijdagconcert en 
Het Zondagochtend Concert worden ook als podcasts 

aangeboden. Deze en alle andere klassieke 
podcasts van AVROTROS zijn te 

beluisteren via NPO Radio 4,  
Apple Podcast, Spotify of de  
RSS-feed.
nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie  
over uitzendingen, 

concerten en 
ledenaanbiedingen? 
avrotros.nl/klassiek

Premières

ADAMS Naive and Sentimental 
Music (Nederlandse première van 
nieuwe versie) 
ZATERDAG 16 OKTOBER 2021

DE GRAAFF Event-Horizon 
(wereldpremière, opdrachtwerk
AVROTROS Vrijdagconcert)
VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

GOEBAIDOELINA  
Der Zorn Gottes 
(Nederlandse première)
VRIJDAG 13 MEI 2022

KNIGGE Nieuw vioolconcert 
(wereldpremière, opdrachtwerk
AVROTROS Vrijdagconcert)
VRIJDAG 1 APRIL 2022

SHALYGIN Nieuw werk
(wereldpremière, opdrachtwerk
AVROTROS Vrijdagconcert)
VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 

WANTENAAR Nieuw werk 
(wereldpremière, opdrachtwerk
AVROTROS Vrijdagconcert)
VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

WHITTALL These Things 
Remain (Nederlandse première)
VRIJDAG 6 MEI 2022

Een van de speerpunten van de Nederlandse Publieke 

Omroep is de aandacht voor Nederlandse componisten 

en vernieuwing. Dat behoorde tot de idealen van de 

omroep toen die kort na de Tweede Wereldoorlog werd 

opgericht. Nog steeds is het ten gehore brengen van 

Nederlands en nieuw repertoire een van de rode draden 

in de programmering, ook in die van het AVROTROS 

Vrijdagconcert van dit seizoen. 

Zo klinkt er maar liefst elf keer muziek van Nederlandse 

bodem. Vier Nederlandse componisten horen een 

compositie in première gaan: Jan-Peter de Graaff, 

Max Knigge, Maxim Shalygin en Mathilde Wantenaar. 

Daarnaast zijn er premières te genieten van drie 

buitenlandse componisten, namelijk van John Adams, 

Sofia Goebaidoelina en Matthew Whittall.

Jan-Peter de Graaff

Max Knigge

Joey Roukens

Mathilde Wantenaar
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Bruch
Op 3 december speelt Maria Milstein het  
Eerste vioolconcert van Bruch, een van de 
bekendste en meest geliefde romantische 
soloconcerten. De laatste keer dat ze dit 
werk uitvoerde, was in 2018 toen ze de 
Nederlandse Muziekprijs ontving, de 
hoogste Nederlandse staats onderscheiding 
voor een jonge musicus. ‘Het concert van 
Bruch wordt mijn eerste samenwerking 
met Edo de Waart en ik vind het een eer 
om met hem te mogen werken.  
Soloconcerten worden vaak omschreven als een strijdtoneel 
tussen solist en orkest, alsof het rivalen zijn. Het is zeker een 
virtuoos concert, maar de lyrische vioolstem is vaak zo nauw met 
de orkestpartij verweven dat je als solist alleen door een intense 
samenwerking met orkest en dirigent tot bloei kan komen.  
Vanuit dit perspectief zijn er veel overeenkomsten met het  
spelen van kamermuziek.’

Duo Milstein
Een week eerder is Maria te gast met haar zus, de pianiste Nathalia 
Milstein. Maria wijst op mooie verbindingen in dit programma: 
‘We openen met de Eerste vioolsonate van Grieg, een weinig 
gespeelde, maar prachtige compositie. Edvard Grieg, slechts 22 
jaar, roept met deze sonate typische Noorse sferen op, muziek 
die doet denken aan oude mythes en sagen. De Mythes van de 
Poolse componist Szymanowski sluiten daar mooi bij aan. Hij 
gebruikt alle klankmogelijkheden van beide instrumenten en 
creëert zo impressionistische sferen die doen denken aan de  
muziek van Debussy. Twee jaar later schreef Debussy zijn  
Vioolsonate, het werd het laatste werk dat hij voltooide.’ 
Duo Milstein sluit dit programma af met de grootse Vioolsonate  
van César Franck, aan wie het AVROTROS Vrijdagconcert dit 
seizoen extra aandacht besteedt. ‘Deze vierdelige sonate ervaar  
ik als één adem, maar tegelijk als een heel leven met alle stadia 
van emoties die daarbij horen’, aldus Maria.

Moskou - Lyon - Amsterdam
Maria Milstein stamt uit een muzikale Russische familie. Na het 
uiteenvallen van de SovjetUnie, ze is dan vijf jaar, verhuist het  
gezin naar Lyon. Ze spreekt dus niet alleen vloeiend Russisch en 
Nederlands, maar ook Frans. De Franse muziek, en met name 
die van Ravel, ligt haar na aan het hart. Na een vioolstudie bij 
Pavel Vernikov in het Italiaanse Fiesole vervolgt ze haar opleiding 
aan het Conservatorium van Amsterdam 
bij Ilya Grubert. Ook studeert ze in 
Engeland bij David Takeno en in België 
bij Augustin Dumay. Evenals Ilya Grubert 
is ze geworteld in de rijke Russische viool
traditie. Sinds 2014 is zij als viooldocent 
verbonden aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Het lesgeven verrijkt haar: 
‘Lesgeven is een geweldige spiegel, een 

uitgelezen manier om naar de uitdagin
gen te kijken en samen oplossingen te 
zoeken. Daarbij probeer ik een student 
zoveel mogelijk een heel eigen inter
pretatie te laten vinden.’

Van Baerle Trio
Met pianist Hannes Minnaar en cellist 
Gideon den Herder vormt Maria 
Milstein sinds 2004 het Van Baerle 
Trio, dat op 11 februari zal optreden. 
Dit trio heeft internationaal naam 

gemaakt. In aanloop naar het Beethovenjaar 2020 voltooide het 
Van Baerle Trio een vijfdelige cdreeks met al zijn pianotrio’s. 
‘Het was een geweldige reis’, aldus Maria, ‘maar fijn om nu weer 
ruimte te maken voor ander repertoire. We spelen ook graag 
nieuwe muziek. Jaren geleden al hebben we bij Donemus het 
Pianotrio van Theo Verbey bestudeerd. We zijn heel blij dat we 
die compositie nu kunnen uitvoeren. Verbey omlijsten we met 
Haydn en Schubert. Schuberts Tweede piano trio vind ik een van 
de allermooiste kamermuziekwerken!’

Wereldpremière
Tijdens haar vierde en laatste concert in deze serie is Maria Milstein 
solist in twee werken met het Radio Filharmonisch Orkest en 
de Russische dirigent Stanislav Kochanovsky. Met haar vioolspel 
in gedachten schrijft de Nederlandse componist Max Knigge 
in opdracht van het AVROTROS Vrijdagconcert een nieuw 
vioolconcert. ‘Max en ik kennen elkaar al vanaf onze studie aan 
het conservatorium. We zullen elkaar de komende tijd weer 
ontmoeten nu hij dit vioolconcert gaat schrijven. Ik heb (een jaar 
voor de première, red.) nog geen idee wat het wordt, maar heb er 
alle vertrouwen in. Als strijker kent Max de mogelijkheden van de 
viool van binnenuit en met zijn muziek creëert hij een aangename, 
eigen klankwereld. Als opening van dit concert mag ik Ravels 
Tzigane spelen, een van mijn lievelingsstukken. Ik heb het veel 
uitgevoerd met mijn zus Nathalia, maar ik vind de fraaie orkest
versie ervan minstens zo geweldig. Veel violisten zien de Tzigane 
als een compositie waarin je alle vrijheid kan nemen en helemaal 
los kan gaan. Maar Ravel noteert heel precies wat hij wil. Als je je 
daaraan houdt, wint het stuk juist aan zeggingskracht en ervaar je 
hoe doordacht Ravel het heeft opgezet.’

‘Deze vier concerten vormen een goede afspiegeling van hoe 
ik mijn leven als musicus graag vorm geef. Soloconcerten en 

kamermuziek inspireren mij en die 
ervaringen neem ik mee als ik mijn 
aandacht verleg. Ik verheug mij er 
enorm op om als artist in residence te 
gast te zijn in deze concertserie!’

Op pagina 43 vindt u een overzicht  
van de vier concerten rondom deze  
artist-in-residence

             Violiste

Maria  
Milstein

De Russisch-Nederlandse violiste Maria Milstein (Moskou, 1985) is dit 
seizoen artist in residence in de serie AVROTROS Vrijdagconcert. De 
vier concerten die zij mede heeft geprogrammeerd geven een goed 
beeld van haar veelzijdige repertoire.  Van verfijnde kamermuziek tot 
heroïsch soloconcert, van klassiek pianotrio tot wereldpremière. 

Van verfijnde kamermuziek 
tot heroïsch soloconcert

 ARTIST 

IN
RESIDENCE

 

 

Sounds of War, het debuut-
album van Maria Milstein, 

werd onderscheiden met de 
Edison Klassiek 2015. Twee 
jaar eerder kreeg zij met het 

Van Baerle Trio een Edison en 
in 2019 werd de Ravel-cd van 

Duo Milstein bekroond met 
een Diapason d’Or.

‘Elke compositie vertelt  
door haar spel een eigen en 

specifiek verhaal.’ 
(juryrapport Nederlandse  

Muziekprijs 2018)
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VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Openingsconcert 
Sibelius, De Graaff en Franck
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
James Wood koordirigent
Julie Boulianne sopraan
Sébastian Dutrieux verteller

SIBELIUS De Oceaniden
DE GRAAFF Event-Horizon  
(wereldpremière, opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)

Franck Rédemption

H et zal je maar gebeuren als jonge componist. Heb je een 
eervolle opdracht om het jubileumseizoen van het Radio 

Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in te luiden 
met een groots bezet orkestwerk van zo’n twintig minuten, komt 
er opeens een virus langs. Het overkwam JanPeter de Graaff. 
Volgens de strenge coronaregels kon zijn Event-Horizon niet 
uitgevoerd worden tijdens het openingsconcert vorig seizoen. 
Daarom bij de start van dit seizoen een herkansing voor de wereld
première. Maar eerst schildert Jean Sibelius de zeenimfen uit de 
Griekse mythologie. En César Franck staat in zijn Rédemption stil 
bij de menselijke misère, zondigheid en dwaling, maar laat ook 
horen hoe het weer goed komt door hemels ingrijpen 

V oor dit concert komen het Concertgebouw Kamer
orkest en de vertrouwde pianist Ronald Brautigam 

uit de hoofdstad naar Utrecht. In hun koffer een heerlijk 
klassiekromantisch programma. Eerst een spectaculaire en 
theatrale symfonie van Haydn met de bijnaam ‘Feuer’. Was  
de aanleiding de brand die in 1768 zijn huis in Eisenstadt in 
de as legde? Dan het bevallige, lyrische maar ook virtuoze 
Pianoconcert in Es KV 449 dat Mozart schreef voor zijn 
begaafde leerlinge Barbara Ployer. Ten slotte het prachtige 
Strijksextet opus 18 van Johannes Brahms. Het ademt een 
sfeer van nostalgie en landelijkheid en herinnert aan de 
serenades en nocturnes zoals die in Haydns en Mozarts tijd 
’s avonds in de openlucht werden uitgevoerd 

D it concert opent met muziek van een van de meest voor
aanstaande componisten van Nederland, Tristan Keuris, 

geboren in Amersfoort in 1946 en overleden in 1996, slechts 
vijftig jaar oud. Dat zijn respect voor het traditionele, eerlijke  
vakmanschap grote kunst kan opleveren, is hoorbaar in Arcade, 
opgedragen aan het RFO en het laatste stuk dat hij voltooide. 
Het bestaat uit zes preludes die samen een soort zuilengalerij met 
bogen vormen. Dan muziek van de Europese zwerver en kameleon, 
de Pool Karol Szymanowski. In zijn Tweede vioolconcert klinken 
echo’s van de volksmuziek van de Tatrabewoners: melodieus,  
magisch maar ook rauw, primitief en aards. Het concert sluit af 
met Robert Schumanns bruisende en landelijke ode aan de Rijn 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021

Concertgebouw Kamerorkest 
met Ronald Brautigam
Concertgebouw Kamerorkest
Ronald Brautigam piano

HAYDN Symfonie nr. 59 ‘Feuersinfonie’
MOZART Pianoconcert nr. 14 in Es KV 449
BRAHMS Eerste strijksextet (arr. Michael Waterman)

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

Canellakis & Benedetti 
spelen Szymanowski
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Nicola Benedetti viool

KEURIS Arcade
SZYMANOWSKI Tweede vioolconcert
SCHUMANN Derde symfonie ‘Rheinische’

Concertgebouw Kamerorkest

‘Brahms’ Eerste strijksextet klonk in alle opzichten werkelijk 
betoverend’, zo schreef de pers over een eerdere uitvoering 
van dit werk door het Concertgebouw Kamerorkest. 
Internationaal opereert het ensemble onder de naam 
Concertgebouw Chamber Orchestra (CCO) en het speelt in 
verschillende formaties: CCO Classic, CCO Chamber Music, 
CCO & Friends en CCO Bach. Het is opgericht in 1987 en 
bestaat uit leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. In 
het AVROTROS Vrijdagconcert is het orkest een graag geziene 
gast. Het Concertgebouw Kamerorkest heeft opgetreden 
met internationale solisten als Maria João Pires, Janine Jansen, 
Liza Ferschtman, Vesko Eschkenazy, Noa Wildschut en Ronald 
Brautigam. Tournees voerden het ensemble naar vele Europese 
landen en naar Japan. | concertgebouwchamberorchestra.com

James Gaffigan

Ronald Brautigam

Nicola Benedetti

C Concertoverzicht
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VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 JACOBIKERK

Groot Omroepkoor
in de Jacobikerk
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Leo van Doeselaar orgel

LISZT Die Seligpreisungen (uit Christus)
SHALYGIN Nieuw werk  

(wereldpremière, opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)

BUCHENBERG uit Vier Geistliche Gesänge: Du 
bist der Herr, unser Gott; Ich bin das Brot des 
Lebens
BRUCKNER Os justi, Ave Maria, Locus iste 
DVOŘÁK Mis in D

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021

Reich, Glass & Adams
Rotterdams Philharmonisch Orkest
John Adams dirigent
Katia & Marielle Labèque piano

REICH Three Movements
GLASS Double Piano Concerto
ADAMS Naive and Sentimental Music  
(Nederlandse première van nieuwe versie)

 

H et jaarlijkse sfeervolle a cappella optreden van het Groot 
Omroepkoor in de Utrechtse Jacobikerk is opnieuw een 

gebeurtenis om naar uit te kijken. Onder leiding van de eerste 
gastdirigent Peter Dijkstra brengt het koor samen met organist 
Leo van Doeselaar religieuze muziek uit de Romantiek en de 
21ste eeuw. Zo is er een deel te horen uit het zelden uitgevoerde 
oratorium Christus van Franz Liszt. Aansluitend klinkt de wereld
première van een nieuw werk voor het Groot Omroepkoor, 
geschreven door de OekraïensNederlandse componist Maxim 
Shalygin (1985), die in Den Haag studeerde bij Cornelis de 
Bondt en Diderik Wagenaar en in Nederland bleef. De drie 

ontroerende motetten van Anton Bruckner vormen een 
goede combinatie met twee geestelijke gezangen van 

Wolfram Buchenberg, een hedendaagse compo
nist van koor muziek uit München. Antonín 
Dvořáks Mis in D sluit het programma af 

H et Rotterdams Philharmonisch Orkest komt met een 
geheel Amerikaans programma naar de Domstad. En 

dat met een van de bekendste hedendaagse Amerikaanse com
ponisten op de bok: John Adams. Hij dirigeert bovendien zijn 
compositie Naive and Sentimental Music. Langzame akkoorden 
uit Bruckners Vierde symfonie en de sfeer aan de Californische 
kust inspireerden Adams. Ook van de partij zijn de vermaarde 
pianozussen Labèque die het Concert voor twee piano’s van Philip 
Glass ten beste komen geven, waarvan ze in 2015 de première 
speelden in Los Angeles. Het concert opent met muziek van  
Steve Reich, een van de grootste inspiratiebronnen voor John 
Adams en een van de grondleggers van de minimal music 

Rotterdams Philharmonisch Orkest

In de jaren zeventig werd het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest wel aangeduid als ‘het meest Amerikaanse orkest 
van Nederland’. Er is sindsdien veel tijd verstreken en het 
orkest is menig chef-dirigent verder, maar nog altijd heeft 
het een warme band met Amerikaanse muziek. Met de 
benoeming van Valery Gergiev als chef brak in 1995  
een nieuwe bloeiperiode aan, in 2008 voortgezet met 
Yannick Nézet-Séguin, die sinds 2018 eredirigent is. De 
huidige chef is de jonge Israëliër Lahav Shani (1989). 
Behalve in thuisbasis de Doelen, speelt het orkest geregeld 
op andere locaties in binnen- en buitenland. Zo heeft het 
een residentie in het Parijse Théâtre des Champs-Élysées 
en in het Konzerthaus in Dortmund.  
| rotterdamsphilharmonisch.nl

John Adams

Peter Dijkstra

Katia & Marielle Labèque

Groot Omroepkoor in de Jacobikerk

C Concertoverzicht
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VRIJDAG 22 OKTOBER 2021

Schumann en Mendelssohn
Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti dirigent
Gautier Capuçon cello

SCHUMANN Celloconcert 
MENDELSSOHN Vierde symfonie ‘Italiaanse’ 

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

Licht op Skrjabin 
Radio Fiharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Hannu Lintu dirigent
Benjamin Goodson koordirigent 
Marina Prudenskaya mezzosopraan
Alexander Toradze piano

SIBELIUS Nachtelijke rit en zonsopgang
PROKOFJEV Alexander Nevski
SKRJABIN Prométhée, le poème du feu (clavier à lumières)

VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 

Carel Kraayenhof
viert Astor Piazzolla
Residentie Orkest
Vincent de Kort dirigent
Carel Kraayenhof bandoneon

PIAZZOLLA Aconcagua (Concierto para bandoneón)
SKALKOTTAS 5 Griekse dansen
MAHLER Adagietto uit Vijfde symfonie
PIAZZOLLA Milonga del Ángel (arr. Bob Zimmerman)
BACALOV Il Postino
GERSHWIN Lullaby
BARTÓK Roemeense volksdansen
PIAZZOLLA Libertango (arr. Carel Kraayenhof);  
Otoño porteño; Oblivion (arr. Bob Zimmerman)

H et Residentie Orkest komt met bandoneonist Carel 
Kraayenhof een eerbetoon brengen aan de Argentijnse 

magiër van de moderne tango, Astor Piazzolla, die in 1921 
geboren werd. Piazzolla bracht met de tango een van de popu
lairste dansen van het westelijk halfrond tot grote bloei. Daarbij 
overschreed hij steeds weer de grens tussen populaire en klassieke 
muziek. Hij was de meester van de tango, niet voor kroegen en 
cafés, maar voor de concertzaal. Hij bracht de klassieke Argentijn
se tango samen met de klankwerelden van Debussy en Ravel en 
maakte van de tango kunst met een grote K 

I n dit concert staan twee memorabele Russische meesterwerken 
centraal. De cantate Alexander Nevski van Prokofjev is gebaseerd 

op filmmuziek die hij oorspronkelijk schreef bij het gelijknamige 
meesterwerk van Sergej Eisenstein. Aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog behandelde Prokofjev een historisch  
beladen onderwerp: hoe de Russische held Alexander Nevski 
in 1242 de invallers van de Duitse Orde verjoeg. ‘Sta op, vrij en 
dapper volk, verdedig je mooie geboorteland.’ Een hoogtepunt  
in het oeuvre van Alexander Skrjabin is zijn groots symfonisch 
werk, getiteld ‘Prometheus [of ] het Vuurgedicht’. Daarin wilde 
hij alle kunsten bijeenbrengen. Ook had hij een lichtorgel in 
gedachten, dat akkoorden vertaalt in kleuren. En dat bijzondere 
visuele element wordt tijdens dit concert toegevoegd! 

Het werk van Skrjabin wordt later die avond nogmaals  
uitgevoerd tijdens het festival ‘Le Guess Who?’.

Residentie Orkest

Amare, het nieuwe culturele knooppunt van Den Haag, is vanaf  
zomer 2021 de inspirerende thuisbasis van het Residentie 
Orkest. Na zes jaar verblijf in het tijdelijke Zuiderstrandtheater 
in Scheveningen, verhuist het orkest terug naar het Spuiplein, 
met als ‘huisgenoten’ het Zuiderstrandtheater, het Nederlands 
Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. Buiten 
Den Haag is het orkest geregeld te horen in het Koninklijk 
Concertgebouw, de Doelen en TivoliVredenburg. Tournees 
brachten het orkest naar New York, Boston, Chicago, Londen 
en Wenen, en naar landen als Japan, China, Duitsland, Frankrijk 
en Zuid-Amerika. Sinds seizoen 2018-2019 is Nicholas Collon 
chef-dirigent en artistiek adviseur van het Residentie Orkest.  
| residentieorkest.nl

Nederlands Philharmonisch Orkest

‘Het Nederlands Philharmonisch Orkest geeft me een 
genereuze klank. We zien er enorm naar uit om samen te 
werken’, aldus de jonge Zwitsers-Franse dirigent Lorenzo 
Viotti (1990), chef-dirigent met ingang van seizoen 
2021-2022. Het veelzijdige Nederlands Philharmonisch 
Orkest treedt veel op in het Koninklijk Concertgebouw 
en in andere concertzalen. Daarnaast vervult het een 
belangrijke taak als orkest van De Nationale Opera. Met het 
Nederlands Kamerorkest vormt het één organisatie en beide 
gezelschappen worden gerekend tot de beste operaorkesten. 
Het Nederlands Philharmonisch Orkest ontstond in 1985 uit 
een fusie van het Utrechts Symfonie Orkest, het Nederlands 
Kamerorkest en het Amsterdams Philharmonisch Orkest, 
vorige chef-dirigenten waren Hartmuth Haenchen, Yakov 
Kreizberg en Marc Albrecht. | orkest.nl

H et Nederlands Philharmonisch Orkest en de nieuwe chef 
Lorenzo Viotti brengen indringende en ook zonnige 

bladzijden Duitse Romantiek naar Utrecht. Het Celloconcert van 
Schumann is doortrokken van koortsachtige onrust en donkere 
voorgevoelens, vol uitbarstingen van energie en virtuositeit. Een 
kolfje naar de hand van de Franse cellist Gautier Capuçon, die een 
passie koestert voor de muziek van Schumann. Het vormt een 
mooie opmaat voor de zomerse ‘Italiaanse’ symfonie van Men
delssohn. Op zijn rondreis vond hij inspiratie bij de zuidelijke 
zon, de natuur, het opgewekte landvolk en in de wondermooie 
steden Milaan, Venetië en Rome 

Hannu Lintu

Marina Prudenskaya

Carel Kraayenhof

C Concertoverzicht
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E en echt decembergeschenk, dat het Radio Filharmonisch 
Orkest hier weer verenigd is met zijn eredirigent Edo de 

Waart. En dan mag ook nog artist in residence Maria Milstein 
schitteren als solist. Het concert opent met muziek van de 
belangrijkste Nederlandse componist van rond 1900, Alphons 
Diepenbrock. Daarna volgt Max Bruch. Zijn beste en bekendste 
vioolconcert begint als een Vorspiel van een romantische opera. 
Wat volgt is ernstig, meeslepend en verstild. Eine Alpensinfonie 
beschrijft een bergbeklimming van elf uur, van zonsopgang tot 
zonsondergang, inclusief dwaalwegen, de euforie van het bereiken 
van de top, het magnifieke uitzicht en de onvermijdelijke storm 
bij de afdaling. Watervallen, gletsjers, zingende bossen, Richard 
Strauss wist alle elementen in noten te vangen  

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021

Kamermuziek door 
Duo Milstein
Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano

GRIEG Eerste vioolsonate
SZYMANOWSKI Mythes
DEBUSSY Vioolsonate
FRANCK Vioolsonate

‘W ie haar cd beluistert, begrijpt onmiddellijk waarom 
de jury juist op deze violist haar oog heeft laten 

vallen. Het resultaat van Maria & Nathalia Milstein is adem
benemend.’  Zo schreef de pers toen Maria Milstein (toen 32) de 
prestigieuze Nederlandse Muziekprijs had ontvangen. ‘Milstein  
is een grote persoonlijkheid, met een toon die klinkt naar wee
moed, naar diepzinnigheid, naar iets kwetsbaars wat doet denken 
aan de jonge Yehudi Menuhin.’ Dit belooft een concert te worden 
om de oren te spitsen, als de zussen Milstein zich ontfermen 
over het Noorse, Poolse en Franse goud van Edvard Grieg, Karol 
Szymanowski, Claude Debussy en César Franck 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

Bachs Hohe Messe
Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Julia Doyle sopraan
Margot Oitzinger alt
Guy Cutting tenor
Nicholas Mogg bas

BACH Hohe Messe

D e alom bejubelde Mis in b (Hohe Messe) van Johann 
Sebastian Bach is nog steeds omgeven door raadsels. Bach 

zelf heeft het werk in zijn geheel waarschijnlijk nooit gehoord. 
Het Kyrie en Gloria stuurde hij met een verzoekschrift aan de 
Saksische keurvorst in Dresden. Het leverde hem de titel op van 
‘koninklijk Saksisch en Pools hofcomponist’. Waarom hij aan het 
eind van zijn leven die twee delen uitbreidde tot een complete 
mis, is nog altijd niet opgehelderd. Voor een katholieke eredienst 
is ze eenvoudig te lang. Misschien dat delen tot klinken kwamen 
tijdens plechtige feestdagen in Leipzig? Dacht Bach aan een 
uitvoering in de nieuwe katholieke hofkerk in Dresden? Of, zoals 
recentelijk werd geopperd, een uitvoering tijdens het Caeciliafeest 
in 1750 in Wenen? 

Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam

‘…loepzuiver en in perfecte balans met het orkest…’, 
zegt Trouw in 2019 over de cd met Brahms’ Deutsches 
Requiem door deze beide ensembles, die eerder al drie 
Bach-cd’s hebben opgenomen.
Het Orkest van de Achttiende Eeuw, in 1981 opgericht 
door Frans Brüggen (1934-2014), bestaat uit ongeveer 55 
musici uit de hele wereld, allen specialisten op het gebied 
van de 18de- en vroeg-19de-eeuwse muziek. Vijf keer per 
jaar komt het orkest bij elkaar voor internationale tournees, 
met muziek van Bach en Rameau tot Brahms en Chopin. 
Cappella Amsterdam, opgericht in 1970 door Jan Boeke, 
staat sinds 1990 onder leiding van Daniel Reuss. Dit 
veelzijdige kamerkoor heeft internationale faam verwor-
ven met uitvoeringen van de oudste tot de nieuwste muziek.
| orchestra18c.com  | cappellaamsterdam.nl

VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

Maria Milstein 
speelt Bruch
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Maria Milstein viool

DIEPENBROCK Ouverture ‘De Vogels’
BRUCH Eerste vioolconcert
STRAUSS Eine Alpensinfonie

Op vrijdagavond 
glijdt de werkweek 
van mij af bij het 
horen van die 
prachtige muziek.
Citaat bezoeker

Maria en Nathalia Milstein

Edo de Waart

C Concertoverzicht
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VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

Lucas & Arthur Jussen
spelen Roukens
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Lucas & Arthur Jussen piano

JANÁČEK Žárlivost (Jaloezie)
DVOŘÁK De middagheks
ROUKENS In Unison (concert voor 2 piano’s en orkest)
JANÁČEK Sinfonietta

VRIJDAG 17 DECEMBER 2021

Bachs Weihnachtsoratorium
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik Berlin
Justin Doyle  dirigent

BACH Weihnachtsoratorium
(cantates nr. 1, 2, 3 & 6)

VRIJDAG 24 DECEMBER 2021

Cantate de Noël
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Nationaal Kinderkoor
Markus Stenz dirigent
Daniel Reuss koordirigent
Wilma ten Wolde dirigent Nationaal Kinderkoor 
Sumi Hwang sopraan
Esther Kuipers mezzosopraan
Linard Vrielink tenor
Thomas Oliemans bariton

HAYDN Schöpfungsmesse
HONEGGER Une Cantate de Noël

‘ I k hak nog liever je hoofd af dan dat een ander van je houdt 
als ik er niet meer ben’. Zo klinkt een regel uit het Moravische 

roverslied dat Leoš Janáček gebruikte voor de hier gespeelde 
Ouverture ‘Jaloezie’ en zijn meesterlijke opera Jenůfa. Een vergelijk 
bare dreiging gaat uit van het symfonisch gedicht De middagheks 
van Antonín Dvořák naar een oud Tsjechisch volksverhaal. Het 
centrale werk is In Unison van Joey Roukens, in het AVROTROS 
Vrijdagconcert inmiddels een vertrouwde componist. Het is een 
concert voor twee piano’s geschreven voor de gebroeders Jussen, 
die hier optreden ‘als één superpianist op één superpiano’, aldus 
Roukens. Als afsluiting de stralende Sinfonietta, misschien wel het 
mooiste en levendigste orkestwerk van Janáček 

H et belooft een warm weerzien te worden op Kerstavond. 
Want dan keert de vroegere chef van het Radio Filhar

monisch Orkest, Markus Stenz, weer even terug bij zijn orkest. 
Sterker nog: hij leidt ook het Groot Omroepkoor, het vermaarde 
Nationaal Kinderkoor van Wilma ten Wolde en vier solisten in 
een sfeervol, gewijd programma. Eerst is er de magistrale voorlaatste 
mis die Joseph Haydn in 1801 op papier zette, en die vanwege een 
citaat uit het oratorium Die Schöpfung in het Agnus Dei de bij
naam Schöpfungsmesse kreeg. Ten slotte de prachtige kerstcantate 
die Arthur Honegger aan het eind van zijn leven schreef. Een  
muzikale reis van de duisternis naar het licht, met engelenstemmen 
en klanken van Duitse, Engelse en Franse kerstliederen 

O p eerste kerstdag van het jaar 1734 zit een grote menigte 
kerkgangers samengepakt in de Thomaskirche in Leipzig. 

Er staat iets bijzonders op het programma. Cantor Bach heeft een 
grootschalig werk ingestudeerd met meerdere afleveringen: het 
Weihnachtsoratorium. Indrukwekkende paukenslagen galmen door 
de ruimte. Fluiten en hobo’s vallen in, gevolgd door schetterende 
trompetten en wervelende strijkers. Onder leiding van Justin 
Doyle brengen het RIAS Kammerchor en de Akademie für Alte 
Musik deze jubelstemming over de geboorte van Jezus naar de 
luisteraars van het AVROTROS Vrijdagconcert 

Akademie für Alte Musik

Jonge leden van verschillende Berlijnse orkesten 
begonnen in 1982 de Akademie für Alte Musik Berlin. Het 
ensemble bespeelt historische instrumenten en heeft 
internationaal een uitstekende reputatie. Het orkest werkte 
met onder anderen René Jacobs, Philippe Herreweghe, 
Ton Koopman, Reinhard Goebel en Adreas Staier. 
Het RIAS Kammerchor werd in 1948 opgericht als koor van 
de Radio-omroep in de Amerikaanse sector (RIAS Berlin). 
Sinds 1994 maakt het koor deel uit van de Rundfunk-
Orchester und -Chöre GmbH Berlin. Het koor zingt muziek 
uit de 20ste en 21ste eeuw en werkt voor oude muziek 
geregeld samen met ensembles als de Akademie für  
Alte Musik Berlin, het Freiburger Barockorchester en 
Concerto Köln. | akamus.de | rias-kammerchor.de

Joey Roukens

Markus Stenz

Lucas & Arthur Jussen

Sumi Hwang

Thomas Oliemans

C Concertoverzicht

17Seizoen 2021-202216 AVROTROS Vrijdagconcert

https://akamus.de/de
https://www.rias-kammerchor.de/


VRIJDAG 14 JANUARI 2022

Beethoven 6
Radio Filharmonisch Orkest
Sir Mark Elder dirigent
Arjan Woudenberg klarinet

DELIUS On Hearing the First Cuckoo in Spring
DEBUSSY Première Rhapsodie voor klarinet en orkest
TIPPETT Ritual Dances uit ‘The Midsummer Marriage’
BEETHOVEN Zesde symfonie ‘Pastorale’

VRIJDAG 28 JANUARI 2022

NJO speelt Rachmaninov
Nationaal Jeugdorkest
John Wilson dirigent
Storioni Trio

Wouter Vossen viool
Marc Vossen cello
Bart van de Roer piano

MOÓR Tripelconcert
RACHMANINOV Tweede symfonie

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 

Händel oordeelt over Salomon
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Maarten Engeltjes countertenor (Solomon) 
Sophie Bevan sopraan (Solomon’s Queen, Second harlot)
Karina Gauvin sopraan (Queen of Sheba, First harlot)
Fabio Trümpy tenor (Zadok, Attendant)
Ashly Riches bas (A Levite)

HÄNDEL Solomon

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

Jong Talent Festival  
AVROTROS Klassiek
LUDWIG
Anton Spronk cello
Nikola Meeuwsen piano
Animato Kwartet

o.a. 
MOZART Rondo voor piano en orkest in D KV 382 
HAYDN Tweede celloconcert (deel 2 en 3)
BEETHOVEN Adagio affettuoso ed appassionata 
uit Eerste strijkkwartet in F op.18/1 

Het talenttraject ‘AVROTROS Klassiek presenteert!’ onder
steunt jonge klassieke muziektalenten bij de start van hun 

carrière. Gedurende een paar maanden doen ze mediaervaring op 
in de AVROTROSprogramma’s op NPO Radio 4, bouwen ze aan 
hun portfolio met de opname en uitgave van een cd en staan ze in 
de studio voor een fotoshoot. Jaarlijks doen er drie jonge musici of 
ensembles mee aan dit talentprogramma (zie ook p. 46) 

V oor dit concert is de bekende Engelse dirigent Sir Mark 
Elder opnieuw te gast bij het Radio Filharmonisch Orkest. 

De maestro heeft speciaal voor die gelegenheid een portie Britse 
schoonheid in petto. Zoals het populairste stuk van de subtiele 
poëet Frederick Delius, On Hearing the First Cuckoo in Spring, 
een kleurrijke meditatie over een Noors volkslied van zijn goede 
vriend Edvard Grieg. Maar ook Ritual Dances uit de opera The 
Midsummer Marriage van Michael Tippett. Daarnaast muziek 
van Claude Debussy. Zijn Rhapsodie is geen virtuoos concertstuk. 
De solist is meer een verlengstuk van het orkest, waarbij de 
klarinet (in Debussy’s woorden) ‘melancholieke frasen mompelt’. 
Als afsluiting Beethovens aanschouwelijke ‘Pastorale’ symfonie, 
geïnspireerd door bossen en bergen 

V oor een heel bijzonder programma slaat het Nationaal 
Jeugdorkest in dit concert de handen ineen met het Storioni 

Trio. Dit trio soleert in het Tripelconcert van de HongaarsBritse 
componist Emánuel Moór (18631931), oorspronkelijk  
geschreven voor het legendarische trio CortotThibaudCasals. 
Moór studeerde bij onder anderen Anton Bruckner in Wenen. 
Aansluitend gaat een werk dat is overladen met superlatieven, de 
Tweede symfonie van Sergej Rachmaninov. Ze geldt als een van 
zijn beste werken en is een prachtig voorbeeld van Rachmaninovs 
laatromantiek, nog geschreven in Rusland in 1908, in de voet
sporen van Tsjaikovski 

I n dit concert zet het AVROTROS Vrijdagconcert de jaren
lange traditie voort van uitvoeringen van oratoria van Georg 

Friedrich Händel. Nu met het befaamde en kleurrijke Solomon. 
Daarin zette Händel een deel van het leven van de Bijbelse koning 
Salomo op muziek. Salomo is de zoon van koning David en 
bouwer van de eerste joodse tempel in Jeruzalem. Maar vooral 
was hij de wijze koning, bekend van zijn Salomonsoordeel. Een 
van de hoofdrolspeelsters is de koningin van Sheba, een zuidelijk 
Arabisch vorstendom. Het heerlijkste moment is de ‘Aankomst 
van de koningin van Sheba’, met muziek zo verrukkelijk dat je zou 
willen dat Händel haar laatste meters eeuwig laat duren 

Nationaal Jeugdorkest

Het Nationaal Jeugdorkest (NJO) biedt al sinds 1957 een 
podium aan jong toptalent tussen de 18 en 26 jaar. Het is 
een springplank voor conservatoriumstudenten naar een 
professionele carrière. Het hele jaar door is het NJO actief, 
met als hoogtepunten de NJO Muziekzomer Gelderland 
en de NJO Wintertournee, waarbij het voltallige 
symfonieorkest van het NJO in januari vele concertzalen in 
Nederland aandoet. NJO-orkesten en -ensembles werden 
in de afgelopen jaren geleid door dirigenten als Mark 
Wigglesworth, Jaap van Zweden, Iván Fischer, Reinbert 
de Leeuw, Jos Van Immerseel, Philippe Herreweghe, 
Thierry Fischer, John Adams, Yannick Nézet-Séguin, Oliver 
Knussen en Paul Goodwin. | njo.nl

LUDWIG

In 2012 vormden enkele Nederlandse musici een nieuw 
muzikaal collectief dat zich qua programmering en 
flexibiliteit onderscheidt. Ze noemden het LUDWIG, naar de 
eerste culturele ondernemer in klassieke muziek, Beethoven. 
De groep varieert in grootte en treedt op als solist, ensemble, 
kamerorkest en groot symfonisch orkest. LUDWIG werkt 
nauw samen met sopraan en dirigent Barbara Hannigan. Hun 
eerste cd, Crazy Girl Crazy, werd in 2018 onderscheiden met 
een Grammy. | ludwig-orchestra.com

Sir Mark Elder

Animato Kwartet

Peter Dijkstra

Maarten Engeltjes Sophie Bevan
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VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

Kamermuziek door 
Van Baerle Trio
Van Baerle Trio
Hannes Minnaar piano
Maria Milstein viool
Gideon den Herder cello

HAYDN Pianotrio nr. 42 in Es
VERBEY Trio voor viool, cello en piano 
SCHUBERT Tweede pianotrio in Es D929

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

Van trieste nachten en extase
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Sasha Cooke mezzosopraan

BOULANGER D’un soir triste
BERLIOZ Les nuits d’été
WANTENAAR Nieuw werk  
(wereldpremière, opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)

SKRJABIN Le poème de l’extase

V oor dit concert heeft artist in resi
dence, de violiste Maria Milstein, 

haar kameraden van het Van Baerle Trio 
uitgenodigd: pianist Hannes Minnaar en 
cellist Gideon den Herder. Hier brengt het 
trio een ‘in memoriam’ voor de Nederlandse 
componist Theo Verbey, van wie in het 
Vrijdagconcert geregeld muziek werd uit
gevoerd. Theo Verbey overleed in oktober 
2019. Als opening klinkt het laatste Piano-
trio van Joseph Haydn, vol levendigheid,  
lyriek en esprit. En als laatste werk het Tweede  
pianotrio  van Franz Schubert, geschreven 
voor zijn oudste vriend en vroegere school
kameraad, de jurist Joseph von Spaun. Toen Von Spaun zich 
verloofde, kwam Schubert met dit werk voor de dag en liet  
het uitvoeren bij diens verlovingsfeest in januari 1828  

C hefdirigent Karina Canellakis dirigeert een programma 
met muziek van twee vrouwelijke componisten. Het 

eerste werk, D’un soir triste (Van een droevige avond) werd  
geschreven door Lili Boulanger in 1918, kort voor haar dood  
op 24jarige leeftijd. Haar zus, de beroemde compositie lerares 
Nadia Boulanger, stopte het werk weg tot kort voor haar dood 
in 1979, omdat het moeilijk te ontcijferen was. De Nederlandse 
componiste Mathilde Wantenaar is van de partij met een nieuw 
opdrachtwerk. Verder de betoverende liedcyclus over de liefde 
van Hector Berlioz en de klinkende extase van de Russische  
dromer Alexander Skrjabin 

Van Baerle Trio

Het Van Baerle Trio bestaat sinds 
2004. De naam is ontleend aan de 
straat waar de musici elkaar hebben 
ontmoet: de Van Baerlestraat in 
Amsterdam. Daar studeerden 
zij aan het conservatorium, op 
een steenworp afstand van Het 
Concertgebouw, dat het trio als 
zijn muzikale thuis beschouwt. 
Het Van Baerle Trio wint in 2011 
het Vriendenkrans Concours van 
Het Concertgebouw en wordt 
genomineerd voor de ECHO Rising 
Stars 2013/14. Deze tournee voert 
hen naar belangrijke Europese 
concertzalen. De debuut-cd van het 
Van Baerle Trio werd bekroond met 
een Edison Klassiek 2013. In 2020 
voltooide het trio de vijfdelige cd-
reeks met alle werken voor pianotrio 
van Beethoven. | vanbaerletrio.com

Van Baerle Trio

Karina Canellakis

Sasha Cooke
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VRIJDAG 4 MAART 2022

Papa Haydn’s Parrot 
Amsterdam Sinfonietta
o.l.v. Candida Thompson viool
Victor Julien-Laferrière cello

HAYDN Recitativo uit Symfonie nr. 7 ‘Le midi’ 
SOLLIMA Moghul voor viool, harp en strijkers
WINKELMANN Delen uit Papa Haydn’s Parrot V
VERBEY Pavane oubliée voor harp en strijkers 
HAYDN Allegro di molto uit Symfonie nr. 49 ‘La Passione’ 
HAYDN Adagio cantabile uit Symfonie nr. 13 
SHAW Entr’acte voor strijkorkest 
DUTILLEUX Un poco indeciso uit ‘Trois strophes 
sur le nom de Sacher’
HAYDN Finale uit Symfonie nr. 80
SAINT-SAËNS La muse et le poète voor viool, cello en strijkers

V ioliste Candida Thompson en haar Amsterdam Sinfonietta 
hebben opnieuw een verrassend en met sfeer omgeven 

avondalbum samengesteld. En ze nemen een prominente gast 
mee: de Franse cellist Victor JulienLaferrière (1990), winnaar 
van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello in 2017. Op het 
programma geen lange soloconcerten en strijkersstukken, maar 
kleine juweeltjes, die allemaal een eigen verhaal hebben en toch 
samen een geheel vormen. Haydn vormt de rode draad en inspi
ratiebron voor het programma. Prachtige delen uit zijn talrijke 
symfonieën worden afgewisseld met stukken die op hun beurt op 
een kleurrijke manier verwijzen naar de grote minzame meester 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022

Ode aan de zon
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Daniel Rowland viool

R. PANUFNIK Songs of Love and Friendship voor  
dubbelkoor en viool solo (opdrachtwerk AVROTROS 

Vrijdagconcert)

WHITACRE I thank You God for most this amazing day 
BOULANGER Soir sur la plaine; Psalm 24 ‘La terre  
appartient à l’Eternel’; Hymn au soleil 
HOWELLS Take Him, Earth, for Cherishing 
SANDSTRÖM Solsonerna  
MACMILLAN Sun-Dogs

H et Groot Omroepkoor en chefdirigent Benjamin 
Goodson zorgen in dit bijzondere concert voor veel avon

tuur en afwisseling. Ze brengen een grote ‘lofzang aan de zon’ en 
dat terwijl het buiten nog wintert. De afwisseling komt van zes 
componisten uit maar liefst vijf landen. Zo laten Eric Whitacre 
en de dichter Edward Cummings de zon geboren worden en 
de ikpersoon herboren. De Franse componiste Lili Boulanger 
schildert in dromerige muziek een kleurrijke zonsondergang op 
het platteland, én in haar Hymne au soleil. Ook de Zweed Jan 
Sandström heet de zon welkom met de klank van buisklokken. 
De Schot MacMillan laat het koor stralen, fluisteren en fluiten in 
een poëtisch werk waarin mythische zonnehonden een centrale 
rol spelen 

Amsterdam Sinfonietta

De strijkers van Amsterdam Sinfonietta spelen zonder 
dirigent, aangevoerd door violiste en artistiek leider Candida 
Thompson. Het ensemble speelt op de grote podia van 
Nederland en in gerenommeerde concertzalen als Barbican 
Hall in Londen, National Centre of Performing Arts in Beijing 
en Konzerthaus Wien. Het repertoire omvat uiteenlopende 
stijlen, waarbij bekende en onbekende werken en nieuw

repertoire aan bod komen. Ook werkt het gezelschap samen 
met disciplines als videokunst, dans en theater. Het deelde het 
podium met musici als Thomas Hampson, Barbara Hannigan, 
Janine Jansen, Patricia Kopatchinskaja, Alexander Melnikov, Sol 
Gabetta, en ook Gijs Scholten van Aschat, Typhoon en Wende. 
Met het educatieve KleuterSinfonietta bereikt Amsterdam 
Sinfonietta jaarlijks duizenden kinderen. | sinfonietta.nl

Roxanna Panufnik

Groot Omroepkoor
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Noord Nederlands Orkest

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) ontstond in 1989 
uit een fusie van het Noordelijk Filharmonisch Orkest 
(NFO) in Groningen en het Frysk Orkest in Leeuwarden. 
Maar de geschiedenis van het orkest gaat meer dan 150 
jaar terug. Het NNO brengt symfonische muziek naar de 
drie noordelijke provincies. Het geeft zo’n 120 concerten 
per seizoen, in concertzalen, in de openlucht, tijdens 
festivals en voor scholen. Sinds seizoen 2015/16 is Antony 
Hermus vaste gastdirigent. Stefan Asbury is honorair 
dirigent en Michel Tabachnik is emeritus dirigent. Het 
orkest besteedt geregeld aandacht aan hedendaagse 
componisten. Zo kwamen Terry Riley, Arvo Pärt, Philip 
Glass, Laurie Anderson en Steve Vai naar Groningen voor 
de uitvoering van hun muziek. | nno.nu

VRIJDAG 1 APRIL 2022

Milstein solist
in Ravel en Knigge
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Maria Milstein viool

RAVEL Tzigane
KNIGGE Nieuw Vioolconcert
(wereldpremière, opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)

SKRJABIN Derde symfonie ‘Le divin poème’

V ioliste Maria Milstein, dit seizoen artist in residence, 
opent de avond met de verleidelijke en temperamentvolle 

Tzigane, een van de bekendere werken van Maurice Ravel. Het 
stuk lijkt een knipoog van de geboren Bask aan buurland Spanje 
en is een jaar jonger dan de hypnotiserende Boléro. Daarna houdt 
Maria Milstein een nieuw Vioolconcert van Max Knigge ten doop, 
gecomponeerd in opdracht van het AVROTROS Vrijdagconcert. 
De avond klinkt uit met de Derde symfonie van Alexander Skrjabin, 
bijgenaamd ‘het goddelijk gedicht’. Dit is opnieuw een werk vol 
hoge idealen. De componist geloofde dat de wereld opnieuw 
geboren zou kunnen worden na een grote ramp, en dat daarna alle 
kunsten en zintuigen verenigd zouden zijn 

VRIJDAG 18 MAART 2022

NNO speelt Skrjabin en Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas piano

ORTHEL Tre movimenti ostinati 
SKRJABIN Pianoconcert
FRANCK Symfonie

VRIJDAG 11 MAART 2022

Petrenko dirigeert de Sacre
Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Alban Gerhardt cello

MARTIN Les quatre Éléments
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties 
STRAVINSKY Le sacre du printemps

D it concert opent met muziek van de uiterst boeiende 
ZwitsersNederlandse componist Frank Martin (1890

1974). In Les quatre Éléments (De vier elementen) schildert hij 
niet zozeer de elementen zelf, als wel de manier waarop de mens 
de wereld waarneemt. ‘Weet je dat wanneer ik Mozart speel, ik 
me opgewekter en jonger voel?’, schreef Tsjaikovski. Daarom 
bracht hij een verre groet aan Mozart met zijn Variaties op een  
rococo-thema, een kloek werk voor cello en orkest, elegant, gracieus 
en dansant. Franz Liszt was bij de première en vond: ‘Dit is nou 
echt muziek!’ Daarna wordt de zaal gevuld met de rauwe klanken 
van het Lenteoffer van de Rus Igor Stravinsky 

H et Noord Nederlands Orkest opent met muziek van Léon 
Orthel (19051985), opgedragen aan dirigent Willem 

van Otterloo, en vervolgt met het veel te weinig uitgevoerde 
Pianoconcert van de Rus Alexander Skrjabin. Het was een van de 
favorieten van Sergej Rachmaninov, die een uitvoering dirigeerde 
met Skrjabin zelf aan de vleugel. Het concert kwam op papier in 
1896 toen Skrjabin terug keerde van een concertreis naar onder 
meer Amsterdam, Den Haag en Rome. Het werk is vol nostal
gische terugblikken op de klankwereld van Chopin. Aansluitend 
klinkt de ‘orgelende’ Symfonie in slechts drie delen van de Belgisch 
Franse componist César Franck, een boeiend meesterwerk uit 
zijn verbluffend productieve laatste jaren en opgezet als een grote, 
samenhangende cyclus 

Maurice Ravel

Vasily Petrenko

Stanislav Kochanovsky
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O p Goede Vrijdag leidt chefdirigent Karina Canellakis 
vier solisten en beide omroepensembles in een bijzonder 

fraai programma. Om te beginnen een zelden uitgevoerd werk 
van Igor Stravinsky, bestemd voor de begrafenis (1908) van zijn 
eminente, vroegere leraar Nikolaj RimskiKorsakov, volgens de 
componist zelf het beste werk van vóór De vuurvogel. Eveneens 
zelden uitgevoerd is de Cantata profana van Béla Bartók, een 
koorwerk gebaseerd op een Roemeense volksballade. Ten slotte 
een onderbelichte kant van Ludwig van Beethoven, namelijk een 
van zijn weinige religieuze werken, de Mis in C, altijd overscha
duwd door de imposante Missa solemnis. Maar is dat wel terecht? 

VRIJDAG 29 APRIL 2022

Sibelius’ Kullervo
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepmannenkoor
James Gaffigan dirigent
Klaas-Jan de Groot koordirigent
Johanna Rusanen-Kartano sopraan
Arttu Kataja bas

BEETHOVEN Ouverture Coriolan
SIBELIUS Kullervo

D it concert opent met de dramatische ouverture 
waarin Beethoven muzikaal uitdrukking geeft aan de 

tweestrijd van de Romeinse leider Coriolanus. Daarna kunt u 
luisteren naar muziek die van de componist tijdens zijn leven 
niet gepubliceerd mocht worden: Kullervo van Jean Sibelius. 
Sibelius kreeg de vonk voor dit bijzondere opus door een 
runenzangeres uit Karelië, die hij in 1891 mondeling bewaard 
gebleven volksmuziek hoorde zingen. Het werk begon als een 
ouverture gebaseerd op het Finse volksepos Kalevala, maar 
groeide uit tot een compositie in vijf delen van zo’n tachtig mi
nuten, met een bezetting van sopraan, bariton, mannenkoor 
en orkest. Is Kullervo een symfonie, een symfonisch gedicht, 
een cantate? Eerder een gelukkige mengeling van alle drie. 
Vanavond hoort u het werk compleet! 

VRIJDAG 15 APRIL 2022 (GOEDE VRIJDAG)

Beethovens Mis in C
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Paul Krämer koordirigent
Iwona Sobotka sopraan
Virginie Verrez alt
Benjamin Bruns tenor
Jan Martiník bas

STRAVINSKY Chant funèbre
BARTÓK Cantata profana 
BEETHOVEN Mis in C

DONDERDAG 28 APRIL 2022

Living Room 
Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent

N ieuwe en oude muziek komen samen in een programma 
dat de luisteraar koormuziek op een andere manier laat 

ervaren. Voel je omringd door de klanken en ervaar de kracht van 
de menselijke stem in combinatie met een verrassende scenische 
aanpak. Een concert als ervaring. Welkom in onze huiskamer! 

Bekijk de eerste editie van Living Room, februari 2021,  
met als thema ‘Rhythm & Rituals, rond Stravinsky’.
(zie bit.ly/livingroom01)

James Gaffigan

Groot Omroepkoor

Virginie Verrez

Iwona Sobotka
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VRIJDAG 13 MEI 2022

Kuusisto speelt Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Nicholas Collon dirigent
Pekka Kuusisto viool

DEBUSSY Feux d’artifice; Feuilles mortes; Ce qu’a vu  
le vent d’ouest (uit Préludes, arr. Colin Matthews)
TSJAIKOVSKI Vioolconcert
GOEBAIDOELINA Der Zorn Gottes (Nederlandse première)

DEBUSSY La mer

N a de georkestreerde versie van enkele pianopreludes van 
Claude Debussy door Colin Matthews, vertolkt het eigen

zinnige, Finse vioolfenomeen Pekka Kuusisto het Vioolconcert  
van Tsjaikovski. In dit werk werd de viool volgens een criticus 
‘gegeseld, gesloopt en bont en blauw geslagen’. Tsjaikovski kon de 
rest van zijn leven de hele recensie uit zijn hoofd citeren. Daarna 
komt een langverwachte Nederlandse première tot klinken, 
namelijk Der Zorn Gottes van de Russische componiste Sofia 
Goebaidoelina (1931), die vooral in het Westen gelauwerd is. 
Het is een turbulent instrumentaal werk, oorspronkelijk bedoeld 
als finale van haar oratorium Über Liebe und Hass uit 2016. Het 
jaar 2020 gaf haar de tijd om het als zelfstandige compositie uit te 
werken. Tot slot klinkt La mer van Debussy, een indrukwekkend 
‘portret’ van het water en zijn verschijningen. Rustig en kabbe
lend, maar ook woest en kolkend. Bewonderaars noemden het 
ooit ‘de beste Franse symfonie ooit gecomponeerd’ 

VRIJDAG 6 MEI 2022

Herdenken met Berlioz
Winnipeg Choir & Symphony Orchestra
Toonkunstkoor Amsterdam
Daniel Raiskin dirigent
Renate Arends sopraan
Andrew Naji tenor 
Henk Neven bariton

WHITTALL These Things Remain (Nederlandse première)
SCHUBERT Achtste symfonie ‘Unvollendete’ 
BERLIOZ Messe solennelle

I n het kader van de Nationale Herdenking, twee dagen eerder, 
opent dit concert met de wereldpremière van These Things 

Remain voor orkest, koor en bariton van de Canadese componist 
Matthew Whittall, gebaseerd op gedichten die Canadese soldaten 
schreven in de oorlog in Europa. Dan volgt de meest gespeelde 
en bekendste symfonie van Franz Schubert, ‘de Onvoltooide’ 
uit 1822 met maar twee delen. Vond Schubert het werk zelf zo 
compleet? Het lijkt erop. Als laatste werk een ‘plechtige mis’ die 
Hector Berlioz op zijn twintigste schreef, maar naderhand groten
deels verscheurde. Totdat een Belgische onderwijzer in 1991 op 
een orgelgalerij in Antwerpen een kopie van het complete werk 
terugvond!  

Winnipeg Symphony Orchestra

In de Canadese provincie Manitoba huist het   
Winnipeg Symphony Orchestra (WSO), verscholen 
in het geografische centrum van Noord-Amerika. 
Muziekcriticus Norman Lebrecht beschrijft het als 
‘een orkest met een geheel eigen geluid’. Jaarlijks 
organiseert het WSO het veelgeprezen Winnipeg New 
Music Festival met naast symfonische programma’s tal 
van extra concerten. Tot de componisten die het orkest 
daar presenteerde, behoren Philip Glass, Meredith 
Monk, David Lang, R. Murray Schafer, Arvo Pärt, Samy 
Moussa en Caroline Shaw. Het WSO heeft als thuisbasis 
de Centennial Concert Hall in Winnipeg en treedt ook 
op in andere Canadese steden en in Carnegie Hall. 
Naar Venezolaans voorbeeld heeft het orkest Sistema 
Winnipeg opgericht, een model voor muziekonderwijs. 
Chef-dirigent sinds 2018 is Daniel Raiskin. | wso.ca

Claude Debussy

Daniel Raiskin

Winnipeg Choir

Pekka Kuusisto
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VRIJDAG 17 JUNI 2022

Slotconcert: Verdi’s Requiem 
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Sonja Šarić sopraan
Karen Cargill mezzosopraan
Seungju Mario Bahg  tenor
Riccardo Fassi bas

VERDI Requiem

I n het slotconcert van dit seizoen 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 top
stukken, naast Bachs Hohe Messe, Mozarts Requiem en de Missa 
solemnis van Beethoven 

E en sfeervol concert met muziek uit 
het MiddenOosten. Solist is de 

udvirtuoos Haytham Safia. Hij neemt 
zijn eigen trio mee, dat klanken van het 
Arabisch schiereiland vermengt met mu
ziek uit Afrika, met jazz, Balkanmuziek 
en blues 

VRIJDAG 20 MEI 2022 

100 jaar
Nederlandse Bachvereniging
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Lucía Caihuela sopraan
Valer Sabadus alt
Benedikt Kristjánsson tenor
Dietrich Henschel bas
Adrian Schvarzstein regie

BACH Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft oder  
Der zufriedengestellte Aeolus, BWV 205
BACH Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde,  
BWV 201

J ohann Sebastian Bach wordt vanwege de meer dan twee
honderd bewaarde kerkelijke cantates weleens ‘de vijfde  

evangelist’ genoemd. Maar Bach schreef ook een aantal wereld
lijke 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 Bach
vereniging brengt hier twee van zulke aanschouwelijke werken, 
gebaseerd op voorbeelden uit de Griekse mythologie en destijds 
dramma per musica genoemd (een soort minioperaatjes). Ze 
worden hier verrassend levendig in scène gezet. Zo wordt de 
wereldberoemde lutherse cantor postuum alsnog een begenadigd 
operacomponist 

Nederlandse Bachvereniging

‘We ontdekken telkens opnieuw diepe lagen en 
verrassende schakeringen in Bachs fantastische 
muziek, terwijl we oog houden voor de omgeving en 
omstandigheden waarin zijn muziek is ontstaan.’ De 
100-jarige Nederlandse Bachvereniging (NBV) blijft 
nieuwsgierig. Opgericht in 1921 om Bachs Matthäus-
Passion uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden, is 
de NBV in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een 
toonaangevend vocaal-instrumentaal ensemble. 
Sinds de oprichting werd het gezelschap geleid door 
achtereenvolgens Johan Schoonderbeek, Evert Cornelis, 
Anthon van der Horst, Charles de Wolff en Jos van 
Veldhoven. In 2018 is violist Shunske Sato benoemd  
tot artistiek leider. ‘Alles van Bach voor iedereen’ is de 
missie van de NBV, met jaarlijks ruim zestig concerten  
én opnamen van alle werken voor All of Bach. 
| bachvereniging.nl

Benjamin Goodson

Seungju Mario Bahg 

VRIJDAG 27 MEI 2022

Muziek uit het  
Midden-Oosten
met o.a. Haytham Safia ud

Haytham Safia

Nederlandse Bachvereniging
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1W ie zoekt naar het 
neusje van de zalm 
op het gebied van 

de klassieke muziek, zit goed bij de serie 
AVROTROS Klassiek 1. Daarin zijn de 
bijzondere rode draden van het seizoen 
met elkaar verstrengeld, en zijn de vaste 
ensembles van de Nederlandse Omroep te 
horen, het Radio Filharmonisch Orkest 
en het Groot Omroepkoor, naast een 
keur aan gastorkesten. 

In deze afwisselende serie wordt een 
pianoconcert van Mozart uitgevoerd 
door Ronald Brautigam, naast maar liefst 
twee pianoconcerten voor twee spelers: 
de broers Jussen spelen een dubbelconcert 
van Joey Roukens en de zussen Labèque 
vertolken Philip Glass. En er zal een nieuw 
vioolconcert klinken van Max Knigge, een 
opdrachtwerk van het AVROTROS Vrij
dagconcert, hier in première gebracht door 
Maria Milstein, dit seizoen de gastmusicus 
van de serie. Verder presenteren Cappella 

Amsterdam en het Orkest van de Acht
tiende Eeuw de vermaarde Hohe Messe van 
Bach, klinkt het avondvullende oratorium 
Solomon van Händel en dirigeert chef 
dirigent Karina Canellakis het slotconcert 
met Verdi’s imposante dodenmis. 

Uit de koude Canadese stad Winnipeg 
komen het koor en symfonieorkest naar 
Utrecht om samen met Toonkunstkoor 
Amsterdam de wereldpremière te ver
zorgen van These Things Remain van de 
Canadese componist Matthew Whittall, 
gebaseerd op gedichten die Canadese 
soldaten schreven in de oorlog in Europa. 
Verder zal een van de bekendste heden
daagse Amerikaanse componisten aan
treden als dirigent van het Rotterdams 
Philharmonisch: John Adams. Hij leidt 
een compleet Amerikaans programma, 
met naast muziek van Reich en Glass 
zijn eigen Naive and Sentimental Music, 
waarvan een nieuwe versie de Nederlandse 
première beleeft.

Voor seizoen 2021-2022 is gekozen 
voor een vereenvoudigde abonne-
mentenstructuur. De concerten zijn 
ondergebracht in drie series: 

• AVROTROS Klassiek 1 
• Muzikale Meesterwerken
• AVROTROS Klassiek 2  

Vanaf pagina 38 worden de thema’s 
van seizoen 2021-2022 belicht. 

AVROTROS Klassiek 1

Een 
geliefde

serie

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021

Concertgebouw Kamerorkest  
met Ronald Brautigam
Concertgebouw Kamerorkest
Ronald Brautigam piano
HAYDN Symfonie nr. 59 ‘Feuersinfonie’
MOZART Pianoconcert nr. 14 in Es KV449
BRAHMS Eerste sextet (arr. Michael Waterman)

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

Bachs Hohe Messe
Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Julia Doyle sopraan
Margot Oitzinger alt
Guy Cutting tenor
Nicholas Mogg bas
BACH Hohe Messe

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

Lucas & Arthur Jussen spelen Roukens 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Lucas & Arthur Jussen piano
JANÁČEK Žárlivost (Jaloezie)
DVOŘÁK De middagheks
ROUKENS In Unison (concert voor 2 piano’s en 
orkest)
JANÁČEK Sinfonietta

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

Jong Talent Festival AVROTROS Klassiek 
LUDWIG
Anton Spronk cello
Nikola Meeuwsen piano
Animato Kwartet
MOZART Rondo voor piano en orkest in D KV 382 
HAYDN Tweede celloconcert (deel 2 en 3)
BEETHOVEN Adagio affettuoso ed appassionata 
uit Eerste strijkkwartet in F op.18/1

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 

Händel oordeelt over Salomon
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Maarten Engeltjes countertenor (Solomon) 
Sophie Bevan sopraan (Solomon’s Queen, 
Second harlot)
Karina Gauvin sopraan (Queen of Sheba, First harlot)
Fabio Trümpy tenor (Zadok, Attendant)
Ashly Riches bas (A Levite)
HÄNDEL Solomon
 

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

Van trieste nachten en extase
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Sasha Cooke mezzosopraan
BOULANGER D’un soir triste
BERLIOZ Les nuits d’été
WANTENAAR Nieuw werk  (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
SKRJABIN Le poème de l’extase

VRIJDAG 1 APRIL 2022

Milstein solist in Ravel en Knigge
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Maria Milstein viool
RAVEL Tzigane
KNIGGE Nieuw Vioolconcert (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
SKRJABIN Derde symfonie ‘Le divin poème’

VRIJDAG 6 MEI 2022

Herdenken met Berlioz
Winnipeg Choir & Symphony Orchestra
Toonkunstkoor Amsterdam
Daniel Raiskin dirigent
Renate Arends sopraan
Andrew Naji tenor 
Henk Neven bariton
WHITTALL These Things Remain (Nederlandse 
première)
SCHUBERT Achtste symfonie ‘Unvollendete’ 
BERLIOZ Messe solennelle

VRIJDAG 17 JUNI 2022

Slotconcert: Verdi’s Requiem
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Sonja Šarić sopraan
Karen Cargill mezzosopraan
Seungju Mario Bahg tenor
Riccardo Fassi bas
VERDI Requiem

EXTRA CONCERT

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021

Reich, Glass & Adams
Rotterdams Philharmonisch Orkest
John Adams dirigent
Katia & Marielle Labèque piano
REICH Three Movements
GLASS Double Piano Concerto
ADAMS Naive and Sentimental Music  
(Nederlandse première van nieuwe versie)

• abonnement € 265*
• losse kaarten € 38,50*
•  inclusief inleiding, pauzedrankje 

en programmaboekje

* geen rangindeling
Ellen Versney

Met de serie  
AVROTROS Klassiek 
weet ik dat ik altijd 
een goede keuze 
maak.
Citaat bezoeker

S Series
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2D e mooie serie Muzikale Meesterwerken biedt de 
kans om in TivoliVredenburg in hartje Nederland 
naast vier maal het Radio Filharmonisch Orkest 

ook andere Nederlandse orkesten te horen uit het noorden 
en westen van het land, het Residentie Orkest, Amsterdam 
Sinfonietta, het Noord Nederlands Orkest en het Nationaal 
Jeugdorkest. 

Het Groot Omroepkoor is driemaal van de partij, een keer a cappella 
en twee keer aan de zijde van het RFO. Zo bundelen zij onder 
leiding van de vaste gastdirigent James Gaffigan de krachten 
voor de integrale uitvoering van Kullervo van Jean Sibelius, een 
orkestwerk met vocale solisten naar het Finse volksepos  
Kalevala. In het slotconcert in juni slaan de ensembles onder lei
ding van chefdirigent Karina Canellakis de handen ineen voor  
het indringende Requiem van Verdi. 

De serie opent met het jaarlijkse a cappella optreden van het 
Groot Omroepkoor in de Utrechtse Jacobikerk. Onder leiding 
van de eerste gastdirigent Peter Dijkstra brengt het koor met or
ganist Leo van Doeselaar religieuze muziek uit de Romantiek en 
de 21ste eeuw. Het Residentie Orkest komt met een hommage 
aan de jarige Argentijnse magiër van de moderne tango, Astor 
Piazzolla, die in 1921 geboren werd. Natuurlijk is er een centrale 
rol voor bandoneonist Carel Kraayenhof. 

Een bijzonder concert geven de zussen Maria en Nathalia 
Milstein met vioolsonates van Grieg, Szymanowski, Debussy 
en Franck. Amsterdam Sinfonietta heeft de jonge Franse cellist 
Victor JulienLaferrière uitgenodigd voor een mooie avond 
geïnspireerd door Joseph Haydn. JulienLaferrière werd eerste 
bij de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello in 2017. En het 
Noord Nederlands Orkest combineert muziek van Léon Orthel 
en het zelden uitgevoerde Pianoconcert van Alexander Skrjabin 
met de boeiende Symfonie van de BelgischFranse componist 
César Franck. Dat alles en nog veel meer is de serie Muzikale 
Meesterwerken.

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 JACOBIKERK

Groot Omroepkoor in de Jacobikerk 
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Leo van Doeselaar orgel
LISZT Die Seligpreisungen (uit Christus)
SHALYGIN Nieuw werk (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
BUCHENBERG uit Vier Geistliche Gesänge: Du bist 
der Herr, unser Gott; Ich bin das Brot des Lebens
BRUCKNER Os justi, Ave Maria, Locus iste 
DVOŘÁK Mis in D

VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 

Carel Kraayenhof viert Astor Piazzolla 
Residentie Orkest
Vincent de Kort dirigent 
Carel Kraayenhof bandoneon
PIAZZOLLA Aconcagua (Concierto para bandoneón)
SKALKOTTAS 5 Griekse dansen
MAHLER Adagietto uit Vijfde symfonie
PIAZZOLLA Milonga del Ángel (arr. Bob Zimmerman)
BACALOV Il Postino
GERSHWIN Lullaby
BARTÓK Roemeense volksdansen
PIAZZOLLA Libertango (arr. Carel Kraayenhof); 
Otoño porteño; Oblivion (arr. Bob Zimmerman)

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021

Kamermuziek door Duo Milstein
Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano
GRIEG Eerste vioolsonate
SZYMANOWSKI Mythes
DEBUSSY Vioolsonate
FRANCK Vioolsonate

VRIJDAG 17 DECEMBER 2021

Bachs Weihnachtsoratorium
Akademie für Alte Musik
RIAS Kammerchor
Justin Doyle dirigent
BACH Weihnachtsoratorium (cantates nr. 1, 2, 3 & 6)

VRIJDAG 28 JANUARI 2022

NJO speelt Rachmaninov
Nationaal Jeugdorkest
John Wilson dirigent
Storioni Trio
MOÓR Tripelconcert
RACHMANINOV Tweede symfonie

VRIJDAG 4 MAART 2022

Papa Haydn’s Parrot
Amsterdam Sinfonietta
o.l.v. Candida Thompson viool
Victor Julien-Laferrière cello

HAYDN Recitativo uit Symfonie nr. 7 ‘Le midi’ 
SOLLIMA Moghul voor viool, harp en strijkers
WINKELMANN Delen uit Papa Haydn’s Parrot V
VERBEY Pavane oubliée voor harp en strijkers 
HAYDN Allegro di molto uit Symfonie nr. 49  
‘La Passione’ 
HAYDN Adagio cantabile uit Symfonie nr. 13 
SHAW Entr’acte voor strijkorkest 
DUTILLEUX Un poco indeciso uit ‘Trois strophes  
sur le nom de Sacher’
HAYDN Finale uit Symfonie nr. 80
SAINT-SAËNS La muse et le poète voor viool,  
cello en strijkers

VRIJDAG 18 MAART 2022

NNO speelt Skrjabin en Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas  piano
ORTHEL Tre movimenti ostinati 
SKRJABIN Pianoconcert
FRANCK Symfonie

VRIJDAG 29 APRIL 2022

Sibelius’ Kullervo
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepmannenkoor
James Gaffigan dirigent
Johanna Rusanen-Kartano sopraan
Arttu Kataja bas
BEETHOVEN Ouverture Coriolan  
SIBELIUS Kullervo

VRIJDAG 13 MEI 2022 

Kuusisto speelt Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Nicholas Collon dirigent
Pekka Kuusisto viool
DEBUSSY Feux d’artifice; Feuilles mortes; Ce qu’a 
vu le vent d’ouest (uit Préludes, arr. Colin Matthews)
TSJAIKOVSKI Vioolconcert
GOEBAIDOELINA Der Zorn Gottes (Ned. première)
DEBUSSY La mer

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Openingsconcert: Sibelius, De Graaff en Franck 
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Julie Boulianne sopraan
Sébastian Dutrieux verteller
SIBELIUS De Oceaniden
DE GRAAFF Event-Horizon (wereldpremière, 
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
FRANCK Rédemption

Muzikale Meesterwerken

Muziek
uit alle 

windstreken

• abonnement € 265*
• losse kaarten € 38,50*
•  inclusief inleiding, pauzedrankje 

en programmaboekje

* geen rangindeling

Radio 
Filharmonisch 

Orkest

S Series
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3
VRIJDAG 22 OKTOBER 2021

Schumann en Mendelssohn

Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti dirigent
Gautier Capuçon cello
SCHUMANN Cello concert 
MENDELSSOHN Vierde symfonie ‘Italiaanse’

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

Licht op Skrjabin 

Radio Fiharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Hannu Lintu dirigent
Marina Prudenskaya mezzosopraan
Alexander Toradze piano
SIBELIUS Nachtelijke rit en zonsopgang
PROKOFJEV Alexander Nevski
SKRJABIN Prométhée, le poème du feu  
(clavier à lumières)

VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

Maria Milstein speelt Bruch

Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Maria Milstein viool
DIEPENBROCK Ouverture ‘De Vogels’
BRUCH Eerste vioolconcert
STRAUSS Eine Alpensinfonie

VRIJDAG 24 DECEMBER 2021

Cantate de Noël

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Nationaal Kinderkoor
Markus Stenz dirigent
Wilma ten Wolde dirigent Nationaal Kinderkoor 
Sumi Hwang sopraan
Esther Kuipers mezzosopraan
Linard Vrielink tenor
Thomas Oliemans bariton
HAYDN Schöpfungsmesse
HONEGGER Une Cantate de Noël

VRIJDAG 14 JANUARI 2022

Beethoven 6

Radio Filharmonisch Orkest
Sir Mark Elder dirigent
Arjan Woudenberg klarinet
DELIUS On Hearing the First Cuckoo in Spring
DEBUSSY Première Rhapsodie voor klarinet en orkest
TIPPETT Ritual Dances uit ‘The Midsummer 
Marriage’
BEETHOVEN Zesde symfonie ‘Pastorale’

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

Kamermuziek door Van Baerle Trio 
Van Baerle Trio
HAYDN Pianotrio nr. 42 in Es
VERBEY Trio voor viool, cello en piano 
SCHUBERT Tweede pianotrio in Es D929

VRIJDAG 11 MAART 2022

Petrenko dirigeert de Sacre

Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Alban Gerhardt cello
MARTIN Les quatre Éléments
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties 
STRAVINSKY Le sacre du printemps

VRIJDAG 15 APRIL 2022 (GOEDE VRIJDAG)

Beethovens Mis in C

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Iwona Sobotka sopraan
Virginie Verrez alt
Benjamin Bruns tenor
Jan Martiník bas
STRAVINSKY Chant funèbre
BARTÓK Cantata profana 
BEETHOVEN Mis in C

VRIJDAG 20 MEI 2022 

100 jaar Nederlandse Bachvereniging 
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Lucía Caihuela sopraan
Valer Sabadus alt
Benedikt Kristjánsson tenor
Dietrich Henschel bas
Adrian Schvarzstein regie
BACH Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die 
Gruft oder Der zufriedengestellte Aeolus, BWV 205
BACH Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden 
Winde, BWV 201

EXTRA CONCERT

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

Canellakis & Benedetti spelen Szymanowski 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Nicola Benedetti viool
KEURIS Arcade
SZYMANOWSKI Tweede vioolconcert
SCHUMANN Derde symfonie ‘Rheinische’

M uziekliefhebbers die komen luisteren naar  
de geliefde serie AVROTROS Klassiek 2  
zullen getuige zijn van uitvoeringen van 

bekende klassieke werken in combinatie met minder gehoord 
maar zeker zo boeiend repertoire. De serie wordt gedragen door 
twee vertrouwde ensembles van de Nederlandse Omroep, het 
Radio Filharmonisch Orkest (RFO) en het Groot Omroepkoor 
(GOK). Samen zullen deze ensembles drie keer het podium vul
len, geleid door onder anderen chefdirigent Karina Canellakis 
en de vroegere chef en huidige eredirigent Edo de Waart.
Edo de Waart staat aan de zijde van de artist in residence van 
dit seizoen, de violiste Maria Milstein, in het romantische 
Vioolconcert van Max Bruch. Vier andere dirigenten zullen bij 
het Radio Filharmonisch Orkest op de bok staan, onder wie 
op Kerstavond de vorige chef van het RFO, Markus Stenz, in 
een sfeervol programma met Haydn en Honegger. Ook de 
Finse dirigent Hannu Lintu keert terug in de serie, nu in een 
bijzonder FinsRussisch programma waarin ook een ‘lichtkla
vier’ te bewonderen is in Skrjabins Le poème du feu. De bekende 
Engelse dirigent Sir Mark Elder is opnieuw te gast bij het RFO 
en brengt wondermooie Britse bladzijden ten gehore naast Beet
hovens Pastorale.

Maar liefst drie eminente Nederlandse gastensembles doen voor 
AVROTROS Klassiek 2 Utrecht aan. Zoals het Nederlands 
Philharmonisch Orkest met zijn nieuwe ZwitsersFranse chef 
Lorenzo Viotti en de Nederlandse Bachvereniging die jaarlijks 
terugkeert in de serie. Voor een prachtig kamermuziekconcert 
heeft violiste Maria Milstein haar Amsterdamse kameraden van 
het Van Baerle Trio uitgenodigd: pianist Hannes Minnaar en 
cellist Gideon den Herder. Zij brengen een eerbetoon aan de 
Nederlandse componist Theo Verbey die op 13 oktober 2019 
overleed. 

AVROTROS Klassiek 2 

Een rijke en
afwisselende 

serie

• abonnement € 265*
• losse kaarten € 38,50*
•  inclusief inleiding, pauzedrankje 

en programmaboekje

* geen rangindeling

S Series

36 37AVROTROS Vrijdagconcert Seizoen 2021-2022



I eder seizoen vlecht Astrid in ,t Veld, de programmeur van het AVROTROS 
Vrijdagconcert, een centraal thema als rode draad door het geheel van dertig 
concerten in de serie. De afgelopen seizoenen kwamen al thema’s aan de orde als 

Muziek & Poëzie, Liefde, Leonard Bernstein, Symbolisme, Het Russische Rijk, Religie, 
Muziek & Politiek en Utrecht Centraal. Het verbindend thema dat dit seizoen door de 
concerten meandert is De Vier Elementen: Aarde, Water, Vuur en Lucht. Die elemen
ten staan voor de vier oeringrediënten waaruit alle leven op aarde is opgebouwd. Het 
zijn de bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid, van de natuur, waarvan ook 
de mens zelf deel uitmaakt. Al eeuwenlang deelt de mens de werkelijkheid in volgens 
deze begrippen, en aanbad (en aanbidt) afzonderlijke goden van de aarde, het water,  

het vuur en de lucht. Dat deden de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen.  
En al eeuwenlang hebben kunstenaars de vier elementen uitgebeeld in schilde
ringen en beeldhouwwerken, beschreven in gedichten en er composities aan 
gewijd. Dit seizoen is er een mooie bloemlezing te horen van deze ‘elemen
tenmuziek’, zoals u kunt zien in het overzicht. 

Aarde, water,

vuur, lucht

BEETHOVEN Zesde symfonie ‘Pastorale’ (14 januari)
BERLIOZ Les nuits d’été (18 februari)
L. BOULANGER Soir sur la plaine; Hymn au soleil  
(19 februari)
DEBUSSY Feux d’artifice; Feuilles mortes; Ce qu’a vu le vent 
d’ouest; La mer (13 mei)
DELIUS On Hearing the First Cuckoo in Spring (14 januari)
FRANCK Rédemption (17 september)
HAYDN Feuersinfonie (24 september); Schöpfungsmesse 
(24 december)
HOWELLS Take Him Earth for Cherishing (19 februari)
MACMILLAN Sun-Dogs (19 februari)

MARTIN Les quatre Éléments (11 maart)
SANDSTRÖM Solsonerna (19 februari)
SCHUMANN Derde symfonie ‘Rheinische’ (1 oktober)
SIBELIUS De Oceaniden (17 september); Nachtelijke rit  
en zonsopgang (12 november); Kullervo (29 april)
SKRJABIN Prométhée, le poème du feu (12 november)
R. STRAUSS Eine Alpensymfonie (3 december)
STRAVINSKY Le sacre du printemps (11 maart)
TIPPETT Ritual Dances uit ‘The Midsummer Marriage’  
(14 januari)
WHITACRE I thank You God for most this amazing day  
(19 februari)

AVROTROS 
Vocaal 
S peciaal voor liefhebbers van gezongen muziek programmeert het 

AVROTROS Vrijdagconcert ieder seizoen bijzondere vocale concer
ten. Het podium van TivoliVredenburg is dan gevuld met een ware 

weelde van solo’s, ensembles en machtige koren. Het vertrouwde Groot Omroep
koor, het veelzijdige Nederlandse gezelschap van vocale professionals dat uniek is 
in de wereld, loodst de luisteraars door missen van Beethoven en Dvořák, motetten 
van Bruckner en een oratorium van Hän
del. Daarnaast komen het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam 
naar de Domstad voor de uitvoering van 
Bachs magistrale Hohe Messe. Een concert 
om naar uit te kijken is het a cappella 
optreden van het Groot Omroepkoor 
onder leiding van Benjamin Goodson met 
muziek gewijd aan het thema ‘de zon’. 

Thema’s in 
seizoen 2021-2022

De drie concertseries van dit seizoen 
(zie pagina’s 32-37) zijn door meerdere 
thema’s met elkaar verbonden:
• AVROTROS Vocaal
• De vier elementen
• César Franck
• Alexander Skrjabin
• Jean Sibelius
• Maria Milstein, artist in residence
 
Deze thematische accenten worden 
op de volgende pagina’s uitgelicht. 
Zie voor meer informatie over deze 
concerten het chronologisch concer-
toverzicht (vanaf pagina 8). Stel zelf 
u (keuze) serie samen of voeg extra 
concerten toe aan uw serie. Bestel-
informatie vindt u op pagina 52.

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 JACOBIKERK

Groot Omroepkoor in de Jacobikerk 
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Leo van Doeselaar orgel
LISZT Die Seligpreisungen (uit Christus)
SHALYGIN Nieuw werk
(wereldpremière, opdrachtwerk

AVROTROS Vrijdagconcert)

BUCHENBERG uit Vier Geistliche 
Gesänge: Du bist der Herr, unser Gott; 
Ich bin das Brot des Lebens
BRUCKNER Os justi, Ave Maria, Locus iste 
DVOŘÁK Mis in D

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

Bachs Hohe Messe
Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Julia Doyle sopraan
Margot Oitzinger alt
Guy Cutting tenor
Nicholas Mogg bas
BACH Hohe Messe

VRIJDAG 17 DECEMBER 2021

Bachs Weihnachtsoratorium
Akademie für alte Musik
RIAS Kammerchor
Justin Doyle dirigent
BACH Weihnachtsoratorium  
(cantates nr. 1, 2, 3 & 6)

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 

Händel oordeelt over Salomon
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Maarten Engeltjes countertenor 
Sophie Bevan sopraan
Karina Gauvin sopraan 
Fabio Trümpy tenor
Ashly Riches bas
HÄNDEL Solomon

VRIJDAG 15 APRIL 2022 (GOEDE VRIJDAG)

Beethovens Mis in C
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent

Iwona Sobotka sopraan
Virginie Verrez alt
Benjamin Bruns tenor
Jan Martiník bas
STRAVINSKY Chant funèbre
BARTÓK Cantata profana 
BEETHOVEN Mis in C

ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022

Ode aan de zon
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Daniel Rowland viool
R. PANUFNIK Songs of Love and 
Friendship voor dubbelkoor en viool 
solo (wereldpremière, opdrachtwerk 

AVROTROS Vrijdagconcert) 
WHITACRE I thank You God for most 
this amazing day 
BOULANGER Soir sur la plaine; Psalm 
24 ‘La terre appartient à l’Eternel’;  
Hymn au soleil (met piano) 
HOWELLS Take Him, Earth, for Cherishing 
SANDSTRÖM Solsonerna  
MACMILLAN Sun-Dogs

Lily Boulanger

Michael Tippett

Hector Berlioz

Eric Whitacre

James MacMillan

Richard Strauss

T Thema’s
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I n 1886 vond in Parijs een bijzon
dere première plaats, die van de 
beroemdste vioolsonate van Franse 

bodem: de Vioolsonate van César Franck. 
Uitvoerenden waren de vermaarde violist 
Eugène Ysaÿe en pianist Camille Saint 
Saëns. De uitvoering was een zeldzaamheid 
in het land van frivole theatervoorstel
lingen en balletten. Franck was net als 
SaintSaëns en Fauré een roepende in de 
Franse woestijn als het ging om kamer
muziek. De kracht van Francks Viool-
sonate is de mix van contrapunt (Bach) 
en chromatiek (Wagner) én het over
koepelend cyclisch principe. In ons land 
was Hendrik Andriessen de grote apostel 
van de muziek van Franck. Als organist, 
dirigent, leraar, maar ook als schrijver (in 
1941 verscheen zijn boek over Franck in 
de Symphoniareeks) heeft hij Francks 
muziek steeds liefdevol gepropageerd. Na 
een pianorecital met Schubert en Franck 
door Hendriks broer Willem Andriessen 
in Haarlem in 1908 riep Hendrik naar 

een jeugdvriend: ‘Franck, jongen, Franck, 
dat is om te huilen, te huilen’. 
Niet alleen de Vioolsonate is het product 
uit César Francks verbluffend vrucht
bare laatste jaren, ook de wonderlijke 
‘orgelende’ Symfonie, die hij opzette 
als een samenhangend cyclisch geheel 
met geen vier maar drie delen. De strijd 
tussen goed en kwaad werkte Franck uit 
in zijn symbolistische Rédemption (de 
verlossing), een symfonisch gedicht met 
vocale solisten en koor dat een christelijke 
boodschap uitdraagt.

César Franck (1822-1890)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Openingsconcert 
Sibelius, De Graaff  
en Franck 
Radio Fiharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Julie Boulianne sopraan
Sébastian Dutrieux 
verteller
SIBELIUS De Oceaniden
DE GRAAFF Event-Horizon 
(wereldpremière, opdrachtwerk 

AVROTROS Vrijdagconcert)

FRANCK Rédemption

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021

Kamermuziek door  
Duo Milstein
Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano
GRIEG Eerste vioolsonate
SZYMANOWSKI Mythes
DEBUSSY Vioolsonate
FRANCK Vioolsonate

VRIJDAG 18 MAART 2022

NNO speelt Skrjabin  
en Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas piano
ORTHEL Tre movimenti 
ostinati 
SKRJABIN Pianoconcert
FRANCK Symfonie

Speciale aandacht is er dit seizoen 
in het AVROTROS Vrijdagconcert voor 
drie componisten van wie de geboorte 
of het overlijden wordt herdacht. Voor 
César Franck (1822-1890), in 2022 200 
jaar geleden geboren, voor Alexander 
Skrjabin (1872-1915), in 2022 150 jaar 
geleden geboren, en voor Jean Sibelius 
(1865-1957), in 2022 65 jaar geleden 
overleden.

D e Russische pianist, 
componist, mysticus 
en visionair Alexander 

Skrjabin was vanaf 1884 een medestudent 
van Sergej Rachmaninov in de Moskouse 
pianoklas van Nikolaj Zverev en studeer
de verder bij de Russische grootheden van 
toen, Arenski, Tanejev en Safonov. Hoe
wel hij met zijn kleine handen niet meer 
dan een octaaf kon grijpen, ontpopte hij 
zich als een van de grootste pianovirtuo
zen van zijn tijd, met een bloeiende in
ternationale carrière. Zijn vroege werken 
zijn sterk beïnvloed door Chopin, Liszt 
en Tsjaikovski. Kenmerkend zijn de vaak 
melancholieke sfeer, de zwervende melo

dieën en duistere, zoekende akkoorden 
en de gezongen lange lijnen die als fili
graanwerk door het begeleidende weefsel 
zijn geweven. Met deze vaak wonderlijk 
atmosferische muziek was Skrjabin zijn 
tijd vooruit. 

Vooral na de eeuwwisseling liet Skrjabin 
zich steeds meer leiden door theosofie 
en de ideeën van Friedrich Nietzsche. 

Zijn muziek werd steeds raadselachtiger. 
Dat is te horen in het grootschalige en 
vernieuwende orkestwerk Le poème de 
l’extase, een symfonische ‘hallucinatie’ 
waarvoor Skrjabin onder meer buisklok
ken en een orgel inzet. Een nog extremer 
klankbeeld heeft Prometheus, waarbij 
tijdens de uitvoering akkoorden worden 
‘vertaald’ in kleuren met behulp van een 
‘kleurenklavier’. ‘Ik wil een toverwereld 
van bovennatuurlijke verschijningen 
creëren en de mensheid door mijn kunst 
verlossen. Ik wil de wereld betoveren, ik 
wil het meest stralende licht zijn dat je je 
kunt voorstellen, de grootste zon. Ik wil 
het universum verlichten...’

Alexander Skrjabin (1872-1915)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

Licht op Skrjabin 
Radio Fiharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Hannu Lintu dirigent
Marina Prudenskaya 
mezzosopraan
Alexander Toradze piano
SIBELIUS Nachtelijke rit en 
zonsopgang
PROKOFJEV Alexander 
Nevski
SKRJABIN Prométhée, le 
poème du feu (clavier à 
lumières)

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

Van trieste nachten  
en extase
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Sasha Cooke mezzosopraan
BOULANGER D’un soir triste
BERLIOZ Les nuits d’été
WANTENAAR Nieuw werk 
(wereldpremière, opdrachtwerk 

AVROTROS Vrijdagconcert)

SKRJABIN 

Le poème de l’extase

VRIJDAG 18 MAART 2022

NNO speelt Skrjabin  
en Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas piano
ORTHEL Tre movimenti 
ostinati 
SKRJABIN Pianoconcert
FRANCK Symfonie

VRIJDAG 1 APRIL 2022

Milstein solist in Ravel  
en Knigge 
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky 
dirigent
Maria Milstein viool
RAVEL Tzigane
KNIGGE Nieuw Vioolconcert 
(wereldpremière, opdrachtwerk 

AVROTROS Vrijdagconcert)

SKRJABIN Derde symfonie 
‘Le divin poème’

De magie van
Alexander Skrjabin

César

Franck
tussen Bach en Wagner

James Gaffigan

Nathalia en Maria Milstein

Stanislav Kochanovsky Sasha Cooke

T Thema’s
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T oen Jean Sibelius in 1898 aan zijn Eerste symfonie 
begon, konden maar weinig Finnen vermoeden 
dat hij spoedig zou uitgroeien tot een waar boeg

beeld van de cultuur en het patriottisme in zijn land. Finland 
zou nog tot 1918 deel uitmaken van het immense Russische rijk 
en gebukt gaan onder die vreemde overheersing. Sibelius was 
al vroeg betrokken bij een prominente groep kunstenaars en 
intellectuelen die streefde naar nationale zelfstandigheid. Hij 
had twee omvangrijke orkestwerken geschreven, gebaseerd 
op legenden uit het nationale epos Kalevala waarmee 
iedere Fin vertrouwd was en nog steeds is. 

Daarom stond Sibelius tijdens zijn leven te 
boek als een nationalist en een romanticus. 
Hij zette met zijn muziek zijn vaderland 

Finland op de wereldkaart en gold na 1920 als een romanticus 
die zijn eigen tijd had overleefd. Zo zag Sibelius het ook zelf: 
van de moderne componisten hield hij alleen van Bartók en zijn 
grootste voorbeeld was Mozart. Zijn muziek gaf de Finse cul
tuur een enorme impuls nadat die eeuwen onderdrukt was, eerst 
door Zweden en vervolgens door Rusland. Sibelius maakte Finse 
poëzie en natuur tot zijn belangrijkste inspiratiebron en werd 
daardoor een hoeder van de nationale identiteit. Een van zijn 

‘mythologische’ werken mocht van Sibelius tijdens zijn le
ven niet gepubliceerd worden, Kullervo, een soort 

symfonisch gedicht van een minuut of tachtig 
met twee vocale solisten en mannenkoor, en 

eveneens gebaseerd op het Finse volksepos 
Kalevala. Dat werk is in het AVROTROS 
Vrijdagconcert nu compleet te horen!

Jean Sibelius (1865-1957)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Openingsconcert Sibelius, 
De Graaff en Franck
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Julie Boulianne sopraan
Sébastian Dutrieux verteller
SIBELIUS De Oceaniden
DE GRAAFF Event-Horizon 
(wereldpremière, opdrachtwerk 

AVROTROS Vrijdagconcert)

Franck Rédemption

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

Licht op Skrjabin 
Radio Fiharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Hannu Lintu dirigent
Marina Prudenskaya 
mezzosopraan
Alexander Toradze piano
SIBELIUS Nachtelijke rit en 
zonsopgang
PROKOFJEV Alexander 
Nevski
SKRJABIN Prométhée,  
le poème du feu (clavier  
à lumières)

VRIJDAG 29 APRIL 2022

Sibelius’ Kullervo
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepmannenkoor
James Gaffigan dirigent
Johanna Rusanen-Kartano 
sopraan
Arttu Kataja bas
BEETHOVEN Ouverture 
Coriolan
SIBELIUS Kullervo

D it seizoen is de violiste Maria Milstein artist in 
residence in het AVROTROS Vrijdagconcert. 
Ze is te horen in vier concerten, als soliste in het 

romantische Vioolconcert van Max Bruch, in een duorecital met 
haar zus Nathalia, in een optreden met ‘haar’ Van Baerle Trio 
en in de wereldpremière van een nieuw Vioolconcert van Max 
Knigge, een vroegere medestudent aan het conservatorium van 
Amsterdam.

Maria Milstein (1985) werd geboren in Moskou in een familie 
van musici. Ze studeerde aan het Amsterdams Conservatori
um bij Ilya Grubert en in Londen bij David Takeno, waar ze 
afstudeerde met de hoogste onderscheiding. Tussen 2011 en 
2014 was ze artist in residence bij de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth in de klas van Augustin Dumay. Maria Milstein won 
diverse prijzen, onder meer in Lyon met het Van Baerle Trio, 
de Concertgebouw Vriendenkrans en de Kersjes Prijs. In 2018 
ontving ze de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste Nederlandse 
staatsonderscheiding voor een jonge musicus. Maria Milstein 
treedt geregeld op met orkesten in Nederland en België. Haar 
debuutcd Sounds of War met pianiste Hanna Shybayeva werd 
in 2015 onderscheiden met een Edison. Sinds september 2014 
doceert Maria Milstein aan het Amsterdams Conservatorium. 
Een interview met Maria vindt u op pagina 6.

26 NOVEMBER 2021

Kamermuziek door  
Duo Milstein
Maria Milstein viool
Nathalia Milstein piano
GRIEG Eerste vioolsonate
SZYMANOWSKI Mythes
DEBUSSY Vioolsonate
FRANCK Vioolsonate

3 DECEMBER 2021

Maria Milstein  
speelt Bruch
Radio Filharmonisch 
Orkest
Edo de Waart dirigent
Maria Milstein viool
DIEPENBROCK Ouverture 
‘De Vogels’
BRUCH Eerste vioolconcert
STRAUSS Eine Alpensinfonie

11 FEBRUARI 2022

Kamermuziek door  
Van Baerle Trio 
Van Baerle Trio
HAYDN Pianotrio nr. 42 in Es
VERBEY Trio voor viool, cello 
en piano 
SCHUBERT Tweede 
pianotrio in Es D929

1 APRIL 2022

Milstein solist in  
Ravel en Knigge 
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky 

dirigent

Maria Milstein viool

RAVEL Tzigane
KNIGGE Nieuw vioolconcert 
(wereldpremière, opdrachtwerk 

AVROTROS Vrijdagconcert)

SKRJABIN Derde symfonie 
‘Le divin poème’

Jean Sibelius 
en de Finse sagen Maria Milstein

Licht op

Marina PrudenskayaJulie Boulianne

Maria Milstein

Johanna 
Rusanen-Kartano

T Thema’s
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Naast de 30 concerten die 
de basis vormen voor de 
drie grote series (AVROTROS 
Klassiek 1, Muzikale Mees-
terwerken en AVROTROS 
Klassiek 2), de bijzondere 
thema’s en de uitgelichte 
componisten, staan er nog 
meer concerten geprogram-
meerd. Kenmerkend voor 
deze concerten is de bijzon-
dere programmering met 
vaak theatrale randprogram-
ma’s. Ze zijn samengebracht 
onder de titel ‘De Vrijdag 
Bijzonder’.

De Vrijdag
Bijzonder

Pieces of Tomorrow blijft een gouden formule.  
De ingrediënten? We beginnen iets later, biertjes 
mogen mee naar binnen, dj St. Paul is onze host, 
de dirigent spreekt honderduit, visuals onder-
steunen het verhaal en verder laten we de muziek 
spreken, die heeft geen aanpassing nodig.

De Nationale Koren bieden op 
diverse lesplaatsen in Nederland 
een nieuwe generatie (koor-)
zangers de kans zich muzikaal 
te ontwikkelen en tot bloei te 
komen. Het Nationaal Kinderkoor, 
Nationaal Jongenskoor, Nationaal 
Vrouwen Jeugdkoor en Nationaal 
Gemengd Jeugdkoor zingen in dit 
bijzondere kerstconcert liederen 
als Holy Night, White Christmas, 
Stille Nacht en minder bekende 
kerstmuziek van Armenië tot 
Estland.

Ode aan de ZONMuziek uit het 
Midden-Oosten

Pieces of
Tomorrow

DONDERDAG 14 OKTOBER 2021, 21.00 UUR
Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. Sander Teepen
Een selectie uit de Klassieke Top 400

DONDERDAG 9 DECEMBER 2021, 21.00 UUR
Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. Karina Canellakis

DONDERDAG 31 MAART 2022

IN HET PIECES FESTIVAL
Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. Stanislav Kochanovsky

DONDERDAG 12 MEI 2022, 21.00 UUR
Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. Nicolas Collon
Met La mer van Debussy

Kerstmuziek
van Armenië tot Estland

ZONDAG 19 DECEMBER 2021, 14.00U

Nationaal Kinderkoor
Nationaal Jongenskoor
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor
Nationaal Gemengd Jeugdkoor
Irene Verburg en Wilma ten Wolde 
dirigent
LUDWIG
Lucie Horsch blokfluit

ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022, 20.15 UUR

Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent

VRIJDAG 27 MEI 2022

Met o.a. Haytham Safia ud

Een sfeervol concert met muziek uit het MiddenOosten. 
Solist is de udvirtuoos Haytham Safia. Hij neemt zijn eigen 
trio mee, dat klanken van het Arabisch schiereiland vermengt 
met muziek uit Afrika, met jazz, Balkanmuziek en blues. 

Een avontuurlijk en afwisselend programma waarin het Groot  
Omroepkoor en chefdirigent Benjamin Goodson een lofzang 
brengen aan de zon.

Living Room
DONDERDAG 28 APRIL 2022
Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent

Nieuwe en oude muziek komen samen in een programma dat de luisteraar koormuziek 
op een andere manier laat ervaren. Voel je omringd door de klanken en ervaar de kracht 
van de menselijke stem in combinatie met een verrassende scenische aanpak. Een concert 
als ervaring. Welkom in onze huiskamer! 

Lucie Horsch

Groot Omroepkoor

Haytham Safia

B De Vrijdag Bijzonder
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AVROTROS Klassiek Presenteert!
AVROTROS is de omroep die aanstormend talent helpt bij de 
start van hun carrière in de klassieke muziek. 
Voor jonge musici en ensembles is een speciaal talenttraject 
opgezet: AVROTROS Klassiek presenteert!. Ieder jaar doen  
er drie musici of ensembles mee. Het traject bestaat uit een  
professionele cdopname, radiooptredens op NPO Radio 4,  
een fotoshoot en interviews. En ook dit seizoen treden deel
nemers op in een Jong Talentconcert in het AVROTROS  
Vrijdagconcert. Op 21 januari hoort en ziet u cellist Anton 
Spronk (1994), pianist Nikola Meeuwsen (2002) en het  
Animato Kwartet (sinds 2013). Ze worden begeleid door  
ensemble LUDWIG. 

Wie de jeugd heeft...
In december en januari staat er veel jeugd op het podium. 
Op 24 december horen we het Nationaal Kinderkoor in  
Cantate de Noël. En de verzamelde nationale kinder en  
jeugdkoren geven op zondagmiddag 19 december een  
kerstconcert met de jonge blokfluitiste Lucie Horsch.
Een week na het Jong Talentconcert treedt het Nationaal 
Jeugdorkest op met het Storioni Trio. Hun concert ging in 2021 
niet door vanwege de coronacrisis, maar dit seizoen krijgen ze 
een nieuwe kans. Op 28 januari 2022 spelen ze onder leiding van 
John Wilson o.a. Rachmaninovs Tweede symfonie.
Bekijk op YouTube het concert A Day in the City van  
AVRO TROS Klassiek presenteert! op 15 januari 2021.  
(bit.ly/adayinthecity)

Door compositieopdrachten te verlenen biedt het 
AVROTROS Vrijdagconcert ook jonge componisten 
gelegenheid om van zich te laten horen. Max Knigge 
schrijft een nieuw vioolconcert 
voor artist in residence Maria 
Milstein. Event-Horizon 
van Jan-Peter de Graaff 
gaat op 17 september 
in première en op 
18 februari klinkt 
er nieuw werk van 
Mathilde Wantenaar.

Nieuwe presentator: 
Leonard

Evers

Sinds januari 2021 is de 35-jarige 
Leonard Evers de nieuwe presentator 
van het AVROTROS Vrijdagconcert. 
In de concertserie staan toeganke-
lijkheid, innovatie en jong talent 
centraal. In zijn werk als dirigent en 
componist is Leonard daar altijd al 
mee bezig. Dus elke vrijdagavond 
klinkt op NPO Radio 4 van 20.00 tot 
22.30 uur zijn enthousiasme door 
voor deze concertserie.

De nieuwe
generatie

hoor je in het AVROTROS 
Vrijdagconcert

componisten 

Artist in residence 

Als artist in residence heeft violiste Maria Milstein 
vier programma’s samengesteld. Ze soleert in Ravels 
Tzigane en in vioolconcerten van Max Bruch en Max 
Knigge. Kamermuziekconcerten geeft ze met haar zus 
Nathalia en met haar eigen Van Baerle Trio. Zie voor 
een overzicht van deze concerten pagina 43 en zie 
pagina 6 voor een interview met haar.

Ontvang voor 
maar € 7,50 per jaar 

drie ‘AVROTROS Klassiek 
presenteert!’-magazines 

+ debuut-cd. 

avrotrosnl/wordlid

Jonge

Anton Spronk

Max Knigge

Mathilde Wantenaar

Nikola Meeuwsen

Animato Kwartet

‘Elke week mag ik vanuit TivoliVredenburg de 
meest waanzinnige live muziek met je delen. 
Het is gewoon de mooiste baan ter wereld.’

‘…een ensemble dat elkaar de 
ruimte geeft in een onophou-
delijke, elektriserende stroom 
van spiritualiteit, inventiviteit, 
passie en lyriek.’ 
(Opus Klassiek over het Van Baerle Trio,  
maart 2020)

Jan-Peter de Graaff

G De nieuwe generatie
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Als lid van AVROTROS Klassiek steunt u klassieke muziek in Nederland  
en de ontwikkeling van jong talent zoals het Animato Kwartet.  
Zodat zij kunnen doen wat zij het liefst doen: prachtige muziek  

maken voor ons. En daar zijn zij u heel dankbaar voor.

Steun ook klassieke muziek. 
Ga naar avrotros.nl/steunklassiek en word lid. 

Maak uw concertbezoek 
compleet in  
Kitchen Bar Danel
Of u nu zin heeft in een lunch of uitgebreid diner 
voor of na een concert, of in een ongedwongen en 
informele sfeer wilt napraten met een goed glas 
wijn en lekkere hapjes: bij Danel bent u op de juiste 
plek. De kaart met vier verschillende keukens 
bestaat uit diverse voor-, hoofd- en nagerechten 
en een uitgebreide lunch- en borrelkaart. Lekker 
uit eten en op tijd bij uw concert: het recept voor 
een heerlijke avond uit!

Reserveren kan via danel-utrecht.nl  
of 030 7606829.

Ontmoet elkaar  
in grand café  
Het Gegeven Paard
Het Gegeven Paard is het bruisende hart van de 
centrale hal en de ideale ontmoetingsplaats voor 
of na een concert. U kunt hier terecht voor ontbijt, 
lunch, borrel en diner. Iets eten of drinken voordat u 
zich overgeeft aan Beethoven, Mahler of Bach? Dan 
bent u van harte welkom in Het Gegeven Paard.

Meer informatie en reserveren: 
hetgegevenpaard.nl of 030 7606828. 

ADVERTENTIE ADVERTENTIE

https://www.avrotros.nl/word-lid/klassiek/klassiek-lidmaatschap
https://danel-utrecht.nl
https://www.cafehetgegevenpaard.nl/


Radio
Filharmonisch
Orkest en Groot
Omroepkoor

Bijzondere functie
Het was in juni 1945 dat de Commissie 
voor de RadioOmroep de opdracht kreeg 
om voor Radio Herrijzend Nederland een 
nieuw en voor alle omroepen beschikbaar 
orkestapparaat samen te stellen. Er kwamen 
orkesten voor verschillende genres, waarvan 
het merendeel door fusies en bezuinigingen 
inmiddels weer verdwenen is. Alleen het 
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor hielden al die jaren stand 
en ontwikkelden zich tot ensembles van 
topkwaliteit. Al snel was er overeenstem
ming over de bijzondere functie van de 
radiogezelschappen: de luisteraar ook 
laten kennismaken met werken die zelden 
in concertzalen worden uitgevoerd. Zo 
werden onbekende werken uit de klassieke 

literatuur en zelden uitgevoerde muziek van 
moderne componisten in opnamestudio’s 
geregistreerd.

Belang
Inmiddels heeft men de studio verruild 
voor de concertzaal en is er gelukkig wél  
publiek bij de concerten aanwezig. Nog 
altijd brengen het Radio Filharmonisch  
Orkest en het Groot Omroepkoor bij
zondere concertprogramma’s met naast 
beroemde werken onbekend repertoire, 
muziek van Nederlandse componisten en 
bijzondere (wereld)premières. Beide gezel
schappen verzorgen met het AVRO TROS 
Vrijdagconcert en het jaarlijkse NPO 
Radio 4 Kerstconcert vanuit Utrecht en met 
de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondag

Radio Filharmonisch  
Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest wordt 
sinds seizoen 2019-2020 geleid door 
de Amerikaanse chef-dirigent Karina 
Canellakis. Haar voorgangers waren, 
na grondlegger Albert van Raalte 
(1945-1949), Paul van Kempen (1949-
1955), Bernard Haitink (1957-1961), Jean 
Fournet (1961-1978), Willem van Otter-
loo (1962-1972), Hans Vonk (1978-1979), 
Sergiu Comissiona (1983-1989), Edo de 
Waart (1989-2004), Jaap van Zweden 
(2005-2012) en Markus Stenz (2012-
2019). Het orkest werkte bovendien 
samen met illustere gastdirigenten als 
Leopold Stokowski, Kirill Kondrashin, 
Antal Doráti, Charles Dutoit, Mariss 
Jansons, Michael Tilson Thomas,  
Gennady Rozhdestvensky, Peter  
Eötvös, John Adams, Christoph  
Eschenbach, Vasily Petrenko, Vladimir 
Jurowski en Valery Gergiev. De Ameri-
kaan James Gaffigan is sinds 2011 vaste 
gastdirigent en blijft dat in elk geval 
tot en met seizoen 2022-2023.
Het orkest verleende eretitels aan Jaap 
van Zweden (honorary chief conduc-
tor), Edo de Waart (eredirigent) en Ber-
nard Haitink, die in december 2012 het 
beschermheerschap heeft aanvaard.
Meer dan welk ander Nederlands 
symfonieorkest speelt het Radio 
Filharmonisch Orkest muziek van dit 
moment: niet zelden betreft het pre-
mières van muziek die in opdracht van 
de omroepseries wordt geschreven. 
Op verschillende labels verschenen 
vanaf de jaren zeventig legendarische 
grammofoonplaten en cd’s. Vanwege 
de bijzondere programmakeuze en 
het grote publieksbereik is het Radio 
Filharmonisch Orkest een essentiële 
schakel in het Nederlandse muziekle-
ven. In 2014 kreeg het orkest hiervoor 
een Edison Klassiek Oeuvreprijs toe-
gekend.

radiofilharmonischorkest.nl 

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het Groot Omroepkoor een on-
misbare factor in het grote koor-sym-
fonische repertoire in ons land. Het 
koor vertolkt opera’s en koorwerken 
uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw. Daarbij werkt 
het samen met de beste orkesten, 
in de omroepseries veelal het Radio 
Filharmonisch Orkest. Daarnaast 
zingt het koor dikwijls hedendaagse 
muziek, waaronder opdrachtwerken 
van Nederlandse componisten en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten. Tijdens 
het jaarlijkse Groot Meezing-concert 
(gepland voor juni 2022) zingen het 
koor én zo’n twaalfhonderd liefhebbers 
grote meesterwerken.
De eerste officiële chef-dirigent van 
het Groot Omroepkoor was Kenneth 
Montgomery. Na hem waren respec-
tievelijk Robin Gritton, Martin Wright, 
Simon Halsey, Celso Antunes en Gijs 
Leenaars chef-dirigent. Ieder van 
hen koestert warme herinneringen 
aan zijn tijd bij het koor. Van 2015 tot 
2020 was Klaas Stok koorleider van 
het Groot Omroepkoor. Peter Dijkstra 
trad in september 2018 aan als eerste 
gastdirigent. Michael Gläser is vaste 
gastdirigent sinds 2010. Sinds sep-
tember 2020 is Benjamin Goodson 
chef-dirigent.
Ook op cd is het Groot Omroepkoor te 
horen in een veelzijdig repertoire, met 
opnamen van werken van onder ande-
ren Kurtág, Mahler, Wagner, Brahms, 
Bach, Benoit, Martin, Elgar, Rihm,  
Poulenc, MacMillan, Jeths,  
Rachmaninov en Van Gilse.

grootomroepkoor.nl 

In seizoen 2020-2021 vierden het 
Groot Omroepkoor en het Radio 
Filharmonisch Orkest hun 75-jarige 
bestaan. Als gevolg van de corona-
epidemie verliep het eerste seizoen 
als chef-dirigent van Benjamin 
Goodson bij het koor, en het tweede 
van Karina Canellakis bij het orkest, 
volledig anders dan zij zich hadden 
voorgesteld. Door hun inzet en 
zeker ook die van orkestmusici en 
koorleden konden veel concerten 
tóch plaatsvinden. Zonder of met 
weinig publiek in de zaal, maar altijd 
voor vele tienduizenden luisteraars 
en kijkers via radio en webcast van 
het AVROTROS Vrijdagconcert.

ochtend Concert vanuit Amsterdam, een 
aanzienlijk deel van de levende muziek  
op NPO Radio 4. Met concertreeksen als 
Pieces of Tomorrow en Living Room in 
TivoliVredenburg en lunchconcerten in 
Hilversum weten koor en orkest een nieuw 
publiek te bereiken. Daarnaast verzorgde 
het orkest in 2018 de muziek in de film  
De dirigent en speelden koor en orkest 
de Nations League Anthem in, de her
kenningstune voor de wedstrijden van de 
UEFA. In 2020 organiseerden zij digitale 
projecten, zoals miniconcerten in de ‘Social 
Distancing Sessions’ en het zingeningeba
rentaal in ‘Mijn hart zingt door’. Koor en 
orkest ontvingen in 2017 de prestigieuze 
Concertgebouw Prijs en in 2020 de Ge
meentespeld van de gemeente Hilversum.
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VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Openingsconcert:
Sibelius, De Graaff en Franck
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
James Gaffigan dirigent
Julie Boulianne sopraan
Sébastian Dutrieux verteller
SIBELIUS De Oceaniden
DE GRAAFF Event-Horizon (WP)
FRANCK Rédemption

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021

Concertgebouw Kamerorkest  
met Ronald Brautigam
Concertgebouw Kamerorkest
Ronald Brautigam piano
HAYDN Symfonie nr. 59 ‘Feuersinfonie’
MOZART Pianoconcert nr. 14 in Es KV449
BRAHMS Eerste strijksextet (arr.)

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

Canellakis & Benedetti spelen 
Szymanowski
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Nicola Benedetti viool
KEURIS Arcade 
SZYMANOWSKI Tweede vioolconcert 
SCHUMANN Derde symfonie ‘Rheinische’

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 JACOBIKERK

Groot Omroepkoor in de Jacobikerk
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Leo van Doeselaar orgel
LISZT Die Seligpreisungen (uit Christus)
SHALYGIN Nieuw werk (WP)
BUCHENBERG Geistliche Gesänge 
BRUCKNER Os justi, Ave Maria, Locus iste  
DVOŘÁK Mis in D

VRIJDAG 15 OKTOBER 2021*

Slotconcert De Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest
Sander Teepen dirigent

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021

Reich, Glass & Adams
Rotterdams Philharmonisch Orkest
John Adams dirigent
Katia & Marielle Labèque piano
REICH Three Movements 
GLASS Double Piano Concerto 
ADAMS Naive and Sentimental Music (NP)

VRIJDAG 22 OKTOBER 2021

Schumann en Mendelssohn 
Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti dirigent
Gautier Capuçon cello
SCHUMANN Celloconcert 
MENDELSSOHN Symfonie nr 4 ‘Italiaanse’

VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 

Carel Kraayenhof viert Astor Piazzolla
Residentie Orkest
Vincent de Kort dirigent 
Carel Kraayenhof bandoneon
PIAZZOLLA Aconcagua 
SKALKOTTAS 5 Griekse dansen 
MAHLER Adagietto uit Vijfde symfonie 
PIAZZOLLA Milonga del Ángel (arr.) 
BACALOV Il Postino 
GERSHWIN Lullaby 
BARTÓK Roemeense volksdansen 
PIAZZOLLA Libertango (arr.); Otoño 
porteño; Oblivion (arr.)

VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

Licht op Skrjabin 
Radio Fiharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Hannu Lintu dirigent
Marina Prudenskaya mezzosopraan
Alexander Toradze piano
SIBELIUS Nachtelijke rit en zonsopgang
PROKOFJEV Alexander Nevski 
SKRJABIN Prométhée, le poème du feu 

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

Bachs Hohe Messe
Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Julia Doyle sopraan
Margot Oitzinger alt
Guy Cutting tenor
Nicholas Mogg bas

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021

Kamermuziek door Duo Milstein
GRIEG Eerste vioolsonate
SZYMANOWSKI Mythes
DEBUSSY Vioolsonate
FRANCK Vioolsonate

VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

Maria Milstein speelt Bruch
Radio Filharmonisch Orkest
Edo de Waart dirigent
Maria Milstein viool

DIEPENBROCK Ouverture ‘De Vogels’
BRUCH Eerste vioolconcert
STRAUSS Eine Alpensinfonie

VRIJDAG 10 DECEMBER 2021

Lucas & Arthur Jussen spelen Roukens 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Lucas & Arthur Jussen piano
JANÁČEK Žárlivost (Jaloezie)
DVOŘÁK De middagheks
ROUKENS In Unison (2 piano’s en orkest)
JANÁČEK Sinfonietta

VRIJDAG 17 DECEMBER 2021

Bachs Weihnachtsoratorium
Akademie für alte Musik
RIAS Kammerchor
Justin Doyle dirigent

ZONDAG 19 DECEMBER 2021, 14.00U*

Kerstmuziek van Armenië tot Estland
Nationaal Kinder- en Jeugdkoren
Irene Verburg, Wilma ten Wolde 
dirigent
LUDWIG
Lucie Horsch blokfluit

VRIJDAG 24 DECEMBER 2021

Cantate de Noël
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Nationaal Kinderkoor
Markus Stenz dirigent
Wilma ten Wolde dirigent Nat. Kinderkoor
Sumi Hwang sopraan
Esther Kuipers mezzosopraan
Linard Vrielink tenor
Thomas Oliemans bariton
HAYDN Schöpfungsmesse
HONEGGER Une Cantate de Noël

VRIJDAG 14 JANUARI 2022

Beethoven 6
Radio Filharmonisch Orkest
Sir Mark Elder dirigent
Arjan Woudenberg klarinet
DELIUS On Hearing the First Cuckoo  
in Spring
DEBUSSY Première Rhapsodie 
TIPPETT Ritual Dances 
BEETHOVEN Zesde symfonie ‘Pastorale’

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

Jong Talent Festival AVROTROS Klassiek
LUDWIG

Anton Spronk cello
Nikola Meeuwsen piano
Animato Kwartet
MOZART Rondo in D KV 382 
HAYDN Tweede celloconcert (deel 2 en 3)
BEETHOVEN Eerste strijkkwartet (deel 2)

VRIJDAG 28 JANUARI 2022

NJO speelt Rachmaninov
Nationaal Jeugdorkest
John Wilson dirigent
Storioni Trio
MOÓR Tripelconcert
RACHMANINOV Tweede symfonie

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 

Händel oordeelt over Salomon
Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra dirigent
Maarten Engeltjes countertenor 
Sophie Bevan sopraan
Karina Gauvin sopraan
Fabio Trümpy tenor
Ashly Riches bas 
HÄNDEL Solomon

VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022

Kamermuziek door Van Baerle Trio
Van Baerle Trio
HAYDN Pianotrio nr. 42 in Es Hob XV:30
VERBEY Trio voor viool, cello en piano 
SCHUBERT Tweede pianotrio in Es D929

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022

Van trieste nachten en extase
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Sasha Cooke mezzosopraan
BOULANGER D’un soir triste
BERLIOZ Les nuits d’été
WANTENAAR Nieuw werk (WP)
SKRJABIN Le poème de l’extase

ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022*

Ode aan de zon
Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent
Daniel Rowland viool
R. PANUFNIK Songs of Love and 
Friendship voor dubbelkoor en viool (WP) 
WHITACRE I thank You God for most 
this amazing day 
BOULANGER Soir sur la plaine; Psalm 24; 
Hymn au soleil 
HOWELLS Take Him, Earth, for Cherishing 
SANDSTRÖM Solsonerna  
MACMILLAN Sun-Dogs

VRIJDAG 4 MAART 2022

Papa Haydn’s Parrot
Amsterdam Sinfonietta
o.l.v. Candida Thompson viool

Victor Julien-Laferrière cello
HAYDN Delen uit Symfonie 7, 13, 49 & 80 
SOLLIMA Moghul voor viool, harp en 
strijkers 
WINKELMANN Papa Haydn’s Parrot V
VERBEY Pavane oubliée voor harp  
en strijkers 
SHAW Entr’acte voor strijkorkest 
DUTILLEUX Un poco indeciso uit ‘Trois 
strophes sur le nom de Sacher’ 
SAINT-SAËNS La muse et le poète

VRIJDAG 11 MAART 2022

Petrenko dirigeert de Sacre
Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Alban Gerhardt cello
MARTIN Les quatre Éléments
TSJAIKOVSKI Rococo-variaties 
STRAVINSKY Le sacre du printemps

VRIJDAG 18 MAART 2022

NNO speelt Skrjabin en Franck
Noord Nederlands Orkest
James Judd dirigent
Barry Douglas piano
ORTHEL Tre movimenti ostinati 
SKRJABIN Pianoconcert
FRANCK Symfonie

VRIJDAG 1 APRIL 2022

Milstein solist in Ravel en Knigge
Radio Filharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky dirigent
Maria Milstein viool
RAVEL Tzigane
KNIGGE Nieuw vioolconcert (WP)
SKRJABIN Symfonie nr.3 ‘Le divin poème’

VRIJDAG 15 APRIL 2022 (GOEDE VRIJDAG)

Beethovens Mis in C
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Iwona Sobotka sopraan
Virginie Verrez alt
Benjamin Bruns tenor
Jan Martiník bas
STRAVINSKY Chant funèbre
BARTÓK Cantata profana 
BEETHOVEN Mis in C

DONDERDAG 28 APRIL 2022*

Living Room
Groot Omroepkoor
Benjamin Goodson dirigent 

VRIJDAG 29 APRIL 2022

Sibelius’ Kullervo
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepmannenkoor
James Gaffigan dirigent
Johanna Rusanen-Kartano sopraan

Arttu Kataja bas
BEETHOVEN Ouverture Coriolan 
SIBELIUS Kullervo

VRIJDAG 6 MEI 2022

Herdenken met Berlioz
Winnipeg Choir & Symphony Orchestra
Toonkunstkoor Amsterdam
Daniel Raiskin dirigent
Renate Arends sopraan
Andrew Naji tenor 
Henk Neven bariton
WHITTALL These Things Remain (NP)
SCHUBERT Symfonie nr.8 ‘Unvollendete’
BERLIOZ Messe solennelle

VRIJDAG 13 MEI 2022 

Kuusisto speelt Tsjaikovski
Radio Filharmonisch Orkest
Nicholas Collon dirigent
Pekka Kuusisto viool
DEBUSSY Feux d’artifice; Feuilles mortes; 
Ce qu’a vu le vent d’ouest (arr.)
TSJAIKOVSKI Vioolconcert
GOEBAIDOELINA Der Zorn Gottes (NP)
DEBUSSY La mer

VRIJDAG 20 MEI 2022 

100 jaar Nederlandse 
Bachvereniging
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Lucía Caihuela sopraan
Valer Sabadus alt
Benedikt Kristjánsson tenor
Dietrich Henschel bas
Adrian Schvarzstein regie
BACH Zerreißet, zersprenget, 
zertrümmert die Gruft, BWV 205
BACH Geschwinde, geschwinde,  
ihr wirbelnden Winde, BWV 201

VRIJDAG 27 MEI 2022*

Muziek uit het Midden-Oosten
Met o.a. Haytham Safia ud

VRIJDAG 17 JUNI 2022

Slotconcert: Verdi’s Requiem
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Sonja Šarić sopraan
Karen Cargill mezzosopraan
Seungju Mario Bahg tenor
Riccardo Fassi bas

WP:  wereldpremière van opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert

NP: Nederlandse première

* Bijzondere concerten behorend bij 
het AVROTROS Vrijdagconcert (niet in 
abonnementseries)

Concertkalender
C Concertkalender seizoen 2021-2022
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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samen-
gesteld. Bij het ter perse gaan zijn de vooruitzichten met 
betrekking tot corona hoopvol, maar bestaat er ook nog 
onzekerheid over de concrete situatie bij de start van het 
nieuwe seizoen. In samenwerking met TivoliVredenburg 
volgen wij te allen tijde de richtlijnen die vanuit de 
overheid worden gesteld. De meest actuele informatie 
is altijd te vinden op tivolivredenburg.nl/coronavirus. De 
meest actuele informatie over de programmering vindt 
u altijd op tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert en 
avrotrosvrijdagconcert.nl. 

VOORAF
Zaalcapaciteit
De vooruitzichten voor het nieuwe seizoen zijn hoopvol, maar er is 
nog steeds onzekerheid. Daarom gaan we bij de concerten in deze 
brochure uit van de maximale zaalcapaciteit met inachtneming van 
de anderhalve meter afstand tussen bezoekers van verschillende 
huishoudens. Zodra we de anderhalve meter afstand los mogen laten, 
verhogen we de zaalcapaciteit. Mochten er maatregelen worden 
aangekondigd waardoor we minder bezoekers mogen ontvangen 
dan de ‘anderhalve meter capaciteit’, dan hanteren we een systeem 
van loting. Als u een concert om die reden onverhoopt niet kunt 
bezoeken, garanderen we dat u uw geld terugkrijgt.

Rangen
In verband met de coronamaatregelen zijn er minder stoelen in 
de zaal beschikbaar. Daarom hanteren we voor dit seizoen één 
rangprijs. 

ONLINE BESTELLEN
De eenvoudigste manier om uw abonnement te bestellen is via  
tivolivredenburg.nl/klassiek. U krijgt het grootste voordeel en kunt via 
deze methode zelf uw stoelen kiezen. Voor vragen kunt u uiteraard 
contact opnemen met een kassamedewerker via 030 231 45 44.  
U kunt ook mailen naar kaartverkoop@tivolivredenburg.nl.

Huishouden
Koopt u twee of meer stoelen naast elkaar in dezelfde transactie, 
dan beschouwen wij dit als één huishouden. Wilt u samen met ie
mand een concert bezoeken maar op anderhalve meter afstand van 
elkaar zitten, dan adviseren wij u apart kaarten te bestellen. 

Losse kaarten of keuzeserie bestellen
Wilt u uw serie aanvullen met losse kaarten om bijvoorbeeld een 
thema compleet te maken, dan kunt u vanaf 1 mei 2021 ook losse 
kaarten bestellen via tivolivredenburg.nl/klassiek of via de kassa 
(maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur). Vanaf dat mo
ment gelden minimaal vier concerten als keuzeserie en krijgt u 15% 
korting.

PER POST BESTELLEN
Stuur uw bestelformulier in een gesloten enveloppe zonder  
postzegel naar:

Abonnementenservice TivoliVredenburg
t.a.v. AVROTROS Vrijdagconcert
Antwoordnummer 836
3500 VB  UTRECHT

De bestellingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt 
volgens het bestbeschikbareplaatssysteem. Waar mogelijk wordt 
met uw plaatsvoorkeur rekening gehouden. Houd er wel rekening 
mee dat door de anderhalve meter afstand niet alle stoelen beschik
baar zijn. U ontvangt uw abonnement(en) tijdig per post.

Samen bestellen
Wilt u naast een bekende zitten? Hecht dan de bestelformulieren 
aan elkaar en stuur ze samen in een envelop. Wanneer u dit doet, 
beschouwen wij dit als de bestelling van één huishouden. Wilt  
u samen met iemand een concert bezoeken maar op anderhalve 
meter afstand van elkaar zitten, dan adviseren wij u apart kaarten  
te bestellen. 
Het is belangrijk dat op elk formulier een rekeningnummer en 
handtekening staat.
 

UW BEZOEK
Uw veiligheid staat voorop als we u verwelkomen in onze zalen. 
Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht met veelgestelde 
vragen en antwoorden: tivolivredenburg.nl/uwbezoek.

Coronatest of vaccinatiebewijs | Mochten er vanuit de over
heid aanvullende voorwaarden komen voor concertbezoek, zoals 
het overleggen van een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest dan 
houden wij ons hier uiteraard aan. 

Pauzedrankje en garderobe | Bij vrijwel alle concerten in deze 
brochure zijn een (pauze)drankje en bewaakte garderobe inbegrepen. 
Programmaboekje | Voor vrijwel alle concerten wordt een program 
maboekje met toelichting gemaakt. Drie dagen voor het concert 
kunt u deze downloaden op de websites avrotrosvrijdagconcert.nl  
en tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert.
Inleiding | Vanwege coronamaatregelen zal er nog geen inleiding  
in de zaal zijn. Wij houden u op de hoogte wanneer we hiermee 
weer van start gaan.
Slechthorenden | In TivoliVredenburg kunt u een ontvanger voor 
het FMsysteem lenen. Wij hebben een beperkt aantal ontvangers, 
de beschikbaarheid kunt u navragen door te bellen naar de kassa 
van TivoliVredenburg.
Rolstoelgebruikers | In de Grote Zaal is een aantal plaatsen voor 
rolstoelgebruikers beschikbaar. De beschikbaarheid kunt u navra
gen door te bellen naar de kassa van TivoliVredenburg. Het gebouw 
is voorzien van een rolstoellift en aangepaste toiletten.
Parkeren | Op loopafstand van TivoliVredenburg bevinden zich 
diverse parkeergarages. De dichtstbijzijnde is P5 Vredenburg, 
Rijnkade 16. Volg bij het verlaten van de parkeergarage de bordjes 

‘Uitgang binnenstad’ en ‘Uitgang Hoog Catharijne’. Houd bij de 
uitgang links aan, dan vindt u TivoliVredenburg aan uw linkerhand. 
U kunt ook kijken op parkerencentrumutrecht.nl voor
parkeertips in de buurt.
Fiets | U kunt uw fiets gratis stallen in fietsenstalling Vredenburg, 
Hollandse Toren 9, pal naast TivoliVredenburg. Voor meer infor
matie en actuele openingstijden: ustal.nl.
Bus | De dichtstbijzijnde bushalte is pal voor onze hoofdingang, 
aan het Vredenburg. Verder zijn er in de buurt bushaltes aan de 
Rozenstraat, het Vredenburgviaduct en CS Jaarbeurszijde. Voor 
actuele vertrektijden: uov.nl.
Trein | TivoliVredenburg is vanaf Utrecht CS ca. 10 minuten 
lopen. Voor de actuele vertrektijden van treinen: ns.nl.

Kassa
De kassa is bereikbaar:
•  telefonisch via 030 231 45 44, bereikbaar van  

maandag t/m vrijdag, 10.0018.00 uur
• per mail via kaartverkoop@tivolivredenburg.nl

TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC  UTRECHT
tivolivredenburg.nl
telefoon: 030 231 45 44 (kassa)
 030 760 67 77 (receptie)

Informatie
 over het bestellen

van uw abonnement 2021-2022

I Informatie
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https://www.tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert/
https://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert/evenementen
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/?category=klassiek
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/?category=klassiek
https://www.tivolivredenburg.nl/uwbezoek/
https://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert/evenementen
https://www.tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert
https://parkerencentrumutrecht.nl/
https://u-stal.nl/
https://www.u-ov.info/
https://www.ns.nl/
https://www.tivolivredenburg.nl/


Naam  M      V

Straatnaam

Postcode Woonplaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mail

Opmerkingen

Datum Handtekening

Betaling per eenmalige machtiging
Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging aan TivoliVredenburg Utrecht om het totaalbedrag af te 
schrijven van mijn rekeningnummer. IBAN:

Bestelformulier

✃

Met dit formulier kunt u vanaf zaterdag 1 mei 2021 uw serie(s), passe-partout of losse kaarten bestellen. 
Online heeft u meer mogelijkheden: daar kunt u ook gemakkelijk uw eigen keuze-abonnement samen-
stellen en bovendien zelf uw stoelen kiezen. Ga naar: tivolivredenburg.nl/klassiek of bel de kassa van 
TivoliVredenburg (ma. t/m vr. tussen 10.00 en 18.00 uur) via 030 231 45 44

Series AVROTROS Vrijdagconcert seizoen 2021-2022
Aantal Alle rangen Totaal

 AVROTROS Klassiek 1 (10 concerten) € 265 

 Muzikale Meesterwerken (10 concerten) € 265 

 AVROTROS Klassiek 2 (10 concerten) € 265 

 Passe-partout (alle 30 concerten) € 543 

  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek
   Ja, ik steun AVROTROS Klassiek presenteert! Hierbij machtig ik AVROTROS om de contributie van € 7,50 per jaar 

van mijn bankrekeningnummer af te laten schrijven. Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Ik ontvang als 
dank 3x per jaar een unieke debuut-cd van jong talent met de mooiste muziek. 

Losse kaarten AVROTROS Vrijdagconcert seizoen 2021-2022 (keuze uit 30 + 5 concerten)
 Aantal
17 SEPTEMBER 2021  X € 38,50

24 SEPTEMBER 2021  X € 38,50

1 OKTOBER 2021  X € 38,50

8 OKTOBER 2021  X € 38,50

15 OKTOBER 2021  X € 38,50

ZA 16 OKTOBER 2021  X € 38,50

22 OKTOBER 2021  X € 38,50

5 NOVEMBER 2021   X € 38,50

12 NOVEMBER 2021  X € 38,50

19 NOVEMBER 2021  X € 38,50

26 NOVEMBER 2021  X € 38,50

3 DECEMBER 2021  X € 38,50

   

 Aantal
10 DECEMBER 2021  X € 38,50

17 DECEMBER 2021  X € 38,50

19 DECEMBER 2021  X € 32,00

24 DECEMBER 2021  X € 38,50

14 JANUARI 2022  X € 38,50

21 JANUARI 2022  X € 38,50

28 JANUARI 2022  X € 38,50

4 FEBRUARI 2022   X € 38,50

11 FEBRUARI 2022  X € 38,50

18 FEBRUARI 2022  X € 38,50

ZA 19 FEBRUARI 2022  X € 38,50

4 MAART 2022  X € 38,50

   

 Aantal
11 MAART 2022  X € 38,50

18 MAART 2022  X € 38,50

1 APRIL 2022  X € 38,50

8 APRIL 2022  X € 38,50

15 APRIL 2022  X € 38,50

DO 28 APRIL 2022  X € 38,50

29 APRIL 2022  X € 38,50

6 MEI 2022  X € 38,50

13 MEI 2022  X € 38,50

20 MEI 2022  X € 38,50

17 JUNI 2022  X € 38,50

Totaal   

In deze brochure vindt u alle concerten van seizoen 2021-
2022, achtergrondartikelen en bestelinformatie. Ook later 
dit seizoen kunt u nog kaarten bestellen. Bewaar daarom 
dit magazine, of geef het door!

SERIES, EEN PASSE-PARTOUT OF LOSSE CONCERTEN
Kies een van de 3 series, een voordelig passe-partout voor alle 
30 concerten of selecteer uw eigen concert(en):

 SERIES series met een eigen karakter en sfeer 
AVROTROS Klassiek 1 (p. 32) 
Muzikale Meesterwerken (p. 34) 
AVROTROS Klassiek 2 (p. 36)

 PASSE-PARTOUT voor wie niets wil missen
Gemak dient de mens. En waarom zou u kiezen als u ook naar 
alle concerten kunt gaan? Met het voordelige passe-partout  
begint u ieder weekend met een inspirerend concert. Kunt u 
een keer niet? Leen dan uw passe-partout uit aan andere lief-
hebbers van klassieke muziek. 

 LOSSE KAARTEN kies zelf uw pareltjes
Wilt u flexibel zijn? Bekijk dan het concertoverzicht (p. 8 t/m 31) en 
selecteer de concerten met uw favoriete werken of uitvoerenden.
U kunt uw keuzeabonnement of losse kaarten online bestellen. 
Bij bestelling van vier of meer concerten krijgt u 15% korting op 
de totaalprijs. 

AVROTROS VRIJDAGCONCERT
Aanvang concert: 20.15 uur 
Inleiding: 19.30 uur 
Grote Zaal, TivoliVredenburg 

CONCERTLOCATIE 
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht 
(op loopafstand van NS station Utrecht CS) 

INBEGREPEN
Inleiding, programmaboekje, pauzedrankje, garderobe  
en gezellige nazit met dirigenten, solisten en musici. 

CONCERTOVERZICHT
Alle informatie over werken, ensembles en solisten staat  
in het concertoverzicht (p. 8 t/m 31). 

AVROTROS
Vrijdagconcert

dé klassieke start van je weekend!

BESTELINFORMATIE 
Series en passe-partouts koopt u  
online via tivolivredenburg.nl/klassiek,  
door middel van het bestelformulier  
achterin deze brochure of bij de kassa van 
TivoliVredenburg Utrecht: 030 232 45 44

c o l o f o n
tekst Clemens Romijn
tekstbijdragen Ingeborg Kanij, Philip Leussink
redactie Marco van Es, Ingeborg Kanij
eindredactie Philip Leussink
fotografie omslag Simon van Boxtel
fotografie Astrid Ackermann, Dario Acosta, Esther de Bruijn, Anne 
Claire de Breij, Marco van Borggreve, Simon van Boxtel, Victoria 
Cadish, Sim Canetty Clarke, Tatjana Dachsel, Festival de Saint Denis, 
Benjamin Ealovega, Vern Evans, Paolo Ferla, Maarten Fleskens, 
Simon Fowler, Van Gilst Photography, Stephany Girard, Jelmer de 
Haas, Brendon Heinst, Matthias Heyde, Peter van der Heyden, Juri 
Hiensch, Jan Hordijk, Veikko Kahkonen, Kaupo+Kikkas, Anna van 
Kooij, Eduardus Lee, Minok Lee, Jostijn Ligtvoet Fotografie, Nic 
Limper, Baptiste Millot, Paul Mark Mitchel, Robert van der Molen, 
Ivar Pel, Pierre Petit, Tom ten Seldam, Svetlana Tarlova, Annelies  
van der Vegt, Carlos Juan Villaroel, Jesse Willems, Hans van der 
Woerd, Ewa Zukowsak
vormgeving Norbert Croonenberg 
druk Ten Herkel B.V., Loosdrecht
Fotografen en andere rechthebbenden die menen rechten te kunnen 
ontlenen aan deze uitgave, wordt verzocht contact op te nemen met 
de uitgeefster.

© 2021 AVROTROS Vrijdagconcert, Hilversum

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder 
voorafgaande toestemming van de uitgeefster.

AVROTROS Vrijdagconcert is 
een productie van AVROTROS in 
samenwerking met NPO Radio 
4, Stichting Omroep Muziek en 
TivoliVredenburg. 

AVROTROS Vrijdagconcert  
wordt elke vrijdag vanaf  20.00 
uur rechtstreeks vanuit Tivoli-
Vredenburg uitgezonden op  
NPO Radio 4. 

https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/?category=klassiek


Vrijdag

Vrijdag
Vrijdag

AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS
in samenwerking met NPO Radio 4, Stichting Omroep Muziek en TivoliVredenburg.

 AVROTROSVrijdagconcert

 @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

 AVROTROSVrijdagconcert

avrotrosvrijdagconcert.nl

“In de stilte na Eric Whitacres Sleep, 
loepzuiver gezongen, lijken de zangers 
te zeggen: kijk nou, zo stil klonk de 
koorzang de afgelopen zes maanden in 
de Nederlandse concertzalen. En alleen 
al omdat wij deze stilte weer mogen 
vullen, is het feest.” 
★★★★★ de Volkskrant, 14 september 
2020; AVROTROS Vrijdagconcert

“This was a programme and 
performance that struck just 
the right note as a message 
of hope and renewal” 
★★★★ Bachtrack, 23 juni 
2020; eerste concert na 
de lockdown zomer 2020; 
AVROTROS Vrijdagconcert

“Thuis, doorgestraald via de 
microfoons van NPO Radio 
4, troffen de onheilspellend 
gonzende akkoorden door 
de blazers van het Radio 
Filharmonisch Orkest […] 
meteen doel.” 
Guido van Oorschot, de 
Volkskrant, 14 februari 
2021, Martin In terra pax; 
AVROTROS Vrijdagconcert

30 concerten in  
TivoliVredenburg

Groots en symfonisch

Maria Milstein 
artist in residence

Premières en 
Nederlandse muziek
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