
Radio Filharmonisch Orkest
Markus Stenz, dirigent
Sophie Harmsen, mezzosopraan

Alban Berg  1885-1935 
Drie delen uit Lyrische suite 1927 / instrumentatie: Theo Verbey 2006
1. Allegretto gioviale
5. Presto delirando-Tenebroso
6. Largo desolato

Gustav Mahler 1860-1911
Liederen op teksten van Friedrich Rückert 1901/1902
voor mezzosopraan en orkest 
1. Blicke mir nicht in die Lieder
2. Ich atmet einen linden Duft
3. Liebst Du um Schönheit
4. Um Mitternacht
5. Ich bin der Welt abhanden gekommen

Robert Schumann  1810-1856
Tweede symfonie in C opus 61  1845-1846
Sostenuto assai-Allegro ma non troppo • Scherzo: Allegro vivace 
Adagio espressivo • Allegro molto vivace

Dit concert wordt vanaf 20.00 uur rechtstreeks uitgezonden via NPO Radio4.  
Presentatie: Leonard Evers. 

In de pauze is op het podium een interview met Sophie Harmsen.
Voor en na het concert zijn in de foyer cd’s en de jubileumboeken Kracht van  
bevlogen samenspel en Stemgeluiden te verkrijgen.

MAHLERS  
RÜCKERT-LIEDER 

vrijdag 11 juni 2021, 20.15 uur  
TivoliVredenburg, Utrecht

PAS op kader is ver-
plaatst tov de juiste 
oisitie voor 11 juni



Nu Markus Stenz na precies twee jaar voor het 
eerst weer terugkeert bij ‘zijn’ vroegere orkest in 
het Vrijdagconcert heeft hij opnieuw Duitse 
Romantiek op het menu. En weer breekt hij een 
lans voor een minder bekende partituur van 
Schumann, de Tweede symfonie, met haar 
verborgen verbanden en citaten. 

Verborgen liefdesgroet
Die verborgen banden en citaten zijn er ook in 
een werk van zo’n tachtig jaar later, de Lyrische 
suite van Alban Berg uit 1926. De twintigste 
eeuw had dan wel zijn eerste kwart achter de rug 
en leek de Romantiek vaarwel gezegd te hebben, 
toch bleef Alban Berg zijn romantische wortels 
trouw. En dat zelfs met moderne technieken van 
componeren zoals hij die van zijn leraar Arnold 
Schönberg had meegekregen: het schrijven 
volgens de twaalftoonstechniek. Daarmee was 
het traditionele tonale systeem op de helling 
gezet en waren alle twaalf chromatische tonen 
van een toonladder zo goed als gelijkwaardig 
geworden. Berg aarzelde aanvankelijk Schön-
bergs twaalftoonstechniek over te nemen, maar 
hij ging overstag toen hij zag dat die hem niet 
beperkte in zijn expressie maar juist meer 
mogelijkheden bood. Want hij was immers 
begonnen als liederencomponist in de stijl van 
Brahms en Wolf, en leerde omstreeks 1908 van 
Arnold Schönberg hoe hij zijn heftig laat- 
romantisch temperament kon uitleven in atonale 
muziek. Hoe expressionistisch Bergs muziek ook 
werd, ze bleef toch verwant met de laat-
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Markus Stenz keert terug 
met Duitse Romantiek 
Bij zijn afscheidsconcert op 7 juni 2019 als 
chef-dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest dirigeerde Markus Stenz Szenen aus 
Goethes Faust van Robert Schumann. Als geen 
ander werk staat de Faustmuziek van Schumann 
voor de Duitse Romantiek, zo schreef Markus 
Stenz destijds in de toelichting.
“Met zijn formidabele Faust-muziek heeft Robert 
Schumann ons een onweerstaanbaar meester-
werk nagelaten. Zijn muziek gaat recht naar de 
kern van de zaak. Het is ontwapenend mooi; het 
is zo gevoelig en bezield. Voor mij zijn de 
harmonische progressies en meanderingen de 
meest sublieme muziek die hij heeft geschreven. 
En achter de schoonheid of de dramatiek van de 
eerste laag horen we dat er nog veel meer lagen te 
vinden zijn. Het panorama verbreedt zich met 
elke minuut die we aan de muziek worden bloot -
gesteld. Ik ben blij dat we met de gebundelde 
krachten van het RFO, het GOK en de solisten 
dit betoverende stuk romantische muziek 
kunnen beleven en uitvoeren. Het is zo diep-
gaand dat elke minuut die je ermee doorbrengt 
de moeite waard zal zijn. En zo raadselachtig dat 
elke ontdekking die gedaan wordt nog meer 
raadsels zal onthullen. Maar bovenal zal de geest 
van onze uitvoering zich laten leiden door 
Schumanns genie: idealistisch en opbeurend. Ik 
kan me geen gelukkiger einde wensen van ons 
seizoen en van dit deel van onze gemeenschappe-
lijke reis.” 

MAHLERS  
RÜCKERT-LIEDER 



Mahlers Rückert-Lieder
Dan muziek van een van Alban Bergs grote 
voorbeelden, Gustav Mahler, de componist van 
een generatie eerder. En ook de man die zowel de 
symfonie als het lied tot grote hoogte opstuwde. 
De grootste vorm voor de grootste bezetting en 
de kleinste vorm voor de kleinste bezetting. 
Maar Mahler bracht ze bij elkaar en verstrengelde 
ze. Er is wel beweerd dat zijn symfonieën uit zijn 
liederen zijn ontkiemd. Hij gebruikte liederen in 
zijn Tweede, Derde en Vierde symfonie. Het 
intieme lied met pianobegeleiding ging op in 
een grootschalig orkestwerk voor een groot 
publiek. Om dezelfde reden, schaalvergroting en 
draagwijdte, componeerde hij orkestliederen. De 
meest vergaande versmelting van lied en 
symfonie bereikte Mahler natuurlijk in Das Lied 
von der Erde uit 1908, eigenlijk een symfonie 
voor groot orkest en twee zangsolisten. 
Intiemer van karakter en orkestratie zijn de 
Liederen op teksten van Friedrich Rückert van 
zeven jaar eerder. Ze stammen uit de tijd 
(1901/1902) dat Mahler “het mooiste meisje van 
Wenen” leerde kennen en huwde: Alma  
Schindler. Hoewel twee liederen over de liefde 
gaan is er geen centraal thema dat de cyclus 

inhoudelijk samenbindt, 
zoals bij de Lieder eines 
fahrenden Gesellen. Het 
eerste lied Blicke mir nicht 
in die Lieder doet licht 
humoristisch en verlegen 
aan. De ik-persoon wil zijn 
of haar onvoltooide gedich-
ten en liederen beschermen 
tegen vreemde en kritische 
blikken.  
Een uiterst dunne begelei-
ding kleurt deze broze en 
kittige miniatuur in.  

romantische werken van Gustav Mahler, zoals 
ook in dit concertprogramma goed te horen is. 
Zo ook Bergs Lyrische suite, oorspronkelijk een 
werk voor strijkkwartet van ruim een half uur 
en in zes delen, waarvan er hier drie tot klinken 
komen. Het werk ontleent zijn lyrische karakter 
deels aan citaten uit het voorspel van Wagners 
Tristan und Isolde en de Lyrische Symphonie van 
Alexander Zemlinsky. De melodie die Berg uit 
het vierde deel van Zemlinsky’s Lyrische  
Symphonie citeert past op de woorden “Jij bent 
de mijne”. Verder bevat het werk via de letters en 
noten A, B, H en F verborgen verwijzingen naar 
Alban Berg zelf en zijn (getrouwde) geliefde 
Hanna Fuchs-Robettin, de zus van de schrijver 
Franz Werfel. Omdat er zoveel onder de 
oppervlakte van de partituur “leefde”, noemde 
de criticus Theodor W. Adorno de Lyrische suite 
“een latente opera”. Natuurlijk is het werk 
vanavond ook een eerbetoon aan de in 2019 
overleden componist Theo Verbey, van wie in 
het Vrijdagconcert vaker eigen muziek maar ook 
bewerkingen en orkestraties van anderen op de 
lessenaars hebben gestaan. De drie delen uit 
Bergs Lyrische suite klinken in dit concert in een 
orkestratie die Theo Verbey maakte in 2006.   
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Alban Berg
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Ich atmet’ einen linden Duft is een prachtig 
verstild liefdeslied vol subtiele woordspelingen: 
linde, Linde, gelinde etc. (Duits voor zacht, 
lindeboom en zacht gezegd). De orkestratie is 
opnieuw flinterdun en porselein-achtig. Bij-
zonder teder is Liebst du um Schönheit. De 
verbluffend eenvoudig gedeclameerde tekst is 
het meest lyrisch in de laatste twee regels, waar 
Mahler zijn melodie heeft laten zinderen. De 
spanning tussen verzet en verlangen komt 
beeldend tot uiting in de voortdurende maat-
wisselingen van 2/4, 3/4 en 4/4. 

Het enige lied van de cyclus dat eigenlijk geen 
lyrisch lied is, maar eerder een symfonische ode 
is Um Mitternacht. Terwijl de zangeres het 
menselijk lot overdenkt, begeleidt het orkest 
haar met breed opgezette contrapuntische 
lijnen. Het lied begint verstild en kaal, gedomi-
neerd door de onheilspellend dalende baslijn, en 
tekent de angstige beklemming van het doods-
besef van de nacht. Aan het eind is er stralend 
koper ter ere van de heerser over leven en dood. 
Vooral dit laatste couplet doet denken aan 
Mahlers grote symfonieën. 
 
Het laatste lied Ich bin der Welt abhanden 
gekommen is het bekendste van alle Mahler- 
liederen. Het is misschien wel het beste af-
scheidslied ooit gecomponeerd, omdat het zich 
leent voor velerlei uitleg. Is het een tijdelijk 
afscheid of een afscheid voor altijd? Is het een 
berusting in de dood? Of is het juist een gezond 

verlangen van een druk bezette dirigent om de 
hectische wereld in de zomer de rug toe te keren 
en in het stille Tirol een symfonie te compone-
ren? Herfstachtig lage strijkersklanken, een 
verlaten althobo, een spaarzame hoornsolo en 
een uiterste ascese van geëtste lijnen begeleiden 
dit rustgevende gedicht.

Symfonie uit een  
donkere tijd
Ten slotte de Tweede symfonie van Robert 
Schumann. Op het gebied van de symfonie wor-
stelde Schumann jarenlang met een serieus 
antwoord op zijn idool Ludwig van Beethoven. 
Toch was hij er vroeg bij. Want al op zijn 22ste 
hield hij een deel uit zijn jeugdsymfonie in 
g-klein ten doop, waarin hij zich spiegelde aan 
Beethovens Vijfde. Ter vergelijking: Brahms was 
over de veertig toen hij zijn eerste symfonie 
componeerde, Elgar over de vijftig en Franck 
zelfs over de zestig. 

De orkestratie is  
opnieuw flinterdun en  
porselein-achtig 

Gustav Mahler in 1909
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“Ik maakte de schetsen van deze symfonie toen 
ik psychisch zeer te lijden had. Ja ik kan wel 
zeggen dat het leek alsof mijn geest zich verzette 
en dat ik de weerstand die van invloed was op 
de muziek juist probeerde te bevechten om mijn 
toestand te verbeteren. Het eerste deel is vol van 
die strijd en qua karakter zeer humeurig en 
weerbarstig.” Dat schreef Schumann over zijn 
Tweede symfonie in C opus 61 aan zijn vriend en 
latere biograaf Joseph Wasielewski. Pas bij het 
laatste deel leek hij zich weer in orde te voelen, 
en helemaal na voltooiing van de symfonie. 
Tijdens de concerttournee met zijn vrouw Clara 
naar Rusland in 1844 was Schumann geplaagd 
door depressiviteit, duizeligheid en gesuis in zijn 
oren. Ook toen hij in december 1845 geïnspi-
reerd werd door een uitvoering van Schuberts 
Negende symfonie, en begon met de schetsen van 
zijn Tweede symfonie, kon hij zijn hoofd er 
amper bij houden. Pas in oktober 1846 was ze 
gereed. En dat vergeleken met de vier dagen van 

zijn Eerste symfonie! Wel had hij intensief de 
muziek van Bach bestudeerd, hetgeen duidelijk 
hoorbaar is. In het tweede Trio (in het wervelen-
de Scherzo in de stijl van Mendelssohn) klinkt 
een beknopte fuga met daarin het thema 
BACH. En aan het begin van het prachtige en 
tedere langzame deel citeert Schumann het 
begin van de Triosonate uit Bachs Musikalisches 
Opfer. Maar ook is er zoals wel vaker bij 
Schumann een echo van Beethoven. Want na 
drie algemene pauzes (fermates) in de doorwer-
king van het laatste deel is er weer dat veel 
betekenende fragment uit Beethovens liedcyclus 
An die ferne Geliebte dat Schumann ook inlaste 
in zijn meeslepende Fantasie in C opus 17 voor 
piano. Daarin had hij zijn verlangen naar Clara 
uitgeschreeuwd in de tijd dat haar vader hun 
omgang en briefwisseling verbood. Bij de 
geciteerde indringende noten horen de evenzo 
indringende woorden: “Nimm sie hin, denn, 
diese Lieder.” 

Clemens Romijn

Robert en Clara Schumann

Tijdens de concert-
tournee met zijn vrouw 
Clara naar Rusland in 
1844 was Schumann 
geplaagd door depres- 
siviteit, duizeligheid en 
gesuis in zijn oren. 
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Met acht programma’s op NPO Radio 4, goed bezochte concert
series op vrijdagavond en zondagochtend, tv programma’s als 
Maestro en het Prinsengrachtconcert en boeiende podcasts, is 
AVROTROS de meest klassieke omroep van Nederland. 

MEER 
KLASSIEK 

BIJ
AVROTROS

Klassieke podcasts
Lekker luisteren naar verhalen over 
klassieke muziek? Kies dan een pod - 
cast uit de grote collectie klassieke 
podcasts van AVROTROS.
Bijvoorbeeld ‘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 de Oude Muziek Podcast waarin Ab 
Nieuwdorp een tijdreis maakt van de 
Barok, terug in de tijd naar de  
Renaissance en de Middeleeuwen. Hij 
spreekt ook specialisten in de oude 
muziek, onder wie Bach-expert Ton 
Koopman, barok-expert Jos van Veld-
hoven 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 compo-
nisten.

Deze en alle andere klassieke podcasts 
van AVROTROS zijn te beluisteren via de 
website van NPO Radio 4, Apple  
Podcast, Spotify of de RSS-feed.
Meer info: www.nporadio4.nl/podcasts

Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en ledenaanbiedingen: 
 www.avrotros.nl/klassiek 

http://www.nporadio4.nl/podcasts
http://www.avrotros.nl/klassiek 


Blicke mir nicht in die Lieder!
Blicke mir nicht in die Lieder!
Meine Augen schlag’ ich nieder,
Wie ertappt auf böser Tat.
Selber darf ich nicht getrauen,
Ihrem wachsen zuzuschauen.
Deine Neugier ist Verrat!

Bienen, wenn sie Zellen bauen,
Lassen auch nicht zu sich schauen,
Schauen selbst auch nicht zu.
Wenn die reichen Honigwaben
Sie zu Tag gefördert haben,
Dann vor allen nasche du!

Ich atmet’ einen linden Duft
Ich atmet’ einen linden Duft
Im Zimmer stand ein Zweig der Linde,
Ein Angebinde
Von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft!

Wie lieblich ist der Lindenduft,
Das Lindenreis
Brachst du gelinde!
Ich atmet leis
Im Duft der Linde
Der Liebe linden Duft.

Sla geen blik op mijn gedichten!
Mijn ogen zal ik neerwaarts richten,
Als betrapt op heterdaad.
Durf mijzelf niet te vertrouwen,
Hun rijpen te aanschouwen.
Jullie gluren is verraad! 

Bijen, als zij cellen bouwen,
Vallen ook niet te aanschouwen,
Kijken zelf ook niet toe.
Als je van de honingraten
Je op hun rijkdom kunt verlaten,
Tast dan vooral toe! 

Ik ademde een lindegeur
In de kamer stond een twijg van de linde, 
van mijn beminde.
Geschikt met lieve hand.
Hoe lieflijk was de lindegeur! 

Hoe lieflijk is de lindegeur,
Zacht brak jij wellicht
Een tak die je zinde!
Ik adem licht
In die lucht van de linde.
Liefdes lindegeur. 

Gustav Mahler – Rückert-Lieder
Teksten: Friedrich Rückert (1788-1866)
Vertaling: August Agasi (2017)
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Liebst du um Schönheit
Liebst du um Schönheit, o nicht mich 
liebe!
Liebe die Sonne, sie trägt ein goldnes 
Haar!
Liebst du um Jugend, o nicht mich liebe!
Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr!
Liebst du um Schätze, o nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar!

Liebst du um Liebe, o ja mich liebe!
Liebe mich immer, dich liebe ich immerdar!

Um Mitternacht
Um Mitternacht
Hab’ ich gewacht
Und aufgeblickt zum Himmel;
Kein Stern vom Sterngewimmel
Hat mir gelacht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Hab’ ich gedacht
Hinaus in dunkle Schranken.
Es hat kein Lichtgedanken
Mir Trost gebracht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Nahm ich in Acht
Die Schläge meines Herzens;
Ein einz’ger Puls des Schmerzens
War angefacht
Um Mitternacht.

Um Mitternacht
Kämpft’ ich die Schlacht,
O Menschheit, deiner Leiden;
Nicht konnt’ ich sie entscheiden
Mit meiner Macht
Um Mitternacht.

Liefde om schoonheid, o bemin mij niet!

Houd van het zonlicht, omkranst met 
gouden haar! 
Liefde om prilheid, o bemin mij niet!
Houd van de lente, herboren ieder jaar!
Liefde om schatten, o bemin mij niet!
Houd van de meermin, vind glans van 
parels bij haar!
Liefde om liefde, o bemin mij wel!
Heb mij altijd lief, zijn wij eeuwig een paar!

Om middernacht. 
Al wakend doorbracht
En opgezien ten hemel;
Geen ster uit het gewemel
Schonk mij zijn lach
Om middernacht. 

Om middernacht
Heb ik gedacht
Eruit in ’t duister dat verdicht.
Maar géén gedachte die verlicht
Heeft troost gebracht
Om middernacht. 

Om middernacht
Ik sloeg toen acht
Op ’t kloppen van mijn hart;
Voelde enkel slagen smart
Gestuwd met kracht
Om middernacht. 

Om middernacht
Heb ik niet volbracht
O mensheid, u te bevrijden;
Verlossing uit uw lijden
Lag niet in mijn macht
Om middernacht. 



Um Mitternacht
Hab’ ich die Macht
In deine Hand gegeben!
Herr über Tod und Leben
Du hältst die Wacht
Um Mitternacht!

Ich bin der Welt abhanden  
gekommen
Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben;

Sie hat so lange nichts von mir vernom-
men,
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,

Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

Ich bin gesorben dem Weltgetümmel
Und ruh’ in einem stillen Gebiet.
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied.

Om middernacht
Heb ik de macht
U in handen gegeven! 
Heer over dood en leven:
U houdt de wacht
Om middernacht! 

Voor de wereld ben ik voorgoed verloren,
Met haar heb ik voorheen veel tijd verdaan;

Ik heb zo lang al niets van mij laten horen,

Zij kan wel denken, het is met mij gedaan! 

Er is mij ook volstrekt niets aan gelegen,
Of men mij voor gestorven houdt.
Ik kan ook volstrekt niets inbrengen 
daartegen,
Want werkelijk voor de wereld ben ik reeds 
koud. 

Ik heb verlaten ’s werelds gewemel,
En rust nu in een stil gebied!
Ik leef alleen in eigen hemel,
In eigen liefde, in eigen lied. 
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Markus Stenz, dirigent
• van 2012 tot 2019 was Markus Stenz chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest
• hij geniet een bijzondere reputatie als vertolker van eigentijds symfonisch en muziekdramatisch 
 repertoire
• hij is een belangrijk pleitbezorger van de muziek van Hans Werner Henze, van wie hij diverse 
 opera’s in première bracht
• Stenz staat tevens hoog aangeschreven in uitvoeringen van werken uit de klassieke en romantische 
 periode: Beethoven, Bruckner en met name Mahler en Wagner
• hij is een groot operadirigent met vele internationale engagementen
• hij was chef-dirigent van de Keulse opera en van het Gürzenich Orchester in Keulen, chef-dirigent 

en artistiek directeur van het Melbourne Symphony Orchestra, principal conductor van London 
Sinfonietta en artistiek directeur van het Montepulciano Festival

• als gastdirigent leidde hij orkesten in Europa en de Verenigde Staten, zoals de Berliner 
Philharmoniker, de Münchner Philharmoniker, het Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks, het Gewandhausorchester Leipzig, het Tonhalle Orchester Zürich, het BBC Symphony 

 Orchestra, het Hallé Orchestra, het 
Chicago Symphony Orchestra en de 
Los Angeles Philharmonic

• zijn grote betrokkenheid bij de 
moderne muziek leidde tot een vaste 
relatie met Ensemble InterContem-
porain

• Markus Stenz leidde operavoorstel-
lingen bij de English National 
Opera, Los Angeles Opera, San 
Francisco Opera en Glyndebourne 
Festival Opera

• hij dirigeerde in Keulen de volledige 
‘Ring’ van Wagner en leidde de 
wereldpremière van Caligula van 
Detlev Glanert

• Markus Stenz is regelmatig te gast 
bij het Koninklijk Concertgebouw-
orkest

UITVOERENDEN
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• in 2007 maakte hij opnames van hedendaags repertoire die als eerste in de reeks Horizon werden 
 uitgebracht op RCO Live
• Markus Stenz werkte voor het eerst samen met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
 Omroepkoor in april 2002
• in de ZaterdagMatinee dirigeerde hij de Nederlandse première van de opera The Bassarids van Hans 
 Werner Henze
• hij werd teruggevraagd voor de uitvoering van de suite The Tempest van Thomas Adès en Earth 

Dances van Harrison Birtwistle (juni 2006), de Sankt-Bach-Passion van Mauricio Kagel (december 
2008) en de integrale versie van de opera The Tempest (mei 2009)

• Stenz dirigeerde de afgelopen seizoenen het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor 
onder meer in de Nederlandse première van Walter Braunfels’ Te Deum, Henze’s L’Upupa und der 
Triumph des Sohnesliebe en Mahlers Das klagende Lied

• op 7 juni 2019 nam Markus Stenz in het Vrijdagconcert afscheid van het Radio Filharmonisch 
 Orkest en dirigeerde hij Schumanns Szenen aus Goethes Faust

Sophie Harmsen, mezzosopraan
• de Duitse mezzosopraan Sophie Harmsen wordt veel gevraagd voor uitvoeringen van de muziek van 
 Mozart
• zo debuteerde ze in 2016 succesvol als Annio (La clemenza di Tito) in Madrid onder leiding van 
 Christophe Rousset
• in 2018 maakte ze een tournee door Europa en Azië met het Freiburger Barockorchester en René 
 Jacobs als Dorabella in Così fan tutte
• de voorbije seizoenen zong ze onder meer in het Weihnachtsoratorium met Thomas Hengelbrock en 
 het NDR Elbphilharmonie Orchester, de Mis in c van Mozart met Adam Fischer en de Düsseldorfer 
 Symphoniker
• ze nam deel aan concerten en opnames van sacrale 

werken van Bruckner met het RIAS Kammerchor en 
de Akademie für Alte Musik Berlin

• op het operapodium werkte ze samen met regisseurs als 
 Robert Wilson, William Kentridge en Andreas Dresen
• verder trad ze geregeld op met dirigenten als Václav 

Luks, Jos van Immerseel, Raphaël Pichon, Andrea 
Marcon, Frieder Bernius, Helmuth Rilling en Hans 
Christoph Rademann

• Sophie Harmsen studeerde aan de Universiteit van 
 Kaapstad en bij Edith Wiens en woont in Berlijn
• in het Vrijdagconcert zong Sophie Harmsen op 
 30 maart 2018 in Mozarts Mis in c ‘Grote’ KV 427  

met het Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroep-
koor en dirigent Markus Stenz 

Sophie Harmsen © Tatjana Dachsel
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Radio Filharmonisch Orkest
• opgericht in 1945, onmisbare schakel in het Nederlandse muziekleven
• het 75-jarige orkest beleeft dit seizoen zijn jubileumjaar
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• speelt geregeld premières van opdrachtwerken in omroepseries AVROTROS Vrijdagconcert en  
 NTR ZaterdagMatinee
• bereikt in vernieuwende concertformats als Pieces of Tomorrow en Out of the Blue jong publiek
• vrijwel alle concerten rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4, met gemiddeld dertigduizend 
 luisteraars 
• sinds 1 september 2019 geleid door de Amerikaanse chef-dirigent Karina Canellakis, eerste 
 vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
• Canellakis’ illustere voorgangers waren onder meer Bernard Haitink (nu beschermheer), Jean 
 Fournet, Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap van Zweden (honorary chief conductor) en 
 Markus Stenz
• gastdirigenten van het RFO waren Pablo Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily Petrenko, 

Christoph Eschenbach, John Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, Gennady Rozhdestvensky, 
Michael Tilson Thomas, Mariss Jansons, Valery Gergiev, Antal Doráti, Kirill Kondrashin en 
Leopold Stokowski

• James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds 2011, tekende bij tot en met seizoen 2022-2023
• 2014 Edison Klassiek Oeuvreprijs voor RFO vanwege verdiensten voor het Nederlandse 
 muziekleven
• 2017 Concertgebouw Prijs (samen met het Groot Omroepkoor)
 www.radiofilharmonischorkest.nl 

Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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Markus Stenz voor het Radio Filharmonisch Orkest

http://www.radiofilharmonischorkest.nl 
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
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Eerste viool
Joris van Rijn
Dimiter Tchernookov
Alexander Baev
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Alberto Facanha 
Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Pedja Milosavljevic
Ruud Wagemakers

Tweede viool
Casper Bleumers
Eveline Trap
Sarah Loerkens ATB
Ian van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Annemarie van 
Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Anna Sophie Torn
Frits Wagenvoorde

Altviool
Francien Schatborn
Huub Beckers
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnen-
burg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Jose Moura Nunes

Cello
Michael Müller
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat
Arjen Uittenbogaard

Contrabas
Rien Wisse
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Stephan Wienjus

Fluit
Ingrid Geerlings
Ellen Alberts

Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters

Klarinet
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes

Fagot
Jos Lammerse
Freek Sluijs
Birgit Strahl

Hoorn
Annelies van Nuffe-
len
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

Trompet
Hans van Loenen
Raymond Rook

Trombone
Herman Nass
Victor Belmonte 
Albert
Rommert Groenhof

Tuba
Bernard Beniers

Pauken
Mark Haeldermans

Harp
Marianne Smit

Toetsinstrument
Stephan Kiefer

Radio Filharmonisch Orkest

BEZETTING 
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vrijdag 18 juni 2021 (live incl. webcast)
TivoliVredenburg Utrecht

Slotconcert Vrijdagconcert
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Karina Canellakis, dirigent
Benjamin Goodson, koordirigent
Lucy Crowe sopraan
Rosanne van Sandwijk sopraan
Steve Davislim  tenor
Johannes Weisser  bas

Stravinsky Orpheus
Mozart  Mis in c ‘Grote’ KV 427 

VOLGENDE
 CONCERTEN

Nieuw seizoen 
Vrijdagconcert

Op zaterdag 1 mei is de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen 
van het AVROTROS Vrijdagconcert gestart. Kijk op 
 tivolivredenburg.nl/avrotrosvrijdagconcert en maak uw keuze.



EERSTE CONCERTEN 
VAN HET

VOLGEND
 SEIZOEN
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vrijdag 17 september 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

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

Sibelius 
De Oceaniden 
De Graaff 
Event-Horizon (wereldpremière,  
opdrachtwerk AVROTROS  
Vrijdagconcert)
Franck 
Rédemption

vrijdag 24 september 2021
TivoliVredenburg, Utrecht

Concert-
gebouw  
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.)


