60

5 JUNI 2021 13.30 UUR

OPERA’S VAN WEIR EN DALLAPICCOLA:
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première 20 april 1994, English National Opera, Londen
tweede versie 14 juni 2006, Royal Operahouse (Linbury Studio)

Eckbert Scott Hendricks bariton
Berthe Jasmin Etezadzadeh mezzosopraan
Walther, Hugo, Old woman Matthew Newlin tenor
A bird Helena Koonings sopraan
pauze

Luigi Dallapiccola 1904-1975
Il prigioniero 1944-1948/1950

radiopremière 1 december 1949 (RAI, Turijn)
scenische première 20 mei 1950, Teatro Communale, Florence
versie voor gereduceerd orkest 1950

Il prigioniero Lester Lynch bariton
La madre Jasmin Etezadzadeh mezzosopraan
Il carceriere, Il grande inquisitore John Daszak tenor
1. sacerdote Morschi Franz tenor
2. sacerdote Sam Carl bas-bariton
Evert-Jan de Groot repetitor
Roland Lammers van Toorenburg voorstellingsleider
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VANAF 1 JUNI 2021:
kaarten en abonnementen voor volgend
seizoen

Iedereen die vorig seizoen een abonnement of
passe-partout had besteld,
kan dat tot maandag 31
mei 10.00 uur verlengen.
Op dinsdag 1 juni 10.00
uur gaan de losse kaarten
voor volgend seizoen in de
verkoop. Of kies ook voor
een abonnement!
De series gaan in vanaf 1 januari 2022. In het najaar
zijn, voor zover nu bekend, nog coronamaatregelen van
kracht en is het aantal losse kaarten beperkt
 WWW.CONCERTGEBOUW.NL/SERIES
 WWW.CONCERTGEBOUW.NL/MATINEE

Laatste concert van seizoen 2020-2021

Met deze opera's van Judith Weir en Luigi Dallapiccola
eindigt dit bijzonder verlopen seizoen van de NTR Zater
dagMatinee. Door corona-omstandigheden gedwongen,
werden veel concerten zonder publiek gespeeld, maar
bleef de serie live uitgezonden via NPO Radio 4. Een
deel van de optredens was als een live videoregistratie te volgen via de website van Radio 4, en nadien te
bekijken het digitale kanaal NPO Start. We zijn blij dat
zovelen ons programma bleven volgen!
Volgend seizoen hopen wij meer en meer publiek weer
te mogen begroeten in de Grote Zaal van het Concert
gebouw. Op 11 september 2021 gaat het nieuwe
seizoen van start met Fedora van Umberto Giordano.
In de zomermaanden kunt u op Radio 4 luisteren naar
opnamen uit ons rijke Matinee-archief.
Een goede zomer, en hopelijk tot in september!
Het team van de NTR ZaterdagMatinee

Uitzending
NPO Radio 4

Dit concert – wegens de
huidige corona-omstandigheden zonder publiek –
wordt live uitgezonden via
NPO Radio 4. U kunt het
ook beluisteren via
 ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder vooren/of pauzeprogramma,
vindt u na enkele dagen
terug op
 NPORADIO4.NL/CONCERTEN

De ZaterdagMatinee
op sociale media

Via Facebook, Twitter
en Instagram houdt de
Matineeu op de hoogte
van het laatste nieuws
rond de concerten.
Volg ons, en praat mee!

Live webcast met
Nederlandse vertaling

Dit concert kunt u live
zien op de website van
Radio 4, en vanaf volgende week gedurende
30 dagen op NPO Start
en het Youtube-kanaal
van NPO Radio 4. Deze
uitzending is voorzien
van ondertiteling.
 NPORADIO4.NL/LIVE
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EIND GOED, AL GOED

Mensen hebben een voorkeur voor een goede afloop. Het maakt
niet uit of dat gebeurtenissen in hun eigen leven betreft, of
fictie. In duistere tijden is ‘licht aan het einde van de tunnel’
een graag gebezigde zinsnede. Bij twijfel ligt ‘komt goed’
eenieder in de mond bestorven, ook al is dat tegen beter weten
in. Films of series die slecht aflopen, kom je zelden tegen.
Opvallend genoeg hebben opera’s soms baat bij een noodlottig
einde, gezien het aantal voorbeelden in dat genre waarin het de
belangrijkste personages slecht vergaat, zoals Lulu en Wozzeck
van Alban Berg, en Lady MacBeth uit het district Mtsensk van
Dmitri Sjostakovitsj. En natuurlijk de Ring-cyclus van Richard
Wagner. De componisten kunnen het dramatisch potentieel
van verhalen met een noodlottig einde ten volle uitbuiten in de
muziek die ze ervoor schrijven.
De NTR ZaterdagMatinee besluit dit seizoen met twee aangrijpende opera’s waarin het einde van de tunnel gehuld is in
duisternis, Blond Eckbert van Judith Weir en Il prigioniero van
Luigi Dallapiccola. De libretti zijn geschreven door de componisten zelf. In beide opera’s is een centrale rol weggelegd voor
bedrog, het met voeten treden van vertrouwen. Dat gegeven ligt
ten grondslag aan de gebeurtenissen in de twee verhalen. Maar
terwijl het bij Weir gaat om drama’s op het persoonlijke vlak,
heeft Dallapiccola’s opera ook een maatschappelijke dimensie.
In Blond Eckbert heeft Berthe als jong meisje juwelen gestolen
van een vrouw die haar in huis had opgenomen. Later in haar
leven moeten zij en haar echtgenoot, die weet heeft van deze
wandaad, hiervoor boeten. De naamloze hoofdpersoon in Il
prigioniero, uitgeput en ten einde raad na folteringen door de
Spaanse Inquisitie ten tijde van Philips II, krijgt van een gevangenisbewaarder te horen dat verlossing nabij is. Zijn ontluiken-
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de hoop op vrijheid wordt de bodem ingeslagen als uiteindelijk
blijkt dat de cipier de grootinquisiteur in vermomming is, en
hem naar de brandstapel voert. Het verhaal vertoont een sterke
overeenkomst met werken van Franz Kafka, waarin de hoofdpersoon is verstriktgeraakt in een situatie waaraan niets te
veranderen is, omdat hogere machten aan de touwtjes trekken.
Opvallend is in beide opera’s het dubbelhartige gebruik van
een woord waarmee een valse indruk van vertrouwen gewekt
wordt. In Blond Eckbert noemen Eckbert en Walther elkaar
‘Friend’, maar van die vriendschap blijft in de opera weinig
over. De gevangene in Il prigioniero wordt door de cipier ‘fratello’ (broeder) genoemd, een woord dat de grootinquisiteur
(die zich als cipier vermomd had) aan het slot herhaalt, wanneer de gevangene in de waan verkeert dat hij de vrijheid
tegemoet loopt.

Blond Eckbert
Een ouder echtpaar, Berthe en Eckbert, leidt een teruggetrokken bestaan in een huisje in het Harzgebergte. Een van hun
weinige vrienden is Walther, die hen bezoekt als hij in de
bossen naar kruiden en stenen zoekt. Wanneer hij weer eens
langskomt, haalt Eckbert zijn echtgenote over om over haar
jeugd te vertellen. Op jonge leeftijd van huis weggelopen, wordt
Berthe opgenomen door een vrouw met twee huisdieren: een
hond en een vogel, die eieren legt in de vorm van juwelen. Wanneer Berthe op de dieren moet passen, laat ze die los. Ze steelt
de juwelen en vlucht. Rijk geworden, trouwt ze met Eckbert.
Het echtpaar schrikt als blijkt dat Walther de naam van de
hond blijkt te kennen, terwijl Berthe die vergeten is. Bevreesd
dat hun geheim uitkomt, schiet Eckbert hem de volgende dag
neer met een kruisboog. Als Berthe korte tijd later sterft, gaat
Eckbert zwerven. Hij komt in een stad, waar hij beschuldigd
wordt van moord op zijn vriend. Een vreemdeling, Hugo, pleit
hem vrij, waarna Eckbert tot zijn schrik merkt hoezeer diens
gezicht lijkt op dat van de overledene. Hij komt terecht in het
gebied waar Berthe gewoond heeft, en ontmoet de vrouw die
haar in huis genomen heeft. De vrouw onthult dat ze een en
dezelfde is als Walther en Hugo, en dat Berthe Eckberts halfzus
was. Ontredderd door haar relaas, wordt hij overmand door
waanzin en sterft hij.

Judith Weir
De Britse componiste Judith Weir (1954), sinds 2014 Master of
the Queen’s Music (vergelijkbaar met onze Componist des
Vaderlands), schreef Blond Eckbert in 1993. Een bewerking die zij
in 2006 maakte voor een kleinere bezetting is vandaag in de
NTR ZaterdagMatinee te horen. Ze ontleende het verhaal aan
een ‘kunstsprookje’ dat de Duitse romantische schrijver Ludwig
Tieck in 1796 schreef. “Toen ik de opera schreef, was ik gegrepen door de Duitse romantiek”, zegt ze. “Met name de folkloristische elementen in de literatuur. Ik had al stukken gecomponeerd op basis van vertellingen van de broeders Grimm en
E.T.A. Hoffmann. Het verhaal van Tieck vervult een spilfunctie
in dit genre. Wat me in deze verhalen aantrok, was de eigenaardigheid en de geheimzinnigheid waar ze van doortrokken zijn,
en het feit dat de natuur er een rol vol drama in speelt.”
Ze koos voor dit verhaal omdat het zo compact is, en vanwege
zijn afwijkende vorm. “Een groot deel wordt in beslag genomen

Caspar David
Friedrich: Rotspartij
in de Harz (1811)
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BEN EALOVEGA

door het relaas van Berthe. De plot van
Tiecks sprookje ontvouwt zich als een detectiveverhaal. Het deed me denken aan films
van Hitchcock; mijn opera kleurt soms naar
composities van Bernard Herrmann, die
onder meer de muziek schreef voor Psycho,
Vertigo en The Birds. Maar het verhaal bezit
ook een grote psychologische intensiteit. In
wat ze over zichzelf vertellen, ontdekken de
personages dingen over zichzelf, zoals in
psychoanalyse. Het decor van een afgelegen
woud, waar de tekst steeds naar verwijst,
trok me muzikaal ook sterk aan.”
Het bos is vaak als sfeertekening aanwezig in de muziek. De ene
keer is het een vriendelijke omgeving vol vogelzang, zoals in de
Flying Prelude. Wanneer Berthe, nadat ze het ouderlijk huis
ontvlucht is, zich omgeven ziet door de ongenaakbare natuur,
weerspiegelt de muziek het schrikaanjagende woud en haar
groeiende angst ervoor. In die natuurlijke omgeving klinkt de
magische vogel, die als verteller van het verhaal van Berthe en
Eckbert een belangrijke rol heeft in de opera, eerder als een
personage dan als een dier. Meteen bij de eerste woorden van
Eckbert (een tamelijk neutraal ‘How late it is’) klinkt in de
muziek een voorafschaduwing van onheil door. De toon is gezet
voor een onafwendbaar drama. Wanneer Walther bij het tweetal op bezoek komt, klinkt hij innemend en gemoedelijk, maar
de instrumenten omlijsten zijn woorden met sinistere klanken.
Zo verklankt Weir verschillende aspecten van het verhaal. In
haar muziek schildert zij de omgeving waarin het zich afspeelt,
openbaart wat er in de geest van de hoofdpersonen gebeurt
(zoals de schok en verwarring van Berthe en Eckbert wanneer
Walther de naam noemt van de hond, die Berthe vergeten is),
en blikt vooruit naar de noodlottige afloop. Wanneer Berthe,
tot het uiterste gedreven door waanzin, haar afscheidsbrief
schrijft, beweegt de muziek zich geagiteerd en nerveus voort. Er
is geen moment van rust. Dat herhaalt zich aan het slot, als
Eckbert de waarheid over zijn verwantschap met Berthe te
horen krijgt, en ook hij in waanzin sterft. Het ensemble lijkt
tevergeefs naar evenwicht te zoeken, tot Weir de muziek tenslotte als een zeepbel uiteen laat spatten.

Judith Weir

Il prigioniero
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Het verhaal van Dallapiccola’s Il prigioniero (de gevangene)
speelt zich af ten tijde van de Spaanse Inquisitie van Philips II
in de zestiende eeuw. Een naamloze gevangene kwijnt weg in
een duistere kerker, verzwakt door aanhoudende folteringen. In
de proloog beklaagt zijn moeder zich erover dat ze haar zoon al
lang niet meer gezien heeft. In haar dromen ziet ze een dreigende gedaante, Philips II, die transformeert in een verpersoonlijking van de dood. De gevangene beklaagt zich in zijn cel over
zijn uitzichtloze lijden, maar is bemoedigd doordat de cipier
hem ‘broeder’ heeft genoemd. Bij zijn terugkomst noemt de
cipier de gevangene niet alleen opnieuw ‘broeder’, hij vertelt
ook dat Vlaanderen in opstand gekomen is, en dat de dagen van
Philips II geteld zijn. Als hij weer vertrekt, laat hij de deur van
de cel op een kier staan. Vervuld van hoop haast de gevangene
zich naar buiten. Hij wordt bij zijn vlucht niet ontdekt door
passanten, en belandt in een tuin met een grote ceder. Als hij
die wil omarmen, komt hij in de armen van de cipier terecht,
die de grootinquisiteur blijkt te zijn. Het verschaffen van valse
hoop is de laatste marteling. De gevangene wordt naar een
gereedstaande brandstapel geleid en fluistert, op vragende
toon, ‘vrijheid?’

Giovanni Battista
Piranesi: Le carceri
d’invenzione, 1761

Luigi Dallapiccola
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Luigi Dallapiccola

Luigi Dallapiccola (1904-1975) baseerde deze opera op het
verhaal La torture par l’espérance (Marteling door hoop) van
Auguste Villiers de L’Isle-Adam. Als inspiratie noemt hij ook de
verhalen van Charles de Coster over Tijl Uilenspiegel en Lamme
Goedzak, verhalen die spelen ten tijde van de Spaanse bezetting
van de Lage Landen. Terwijl de gevangene in La torture par
l’espérance een rabbi is, laat
Dallapiccola in zijn bewerking
de identiteit van de hoofdpersoon in het midden. De opera is
een aanklacht tegen alle vormen van dictatoriale overheersing, al was het gegeven wel
geworteld in Dallpiccola’s
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en zijn afkeer van
het fascisme. De inval van het
Italiaanse leger in het toenmalige Abessinië in 1935 had hem
doordrongen van de verwerpelijke gewelddadigheid van die
ideologie. Bepalend voor zijn
houding ten opzichte van het
fascisme was daarnaast de
steun van Italië voor generaal
Franco in de Spaanse burgeroorlog en Mussolini’s instemming
met de rassenhaat die door de nazi’s gepropageerd werd.
In zijn werk was Dallapiccola sterk beïnvloed door de twaalftoonstechniek van de Tweede Weense School. Al maakte hij
gebruik van serialistische technieken, waarin de volgorde van
tonen in vooraf vastgelegde toonreeksen bepalend zijn voor
melodieën, hij verloor de dramatische impact van lyrische
zanglijnen niet uit het oog. Dat is zeker het geval in Il prigioniero. Het dramatische effect wordt versterkt door de vaak
bittere samenklanken in de instrumentale begeleiding. Die
maken het lijden van de hoofdpersoon onmiddellijk invoelbaar.
Een omkering van dat effect is te horen aan het einde van de
proloog. Daar lijkt het ensemble de zorgzaamheid van de
moeder uit te drukken. Maar als ze in haar visioen het gelaat

van Philips II ziet veranderen in een schedel, barst het orkest
los als een vulkaaneruptie. Vervolgens zingt een koor twee
verzen in het Latijn uit de Psalmen: ‘Fiat misericordia tua,
Domine, super nos. Quem admodum speravimus in Te’ (Uw
erbarmen zij over ons, Heer. Zoals wij onze hoop op u gevestigd
hebben) en ‘Sacerdotes tui induantur justitiam. Et sancti tui
exsultent’ (Laten uw priesters gekleed gaan in gerechtigheid. En
laten uw heiligen zich verheugen).
Bij zijn ontsnapping lopen twee priesters langs de gevangene
heen, zonder hem op te merken. Ze bespreken het wonder van
de communie, waarin Christus in twee gedaanten aan de
gelovigen verschijnt, een voorafschaduwing van het bedrieglijke karakter van de grootinquisiteur. Vermomd als cipier laat
hij bij de gevangene de hoop op bevrijding opbloeien, om die
uiteindelijk weer weg te nemen.
Dallapiccola maakt in de opera een opvallend gebruik van het
koor. Hij laat geestelijken commentaar leveren op de rol van de
katholieke kerk in de vervolging en mishandeling van andersdenkenden. Vlak voordat de gevangene door de grootinquisiteur in de armen genomen wordt, klinkt vers 17 uit Psalm 51:
‘Domine, labia me aperies. Et os meum annuntiabit laudem
tuam’ (Heer, u zult mijn lippen openen. En mijn mond zal uw
lof verkondigen). Op het toppunt van vreugde over zijn gewonnen vrijheid, zingt het koor op volle kracht ‘Domine’, en ziet hij
de grootinquisiteur op zich afkomen. Die noemt hem zachtmoedig ‘Broeder’, zoals de cipier dat ook deed, en vraagt,
“Waarom wil je ons nu verlaten, juist op de avond dat je gered
zult worden?” Het ensemble dat hem begeleidt, klinkt bedrieglijk mild. Dan dringt het tot de gevangene door dat ook de
geboden hoop onderdeel is geweest van het wrede spel dat met
hem gespeeld is. Vervolgens zingt het koor, als een gebed,
woorden uit een gedicht dat Mary Stuart vlak voor haar executie schreef, ‘languendo, gemendo, et genuflectendo’ (uitgeput,
treurend en op de knieën), om die woorden nog een keer te
zingen, na een laatste herhaling van het vers uit Psalm 51.
Uiteindelijk vervliegt ook in deze opera het visioen van verschrikkingen in zachte, doorschijnende klanken. De dood is
voor de gevangene inderdaad de verlossing.
René van Peer
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SYNOPSISSEN - BLOND ECKBERT & IL PRIGIONIERO

BLOND ECKBERT

Scene 3: Berthe’s Ballad

In een lange monoloog vertelt Berthe
ACT I
dat ze opgroeide in een arm gezin, waar
nauwelijks geld was voor voedsel en
kleding. Door haar onhandigheid kon
Flying Prelude
Een vogel vliegt door een woud en heft ze haar ouders niet helpen, maar ze
droomde ervan hen ooit rijk te kunnen
een woordeloos lied aan, terwijl een
maken. Ze liep van huis weg om te
hond achter haar aan rent. Neergestreontsnappen aan de strenge straffen van
ken op een tak, vertelt zij de hond een
verhaal over een man, Eckbert, die met haar vader. Na lange omzwervingen
werd ze opgenomen door een oude
zijn vrouw Berthe een teruggetrokken
vrouw met twee bijzondere huisdieren:
leven leidt in het Harzgebergte.
een vogel die woorden kon zingen (een
Scene 1: Eckbert and Berthe at home lied over de genoegens van in je eentje
Het is laat in de avond. Eckbert kijkt uit door de bossen dwalen, gezongen door
de vogel-verteller), en een hondje
het raam en ziet een licht in de verte.
waarvan ze niet meer op de naam kan
De vogel legt uit dat ze regelmatig
komen. De vrouw leerde haar huishoubezoek krijgen van Walther, een van
Eckberts weinige vrienden, die door de delijke taken, en liet haar de dieren
bossen zwerft om planten en stenen te
verzorgen. De vogel was uitzonderlijk,
verzamelen. Ze trekken er vaak samen
met haar zang en vanwege het feit dat
op uit. Eckbert mijmert over het feit dat ze geen eieren legde, maar juwelen en
het goed is, geheimen te delen met
parels. Toen de vrouw eens op reis ging,
iemand die je zo na staat.
liep Berthe weg. Ze nam de juwelen
mee, ondanks protesten van de hond en
de vogel, die haar waarschuwde dat ze
Scene 2: Walther has arrived
Het blijkt inderdaad Walther te zijn. Hij ooit zal moeten boeten voor haar
wandaad. Losgelaten door Berthe zong
betreedt het huis onder onheilspelde vogel opnieuw over alleen zijn in het
lende muziek, maar is innemend en
woud, maar ditmaal verschafte dat geen
levendig. In het bos, ver weg van huis,
genoegen. Aangekomen in haar geboorverlangde hij naar vriendelijke gezichten, zegt hij. Eckbert nodigt hem uit de tedorp kende niemand Berthe meer, en
nacht bij hen door te brengen en wil
haar ouders waren overleden. Met de
hem het bijzondere verhaal laten horen juwelen kon ze een huis huren. Ze
van Berthes jeugd. Zij waarschuwt
trouwde met Eckbert, die dankzij haar
Walther dat het een vreemd verhaal is, rijkdom een welvarend leven kon
maar zeker geen sprookje.
leiden. Walther bedankt haar voor dit
verhaal. Ze heeft het zo levendig verteld,
dat hij zich de vogel kan voorstellen, en
het hondje, dat hij ‘Strohmian’ noemt.

Scene 4: Strohmian!

Scene 1: Berthe’s last words

Als Walther is gaan slapen, blijven
Berthe en Eckbert verbijsterd achter
omdat hun gast de naam van de hond
kende. Berthe vraagt zich af of het een
gelukkige gok was, of dat hij op de een
of andere manier met haar lotgevallen
te maken heeft. Eckbert begint zich
zorgen te maken: gaat Walther het
verhaal misschien rondvertellen, of wil
hij zich de juwelen toe-eigenen? Hij is
ongelukkig over zijn wantrouwen,
maar kan zich er niet aan onttrekken.
Terwijl hij zit te mijmeren, wordt het
licht en ziet hij Walther stilletjes
vertrekken. Eckbert volgt hem, een
kruisboog in de hand.

In het huisje schrijft Berthe, die op
sterven ligt, een afscheidsbrief aan
Eckbert. Op een ander deel van het
podium leest hij de brief, en herhaalt
sommige woorden. Ze schrijft dat ze
lichamelijk en geestelijk ontredderd is
doordat Walther de naam wist van het
hondje uit haar jeugd.

ACT II
Prelude: Walther’s death
Judith Weir leidt dit grotendeels instrumentale voorspel in met een citaat uit
het verhaal van Ludwig Tieck: “Het was
een ruige, stormachtige winterdag;
sneeuw lag metershoog op de bergen en
deed de takken van bomen doorbuigen.
Hij zwierf rond; zweet stond op zijn
voorhoofd. Hij kon geen wild vinden,
waardoor zijn humeur verder verslechterde. Plotseling zag hij in de verte iets
bewegen; het was Walther, die op
boomstammen mos aan het verzamelen
was. Zonder erbij na te denken, pakte
hij een pijl en richtte; Walther keek om,
maakte een dreigend gebaar, maar de
pijl was al onderweg, en Walther viel
neer.” De vogel zingt nogmaals over de
genoegens van alleen door de bossen
zwerven.

Scene 2: Accusation
Eckbert gaat zwerven en komt terecht
in een stad. Hij praat in zichzelf, beschrijft hoe hij Walther heeft zien
liggen, en hoe een langsvliegende vogel
heeft gezegd dat zijn vriend dood in het
bos ligt. Een vreemde, Hugo, kalmeert
hem, en neemt hem in bescherming
wanneer omstanders hem van moord
beschuldigen. Hoewel hij aanvankelijk
dankbaar is, ziet Eckbert tot zijn schrik
een kwaadaardige glimlach op het
gezicht van zijn redder, die sterk op
Walther lijkt, en vlucht.

Scene 3: Eckbert, fugitive
Op de vlucht belandt Eckbert in de
streek die Berthe in haar verhaal
beschreven heeft. Hij meent Walther te
herkennen in een voorbijganger. Later
komt hij bij het huisje van de oude
vrouw, waar de vogel opnieuw haar lied
zingt over alleen zijn in het bos. Ditmaal is alles weer in orde.

Scene 4: At the end
De oude vrouw verschijnt en probeert
de vogel (in het Duits) te lokken. Zij
keert zich naar Eckbert en vraagt hem
of hij de vogel en de juwelen komt

11

12

terugbrengen. Dan onthult ze dat ze
zowel Walther als Hugo was, en dat
Berthe zijn halfzuster was. Totaal uit
het veld geslagen door haar onthullingen verliest Eckbert zijn verstand, valt
ter aarde en sterft. De vogel neemt het
verhaal over en vliegt weg, achternagezeten door de hond, zoals de opera ook
begon.

IL PRIGIONIERO
Proloog

de moeder
De moeder beklaagt zich dat zij haar
zoon, die door de Inquisitie gevangen
gehouden wordt, al maanden niet
gezien heeft. Zij vermoedt dat hij niet
lang meer te leven heeft. In een toestand half tussen waken en slapen ziet
ze een donker gewelf waarin een
dreigende gestalte als een spookverschijning op haar afkomt. Ze herkent er
Philips II in, die verandert in de dood.

Eerste koor-intermezzo
Twee verzen in het Latijn uit de Psalmen: ‘Fiat misericordia tua, Domine,
super nos. Quem admodum speravimus
in Te’ (Uw erbarmen zij over ons, Heer.
Zoals wij onze hoop op u gevestigd
hebben) en ‘Sacerdotes tui induantur
justitiam. Et sancti tui exsultent’ (Laten
uw priesters gekleed gaan in gerechtigheid. En laten uw heiligen zich verheugen).

Eerste scène

rechts: ‘Verscheiden
wijzen van pijniginge,
bij de Inquisitie
gebruikelijk’,
kopergravure Philips
JZ, achttiende eeuw

de gevangene; de moeder
De gevangene overdenkt maanden van
pijniging zonder te sterven, tot hij zich
herinnert dat de cipier hem met vriendelijke stem ‘mijn broeder’ genoemd heeft.
Die woorden vervullen hem met hoop.
Zijn moeder herhaalt zijn woorden, met
de zorgzame droefenis van een pietà. Ze
vraagt zich af wat er over is van de man
die ooit kind was. Als ze afscheid van
hem neemt, krijgt ze geen antwoord op
de vraag of het voor het laatst is.

Tweede scène

de gevangene; de cipier
De gevangene verzinkt na het vertrek
van zijn moeder weer in eenzaamheid
en wanhoop. De cipier komt zijn cel
binnen en spreekt hem opnieuw aan
met ‘mijn broeder.’ Hij spoort de
gevangene aan hoop te hebben. In
Vlaanderen zijn de mensen in opstand
gekomen. Als een stem van rebellie
luidt de Klokke Roeland, waarvan de
klepel door de Spanjaarden verwijderd
was, de ondergang van Philips II in. De
geuzen rukken steeds verder op. De
gevangene herhaalt de woorden van de
cipier, ziet vrijheid weer in het verschiet liggen en bedankt hem voor zijn

bemoediging. De cipier verzekert hem
dat zijn bevrijding nabij is en vertrekt,
met achterlating van zijn lamp. Hij
heeft de celdeur opengelaten.

Derde scène

de gevangene; een zwijgende broeder
met martelwerktuigen; twee priesters
De gevangene bidt om sterkte op zijn
lange weg, als hij zich door de lange
gang van het onderaardse complex een
weg naar buiten zoekt. Hij schrikt
wanneer een frater met martelwerktuigen vlak langs hem heen loopt, zonder
hem op te merken, maar is vervuld van
angst omdat de voorwerpen hem
herinneren aan de vreselijke folterin-
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Vers 17 uit Psalm 51: ‘Domine, labia me
aperies. Et os meum annuntiabit
laudem tuam’ (Heer, u zult mijn lippen
openen. En mijn mond zal uw lof
verkondigen).

de gevangene; de grootinquisiteur
Terwijl op de achtergrond het koor de
woorden uit de Psalm blijft herhalen,
juicht de gevangene over zijn herwonnen vrijheid, hij ademt de frisse lucht
in, ziet de nachthemel, bezaaid met
sterren. Iets verderop staat een ceder.
Met een juichkreet spreidt hij zijn
armen ernaar uit, en wordt met de
woorden ‘mijn broeder’ omarmd door
een gestalte. Alle vreugde vloeit uit
hem weg. Het is de grootinquisiteur die
hem op zachte toon vraagt waarom hij
hen wil verlaten, op de avond van zijn
verlossing. De gevangene realiseert zich
dat het wekken van valse hoop de
laatste en vreselijkste marteling is
geweest. Het koor zingt woorden uit
een gedicht dat Maria I van Schotland
vlak voor haar executie schreef: ‘languendo, gemendo, et genuflectendo’
(uitgeput, treurend en op de knieën), en
wisselt die af met het vers uit Psalm 51,
terwijl de grootinquisiteur de gevangene uitnodigt met hem naar de brandstapel te gaan. Tenslotte herhaalt de
gevangene nog eenmaal woorden die
als een rode draad door de opera
geklonken hebben: ‘La libertà’ (vrijheid), maar nu als vraag.
René van Peer
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HANS VAN DER WOERD

Tweede koor-intermezzo

Vierde scène

JEAN-JACQUES OLLU

gen die hij ondergaan heeft. Hij wil niet
terug naar die pijn en die donkere
kerker, en vergelijkt zichzelf met
Lazarus die vanuit een duister graf in
het licht geroepen werd. Dan naderen
twee priesters, die proberen het geheim
te doorgronden van de communie,
waarin Christus in twee gedaanten
aanwezig is. Een van de twee denkt een
zucht gehoord te hebben. De ander
reageert laconiek: wie zou hier kunnen
leven; de gevangenen slapen in hun kerkers, en morgen wacht hen een veel
langere slaap. Ze vervolgen hun weg,
verder peinzend over het wonder van
de communie. De gevangene sluipt
verder door het gewelf, voelt tocht over
zijn handen strijken, en bereikt de
poort. In gedachten hoort hij al het
luiden van de Klokke Roeland.

UITVOERENDEN
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Franck Ollu

Gijs Leenaars

De Franse dirigent Franck Ollu legt zich
voornamelijk toe op eigentijdse en
Franse muziek. Hij werkt intensief
samen met Ensemble Modern, maar
dirigeerde ook het Budapest Festival
Orchestra en het Deutsches Symphonieorchester Berlin. Hij dirigeerde opera’s
als Debussy’s Pelléas et Mélisande (Opéra
de Strasbourg), Zemlinsky’s Der Zwerg
(Caen) en Dusapins Medeamaterial (Salzburger Festspiele), maar ook vele wereldpremières. Daaronder zijn Bianchi’s
Thanks to My Eyes (Festival d’Aix-en-Provence), Dusapins Penthésiléa (Koninklijke
Muntschouwburg), diens Passion (Festival
d’Aix-en-Provence) en Benjamins Into the
Little Hill (Opéra Bastille – met vervolgens
uitvoeringen bij het Aldeburgh Festival,
in het Linbury Theatre Covent Garden,
en in New York, Amsterdam, Wenen,
Dresden en Frankfurt). Die Wunde Heine
van Helmut Oehring dirigeerde hij bij
Ensemble Modern (MusikTriennale Köln)
en de Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen (Berliner Philharmonie). Voor
andere operaproducties werd hij uitgenodigd door De Nationale Opera in
Amsterdam, het Bolshoi in Moskou, de
Deutsche Staatsoper Berlin en het
Théâtre des Champs Elysées in Parijs.

Gijs Leenaars is sinds seizoen 2015-2016
chef-dirigent en artistiek leider van het
Rundfunkchor Berlin. Hij werkte er
samen met dirigenten als Kirill Petrenko, Daniel Barenboim, Simon Rattle en
Yannick Nézet-Séguin. De eigentijdse
muziek gaat Leenaars zeer na aan het
hart. In Berlijn dirigeerde hij genreoverschrijdende programma’s als
‘human requiem’, ‘LUTHER dancing
with the gods’ en de interdisciplinaire
concertinstallatie ‘THE WORLD TO
COME – eine Berliner Festmesse nach
Beethovens Missa solemnis’. Leenaars
(*1978) studeerde piano, koor- en
orkestdirectie en zang in zijn geboorteplaats Nijmegen en in Amsterdam.
Meteen na zijn studie begon zijn
samenwerking met het Groot Omroepkoor. In de jaren 2012-2015 was hij er
chef-dirigent en werkte hij samen met
Mariss Jansons, Nikolaus Harnoncourt
en Bernard Haitink. Als gastdirigent
stond hij voor Collegium Vocale Gent,
Cappella Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor, en leidde het Radio
Filharmonisch Orkest, het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, het Residentie
Orkest en het Orchestra Filarmonica di
Torino.
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MEL BOAS

LUCIAN HUNZIKER

SIMON VAN ROMPAY

Scott Hendricks

Jasmin Etezadzadeh

Matthew Newlin

Helena Koonings

De Texaanse bariton Scott Hendricks
studeerde o.a. aan Louisiana State
University en heeft een breed repertoire
opgebouwd met vooral veel Verdi- en
Puccini-rollen. Zo stond hij als Scarpia
(Tosca) in ROH Covent Garden, de Bayerische Staatsoper, Liceu Barcelona,
Staatsoper Stuttgart, Washington
National Opera en Israeli Opera, en als
Sharpless (Madama Butterfly) in Covent
Garden, de New Yorkse Met en Houston
Grand Opera. Hij zong de titelrol in
Verdi’s Macbeth bij De Nationale Opera,
Renato (Un ballo in maschera) in de
Brusselse Munt, Iago (Otello) in de Oper
Köln, Jack Rance (La fanciulla del West) in
Opernhaus Zürich, Posa (Don Carlo) bij
Houston Grand Opera en Michele (Il
tabarro) in de Oper Köln. In de Vlaamse
Opera stond hij in in de wereldpremière
van Battistelli’s Richard III, hij zong
Hamlet III in Rihms Die Hamletmaschine
in Opernhaus Zürich, Traveller in
Brittens Death in Venice in Teatro La
Fenice, M in de wereldpremière van
Eggerts M – Eine Stadt sucht einen Mörder
in de Komische Oper Berlin en Rigoletto
in Houston Grand Opera.

De Duitse mezzo Jasmin Etezadzadeh
maakte tijdens haar zangstudie al deel
uit van het Junges Ensemble van het
Staatstheater Mainz, en zingt sinds
2019 in het ensemble van Theater Basel.
Op haar repertoire staan rollen als
Donna Elvira (Don Giovanni), Mrs. Quickly (Falstaff), Auntie (Brittens Peter
Grimes), Leokadja Begbick (Weills
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny),
Dritte Dame (Die Zauberflöte), Old lady
(Bernsteins Candide), Frau des Notar
(Strauss’ Intermezzo), Suzanne (Milhauds
La mère coupable) en Marcellina (Le nozze
di Figaro). Ze stond als La contessa di
Coigny (Giordano’s Andrea Chénier) in
het Mecklenburgisches Staatstheater,
zong Florence Pike (Albert Herring) in
het Oldenburgisches Staatstheater,
Kabanicha (Kát’a Kabanová) in de Landesbühnen Sachsen, en werkte mee aan de
wereldpremière van …22, 13… van Mark
Andre tijdens de Münchener Biennale
en het Festival d‘Automne in Parijs, en
aan Franz Hummels Zarathustra in
Theater Regensburg. Etezadzadeh
werkte met dirigenten als David Parry,
Ari Rasilainen en Constantinos Carydis.

De in Illinois geboren tenor Matthew
Newlin studeerde aan het Chicago
College of Performing Arts en is lid van
het ensemble van de Deutsche Oper
Berlin, waar hij te zien is in rollen als
Tamino (Die Zauberflöte), Belmonte (Die
Entführung aus dem Serail – een rol die hij
ook zong in de Semperoper Dresden),
Don Ottavio (Don Giovanni), Ferrando
(Così fan tutte), Arturo (Lucia di Lammermoor), Pong (Turandot), Prunier (Puccini’s
La rondine), Conte d’Almaviva (Il barbiere
di Siviglia), Andres (Wozzeck), Cassio
(Otello) en Steuermann (Der fliegende
Holländer). Hij debuteerde als Tom
Rakewell in Stravinsky’s The Rake’s
Progress in Basel, was bij De Nationale
Opera en in de Opéra national de Paris
als Zotico te zien in Cavalli’s Eliogabalo,
zong Ferrando in het Stadttheater
Klagenfurt en stond in Theater Basel in
de veelbesproken Così fan tutte-productie
van regisseur Calixto Bieito. Newlin
debuteerde onlangs als Froh (Das Rheingold) in de Opéra national de Paris en in
de Bayerische Staatsoper München.
Eerder in de Matinee: Delius A village
Romeo and Juliet (Sali, 2018)

De Braziliaans-Nederlandse sopraan
Helena Koonings studeerde aan het
HKU Utrechts Conservatorium onder
Charlotte Margiono, en aan het Conservatorio San Pietro a Majella in Napels,
waar ze zich specifiek op het belcantorepertoire kon toeleggen. Aansluitend
maakte ze deel uit van de Dutch National Opera Academy, waar ze te zien was
als Female Chorus in Brittens The Rape
of Lucretia, Micaëla in Bizets Carmen,
Fiordiligi in Mozarts Così fan tutte,
Tigrane in Händels Radamisto en A Bird
in Weirs Blond Eckbert, in een regie van
Robert Chevara. In 2018 nam Koonings
tijdens het 52e Internationale Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch deel
aan de competitie van de Wagnerprijs,
waarna het Wagnergenootschap haar
een Bayreuth Stipendium toekende.
Samen met pianist Heleen Vegter vormt
ze Duo Troiana, dat onder meer werk
uitvoert van Strauss en Respighi.
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BART DOMHOF

ROBERT WORKMAN

Lester Lynch

John Daszak

Morschi Franz

Sam Carl

Bariton Lester Lynch geldt als een van
de belangrijkste vertolkters van American spirituals van dit moment, en heeft
zowel in de VS als in Europa naam
gemaakt als bijzonder veelzijdig bariton. Zo vertolkte hij de rol van Lescaut
in Puccini’s Manon Lescaut onder Sir
Simon Rattle in het Festspielhaus
Baden-Baden, zong Crown (Porgy and
Bess) in de Opéra de Montréal, de
Volksoper Wien en bij de Berliner
Philharmoniker, Amonasro (Aida) in de
Pittsburgh Opera, Heraut (Lohengrin) in
de Lyric Opera of Chicago, Gérard
(Andrea Chénier) tijdens de Bregenzer
Festspiele, Scarpia (Tosca) bij Glimmerglass Opera, Enrico Ashton (Lucia di
Lammermoor) bij English National
Opera, en Nottingham (Donizetti’s
Roberto Devereaux) en Il conte di Luna (Il
trovatore) bij de Minnesota Opera. Bij de
Portugese Fundação Calouste Gulbenkian trad hij aan als Iago in Verdi’s
Otello en in de titelrol van diens Falstaff.
De partij van Il prigioniero vertolkte hij
eerder onder meer bij Welsh National
Opera en in de Semperoper Dresden,
waar hij ook de titelrol in Busoni’s
Doktor Faust zong.

De Britse tenor John Daszak debuteerde
na zijn studie bij English National
Opera als Števa (Jenůfa) en bouwde een
breed repertoire op met rollen als
Herodes (Salome) in ROH Covent Garden), Grisjka Koeterma (De legende van de
onzichtbare stad Kitezj) bij De Nationale
Opera en Tambour-Major (Wozzeck) in de
Staatsoper Berlin. Hij zong de rol van
Kaufmann (Rihms Jakob Lenz) tijdens het
Festival d’Aix-en-Provence, Sergej (Katerina Ismailova) in het Bolshoi, Hindemiths Mathis der Maler in de Semperoper
Dresden, Aegisth (Elektra) in Covent
Garden en Jimmy (Aufstieg und Fall der
Stadt Mahagonny) in de Komische Oper
Berlin. Daszak is vaste gast in de Bayerische Staatsoper, waar hij o.a. te zien was
als Captain Vere (Billy Budd), de titelrol
in Zemlinsky’s Der Zwerg, Alwa (Lulu), Le
Lépreux (Messiaens St François d’Assise) en
Die Knusperhexe (Hansel und Gretel). Hij
zong Peter Grimes in Teatro alla Scala,
debuteerde als Loge (Das Rheingold)
tijdens de Bayreuther Festspiele en was
als Gustav von Aschenbach (Death in
Venice) te zien in Teatro Real Madrid.
Eerder in de Matinee: Henze Venus und
Adonis (Clemente, 2001)

De Nederlandse tenor Morschi Franz
studeerde bij Mya Besselink aan het
Conservatorium Maastricht. Na zijn
studie zong hij in opera’s, operettes en
concerten binnen en buiten Nederland;
zo was hij als Canio (Pagliacci) en Tinca
(Il tabarro) te zien bij Opera Spanga, en
als Hirt (Tristan und Isolde), Parpignol (La
bohème), Ceremoniemeester (Schoppenvrouw), 2. Handwerksbursch (Bergs
Wozzeck) en Stresjnev (Moesorgski’s
Chovansjtsjina) bij De Nationale Opera.
Op zijn repertoire staan tevens rollen
als Turridu (Cavalleria rusticana), Riccar
do (Un ballo in maschera), Don José
(Carmen), Don Quichotte (De man van La
Mancha), Calaf (Turandot), Babylas
(Offenbachs Monsieur Choufleuri restera
chez lui le...) en Caramello (Eine Nacht in
Venedig).

Bas-bariton Sam Carl studeerde aan de
Guildhall School of Music and Drama
en woont momenteel in Nederland,
waar hij deel uitmaakt van De Nationale Opera Studio; hij was er te zien als
Antonio in Le nozze di Figaro en als
Filippo Marinetti in Willem Jeths’
Ritratto. In 2019 was hij Jerwood Young
Artist bij Glyndebourne Festival Opera,
waar hij binnenkort eenmalig terugkeert om de rol van Nick Shadow in
Stravinsky’s The Rake’s Progress op zich te
nemen. Met ingang van komend theaterseizoen maakt Carl deel uit van het
ensemble van het Staatstheater Darmstadt. Onlangs vertolkte hij de rol van
Dulcamara (Donizetti’s L’elisir d’Amore)
in een live online samenwerkingsproject van Opera Zuid, de Nederlandse
Reisopera en De Nationale Opera.

zangersbiografieën: Marijne Thomas
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Radio Filharmonisch Orkest
Het Radio Filharmonisch Orkest,
opgericht in 1945, is een onmisbare
schakel in het Nederlandse muziekleven. Behalve het grote symfonische
repertoire speelt het orkest, meer dan
welk ander Nederlands symfonieorkest,
muziek van dit moment. Het betreft
vaak premières van werk dat in opdracht van de omroepseries NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS Vrijdagconcert wordt geschreven. Vernieuwende
concertformats als Pieces of Tomorrow
en Out of the Blue bereiken een opvallend jong publiek. Vrijwel alle concerten worden rechtstreeks uitgezonden
op NPO Radio 4. Dat betekent vanzelf
dat het Radio Filharmonisch Orkest
optreedt voor een live-publiek dat vele
tientallen malen groter is dan een
concertzaal ooit zou kunnen herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september
2019 geleid door de Amerikaanse
chef-dirigent Karina Canellakis. Zij is
daarmee de eerste vrouwelijke chefdirigent van een Nederlands symfonieorkest. Canellakis heeft illustere voorgangers als Bernard Haitink
(beschermheer), Jean Fournet, Hans
Vonk, Edo de Waart (eredirigent), Jaap
van Zweden (honorary chief conductor)
en Markus Stenz. In juni 2019 dirigeerde Stenz zijn laatste concerten als chef.
Het Radio Filharmonisch Orkest werkte
samen met gastdirigenten als 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. De Amerikaan
James Gaffigan, vaste gastdirigent sinds
2011, tekende bij tot en met seizoen
2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs
toegekend voor zijn verdiensten voor
het Nederlandse muziekleven, in 2017
de Concertgebouw Prijs (samen met het
Groot Omroepkoor).
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL
Wordt u ook vriend van het Radio
Filharmonisch Orkest? Zie
 RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/
VRIENDEN-VAN-HET-RFO

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 koor een niet weg te denken
factor in het grote koor-symfonische
repertoire in ons land. Het zingt niet
alleen de koorpartijen in de opera’s,
oratoria en cantates in de concertseries
van de Nederlandse Publieke Omroep,
het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR
ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert. Het brengt ook a cappella-concerten in het Amsterdamse
Concertgebouw en in TivoliVredenburg
en de Jacobikerk in Utrecht. In de
omroepseries zingt het Groot Omroepkoor dikwijls hedendaags werk. Niet
zelden betreft het opdrachtwerken van
Nederlandse componisten zoals Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke,

Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en premières
van werk van hedendaagse buitenlandse componisten, onder wie Rehnqvist,
MacMillan, Whitacre, Adams, Dean,
Kancheli, Goebaidoelina en Glanert,
maar ook al ‘klassieke’ twintigste-eeuwse componisten als Stravinsky, Boulez,
Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti en
Messiaen.
Op de palmares staan vele opera’s en
koorwerken uit de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw. Uiteraard wordt daarbij samengewerkt met
de beste orkesten. In de omroepseries is
dat doorgaans het Radio Filharmonisch
Orkest. Ook met Het Koninklijk Concertgebouworkest bestaat een lange en
zeer gewaardeerde samenwerking. De
eerste officiële chef-dirigent van het
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-

gomery. Na hem waren respectievelijk
Robin Gritton, Martin Wright, Simon
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars
chef-dirigent. Op 1 maart 2015 trad
Klaas Stok aan als koorleider. De Engelsman Benjamin Goodson leidt het Groot
Omroepkoor sinds september 2020 als
chef-dirigent. Michael Gläser is vaste
gastdirigent sinds september 2010,
Peter Dijkstra is sinds september 2018
eerste gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot
Omroepkoor – samen met het Radio
Filharmonisch Orkest – de Concert
gebouw Prijs vanwege de belangrijke
bijdrage van het koor aan het artistieke
profiel van de Amsterdamse concertzaal.
 GROOTOMROEPKOOR.NL
Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op  VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL
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EERSTE VIOOL
Nadia Wijzenbeek
Dimiter Tchernookov
Fred Gaasterland
Roswitha Devrient
Alberto Facanha Johnson
Mariska Godwaldt
Julija Hartig
Masha Iakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Ruud Wagemakers
TWEEDE VIOOL
Eveline Trap
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Annemarie van Helderen
Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Nina de Waal
Frits Wagenvoorde
ALTVIOOL
Frank Brakkee
Huub Beckers
Sabine Duch
Marije Helder
Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
Robert Meulendijk
Lotte de Vries
Ewa Wagner
CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Harm Bakker
Mirjam Bosma
Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Rebecca Smit
Arjen Uittenbogaard
CONTRABAS
Wilmar de Visser
Walter van Egeraat
Annika Pigorsch
Sjeng Schupp
Stephan Wienjus

FLUIT
Ingrid Geerlings
Maike Grobbenhaar
HOBO
Aisling Casey
Yvonne Wolters
KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek
FAGOT
Hajime Konoe
Birgit Strahl
HOORN
Petra Botma-Zijlstra
Toine Martens
Rebecca Grannetia
Martijn Appelo
TROMPET
Hessel Buma
Juan Peralta Torrecilla
Raymond Rook
Hans Verheij
TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert
Rommert Groenhof
TUBA
Bernard Beniers
PAUKEN
Paul Jussen
Mark Haeldermans
SLAGWERK
Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink
Jennifer Heins
René Oussoren
HARP
Ellen Versney
PIANO
Stephan Kiefer
CELESTA
Pauline Post
ORGEL
Niek van der Meij

GROOT OMROEPKOOR

RADIO FILHARMONISCH ORKEST

BESCHERMHEER
Bernard Haitink
CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan
ASSISTENT-DIRIGENT
Sander Teepen

CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson
EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra
VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser

SOPRAAN
Titia van Heyst
Charlotte Janssen
Anitra Jellema
Pauline de Lannoy
Heleen Meijer
Tanja Obalski
Yun Park
Judith Petra
Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Dorien Verheijden
ALT
Femke de Boer
Nicoline Bovens
Marleene Goldstein
Jose Kamminga
Suzanne Meessen
Chantal Nysingh
Anjolet Rotteveel
Lisinka de Vries
Harda van Wageningen
Franske van der Wiel
Pierrette de Zwaan

TENOR
Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk
Dolf Drabbels
Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Albert van Ommen
Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith
Georgi Sztojanov
BAS
Gert-Jan Alders
Coert van den Berg
Peter Duyster
Joep van Geffen
Geert van Hecke
Pieter Hendriks
Daniël Hermán Mostert
Itamar Lapid
Ludovic Provost
Lars Terray
Jan van Zelm
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ZESTIGSTE SEIZOEN

De Matinee viert haar zestigste seizoen! Op de speciale
webpagina vindt u elke week een opname uit de roemruchte Matineegeschiedenis. En elke twee weken verschijnt een podcast waarin een dirigent centraal staat.

Laatste opnamen:
Semjon Kotko en De gouden haan

Afgelopen seizoen verschenen opnamen uit de periode
1963-2017 van Magda Olivero, Elly Ameling, Jean Fournet, Herman Krebbers, Rafael Kubelík, Sergiu Celibidache,
Montserrat Caballé, Youri Egorov, Michael Tilson Thomas,
Carlo Bergonzi, Cristina Deutekom, Henry Lewis (Turandot), Maria João Pires, Robert Holl, Rudolf Jansen en het
Groot Omroepkoor, Jevgeni Svetlanov, Dmitri Hvorostovsky, Edo de Waart, Günter Wand, Renata Scotto, Marc
Minkowski (Ariodante met Anne Sofie von Otter), Reinbert
de Leeuw, Simon Rattle, Kenneth Montgomery (Death in
Venice), Edo de Waart (The Death of Klinghoffer), Nikolaus
Harnoncourt, Markus Stenz (The Bassarids), Jaap van
Zweden (Lohengrin), Andrea Marcon (Vivaldi’s Orlando),
James Gaffigan, Leif Segerstam, Frans Brüggen, Alexander Gavrylyuk en Osmo Vänskä, Michael Schønwandt,
Simone Lamsma en Jiří Bĕlohlávek, Diego Fasolis (Vinci’s
Artaserse), René Jacobs (Die Entführung aus dem Serail),
Markus Stenz (Wozzeck), Vladimir Jurowski (Semjon Kotko)
en Vasily Petrenko (De gouden haan).

Markante Maestro’s: van Fournet tot Canellakis
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 e podcasts in de reeks Markante Maestro’s: Jean Four
D
net (openingsconcert van de Matinee, 1961), Ernest
Bour (1968), Hans Vonk (1980), Kirill Kondrashin (1981),
Jordi Savall (1986), Valery Gergiev (1991), Frans Brüggen
(1996), Reinbert de Leeuw (1998), Pierre Boulez (1998),
Edo de Waart (1998), Philippe Herreweghe (2000),
Karlheinz Stockhausen (2002), John Adams (2001), Péter
Eötvös (2005), Jaap van Zweden (2005), James MacMillan (2013), Markus Stenz (2014), James Gaffigan (2016)
en Bernard Haitink (2019). Het inauguratieconcert (2019)
van Karina Canellakis sluit volgende week de serie af.

