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vormen manifesteren. De muziek begint als een 
kalme oceaan, vervolgt als een storm met 
donderend geweld van de golven en klinkt 
uiteindelijk als de machtige uitgestrektheid van 
de zee. Sibelius vertelt dit verhaal met twee 
contrasterende thema’s die constant transforme-
ren en van kleur verschieten. Het eerste thema 
zou staan voor de nimfen, het tweede voor de 
god van de zee. Na de eerste uitvoering op 4 juni 
1914 noemden critici het werk ‘de beste evocatie 
van de zee in muziek’, waarmee Sibelius ‘Debus-
sy en zijn La Mer naar de kroon stak’. 

De Graaff – Event-Horizon
Vorig jaar kon het omvangrijke jubileumwerk dat 
Jan-Peter de Graaff in opdracht van het 
AVROTROS Vrijdagconcert schreef voor het 
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor niet doorgaan vanwege de corona-
restricties. In plaats daarvan schreef hij op het 
laatste moment het sprankelende Les Cymbales 
Sonores. Maar na de ervaring met Les Cymbales 
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Vanavond klinken drie werken 
waarin de goden, de kosmos, 
Christus en de uiteindelijke verlos-
sing centraal staan. En dat in het 
openingsconcert waarin eindelijk 
Event-Horizon, het speciaal ge-
schreven jubileumwerk van Jan- 
Peter de Graaff, in première kan 
gaan, nadat het afgelopen seizoen 
vanwege de pandemie werd uit-
gesteld. 

Event-Horizon voor koor en orkest, een op-
drachtwerk voor het AVROTROS Vrijdag-
concert, wordt geflankeerd door het symfonisch 
gedicht De Oceaniden van Jean Sibelius, en de 
poème-symphonie Rédemption van César Franck, 
die tweehonderd jaar geleden geboren werd.

Sibelius – De Oceaniden
Jean Sibelius schreef het symfonisch gedicht De 
Oceaniden in 1914 op verzoek van de Ameri-
kaanse mecenas Carl Stoeckel en zijn vrouw 
Ellen. Zij vroegen Sibelius om een nieuw werk 
voor het Norfolk Music Festival in Connecticut 
en ook of hij het zelf wilde komen dirigeren. 
Sibelius, inmiddels uitgegroeid tot dé stem van 
Finland, begon direct te schrijven maar veran-
derde het werk nog aanzienlijk na zijn aankomst 
in de Verenigde Staten in 1914. 
De Oceaniden werd een klinkende impressie van 
de indrukwekkende oceaan, maar ook een 
symfonisch gedicht over de Oceaniden, de 
dochters van de mythologische Griekse god van 
de zee, die zich als ‘nimfen van de golven’ in vele 

SIBELIUS, DE GRAAFF 
EN FRANCK

Jean Sibelius



‘Twee jaar geleden is het gelukt een foto van een 
zwart gat te maken door een niet eerder voorge-
komen samenwerking van alle sterrenkundige 
instituten op aarde. Voor mij het bewijs dat het 
voor de mens mogelijk is om alles stil te leggen 
en op één facet te focussen. En dat is precies wat 
het RFO en het GOK ook doen. Ik vond dat 
een mooie metafoor en passend bij een 
jubileums tuk. Het eerste deel geeft daarbij de 
blik van de mens op de ruimte weer, waarbij de 
beweging van al het stof dat naar een zwart gat 
trekt hoorbaar is. Het tweede deel geeft de 
ervaring van de stofdeeltjes zelf weer. Het orkest 
dendert op hoge snelheid in een spiraalvorm 
chromatisch van hoog naar laag. In het derde 
deel staat het transformatieproces centraal. Er 
klinken verschillende orkestgroepen afzonder-
lijk, niet zozeer vanwege de kleur, maar meer 
vanwege de plek die ze innemen in het geheel.  
In het vierde deel heeft het koor het hoogste 
woord en staat de menselijkheid centraal. Vanaf 
de andere kant van het zwarte gat zingt men het 
heelal toe. Al het materiaal dat eerder langs 
kwam, valt op zijn plek in een hoopgevende 
conclusie.’

Franck - Rédemption
De ‘poème-symphonie’ Rédemption voor 
sopraan, verteller, koor en orkest markeert niet 
alleen een overgang van de Franse romantiek 

Sonores besloot Jan-Peter de Graaff Event- 
Horizon te herzien: ‘Het moet iets monumen-
taals hebben en ik moet het gevoel hebben dat ik 
mij ten opzichte van vorige werken weer 
verbeterd heb.’ Uiteindelijk gaat het om ‘details 
die de meeste luisteraars misschien niet eens 
horen’, want de vorm en het basismateriaal van 
Event-Horizon lagen inmiddels vast. Het is een 
groot werk in vier delen, een ouverture, een 
scherzo, een intermezzo en een afsluitend lied 
annex koraal. Daarbij staan de twee hoekdelen 
los van elkaar en gaan de middendelen naadloos 
in elkaar over. Het koor zingt in het eerste deel 
louter klanken van klinkers en medeklinkers en 
in het laatste deel de tekst i carry your heart with 
me van de Amerikaanse dichter Edward Estlin 
Cummings (1894-1962). De Graaff koppelde 
deze tekst aan het idee van een zwart gat en ‘de 
wens van de mens om te ontdekken wat buiten 
het gezichtsveld ligt.’ 
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Igor Stravinsky

De Graaff koppelde 
tekst aan het idee van 
een zwart gat en ‘de 
wens van de mens om 
te ontdekken wat buiten 
het gezichtsveld ligt.’ 

Jan-Peter de Graaff © Brendon Heinst
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Volg AVROTROS Klassiek:

Een podcast beluisteren kan altĳ d en overal. Je hebt alleen 
een telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon. 

En wat is nou fĳ ner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek? Hierbĳ  een selectie van de 

klassieke podcasts van AVROTROS. 

KLASSIEKE 
PODCASTS

Klassieke Mysteries – Voor-
spelde Mozart zĳ n eigen dood? 
In de podcastserie ‘Klassieke 
Mysteries’ duiken presentator 
Ab Nieuwdorp en collega 
Rebecca van der Weĳ de in 
de vreemde en spannende 
verhalen rondom de dood van 
klassieke componisten. 
Voorspelde Mozart zĳ n eigen 
dood? Waarom werd Haydn 
postuum onthoofd? En wie 
vergiftigde Beethoven? Verlies 
je in de spannende verhalen 
en krĳ g meteen een grote dosis 
klassieke muziek mee.

In de gloednieuwe podcast 
‘Rachmaninov… Aangenaam!’ - 
onderdeel van de reeks 
Ken je componisten - neemt 
presentator Hans van den 
Boom je mee door het leven 
en de muziek van de Russische 
componist Sergej Rachmaninov. 
In zeven afleveringen zet 
Hans op een luchtige manier 
het volledige leven van 
Rachmaninov uiteen, en hoor 
je fragmenten uit alle 45 
opusnummers van de com-
ponist. Van de serie genoten? 
Luister dan ook eens naar het 
eerste seizoen, ‘Gustav Mahler… 
Aangenaam!’

De klassieke podcasts van 
AVROTROS zĳ n te beluisteren 
via NPO Radio 4, Apple Podcast, 
Spotify of de RSS-feed.

nporadio4.nl/podcasts avrotros.nl/klassiek

Kalm met Klassiek – Je dage-
lĳ kse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek 
van het dagelĳ ks leven is het 
af en toe goed even stil te 
staan. Pas op de plaats, rustig 
ademhalen en tot jezelf komen. 
En wat past daar beter bĳ  dan 
klassieke muziek? Presentator 
Ab Nieuwdorp kiest elke werk-
dag een rustig en kalmerend 
klassiek werk uit, waarbĳ  je 
even helemaal tot jezelf kunt 
komen. In sommige afleverin-
gen vertelt Ab over meditatie 
of mindfulness, maar vaak 
klinkt vooral de mooie, 
ontspannende muziek. 
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naar het symbolisme, het betekende voor César 
Franck zelf ook een verlossing. Ondanks de wat 
moeizame ontstaansgeschiedenis van het werk 
vond de componist hier definitief zijn eigen toon 
en taal. Zo kon hij na dit verkapte oratorium in 
de laatste tien jaar van zijn leven nog zijn 
bekendste en beste werken op papier zetten, Les 
Béatitudes, het Pianokwintet, Prélude, choral et 
fugue, de Variations symphoniques, de Viools onate, 
Psyché, het Strijkkwartet en de beroemde Symfonie. 
In 1872 kreeg Franck van zijn uitgever Georges 
Hartmann een libretto toegespeeld van de toen 
volstrekt onbekende Édouard Blau, later 
librettist van onder andere Werther en Le Cid 
van Jules Massenet. Hartmann meende dat de 
tekst door de actualiteit, moderniteit en het 

symbolisme Franck zou helpen zijn imago van 
organist-pianist op te vijzelen. Franck werkte 
het libretto in hoog tempo uit tot een ‘Poème-
symphonie’ in twee delen. Maar bij de première 
op 10 april 1873 viel het enthousiasme van het 
publiek tegen. Daarom reviseerde Franck het 
werk grondig en voegde onder meer een 
Morceau symphonique toe. Deze versie uit 1874 
met drie afzonderlijke delen zag Francks leerling 
Vincent d’Indy als de wereld vóór de komst van 
Christus en de transformatie door de Christelijke 
boodschap (eerste deel), het verlies van deze 
boodschap in de moderne tijd (het Morceau 
symphonique) en tenslotte de komst van de 
Aartsengel met de boodschap van vergeving.
Ook al noemde de Franse schrijver Léon Bloy 
het werk in 1897 vooral vanwege de tekst nog 
‘kitscherige kwezelarij’, voor César Franck pakte 
zijn Rédemption uiteindelijk gunstig uit. Door 
zijn gevoel voor melodie, zijn Franckiaanse 
chromatische harmonie, zijn gevoel voor grootse 
orkestratie in combinatie met vocale elementen 
en zijn afwisseling van serene passages en pure 
extase werd hij aan het begin van de twintigste 
eeuw beschouwd als de grondlegger en groot-
meester van het genre van het ‘symfonisch 
oratorium’.
 
Paul Janssen

César Franck

Ondanks de wat moei-
zame ontstaans-
geschiedenis van het 
werk vond de componist 
hier definitief zijn eigen 
toon en taal.
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Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

Support klassiek talent en geef 
hen het podium dat ze verdienen

DE TOEKOMST
GEEF OM

VAN KLASSIEK

Word lid
voor slechts
7,50 per jaar

hen het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

AVROTROS geeft jonge talenten, zoals de 26-jarige 
cellist Anton Spronk, een uniek podium door met 
hen professionele opnames te maken. Hiermee 
presenteren zij zich via radio en tv aan het 
grote publiek. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en 
waarborgen wij de toekomst van klassieke muziek 
in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3 x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd (ook als download).



i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go,my dear;and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear
no fate (for you are my fate,my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world,my true)
and it’s you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)

“i carry your heart with me(i carry it in”. 
Copyright © 1952, 1980, 1991 by the Trustees for the E. E. Cummings Trust, from COMPLETE 
POEMS: 1904-1962 by E. E. Cummings, edited by George J. Firmage. Used by permission of 
Liveright Publishing Corporation.

Jan-Peter de Graaff – Event-Horizon
tekst: Edward Estlin Cummings (1894-1962)

GEZONGEN
TEKSTEN
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PREMIÈRE PARTIE: INTRODUCTION 
I. chœur terrestre
Que le jour monte ou s’abaisse, 
Amis, il verra toujours 
Durer notre ivresse, 
Changer nos amours. 

Ô guerre, tu te déchaînes 
Et mets les glaives dehors ! 
Nous sommes les forts ! 
Que les nations prochaines 
Reçoivent nos chaînes 
Et nous livrent leurs trésors ! 
Malheureux ou prospères, 
Bientôt, nous aurons vécu, 
Disons comme nos pères : 
Gloire au victorieux 
Et malheur au vaincu ! 
Malheur ! Malheur ! Malheur ! 

II. récit & chœur des anges
Nous venons du ciel, nous sommes les 
anges. 
Quand nous paraissons, 
Les regards sont pleins de clartés étranges, 
Les cœurs, de frissons. 
Mais l’homme qui veut aux routes nouvelles 
Marcher aujourd’hui, 
Nous verra courbés sous nos blanches 
ailes 
Plus tremblants que lui ! 

DEEL 1: INLEIDING 
I. aards koor
Of de dag nu aanbreekt of de avond valt, 
Vrienden, hij zal altijd 
Onze dronkenschap zien voortduren en 
Onze liefdes zien veranderen. 

Oh oorlog, je gaat tekeer 
We trekken de zwaarden uit de scheden! 
Wij zijn de sterksten! 
Dat de toekomstige naties 
Door onze ketens worden geboeid 
En ons hun schatten uitleveren! 
Of we nu ongelukkig of welvarend waren, 
Weldra zal ons leven geleefd zijn, 
Laten we net zoals onze vaders zeggen: 
Glorie aan de overwinnaar 
En schande over de overwonnene! 
Schande! Schande! Schande! 

II. verteller & koor van de engelen
Wij komen uit de hemel, wij zijn de  
engelen. 
Wanneer wij verschijnen, 
Hebben de blikken een vreemde klaarheid, 
En de harten huiveren. 
Maar de man die nieuwe wegen wil 
Bewandelen vandaag, 
Zal ons onder onze witte vleugels gebogen 
zien 
En sterker zien huiveren dan hij!

8

César Franck – Rédemption ‘Poème-symphonie’
libretto: Édouard Blau (1836-1906)
De voorgedragen teksten van de verteller zijn te volgen via de webcast op 
Facebook en  www.nporadio4.nl 

http://www.nporadio4.nl


III. chœurs et air de l’archange
chœur des hommes 
Où mènent vos chemins ? 
chœur des anges 
Vers le maître, c’est l’heure ! 
Il vous appelle tous ! 
chœur des hommes 
Au ciel ? La route est longue, 
Et la terre est meilleure ! 
chœur des anges 
Le maître est parmi vous ! 
l’archange 
Les rois dont vous vantez la gloire, 
Tous les dieux que vous adorez 
Ont des palais au seuil d’ivoire, 
Des temples aux faîtes dorés ! 
Mais leur majesté misérable, 
Hier, pour toujours s’écroula ! 
Là-bas, est une pauvre étable ; 
Allez, allez, le maître est là. 
chœur des hommes
Celui qui veut seul nos hommages 
Est-il cet enfant endormi ? 
Laissez là ces pasteurs, 
Levez-vous, ô rois mages ! 
Ah ! cet enfant s’éveille 
Et le monde a frémi. 
l’archange 
La terre a tressailli d’une extase profonde. 
Cette crèche où dort cet enfant 
Est le berceau d’un nouveau monde 

Sauvé par un Dieu triomphant. 
Le passé n’est plus qu’un rêve, 
Le mal s’enfuit impuissant; 
Et l’univers se relève 
Quand Jésus vers lui descend.
Le riche, autrefois superbe, 
Va laisser, ouvrant la main, 
Tomber la meilleure gerbe 

III. koren en aria van de aartsengel
koor van de mannen 
Waarheen leiden uw wegen? 
koor van de engelen 
Naar de Heer, het is tijd! 
Hij roept u allen! 
koor van de mannen
Naar de hemel? De weg is lang, 
En op aarde is het beter! 
koor van de engelen 
De Heer is in ons midden! 
de aartsengel 
De koningen van wie u de glorie roemt, 
Alle goden die u aanbidt 
Hebben paleizen met een ivoren drempel, 
En tempels met gouden daknokken! 
Maar hun ellendige grootsheid 
Is gisteren voor altijd ineengestort! 
Daarginds bevindt zich een armoedige stal; 
Ga daar heen, de Heer is daar. 
koor van de mannen
Hij die alleen ons eerbetoon wenst 
Is hij dat slapende kind? 
Laat dan die herders waar ze zijn, 
Sta op, oh drie koningen! 
Oh! dat kind wordt wakker 
En de wereld heeft gehuiverd. 
de aartsengel 
De aarde heeft gehuiverd 
In een diepe extatische zucht. 
Die kribbe waarin het kind slaapt 
Is de wieg van een nieuwe wereld 
Gered door een zegevierende God. 
Het verleden is alleen nog maar een droom, 
Het kwaad vlucht machteloos weg; 
En de wereld staat weer op 
Wanneer Jezus ernaar afdaalt.
De rijkaard, die vroeger zo groots was, 
Opent zijn handen en laat 
Het beste boeket vallen 
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Pour le pauvre en son chemin. 
Et sur des œuvres bénies 
Les peuples toujours penchés 
Verront les mains réunies 
Et tous les cœurs rapprochés. 
À vous la paix divine et l’extase profonde ! 

Cette crèche où dort cet enfant, 
Est le berceau d’un nouveau monde 
Sauvé par un Dieu triomphant ! 

IV. chœur général
Devant la loi nouvelle 
Le monde est prosterné. 
Salut au Dieu qui se révèle ! 
Salut, salut au nouveau-né ! 
Noël ! voici l’aurore ! 
Le jour nous apparaît ! 
L’enfant divin que l’on adore 
Enseigne enfin le doux secret. 

DEUXIÈME PARTIE : 
V. morceau symphonique
VI. chœur des hommes et récit
Où sommes-nous ? 
De maux sans nombre 
Comme autrefois nous souffrons. 
Sous nos pas la terre est sombre. 

Le ciel fermé sur nos fronts. 
Toujours notre œuvre est inféconde; 
Le repos nous est interdit. 
Chaque jour qui passe agrandit 
La blessure au fl anc du vieux monde. 

L’univers est maudit ! 

Voor de arme op zijn weg. 
En over de gezegende werken 
Zullen de volkeren nog steeds gebogen zijn, 
En in elkaar geslagen handen zien 
En alle harten nader tot elkaar gebracht. 
Aan u de goddelijke vrede en de diepe 
extase! 
De kribbe waarin dat kind slaapt, 
Is de wieg van de nieuwe wereld 
Gered door een zegevierende God! 

IV. algemeen koor
Voor de nieuwe wet 
Heeft de wereld een knieval gemaakt. 
Gegroet zij u God die zich openbaart! 
Gegroet, gegroet zij u pas geborene! 
Kerstmis, hier is de dageraad! 
Kijk, de dag breekt aan! 
Het goddelijke kind dat we aanbidden 
Geeft ons eindelijk het zoete geheim door.

DEEL TWEE 
V. symfonisch intermezzo
VI. mannenkoor & verteller
Waar zijn we? 
Aan talloze kwalen 
Lijden we net zoals vroeger. 
Onder onze voetstappen is de aarde 
donker. 
De hemel is gesloten boven onze hoofden. 
Ons werk is nog steeds zonder resultaat; 
Rusten is ons verboden. 
Elke dag die voorbij gaat wordt 
De wonde in de flank van de oude wereld 
groter. 
De wereld is vervloekt! 

10



VII. récit & chœur des anges
Nous sommes au ciel, 
Bien loin, bien loin de vos fanges ; 
Nous disparaissons, 
Nos cœurs sont remplis de douleurs 
étranges 
Et d’amers frissons. 
Des sentiers promis, des routes si belles 

L’homme s’est enfui ; 
Et, le front voilé de nos blanches ailes, 

Nous pleurons sur lui ! 

VIII. air de l’archange 
l’archange 
Le flot se lève, 
Et sur la grève 
Revient au geste du Seigneur. 

Quand il l’ordonne, 
L’astre rayonne, 
Dans le gazon s’ouvre la fleur ; 
Mais quand ce Dieu l’appelle 
En lui tendant les bras, 
L’homme rebelle 
N’obéit pas. 
Il vous châtie en sa colère ! 
Mais que faut-il pour son pardon ? 

Après des siècles d’abandon, 

Une heure de prière!
chœur des hommes
Le ciel dans sa juste colère 
Punit vingt siècles d’abandon. 

chœur des anges & récit
L’homme par la prière 
Peut avoir son pardon ! 

VII. verteller & koor van de engelen
Wij zijn in de hemel, 
Heel, heel ver verwijderd van uw slijk; 
Wij verdwijnen, 
Onze harten zijn vervuld van vreemde 
pijnen 
En bittere huiveringen. 
Van de beloofde paden, van zulke mooie 
wegen 
Is de mens gevlucht; 
En met onze witte vleugels sluieren we ons 
gezicht, 
En betreuren we zijn lot! 

VIII. aria van de aartsengel
de aartsengel 
Het wordt vloed, 
En naar de kunst 
Vloeit op het gebaar van de Heer de golf 
terug. 
Wanneer hij beveelt, 
Straalt de ster, 
In het grasperk bloeit de bloem open; 
Maar wanneer deze God hem roept 
En zijn armen naar hem uitstrekt, 
Gehoorzaamt de opstandige mens niet. 

Hij straft u in zijn woede! 
Maar wat is er nodig om zijn vergiffenis te 
krijgen? 
Na hem eeuwen lang in de steek gelaten te 
hebben, 
Een uur met gebeden! 
koor van de mannen
De hemel in zijn rechtvaardige woede 
Straft twintig eeuwen in de steek gelaten 
te zijn. 
koor van de engelen & verteller
De mens kan dankzij zijn gebeden 
Vergiffenis krijgen! 
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IX. chœur général
chœur des humains 
Seigneur, oublie 
L’erreur et la folie, 
Apaise-toi ! 
À jamais nous suivrons ta loi. 
Ô doux témoins de nos alarmes, 
Ouvrez vos ailes d’or. 
Vers Dieu portez nos larmes 
Pour qu’il pardonne encore. 
Apaisez-le ! 
les anges 
Priez ! priez ! dans vos alarmes 
S’ouvrent nos ailes d’or. 

Jésus reçoit vos larmes 
Et vous pardonne encore.

IX. algemeen koor
koor van de mensen 
Heer vergeet 
De vergissingen en de waanzin, 
Kalmeer je! 
We zullen je wet voor altijd volgen. 
Oh zoete getuigen van onze onrust, 
Open uw gouden vleugels. 
Laten we naar God onze tranen dragen, 
Opdat hij ons nog eens vergeeft. 
Kalmeer hem! 
de engelen 
Bidt! Bidt! 
In uw onrust 
Gaan onze gouden vleugels open. 
Jezus ontvangt uw tranen 
En vergeeft u nogmaals.    
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EXTRA KAARTEN
Bestel nu extra kaarten met korting voor het AVROTROS 

Vrijdagconcert!

Dit voorjaar werd 
rekening gehouden met 
een maximaal aantal 
van 375 plaatsen per 
concert. De anti- 
coronamaatregelen 
zijn inmiddels ver - 
soepeld. Hierdoor zijn 
inmiddels meer 
kaarten beschikbaar 
gekomen. 

U kunt uw concertagenda dus aanvullen met 
extra Vrijdagconcerten!
Als u vier of meer concerten bestelt, krijgt u 
15% korting op de totaalprijs.

Voor een volledig aanbod van de concerten zie 
de Seizoensbrochure: klik hier of bezoek:
 www.omroepmuziek.nl/content/ 

uploads/2021/05/VV0156- 
Seizoensbrochure-202102022.pdf

https://www.omroepmuziek.nl/content/uploads/2021/05/VV0156-Seizoensbrochure-202102022.pdf


James Gaffigan, dirigent 
• de Amerikaanse dirigent James Gaffigan is sinds 2011 chef-dirigent van het Symfonieorkest van 
 Luzern en beleeft momenteel zijn laatste seizoen met een tournee door Zuid-Amerika en Azië met 
 pianist Rudolf Buchbinder
• hij is eerste gastdirigent van het Radio Filharmonisch Orkest, muzikaal leider van het Jeugdorkest 
 van het Festival van Verbier en sindskort ook van het Palau de les Arts Reina Sofía in Valencia. 
• Gaffigan is een veelgevraagd dirigent bij vooraanstaande orkesten en operahuizen in de VS, Europa 
 en Azië en maakte twee seizoenen terug debuten bij de Parijse Opéra en het Philharmonia Orchestra 
 in Londen
• James Gaffigan was eerste prijswinnaar van de Sir Georg Solti International Conducting 
 Competition 2004
• Gaffigan groeide op in New York City (Staten Island) en studeerde aan de LaGuardia High School 
 of Music and Art voordat hij zijn dirigentenstudie voortzette
• vorig seizoen dirigeerde James Gaffigan in het Vrijdagconcert op 25 september 2020 het Radio 
 Filharmonisch Orkest in een concert met violiste Noa Wildschut en met muziek van Dukas, 
 Saint-Saëns en Chausson

Julie Boulianne, mezzosopraan
• de Frans-Canadese mezzosopraan Julie Boulianne beheerst een breed repertoire, maar heeft met haar 
 donker getinte mezzosopraan een speciale focus op de muziek van Berlioz, Mozart en Rossini
• ze studeerde aan de Schulich School of Music van de McGill University, won de eerste prijs van  
 zowel de Canadian Music Competition als de Joy of Singing Competition in New York

UITVOERENDEN
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• ze ontving de Silverman-prijs van het International Vocal Arts Institute en in 2007 de Prix de la 
 Chambre des Directeurs voor meest veelbelovende carrière bij het Concours Inter national de Chant 
 de Montréal
• afgelopen seizoen zong ze als Dorabella (Così fan tutte) in Toulouse en zong ze muziek van indigene 
 componisten in Montréal
• op 23 november 2018 zong Julie Boulianne in het Vrijdagconcert samen met het RFO o.l.v. Karel 
 Mark Chichon in Berlioz’ Les nuits d’ été en Falla’s El sombrero de tres picos 

Sébastien Dutrieux, verteller 
• de Belgische acteur Sébastien Dutrieux werkte 
 in diverse theaters in België, Frankrijk en 
 Canada
• hij vertolkte klassiek toneelrepertoire van onder 
 meer Shakespeare, Poesjkin en Tsjechov
•  hij trad op als verteller in Le carnaval des 

animaux van Saint-Saëns, Le roi David van 
Honegger l’Histoire de Babar van Poulenc, Peer 
Gynt van Grieg en De vuurvogel van Stravinsky

• Sébastien Dutrieux wordt regelmatig 
uitgenodigd als acteur in verschillende 
operaproducties bij o.a. de Staatsoper Berlin, 
Oper Frankfurt, Staatsoper Stuttgart, De Munt 
in Brussel, Opéra de Lyon 

• hij werkte met regisseurs als Romeo Castellucci, 
Dmitri Tcherniakov, Jossi Wieler en met de 
dirigenten Daniel Barenboim, Kazushi Ono en 
Michael Schønwandt

Radio Filharmonisch Orkest
• het Radio Filharmonisch Orkest is opgericht in 1945 en is een onmisbare schakel in het Nederlandse 
 muziekleven
• het speelt naast het grote symfonische repertoire meer dan elk ander Nederlands symfonieorkest 
 muziek van dit moment
• 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, de eerste 
 vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands symfonieorkest
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Benjamin Goodson

Sébastien Dutrieux
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 www.radiofilharmonischorkest.nl 
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmonisch Orkest? Zie
 www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo

Groot Omroepkoor
• met ruim zestig vocalisten het enige professioneel opererende koor van deze omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 niet weg te denken factor in koor-symfonische repertoire in ons land
• zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse Publieke 

Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert

• brengt a capella-concerten in TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in Amsterdams 
 Concertgebouw 
• zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 

Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
Zuidam

• zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
 Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert
• sinds september 2020 is de Brit Benjamin Goodson chef-dirigent van het GOK 

 www.grootomroepkoor.nl
Wordt u ook vriend van het Groot Omroepkoor:
 www.vriendengrootomroepkoor.nl

Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor, september 2019. ©Juri Hiensch

http://www.radiofilharmonischorkest.nl
http://www.radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
http://www.grootomroepkoor.nl
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl


VOLGENDE
 CONCERTEN
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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 KV 449
Brahms 
Eerste strijksextet (arr. Michael  
Waterman) 

vrijdag 1 oktober 2021 
TivoliVredenburg, Utrecht

Canellakis & 
Benedetti 
spelen  
Szymanowski 

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
Nicola Benedetti viool

Keuris 
Arcade
Szymanowski
Tweede vioolconcert
Schumann 
Derde symfonie ‘Rheinische’


