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Chef-dirigent 

Sinds het seizoen 2012-2013 is Markus Stenz chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Markus Stenz geniet 

een bijzondere reputatie als vertolker van eigentijds symfonisch en muziekdramatisch repertoire. Hij wordt 

beschouwd als 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. Voorts is hij een groot operadirigent met vele 

internationale engagementen. Tenslotte heeft Stenz de afgelopen jaren blijk gegeven van grote betrokkenheid bij het 

gebruik van nieuwe media. 

  

Internationale reputatie 

Markus Stenz was voorheen 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 Rundfunks, 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 InterContemporain. 

Daarnaast heeft Markus Stenz een internationale reputatie als operadirigent. Hij leidde voorstellingen 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 Concertgebouworkest. In 2007 maakte hij opnames van hedendaags repertoire die als eerste 

in de reeks Horizon werden uitgebracht op RCO Live. 

  

Samenwerking Radio Filharmonisch Orkest 

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. 

 


