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MUZIEK IN DUISTERE TIJDEN

“Ik schrijf een kwartet dat voor niemand enig nut zal hebben en 
een artistieke mislukking is. Ik dacht dat er na mijn dood wel 
niemand zou zijn die een werk ter nagedachtenis van mij zou 
componeren. Daarop besloot ik zelf zo’n werk te maken. Op het 
titelblad kan men schrijven: ‘Ter nagedachtenis aan de compo-
nist van dit kwartet.’ Het hoofdthema van het kwartet wordt 
gevormd door de tonen D-Es-C-H, mijn initialen dus (D. Sch.). In 
het kwartet gebruik ik thema’s uit mijn werk en het revolutie-
lied In de kerker doodgemarteld. Dit zijn mijn thema’s: uit de Eerste 
symfonie, de Achtste symfonie, het Pianotrio, het Celloconcert, Lady 
Macbeth. Er zijn verwijzingen naar Wagner (Treurmars uit de 
Götterdämmerung) en Tsjaikovski (tweede thema uit het eerste 
deel van de Zesde symfonie) – en niet te vergeten mijn Tiende 
symfonie. Een soort mengelmoes dus. De pseudotragiek van het 
kwartet ligt daarin dat ik tijdens het componeren zoveel tranen 
heb vergoten als urine na een half dozijn biertjes. 
Thuis heb ik twee keer geprobeerd het kwartet te spelen, en 
wederom vloeiden de tranen. Maar nu niet meer alleen vanwege 
de pseudotragiek van het kwartet, maar uit verbazing over de 
wondermooie helderheid van de vorm. Misschien speelde hier 
een bepaald enthousiasme voor mijn eigen persoon een rol, wat 
echter snel voorbijgaat en een kater in de vorm van zelfkritiek 
achterlaat. Het kwartet is nu bij de kopiisten.”

‘Het Dresdense kwartet’
Dat schreef Dmitri Sjostakovitsj op 19 juli 1960 aan zijn goede 
vriend Isaak Glikman. Hij was net teruggekeerd van een verblijf 
in de buurt van Dresden, waar hij in overleg met de makers de 
muziek zou voltooien voor de Oost-Duits/Sovjet-Russische 
oorlogsfilm Vijf dagen, vijf nachten. Hoe hard hij ook zijn best 
deed te werken aan dat filmproject, er kwam amper iets uit zijn 
handen, vertrouwde hij Glikman toe. Wel zette hij tussen de 
bedrijven door in slechts drie dagen tijd zijn Achtste strijkkwartet 
in c opus 110 op papier, een van de meest persoonlijke werken uit 
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Uitzending NPO Radio 4
Dit concert wordt live uit gezonden via  
NPO Radio  4.  Â radio4.nl

Matinee Café (toegang vrij!)
Na afloop van het concert ontmoeten Hans Haffmans en 
zijn (Matinee-)gasten elkaar in ‘Matinee Café’. De nadruk 
ligt op uitwisseling van persoonlijke smaken, muziekbele-
ving, voorkeuren en associaties. Live vanuit het Concert-
gebouwcafé.
Deze week te gast: o.a. koordirigent Klaas Stok en violiste 
Caroline Strumphler (Koninklijk Concertgebouworkest).

Podium Witteman
Gasten op zondag 1 maart:  
bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof en violiste 
Rosanne  Philippens (over 
Szymanowski). Huis-
ensemble Fuse duikt in 
de bossanova .
Â iedere zondagmiddag 
17.10 uur op npo2

Dmitri Sjostakovitsj

DE NIEUWE BROCHURE IS UIT!

Chinamerica in de ZaterdagMatinee
“Lang leve de NTR ZaterdagMatinee, die in Het Concert-
gebouw met grote regelmaat muzikale projecten werke-
lijkheid laat worden die nergens anders mogelijk zouden 
zijn.” Aldus Het Parool onlangs.
Onder de kop Chinamerica slaat de Matinee in seizoen 
2015-2016 de muzikale vleugels verder uit dan ooit. De 
nieuwste klanken uit de ‘global village’ bewijzen hoe on-
losmakelijk Oost en West inmiddels met elkaar verbonden 
zijn. Er klinkt nieuw werk van Qigang Chen en Huang Ruo, 
en de Nederlandse componist Richard Rijnvos compo-
neerde Asie.
Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroep-
koor spelen als vanouds een belangrijke rol in de serie. 
Maar ook het London Philharmonic Orchestra, Ensemble 
intercontemporain, Les Arts Florissants en Le Concert 
des Nations betreden het podium. Dirigenten als Jaap 
van Zweden, Edo de Waart, Bernard Haitink, Christoph 
Eschenbach, Marcus Creed, William Christie, Jordi Savall, 
Vasily Petrenko, Pablo Heras-Casado en Valery Gergiev 
staan garant voor 32 fantastische zaterdagmiddagen. En 
solisten als Arthur en Lucas Jussen, Matthias Goerne, 
Max Emanuel Cencic, Simone Lamsma, Leonidas Kava-
kos, Christian Tetzlaff, Alison Balsom en Rick Stotijn – die 
wil toch niemand missen?

U kunt de brochure 
inzien of aanvragen 
op 
zaterdagmatinee.nl

bestel uw (nieuwe) 
abonnement op  
www.concertge-
bouw/series



4 5verwoordde: “Het is alsof iemand je met een stok op de rug 
timmert en roept: ‘Jouw taak is juichen, jouw taak is juichen!’ 
En dan sta je op, wankelend op de benen, en marcheert voort, 
terwijl je mompelt: ‘Juichen is onze taak, juichen is onze taak.’” 

Autobiografie in tonen
Al met al niet vreemd dat de oude spoken weer gewekt werden, 
zoals de citaten in het Achtste strijkkwartet laten zien. Zo was 
Sjostakovitsj’ opera Lady Macbeth van het district Mtsensk (1934) 
– het lugubere melodrama vol geweld, wellust, hartstocht en 
verraad – waarschijnlijk het grootste schandaal uit de Russische 
muziekhistorie en al sinds 1936 verboden. Toen had Stalin het 
in de Pravda laten neersabelen in het inmiddels bekende artikel 
‘Chaos in plaats van muziek’. “Dit is spelen met obscure zaken. 
Zoiets kan erg slecht aflopen”, heette het dreigend. Een jaar 
later manoeuvreerde Sjostakovitsj met zijn dubbele bodems in 
zijn Vijfde symfonie, die zowel door het Sovjetbestuur als  door 
het publiek werd beschouwd als een meesterwerk.

Al deze momenten – en nog meer – keren terug in de muzikale 
autobiografie die het Achtste strijkkwartet is. Na vijfentwintig jaar 
van ‘innere Emigration’ stond de componist zichzelf toe weer 
persoonlijk te worden, al was het maar voor goede verstaan-
ders. Er was weer ruimte voor filosofische en persoonlijke 
thema’s als de dood, het noodlot, universele waarden en de 
strijd van de menselijke geest, vooral zijn eigen. Daarom loopt 
als rode draad door alle vijf delen het persoonlijk DSCH-motief 
(D-Es-C-B) in diverse gedaanten en sferen, van elegisch traag tot 
hectisch opgejaagd. En tot slot ook in de grote verlatenheid van 
de fuga van deel vijf, opnieuw een Largo. Vanmiddag klinkt het 
Achtste strijkkwartet als de zogenaamde ‘Kamersymfonie’ opus 110a, 
de bewerking voor strijkorkest gemaakt door de Russische 
violist en dirigent Rudolf Barshai.

zijn hele oeuvre. En dat nadat hij de 
puinhopen had aanschouwd die er 
destijds nog steeds restten van Dresden 
sinds de bombardementen van de 
geallieerden in februari 1945. 
‘Ter nagedachtenis van de slachtoffers 
van fascisme en oorlog’, zou de offici-
ele opdracht van de gedrukte bladmu-
ziek gaan luiden. Vormden deze 
woorden nu een politieke stellingname 
tegen het nazi-regime? Of was het een 
uiting van mededogen jegens de 
oorlogsslachtoffers in het algemeen? 
Ook die door het Russische oorlogsge-
weld onder het tirannieke bewind van 

Stalin? Veelal is het uitgelegd als een officieel plakkaat voor de 
buitenwereld, waarachter de intieme ontboezemingen in dit 
hoogst expressieve egodocument schuilgaan. Aan zijn dochter 
Galina bekende Sjostakovitsj immers dat hij zijn Achtste strijk-
kwartet aan zichzelf had opgedragen. En tegenover zijn vriend 
Lev Lebedinski verklaarde hij dat hij na het schrijven van het 
kwartet zelfmoord wilde plegen. Volgens enkele van zijn 
biografen was de schok van het aanschouwen van het compleet 
verwoeste Dresden weliswaar groot, maar vormden twee andere 
traumatische gebeurtenissen de katalysator voor het compone-
ren van het kwartet. 
Kort tevoren kreeg Sjostakovitsj van zijn doctoren de diagnose 
van myelitis, een ontsteking van het ruggenmerg die tot totale 
verlamming zou kunnen leiden, en zelfs de dood. Bovendien 
werd hij gekweld door het feit dat hij na lang aanhoudende 
druk van hogerhand lid was geworden van de Communistische 
Partij. Dat beschouwde hij als het grootste zelfverraad. Maar 
alleen zo zou hij voorzitter van de componistenbond van de 
Sovjet-Unie kunnen worden, zoals Chroesjtsjov eenzijdig had 
besloten. Glikman trof Sjostakovitsj totaal ontredderd aan, 
huilend, klappertandend: “Ze vervolgen mij, ze jagen me op.” 
Stalin was zeven jaar dood, met Chroesjtsjov leek een culturele 
dooi in te treden, en toch leek Sjostakovitsj opnieuw een strop 
om zijn hals gelegd te krijgen, minzaam te moeten lachen naar 
de buitenwereld en van binnen te lijden. Of zoals hij het zelf 

“Het is alsof iemand je met een stok op de rug timmert en 
roept: ‘Jouw taak is juichen, jouw taak is juichen!’ En dan sta 
je op, wankelend op de benen, en marcheert voort, terwijl 
je mompelt: ‘Juichen is onze taak, juichen is onze taak.’” 

Dresden, ca 1955



6 7Zo ook in de Berliner Messe, die Pärt in 1990-91 schreef voor de 
Negentigste Duitse Katholiekendag in Berlijn. Oorspronkelijk 
was de mis gezet voor vier solostemmen en orgel, maar zes jaar 
later breidde Pärt die bezetting uit tot koor en orgel of koor en 
strijkers. Verdere revisies verrichtte Pärt in 2000 en 2002. In het 
elegische Kyrie verstrengelen de strijkerslijnen zich mooi met 
de aanroepen van het koor om Gods bevrijding. Het Gloria 
bezigt dezelfde toontaal, alleen versneld. De twee Alleluja’s en 
de uitgebreide zetting van de pinkstersequens Veni Sancte 
Spiritus zijn Pärts toevoegingen aan de vijf vaste delen van de 
mis. Voor het beweeglijke Credo maakte Pärt een bewerking van 
een ouder stuk, Summa. Vanaf het uiterst gedragen en intro-
verte Sanctus kalmeert Pärt zijn muziek verder tot het berus-
tende en etherische Agnus Dei, dat immers eindigt met ‘dona 
nobis pacem’ (geef ons vrede). 

Mis in benarde tijden
Voor de Elfde mis in d van Joseph Haydn maakt het programma 
een sprong terug in de tijd van twee eeuwen, naar 31 augustus 
1798, toen Haydn in Wenen de laatste noten van deze mis 
neerschreef. Niet alleen is de afstand chronologisch groot, 
maar ook qua muzikale taal. Pärt grijpt voor zijn voorbeelden 
immers terug naar een idioom uit een tijdperk dat in Haydns 
tijd al ver achter de rug was: de Renaissance en Middeleeuwen. 
Zelfs een langzaam deel van Haydns Mis is qua stemmenweefsel 
en ritmische beweeglijkheid nog druk vergeleken bij Pärts slow 
motion-klanken. Haydn had zich in de loop van zijn lange 
carrière dan wel langzaam opgewerkt van muzikale lakei tot 
‘ungebundener Diener’, toch was hij met handen en voeten 
gebonden aan conventies, tradities, etiketten en artistieke 
verwachtingen. Ook dit werk, dat hij in het manuscript dat 
bewaard wordt in de Wiener Staatsbibliothek eenvoudig ‘Missa’ 
noemde, was ten slotte een bestelling van zijn broodheer 
Nikolaus Estherházy. En die had bij Haydn na diens terugkomst 
van zijn Londense reizen zes missen besteld voor de viering van 
de naamdag van zijn echtgenote, vorstin Hermenegild, prinses 
van Liechtenstein. 
Nog steeds niet echt opgehelderd is waarom Haydn in zijn 
Entwurf-Katalog de Missa betitelde als Missa in angustiis (mis in 
benarde tijden). Bedoelde hij eigenlijk ‘Oorlogsmis’, zoals hij 

Berliner Messe
“Voor mij is het als ademen, in en uit. Het is mijn leven. Wat 
doet een kind als het in zijn eentje speelt? Het zingt. Waarom 
zingt het? Wel, omdat het gelukkig is om iets fijns, door iets is 
geïnspireerd. Dat is iets heel gezonds, iets heel natuurlijks. 
Voor een volwassene is die toestand aanzienlijk complexer, 
want die harmonie is aan stukken geslagen, die is verloren. 
Maar kan ik bestaan zonder componeren? Kan mijn ziel dat, 
mijn geest? Muziek is als mijn eigen taal. Mijn muziek kan mijn 
innerlijk geheim zijn, zelfs mijn bekentenis. Maar wat is mijn 
bekentenis? Ik beken niets in een concertzaal, niets tegenover 
een publiek. Ze is gericht tot hogere instanties. Het allerbelang-
rijkste voor mij: dat ik in een paar duizend woorden niet kan 
zeggen wat ik kan zeggen in een paar noten.” 
Zo klonk het antwoord van de Estse componist Arvo Pärt op de 
vraag naar het waarom van componeren. Dat was in een inter-
view met Martin Elste in 1988, in de tijd van zijn Pärts vroege 
internationale succes. Hij was in het Westen toen inmiddels 
bekend als de specialist van het adagio, van de langzame 
muziek en van de hypnotische herhaling. En hij behoorde – en 
behoort nog steeds – samen met minimal music-componisten 
als Philip Glass en Steve Reich tot de bekendste en populairste 
hedendaagse componisten. Vooral de werken uit de jaren 
zeventig en tachtig, die geschreven zijn in de typische Pärt-stijl, 
zijn in het Westen door een groot publiek met open armen 
ontvangen: klok-achtige geluiden, sobere, bijna archaïsche 
lijnen en een mystiek, soms diep religieus karakter. Als musique 
pauvre is Pärts muziek wel eens getypeerd, en vergeleken met 
Erik Satie, die andere meester in de kunst van het weglaten. 
Met deze oude nieuwe eenvoud heeft Pärt Estland muzikaal op 
de kaart gezet en is hij een nationaal icoon geworden. De 
meester, die in september tachtig wordt, treedt al zo’n vier 
decennia in de schijnwerpers met ingetogen, vredige sfeerstuk-
ken, een merkwaardige mix van Oost-Europese exotiek en 
originele klankeffecten. De nadruk ligt op gemakkelijk waar-
neembare processen en trage ritmische, melodische en harmo-
nische verschuivingen. De veelvuldig hoorbare imitaties van 
bel- en klokgeluiden noemt Pärt ‘tintinnabuli’, Latijns voor 
‘klokgelui’. Ze zijn herkenbaar in de motieven van vier trapsge-
wijs dalende noten. 

Arvo Pärt
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Haydn-buste in was, 
door Franz Christian 
Thaler, ca. 1800 
Wenen, Kunsthisto-
risches Museum
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Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Ere zij God in de hoge. En vrede op 
aarde voor mensen van goede wil.
Wij loven U, wij zegenen U,
wij aanbidden U, wij verheerlijken U.
Wij zeggen U dank om Uw grote
heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning,
God Vader almachtig.
Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, , 
Heer God, lam Gods, Zoon van de Vader.

U, die de zonden der wereld draagt,
ontferm U over ons,
verhoor ons gebed.
U, die aan de rechterhand van de Vader 
zit, ontferm U over ons.

Want U alleen bent heilig,
U alleen de Heer, U alleen
de allerhoogste, Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Alleluia. Zend uw Geest uit en zij zullen 
herschapen worden; en Gij zult het 
aanschijn van de aarde vernieuwen. 
Alleluia.

Alleluia.
Kom Heilige Geest, vervul de harten 
van uw gelovigen en ontsteek in hen 
het vuur van uw liefde. 
Alleluia.

Kyrie
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus, rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens, 
Domine Fili unigenite, lesu Christe, 
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris,

qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; 
suscipe deprecationem nostram; 
qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 

Quoniam tu solus sanctus. Tu solus 
Dominus. Tu solus altissimus, 
Iesu Christe. Cum Samcto Spiritu, in 
gloria Dei Patris. Amen.

Erster Alleluiavers
Alleluia. Alleluia. 
Emitte Spiritum tuum et creabuntur: 
et renovabis faciem terrae. Alleluia.

Zweiter Alleluiavers
Alleluia. Alleluia. 
Veni Sancte Spiritus, reple tuorum 
corda fidelium: 
et tui amoris in eis ignem accende. 
Alleluia.

twee jaar eerder zijn Missa In tempore belli had genoemd van-
wege de inval van de Fransen in Oostenrijk? Weliswaar duurde 
de oorlog nog voort, toen Haydn zijn Missa in angustiis onder 
handen had, maar bedoelde hij wel ‘de oorlog’ met die ‘benarde 
tijden’? Van de overwinning op de Fransen door de Engelse 
admiraal Nelson bij de zeeslag bij Abukir hoorde men in Wenen 
in ieder geval pas weken later. Haydn was er in ieder geval niet 
van op de hoogte en zijn Missa in angustiis was al voltooid toen 
lord Nelson de Fransen versloeg. De titel Nelsonmis stamt van 
twee jaar later, toen Nelson Eisenstadt bezocht en Haydns Missa 
werd uitgevoerd in zijn aanwezigheid. 

Geef ons vrede 
De associatie met de oorlog zou men kunnen aflezen aan het 
duistere mineur van het eerste deel, het Kyrie. Als openingsdeel 
van een mis voor de naamdag van een prinses lijkt het niet erg 
geschikt, eerder voor een Requiem. Verder valt op dat de bezet-
ting zonder houtblazers (die Haydn wel inzette in zijn andere 
missen), maar wel met drie trompetten, pauken en orgel een 
wat rauwere klank oplevert. Een andere in veel biografieën 
herhaalde anekdote betreft het Benedictus. Haydn zou tijdens 
repetities van de mis over Nelsons overwinning hebben ge-
hoord en toen aan het eind van het Benedictus (nota bene met 
de tekst ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’!) nog 
flink wat trompetfanfares hebben toegevoegd. De betreffende 
passage klinkt bepaald niet als triomfgeschal of dankmuziek, 
maar eerder schrikaanjagend en wel passend als ‘oorlogsmu-
ziek’. Het kan ook goed zijn dat Haydn het Agnus Dei een extra 
smekend karakter wilde geven door alleen het vocale solisten-
kwartet (dus zonder het koor) om vrede te laten bidden. In het 
openbaar spreken over vrede in tijden van oorlog was alleen in 
het kader van het Agnus Dei in de mis toegestaan. Haydn lijkt 
die kans volop benut te hebben. In de aansluitende grote 
levendige koorfuga sluit het koor zich bij die smeekbede en-
thousiast aan. Vele malen legt Haydn het zijn zangers hier in de 
mond als ging het om een vredesdemonstratie: Dona nobis 
pacem, Geef ons vrede. 

Clemens Romijn
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11En het vlees heeft aangenomen door
de Heilige Geest, uit de maagd Maria,
en mens geworden is. Die ook onder 
Pontius Pilatus voor ons gekruisigd is, 
geleden heeft en begraven is.
En op de derde dag verrezen volgens
de Schriften, ten hemel gevaren en zetelt 
aan de rechterhand van de Vader. Hij zal 
wederkomen met heerlijkheid  om de 
levenden en de doden te oordelen. En 
aan zijn rijk zal geen einde komen.
En in de Heilige Geest, de Heer die levend 
maakt, die uit de Vader en de Zoon 
voortkomt; die samen met de Vader en 
de Zoon aanbeden en verheerlijkt 
wordt;die door profeten heeft gesproken,
En in de ene, heilige, katholieke
en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel
tot vergeving van zonden.
Ik verwacht de verrijzenis van
de doden. En het toekomstig eeuwig 
leven. Amen.

Heilig, heilig, heilig is God de Heer,
de God der hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van zijn heer-
lijkheid. Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.

Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
Geef ons vrede.

Geef ons vrede!

Kom, Heilige Geest, zend voort de 
hemelse straal van uw licht
Kom, vader van de armen,
kom gever van geschenken,
kom, licht van het hart.
Allerbeste trooster,
zachte gastheer van de ziel,
zoete troost.
Rust bij het werk, verfrissing bij hitte,
vertroosting bij verdriet.
O, allerzaligst licht, vul het binnenste 
van het hart van uw gelovigen.
Zonder uw godelijke macht, is er niets 
in de mens, is er niets onschuldigs.
Reinig wat vuil is,
maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.
Maak soepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.
Schenk uw gelovigen, die vertrouwen 
op u, de zevenvoudige heilige giften.
Schenk voldoening voor weldaden, 
schenk het uiteindelijke heil,schenk de 
eeuwige vreugde. Amen. Halleluja.

Ik geloof in één God. De almachtige 
Vader, Schepper van hemel en aarde, en 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God, vóór
alle eeuwigheid uit de Vader geboren.
God van God, Licht van Licht,
ware God van ware God, 
geboren, niet gemaakt, één in wezen 
met de Vader
door wie alle dingen gemaakt zijn.
Die om ons mensen en om ons
heil uit de hemel is neergedaald.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria virgine, et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis: 
sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. 

Et resurrexit tertia die secundum 
scripturas.
Et ascendit in coelum: sedet ad dex-
teram Patris, et iterum venturus est 
cum gloria, iudicare vivos et mortuos: 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum Dominum, et 
vivificantem: [qui ex Patre Filioque 
procedit,] qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur: qui locutus 
est per prophetas. 
Et unam sanctam catholicam 
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissio-
nem peccatorum, 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
dona nobis pacem.

Dona nobis pacem!

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus, et emitte 
coelitus lucis tuae radium; 
veni pater pauperum,
veni dator munerum, 
veni lumen cordium; 
consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium; 
in labore requies, in aestu temperies, 
in fletu solatium. 
O lux beatissima, reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
Sine tuo numine nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 
Da tuis fidelibus, in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
Da virtutis meritum, da salutis exitum, 
da perenne gaudium. Amen. Alleluia.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem ommipo-
tentem, factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium.
[Et in unum Dominum lesum Chris-
tum, Filium Dei unigenitum,] 
et ex Patre natum ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, consubstantia-
lem Patri, 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de coelis.
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Vokal ensemble, Stuttgart (met eigen-
tijds repertoire) en een concert met het 
NDR Chor, Hamburg (repertoire rond 
Reformatie en Revolutie). Dit seizoen 
treedt hij bovendien met Poly phony op 
in de Oosterpoort in Groningen.
Eerder in de Matinee: muziek van Pärt, 
Britten, Ešenvalds en Luka szewski (met 
Polyphony, 2012) 

Katherine Watson 
De sopraan Katherine Watson studeerde 
Anglo-Saxisch, Oud-Noors en Keltisch 
aan Trinity College, Cambridge. Zij zong 
bij William Christie’s Le Jardin des Voix 
en Les Arts Florissants en werkte samen 
met dirigenten als Paul Agnew, Harry 
Bickett, Harry Christophers, Stephen 
Cleobury, Jonathan Cohen, Emmanuelle 
Haïm, Nicholas Kraemer, Stephen Layton, 
Sir Roger Norrington en Christophe 
Rousset. Zij zong Apollo e Dafne in Carne-
gie Hall, New York, Messiah met Poly-
phony onder Stephen Layton, Scarlatti’s 
Kerstcantate met Roger Norrington, in The 
Fairy Queen en Hippolyte et Aricie (Glynde-
bourne) en Bachs Jauchzet Gott en Händel-
arias met the English Concert. Afgezien 
van het barokrepertoire was zij te horen 
in Mahlers Vierde symfonie, Lutosławski’s 
Chantefleurs et Chantefables, Barbers 
Knoxville – Summer of 1915 en Brittens Les 
Illuminations, Mozart- en Schubert-liede-
ren in het Festspielhaus Baden Baden, 
liederen van Alma Mahler en liederen 
van Schumann, Strauss, Poulenc en 
Messiaen. Volgend Matineeseizoen zingt 
Katherine Watson de titelrol in Händels 
Theodora (7 november 2015).

Stephen Layton
Stephen Layton volgde in september 
2010 Richard Hickox op als artistiek 
leider en eerste dirigent van het City of 
London Sinfonia. Hij is bovendien de 
oprichter en leider van Polyphony en 
Music Director van de Holst Singers. In 
2006 werd hij Fellow en Director of 
Music op Trinity College, Cambridge. 
Eerder was hij vaste gastdirigent van 
het Deens Nationaal Vocaal Ensemble, 
chef-dirigent van het Nederlands 
Kamerkoor en Director of Music in de 
Temple Church in Londen. Layton was 
als gastdirigent betrokken bij menige 
productie van het Hallé Orchestra, het 
Philadelphia Orchestra, de BBC Singers, 
het Ests Filharmonisch Kamerkoor, het 
Lets Radiokoor en Lets Staatskoor, het 
English Chamber Orchestra, het Scot-
tish Chamber Orchestra, het Melbourne 
Symphony Orchestra, het Queensland 
Symphony Orchestra, het Orchestra of 

the Age of Enligh-
tenment, de 
Academy of An-
cient Music en 
Britten Sinfonia. 
Dit seizoen staan 
uitvoeringen van 
Händels Messiah 
met het Ulster 
Orchestra en het 
Orchestra of the 
Age of Enlighten-
ment op het 
programma, 
Haydns Schöpfung 
met het BBC 
National Orchestra 

Guildhall School of Music and Drama 
en de Royal College of Music Internatio-
nal Opera School.

Andrew Tortise
De tenor Andrew Tortise zong in het 
koor van Wells Cathedral en studeerde 
aan het Trinity College, Cambridge. Dit 
seizoen en daarna staan Monteverdi’s 
L’incoronazione di Poppea (Academy of 
Ancient Music), L’Orfeo (Monteverdi 
Choir and Orchestra onder Sir Elliot 
Gardiner) en Bachs Matthäus-Passion 
(Orchestra of the Age of Enlightenment 
en Gabrieli Consort) in de agenda. Hij 
keert terug in de Royal Opera, Covent 
Garden als Marzio in Mozarts Mitridate 
en als Kunz Vogelgesang in Die Meister-
singer von Nürnberg en bij de (Nederland-
se) Nationale Opera als Odoardo in 
Händels Ariodante. Eerder zong hij The 
Spirit of the Masque in Brittens Gloriana 
(Covent Garden), Peter Quint in The turn 
of the screw (Lyon), Novice in Billy Budd en 
Janek in De zaak Makropoulos (De Natio-
nale Opera) en Ferrando in Così fan tutte 
en de tenorpartij in de Matthäus (Glyn-
debourne Festival Opera). Hij werkte 
bovendien samen met Richard Egarr, 
Sir Colin Davis, Ivor Bolton, Bernard 
Labardie, Marc Minkowski, Hervé 
Niquet, Malcolm Martineau, het Resi-

Kitty Whately
De Britse mezzosopraan Kitty Whately, 
winnares van de Kathleen Ferrier 
Award 2011, is BBC Radio 3 New Genera-
tion Artist voor de periode 2013-2015. 
Dit seizoen zingt zij onder andere Kate 
in Owen Wingrave (Opéra National de 
Lorraine), Bachs Magnificat (Choir of 
King’s College, Cambridge en Britten 
Sinfonia), De Falla’s El sombrero de tres 
picos (BBC NOW), en Eurydice in L’Orfeo 
(English National Opera). Recentelijk 
zong zij Rosina in Il barbiere di Siviglia 
(Opera Holland Park), Albert Herring 
(BBC Symphony Orchestra), songs van 
Rodgers en Hammerstein, Jerome Kern 
en Cole Porter (BBC Concert Orchestra), 
Mozarts Requiem (Royal Philharmonic 
Orchestra), Beethovens Mis in C (Philhar-
monia) en Bachs Hohe Messe (Scottish 
Chamber Orchestra). Bij de English 
National Opera zong zij Vaughan 
Williams’ The Pilgrim’s Progress, bij de 
English Touring Opera Dorabella in Così 
fan tutte en Rosina. Zij volgde een 
masterclass bij Thomas Quasthoff, zong 
een Beethoven-concert onder Charles 
Dutoit en Messiah in de Royal Albert 
Hall. Zij wordt begeleid door Roger 
Vignoles, Graham Johnson en Malcolm 
Martineau. Kitty Whately werd opgeleid 
aan Chetham’s School of Music, the 
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Agnew, het Orchestra of the Age of 
Enlightenment (Theater an der Wien/
Stephen Layton) en het London Symp-
hony Orchestra (Faurés Requiem).

Polyphony
Stephen Layton richtte Polyphony in 
1986 op voor een concert in King’s 
College Chapel, Cambridge. Sindsdien 
brengt het koor oude muziek en recent 
repertoire. Sinds ruim tien jaar zingt 
het jaarlijks Bachs Johannes-Passion en 
Händels Messiah in een uitverkochte St. 
John’s Smith Square, Londen, uitvoerin-
gen die ook op BBC Radio 3 en via de 
European Broadcasting Union te horen 
zijn. Recentelijk zong het koor dezelfde 
Johannes-Passion ook met het Orchestra 
of the Age of Enlightenment in het 
Théâtre des Champs-Élysées (Parijs), 
deSingel  (Antwerpen) en het Theater an 
der Wien (Wenen) en Mozarts Requiem 
met het City of London Sinfonia tijdens 
de BBC Proms. Het koor heeft veel 
nieuw werk van onder anderen John 
Taverner, Arvo Pärt en Pawel 
Łukaszewski op zijn programma.

Britten Sinfonia
Britten Sinfonia speelt muziek uit vier 
eeuwen. Het heeft geen eigen chef-diri-
gent maar werkt voor ieder repertoire 
samen met specialisten. Het is verbon-
den aan het Barbican Centre in Londen 
en is ensemble in residence in Norwich, 
Brighton en Cambridge. Het orkest 
heeft een eigen kamermuziekserie in 
Wigmore Hall, Londen, en is regelmatig 
te horen bij het Aldeburgh Festival en 
de BBC Proms. In 2012 maakte het zijn 

dentie Orkest, het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest, de Nederlandse 
Bachvereniging en het Combattimento 
Consort.
Eerder in de Matinee: Telemann Der für 
die Sünde der Welt gemarterte und ster-
bende Jesus (‘Brockes-Passion’) (2008)

Derek Welton
De Australische bas-bariton Derk Walton 
studeerde aan de Universiteit van 
Melbourne en de Guildhall School of 
Music and Drama. In 2011 maakte hij 
deel uit van het Salzburger Festspiele 
Young Singers Project; hij debuteerde 
bij de Staatsoper Hamburg als Woland 
in York Höllers Der Meister und Margarita, 
bij de Opéra de Lille als Harasta (Het 
sluwe vosje) en in het Festspielhaus 
Baden-Baden (Faust) onder Thomas 
Hengelbrock. Hij zong bovendien bij de 
Osterfestspiele Salzburg onder Christian 
Thielemann (Graf Dominik in Arabella), 
in het Teatro dell’Opera di Roma (in 
Candide) en bij Glyndebourne on Tour 
(Figaro in Le nozze di Figaro). Als begin-
nend Wagner-zanger zong hij Donner in 
Das Rheingold bij Opera North, Gralsrit-
ter in Parsifal onder Christian Thiele-
mann (Osterfestspiele Salzburg) en 
Klingsor en Gralsritter in Parsifal (Bei-
jing Music Festival). Dit seizoen debu-
teert hij bij de Sächsische Staatsoper 
Dresden als Graf Dominik onder Chris-
tian Thielemann en als Escamillo in 
Carmen bij de Staatsoper Hamburg, waar 
hij ook de rol van Regolo zingt bij de 
wereldpremière van Beat Furrers La 
bianca notte onder Simone Young. Hij 
werkte bovendien samen met Paul 

Noord-Amerikaanse debuut in Lincoln 
Center, New York. Er waren bovendien 
tournees naar Mexico, Zuid-Amerika en 
het vasteland van Europa. Het werd in 
1992 opgericht, met Benjamin Brittens 
inzet voor een bijzondere programering 
in zowel de gerenommeerde concertza-
len als in de plaatselijke, regionale 
kunstcentra als inspiratiebron. Afgelo-
pen seizoen werkte Britten Sinfonia 
samen met musici als Paul Lewis, Ian 
Bostridge, Mark Padmore, Pekka Kuu-
sisto, Iestyn Davies, Patricia Kopatchin-
skaja en de Richard Alston Dance 
Company, met premières van componis-
ten als Sally Beamish, Roderick Willi-
ams, Mark Simpson, Brett Dean en 
Philip Cashian. In 2013 werd Britten 
Sinfonia onderscheiden met de Royal 
Philharmonic Society Music Award 
(ensemble), in 2009 met de Chamber 
Music Award en in 2007 met de Ensem-
ble Award.
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vrijdag 13 maart, 20.15 uur
TivoliVredenburg, Hertz-Zaal, Utrecht

GROOT OMROEPKOOR  
A CAPPELLA
Vrouwen van het Groot Omroepkoor
Pieter-Jelle de Boer dirigent

Anitra Jellema sopraan, Judith Petra 
sopraan, Pierrette de Zwaan alt, Marcel 
Beekman tenor

zaterdag 7 maart, 14.15 uur
Concertgebouw Amsterdam
serie symfonisch iii

ITALIË DOOR 
VREEMDE OGEN
Orchestra Filarmonica della Scala
Myung-Whun Chung dirigent

Rossini Ouverture L’italiana in Algeri
Mendelssohn Vierde symfonie 
‘Italiaanse’
Prokofjev suite uit Romeo en Julia

“Het is hier al te grappig om me heen,” 
schrijft de romantische kunstreiziger Felix 
Mendelssohn-Bartholdy vanuit Napels. Net 
als Goethe in zijn Italienische Reise neemt 
ook hij zijn indrukken mee naar huis en 
verwerkt ze in zijn uitbundige ‘Italienische’ 
symfonie. Hij ziet het land van de kunsten, 
gezegend met een gunstig klimaat en een 
klaarblijkelijk gelukkige bevolking, door de 
bril van Noord-Duitser – en schrijft een van 
de helderste en lichtvoetigste symfonieën 
van de negentiende eeuw. Sergej Prokofjev 

bekijkt het verhaal van het beroemde Vero-
nese liefdespaar Romeo en Julia vanuit een 
dubbel perspectief: met de ogen van Shake-
speare, én als twintigste-eeuwse Rus. Zijn 
balletsuite is een intrigerende mengeling 
van klassieke en brutale nieuwe akkoorden, 
en bekoort – zoals in het deel ‘Maskers’ – 
door haar Italiaanse couleur locale.
Myung-Whun Chung en het Orchestra 
Filarmonica della Scala openen het concert 
met het werk van een rasechte Italiaan: 
Gioacchino Rossini’s ouverture bij zijn opera 
L’italiana in Algeri.
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Janáček Vlčí stopa (Het wolvenspoor) 
& 3. Belveder uit ‘Hradčanské písničky’
Stravinsky Cantate
Brahms Vier Lieder aus dem Jung-
brunnen (uit opus 40)
Schumann Drei Lieder opus 114
Schubert Ständchen
Brahms Vier Gesänge opus 17
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