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Beste concertbezoeker,

Dit is het niet het voorwoord dat ik aan u had willen 
schrijven. Waar ik normaal vol verve het nieuwe seizoen aan 
u kan presenteren, resten er nu vele vraagtekens. Wanneer 
kunnen we weer concerten geven, hoeveel mensen kunnen 
er dan bij zijn, is het mogelijk dat dirigenten en solisten uit 
het buitenland kunnen komen? En hoe kunnen we dat op 
een veilige manier doen, want uw en onze gezondheid gaat 
boven alles. Dat maakt dat we u nu slechts vol trots kunnen 
laten zien hoe hard we aan dit nieuwe seizoen hebben 
gewerkt en dat we met veel zorg weer hebben samengesteld. 
Maar waarvan we niet weten wat en hoe we dat kunnen gaan 
uitvoeren. 

We sterken ons met de gedachte dat muziek de magische 
kracht heeft ons in contact te brengen met diepe gevoelens 
en grootse gedachten. Die muziek willen wij koesteren en 
ooit kunnen wij die ook weer voor u tot leven wekken in de 
concertzaal. Want samen met u creëren wij zo de mooiste 
belevenissen met muziek die ons in ons diepste wezen raakt 
en verbindt met elkaar.

Die verbindende kracht van muziek zult u dit seizoen 
terugvinden in al onze concertprogramma’s. Relaties en
vriendschappen die de wereld omspannen zijn verweven in 
de keuze van componisten, dirigenten en solisten. Zo is er 
de Finse componist die geïnspireerd raakte door Indiase 
poëzie en zich verdiepte in die cultuur.  

Hij maakte kennis met een beroemde Indiase zangeres  
om vervolgens een werk voor haar te componeren waarin 
Westerse en Indiase muziek versmelten. Nu komt die 
zangeres, Bombay Jayashri Ramnath, uit India naar 
Nederland om Yaadum Uuree van Eero Hameenniemi met 
philharmonie zuidnederland te zingen. Gastdirigent 
Hartmut Haenchen zal met zijn twee getalenteerde klein-
zoons op het podium staan. En onze Russische chef-dirigent 
Dmitri Liss brengt een fantastisch koor mee uit zijn 
woonplaats Jekaterinaburg.

Achter de schermen werken we ook aan alternatieve 
oplossingen om de binding met u te behouden en onze 
muziek tot  te brengen. Maar ik verheug er mij vooral op  
om die mooie concerten weer samen met u te beleven.  
In de concertzaal!

—StefanRosu
Intendant en bestuurder 

ONVERGETELIJKE CONCERTEN

De drie aanwezige veteranen John O’Hare, George Hamm en 
Peter Munger zaten in de schaduw van de bomen en genoten met 

volle teugen van de muziek. Een van hen: ‘Ik ben hier al vaker 
geweest. Het is nog mooier dan voorheen.’

Chapeau Magazine over het Liberation Concert, september 2019

“



Artikelen
3 – In gesprek met het artistieke team
6 – Concerten voor nieuw publiek
7 – De ontmoeting: Saskia en Robert
34 – Verbinding in balans
37 – ‘Vriend of vijand?’
38 – Stippen zetten aan de horizon
40 – Dichtbij en betrokken live muziek ervaren
42 – Speelt u mee?
44 – De ontmoeting: Roger en Maria
45 – ‘Slagvaardig’

Onze subsidiënten
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Concertagenda
Blader door de concertagenda en verheug 
u nu al op de meest prachtige concerten 
voor het nieuwe seizoen. 

Inhoud

STEFAN ROSU, DMITRI LISS EN JOS ROEDEN

Uitdagend repertoire als verbindende lofzang
Genieten van de allermooiste klassieke muziek: de live ervaring 
brengt mensen samen en versterkt de band met gelijkgezinden.  
Tijdens het nieuwe seizoen geeft philharmonie zuidnederland  
ruim baan aan muziek die sterke banden aanhaalt en nieuwe  
verbindingen legt. Intendant Stefan Rosu en artistiek program-
meur Jos Roeden – op de foto in gesprek met chef-dirigent  
Dmitri Liss – vertellen er meer over.
Tekst: Mark van de Voort

Wereldwijs klassiek 
brengt mensen 
dichter bij elkaar
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Muziek verbroedert en brengt mensen nader tot elkaar, 
als een lofzang aan de gemeenschappelijke, onbreekbare 
band die we met zijn allen delen. Het nieuwe seizoen van 
philharmonie zuidnederland staat in het teken van (ver)-
binding. ‘Met muziek kun je verbinden, mensen echt raken’, 
benadrukt intendant Stefan Rosu. Samen met chef-dirigent 
Dmitri Liss en programmeur Jos Roeden heeft Rosu een 
prikkelend seizoensprogramma uitgestippeld met uitdagend 
symfonisch repertoire als verbindende factor. ‘Als orkest zijn 
we er ons bewust van dat we continu verbindingen leggen 
en relaties aanknopen met mensen. Met muziek creëer je 
een inspirerende leefomgeving, waar iedereen met elkaar in 
contact kan komen.’

Unieke klankwerelden
Het nieuwe seizoen zit boordevol inspiratierijke muziek-
momenten waarvoor dwarsverbanden en verbindingen tussen 
unieke klankwerelden worden gelegd. Rosu wijst onder 
meer op de exclusieve concertreeks met de Indiase zangeres 
Bombay Jayashri die als gastsoliste aantreedt in het symfoni-
sche werk Yaadum Uuree van Eero Hämeenniemi. ‘Deze Finse 
componist heeft de Indiase literatuur en muziek nauwgezet 
bestudeerd. In zijn bijzondere toonzetting van deze oude 
Indiase tekst verbindt hij de westerse orkesttraditie met rit-
mes en melodieën uit India. Zo is zangeres Bombay Jayashri 
gespecialiseerd in de zogenaamde Karnatische, Zuid-Indiase 
traditie. Ze is een enorme persoonlijkheid en we kijken 
echt uit naar haar komst.’ Het orkest wacht een uitdaging, 
weet Rosu. ‘De ingewikkelde Indiase ritmes worden straks 
gewoon gespeeld door het orkest. Het is zo’n geslaagd stuk. 
Je krijgt een kijkje in een cultuur waar we niet meteen iedere 
dag mee in contact komen. Muziek is dan een geweldige 
verbindende factor.’

Ook de goede verstandhouding met dirigent Hartmut  
Haenchen krijgt dit seizoen een opmerkelijk vervolg.  
Zo keert Haenchen niet alleen terug met een Bruckner- 
symfonie maar had hij ook een vriendelijk verzoek voor de 
orkestleiding. Rosu lacht bescheiden. ‘Ja, Haenchen had nog 
één grote wens. Hij wilde graag het podium delen met zijn 
twee zeer getalenteerde kleinkinderen, klarinettist Jakob 
Plag en cellist Lukas Plag. De relatie met Haenchen is heel 
hecht, dus als orkest gaan we graag op zijn verzoek in.’  
Jakob Plag excelleert nu in het Concertino voor klarinet van 
Von Weber, en Lukas Plag werpt zich op het Eerste Celloconcert 
van Sjostakovitsj.

Loepzuivere koorklanken
Dirigenten uit heel de wereld voelen zich verbonden met 
philharmonie zuidnederland. Dit seizoen gaan ervaren 
maestro’s als Marc Soustrot, Hans Graf en Andrew Litton 
aan de slag met het orkest. Chef Dmitri Liss verrast met een 
spectaculair slot van het seizoen. Het weinig live te horen 
The Bells van Sergej Rachmaninov betekent een primeur voor 
het orkest. ‘Het Philharmonisch Koor Jekaterinenburg komt 
uit Rusland over. The Bells is hun grote specialiteit. Ze weten 
die koorklanken zo loepzuiver te treffen, er gaat een wereld 
voor je open’, ervoer Roeden.

Verbinden en inspireren
Ook jong dirigeertalent maakt gedurende het seizoen flink 
wat meters. Het orkest verwelkomt de Zwitsers-Australische 
dirigente Elena Schwarz en Gábor Káli (Hongarije) en werkt 
opnieuw samen met Duncan Ward (Engeland), Sander Teepen 
(Nederland) en Karel Deseure (België). ‘We geven jonge  
dirigenten graag het vertrouwen om uitdagingen aan te 
gaan. Zo gaat Karel Deseure in 2021 de Matthäus-Passion  
bij ons doen’, klinkt Rosu verwachtingsvol. 

Grensoverstijgend
Jos Roeden knikt enthousiast. ‘Muziek is universeel en over-
stijgt grenzen en generaties. De enorme kracht van klassieke 
muziek verbaast mij elk concert weer. Wij als orkest zijn dan 
de creatieve herschepper van al dit moois. Tijdens repetities 
zie je dat al. Prachtig hoe alle radertjes van een orkest dan  
ineens in elkaar grijpen. Vooral live willen we die band met ons 
publiek blijven delen.’ Van oudsher wordt klassieke muziek 
breed omarmd en is het onlosmakelijk verbonden met een 
gedeelde geschiedenis, merkt Rosu. ‘De klassieke muziek-
cultuur onthult veel over waar je vandaan komt. En dat moet 
je vooral live en gezamenlijk ervaren in een concertzaal.’

Klik met het orkest
De philharmonie zuidnederland blijft die verbinding het 
hele seizoen opzoeken. Er worden banden aangehaald met 
componisten en dirigenten die het orkest een warm hart 
toedragen. Zo komt de Chinese topcomponist Qigang Chen 
terug. In het najaar van 2018 was hij eerder te gast bij het 
orkest tijdens de wereldpremière van Itinéraire d’une illusion. 
‘Hij had toen echt een klik met het orkest. We gaan nu zijn 
nieuwe vioolconcert La joie de la souffrance doen’, vertelt 
Rosu. ‘Tijdens hetzelfde concert dirigeert Liss de Negende 
Symfonie van Sjostakovitsj. Zo’n onverwacht contrast dat 
volgens mij heel goed gaat werken.’

Dirigent en cellist Mario Brunello bekleedt ook dit seizoen  
de Haydn-Chair. ‘Onder zijn leiding heeft het orkest een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. Als dirigent is hij een musicus 
onder musici. Brunello verbindt en inspireert. Wat hij met 
het orkest voor elkaar krijgt is echt uitzonderlijk. Hij weet de 
juiste snaar bij de musici te raken. Ze noemen hem al Super 
Mario’, glimlacht Roeden.

Winnaar Nederlandse Muziekprijs
Super is ook de stoet aan topsolisten die zich dit seizoen 
sterk maken voor philharmonie zuidnederland, onder wie 
violiste Baiba Skride, pianist Boris Giltburg, sopraan Camilla 
Tilling en de pianobroers Jussen. Jos Roeden licht er nog een 
van de seizoenhoogtepunten uit: concertproject ‘Identify’  
rond de uitmuntende Limburgse slagwerker Dominique 
Vleeshouwers. In 2020 ontving Vleeshouwers de Nederlandse 
Muziekprijs. ‘Als een ode aan de jubilerende slagwerk fabrikant 
Adams uit Ittervoort brengt Dominique samen met het  
orkest een spectaculair slagwerkconcert in hun distributiehal. 
Vleeshouwers, ons orkest en Adams hebben een goede band 
en tijdens zo’n exclusief concert komt alles samen.’ Een 
ultieme vorm van prachtige verbindingen leggen. 

SANDER TEEPEN

DOMINIQUE VLEESHOUWERS

BOMBAY JAYASHRI

“ We geven jonge 
dirigenten graag het 
vertrouwen om 
uitdagingen aan te gaan. 

“ Met muziek creëer  
je een inspirerende 
leefomgeving.
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‘Dit is een van mijn favoriete plekken in 
Maastricht’, zegt Roxanne bij Lumière.  
‘Hier zat vroeger de Sphinx fabriek, mijn 
opa werkte hier.’ Met een koffie verkeerd op 
tafel vertelt ze enthousiast over haar werk. 

Ambitie
‘Een orkest voor iedereen is een mega 
ambitie’, zegt Roxanne. ‘Mensen van deze 
tijd zijn gewend aan veel prikkels. Bij een 
klassiek concert krijgen ze die minder. Dat 
is overigens niet alleen negatief, ze hebben 
ook behoefte aan rust, dus daar ligt een 
kans. Voor jongeren ligt het vaak nog wat  
ingewikkelder. Ze voelen een sociale drempel 
(‘herken ik mij wel in het andere publiek?’), 
ze denken dat het duur is en áls ze al willen 
komen, hoe moeten ze dan kiezen uit het 
enorme aanbod? Ze kennen die componist 
niet, en ook niet de aangekondigde solist  
of dirigent...’ 

Overweldigend
Zo’n zes jaar geleden stapte Roxanne van 
haar baan bij Museum aan het Vrijthof over 

naar philharmonie zuidnederland. Er ging 
een nieuwe wereld voor haar open ‘Ik had 
geen idee hoe een symfonieorkest werkte, 
wist niks van klassieke muziek. Maar ik heb 
altijd ballet gedanst, dus ik had er wel affini-
teit mee. Als ik dan ‘Tsjaikovski’ zag staan, 
dacht ik, hé, dat ken ik, dat wil ik horen!’ Ze 
ontdekte hoe overweldigend een symfonie-
orkest kan zijn. ‘Het geluid van honderd 
musici samen is ongelooflijk. Klassieke 
muziek kan zoveel emoties raken. Je kunt er 
droevig van worden of juist helemaal hyper. 
Die ervaring gun ik anderen ook!’ 

Bucketlist
Door de speciale concerten als ‘i-Classics’ 
kreeg philharmonie zuidnederland veel 
ervaring in het aanboren van nieuwe  
doelgroepen. Roxanne herinnert zich  
prachtige projecten. ‘Liggend luisteren bij  
de ‘Beethoven Experience’ was fantastisch!  
Je kon de violen bijna aanraken, je voelde 
de klank door je hele lijf !’ Samen met 
Luidspreker – creatieve studio ontwikkelde 
Roxanne speciaal voor jongeren de  

‘De violen bijna aanraken’

bucketlistconcerten. Concerten uit de 
reguliere programmering, inhoudelijk niet 
anders dan anders, maar met een extra  
marketingcampagne gericht op jongeren. 
‘Wij kiezen concerten voor op hun Bucketlist. 
Klassieke stukken die je een keer gehoord 
móét hebben. Met aantrekkelijke foto grafie, 
toegankelijke teksten én een grappige 
handleiding voor het concertbezoek worden 
jongeren aangesproken. Alles via social 
media. En het werkt!’

Live
Bijvoorbeeld Romeo en Julia van Prokofjev 
stond op de ‘Bucketlist’. ‘In Maastricht  
kwamen er honderdtwintig jongeren! Zoiets 
valt ook de musici op. En, de reacties van 
die jongeren worden meegenomen bij  
volgende concerten. Dat gaat over meer  
beleving, misschien een iets andere belich-
ting. Maar over één ding zijn alle jongeren 
unaniem: ze vinden het supertof om  
klassieke muziek live te horen!’ 

Verbinding: jongeren vinden live klassieke muziek supertof
Roxanne Doyen werkt voor de afdeling marketing en  
educatie. Ze is dagelijks in de weer om nieuwe doelgroepen 
enthousiast te maken voor klassieke muziek en ons orkest. 
‘Het mooie van philharmonie zuidnederland is dat het 
een orkest wil zijn voor iedereen.’
Tekst: Machiel Swillens

Onze concerten voor een nieuw publiek

‘Hoe ging het?’ vraagt Robert. 
‘Pfff’, zegt Saskia. ‘Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik rechtop 
zit. Mijn zoontje van vijf heeft oorontsteking, ik ben de halve 
nacht wakker geweest.’
Robert: ‘Oh, wat naar… Maar, kun je je wel concentreren 
dan? Op zo’n dag, met een generale repetitie, en vanavond 
een concert?’ 
‘Dat gaat wel hoor. Alhoewel… ik sloeg net zomaar een regel 
over. Maar, wij doen dit dagelijks hè. In het orkest staan al 
mijn voelsprieten uit. Zo’n vergissing duurt maar een tiende 
seconde. Dan ben ik weer bij.’

Als de laatste tonen van het Mozarts Requiem zijn uitgeklon-
ken, en de eerste orkestmusici opstaan om hun instrumen-
ten in te pakken, klimt Robert op het podium en gaat naast 
Saskia aan de lessenaar zitten. Saskia is al twaalf jaar vast lid 
van onze cellogroep. Robert werkt voor poppodium POPEI. 
Daar regelt hij alles rond producties. ‘Ik zorg ervoor dat band 
en techniek op tijd op de goede plek zijn’, vertelt Robert als 
Saskia hem naar zijn werk vraagt. Maar hij is vooral benieuwd 
naar hoe zo’n dag als vandaag er voor Saskia uitziet. Terwijl 
zij haar cello inpakt voor transport naar concertlocatie Aken 
vertelt ze: ‘Eerst breng ik mijn kinderen naar school, daarna 
ga ik door naar het Muziekgebouw. 

Dan ben ik lekker vroeg en kan ik nog even cello studeren 
of leren voor mijn studie tot coach practitioner. Om halftien 
drink ik met collega’s gezellig een kop koffie. Om vijf voor 
tien zitten we op het podium om te stemmen.’ 
Robert: ‘En vanavond naar Aken?’ 
‘Om vier uur vertrekt de orkestbus, daar hebben we eerst een 
voorrepetitie, daarna omkleden en concert. Vannacht rond 
half één ben ik thuis.’
‘Maar wanneer eet je dan?’
‘Tja, in de bus, een salade, of iets anders dat ik meeneem.’
‘Heel anders dan bij ons’, vindt Robert. ‘Het verhaal over 
artiesten die eisen dat er blauwe M&M’s in de kleedkamer 
klaarstaan, is misschien wat overdreven, maar als er een 
band komt, moet ik zorgen dat er broodjes zijn, anders krijg 
ik het te horen.’ Respect heeft hij wel voor Saskia’s drukke 
bestaan. Repeteren door de week en in het weekend concer-
ten, dat lijkt hem ingrijpend. Maar belangrijk werk, vindt hij 
ook. ‘Als jullie dit niet meer konden doen, mensen in contact 
brengen met muziek, muziekeducatie, al die dingen. Het zou 
een grijze boel worden. Wat moesten we dan?’ ‘Het is een 
prachtig vak,’ zegt Saskia. ‘Ik voel me oprecht dankbaar en 
gelukkig als ik samen met mijn collega’s mooie muziek mag 
maken.’

‘Almijnvoelsprietenuit’
Verbinding: publiek ontmoet orkest
Robert Kissen bezoekt regelmatig concerten van philharmonie 
zuidnederland. Vandaag ontmoet hij celliste Saskia Plagge na 
afloop van een repetitie in Muziekgebouw Eindhoven.
Tekst: Machiel Swillens

DE ONTMOETING

 Saskia Plagge in gesprek met Robert Kissen
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Haal meer uit uw 
concerten

€10



concertagenda
2020–2021

Wat is er heerlijker dan ongestoord  
gras duinen door concertprogramma’s  
om inspiratie op te doen voor het nieuwe  
concertseizoen? Onze concertagenda  
biedt deze mogelijkheid. 

Theatertoeslag
De zalen waarin philharmonie zuidnederland speelt  
hanteren een gevarieerd beleid (inclusief/exclusief) ten  
aanzien van kosten voor pauzedrankje, garderobe en 
reservering. Voor de duidelijkheid zijn alle prijzen in deze 
brochure inclusieftheatertoeslag vermeld. En voor de zalen 
waar een ‘portemonneeloze’ pauze is, is dit ook inclusief
pauzedrankje. Op pagina 96-100 staat een overzicht van 
deze toeslag, indien deze bij de betreffende zaal van toepas-
sing is. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief 9% btw.

Symbolen die duiden
In deze brochure vindt u verschillende symbolen. Concert-
programma’s met een  bevatten groots&avontuurlijk 
repertoire. Een  staat voor de geliefde negentiende- en 
twintigste-eeuwse meesterwerken en de programma’s met 
een  zitten boordevol klassiek repertoire. Programma’s 
met  staat in het teken van onze Haydn-Chair. Een   
betekent dat er bij het concertprogramma een digitale  
concertinleiding beschikbaar wordt gemaakt. En, last  
but not least:  betekent dat er na het concert een  
ontmoet&begroet is en u onder het genot van een  
drankje kunt napraten met onze musici.

De digitale concertinleidingen worden mogelijk gemaakt door  
de Vrienden van philharmonie zuidnederland.

Wolfgang-app
Ook in 2020-2021 kunt u bij een aantal concertprogramma’s 
weer gebruik maken van de Wolfgang-app. Wij zullen u  
hier per e-mail en via onze website over informeren.  
Wolfgang is een smartphone app voor klassieke muziek. 
Terwijl de musici spelen, vertelt Wolfgang wat je – precies 
op dat moment – hoort in de muziek. De philharmonie 
zuidnederland heeft aan de wieg gestaan van de ontwik-
keling van deze app. Met Wolfgang begrijp en beleef je 
klassieke muziek als nooit tevoren. 

Jongerenprijs
Ben je jonger dan 30 jaar, dan kun je op vertoon van een 
geldig legitimatiebewijs voor slechts 10 euro naar concerten 
van philharmonie zuidnederland! Deze 10 euro geldt  
voor alle concerten van philharmonie zuidnederland.  
De kaartprijs is inclusief pauzeconsumptie. Je kunt de  
kaarten ook vooraf bij de kassa reserveren of online  
bestellen. 
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Planet Beethoven
Muzikaal en visueel spektakel
Hiep, hiep… Beethoven is jarig! In 2020 is het precies 250 jaar geleden 
dat de grote componist werd geboren. En dat moet gevierd worden. 
Met zijn muziek die nog altijd springlevend is. Poëtisch, extatisch en 
vol dramatiek, maar bovenal barstensvol idealen en ongelooflijk 
mooi. ‘muziek is de bemiddelaar tussen het geestelijke en het zinne-
lijke’, zegt Beethoven zelf. Maar dat vieren we ook met een spektakel 
dat al buiten de   concertzaal begint! Plasticiens Volants, bekend van 
zijn mega-openlucht creaties – van de Olympische Spelen in Sochi en 
Rio én Cultura Nova – brengt ze nu naar binnen. Met beeld- en video-
projecties die de muziek versterken en waar dirigent Josep Vicent 
over zegt: ‘We creëren een avontuurlijke reis door de highlights van 
Beethovens repertoire. Hij componeerde als het ware hymnes over 
culturen, met empathie en liefde voor de natuur. Die boodschap  
willen we overbrengen, waarbij zijn doofheid die zich meer en meer 
manisfesteerde een oproep is aan iedereen om wat meer naar elkaar 
te luisteren.’ Open oren én ogen meebrengen en geniet!

Dirigent Josep Vicent Solist Daria van den Bercken  
Regie Frederick Dewinter
Met medewerking van Plasticiens Volants
In coproductie met Parkstad Limburg Theaters en Cultura Nova
Beethoven selectie uit zijn symfonieën en pianowerken

HEERLEN – THEATER HEERLEN – DO 27 AUG – 20.00 U
4  € 24,00 /  € 38,00 /  € 42,00 /  € 46,00 /  € 52,00

HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 28 AUG – 20.00 U
4  € 24,00 /  € 38,00 /  € 42,00 /  € 46,00 /  € 52,00

Wervelend klassiek met 
Dominic Seldis 
En met Francis van Broekhuizen
Maak kennis met klassiek en philharmonie zuidnederland.
Maestro jurylid Dominic Seldis is uw gastheer in een avond  
vol hartstocht en vaart. Met een aantal van Dvořáks Slavische  
dansen en Smetana’s Die Moldau waant u zich op de Balkan.  
Bij Kabalevsky’s Galop beginnen de benen te kriebelen, en Elgars 
Land of hope and Glory noopt tot meezingen. Er klinken allerlei 
interpretaties van Romeo en Julia: van Bernstein en Prokofjev tot 
Tsjaikovski. Sopraan Francis van Broekhuizen staat Seldis ter 
zijde. Deze dr a  m atische sopraan zingt aria’s uit onder meer Gianni 
Schicchi en Le nozze di Figaro. Maar ook Agustín Lara’s Granada, de 
geliefde ode aan deze Spaanse stad. Seldis staat trouwens niet 
alleen op de bok. Hij geeft een dirigeerles aan het publiek – dus 
grijp uw kans! 

Dirigent Dominic Seldis Sopraan Francis van Broekhuizen
Met muziek van onder meer Rossini, Mozart, Dvorák, Bizet en Elgar

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 3 SEP – 20.00 U
 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

Identify
Jubileumconcert 50 jaar Adams Musical Instruments
Groot talent, altijd nieuwsgierig naar vernieuwing, wereldspelers 
en subliem vakmanschap. Dat hebben muziekinstrumentenfabriek 
Adams en slagwerker Dominique Vleeshouwer gemeen. Adams 
bestaat 50 jaar en Dominique Vleeshouwers komt er al van jongs af 
aan over de vloer. In 2014 won hij de het TROMP International 
Percussion Competition en begin 2020 ontving hij de meest presti-
gieuze muziekprijs van ons land, de Nederlandse Muziekprijs. 
Speciaal voor Adams en samen met philharmonie zuidnederland 
vertelt Dominique over de ontwikkeling van een identiteit. ‘The 
curves of a straight line’ nodigt de luisteraar uit tot een innerlijke 
ontdekkingsreis met werken van componisten als Mozart en 
Haydn, en moderne giganten waaronder Ives en Eötvös. Een poëtisch 
concert over de route van het leven. 

Dirigent Karel Deseure Slagwerk Dominique Vleeshouwers
Scenografie Claudia Hansen Illustraties Scherry Shi

ITTERVOORT – ADAMS MUZIEKCENTRALE – VR 4 SEP – 20.30 U
Kaartverkoop via www.adams.nl

DOMINIC SELDIS EN FRANCIS BROEKHUIZEN

DOMINIQUE VLEESHOUWERS
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Musica Sacra & Festival  
MoMeNT 
Aanvaarding & berusting
Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt te sugge-
reren dat er voor elk probleem een oplossing is of zal komen. Toch 
is er genoeg waaraan niets valt te veranderen. En het accepteren 
van de onontkoombare werkelijkheid kan ook heel bevrijdend zijn. 
In opdracht van festival MoMent schreef de Belgische componist 
Piet Swerts Yakara waarin hij zich liet inspireren door een wande-
ling van de bron tot de monding van de rivier de Jeker. Deze wereld-
première is de feestelijke apotheose van de openlegging van een 
deel van dit riviertje in Tongeren en is tegelijk de seizoensopening 
van De Velinx Tongeren. Riders to the Sea van Ralph Vaughan 
Williams is de gedroomde orkestrale invulling van het Musica 
Sacra thema van 2020: aanvaarding & berusting. 

Dirigent Philipp Pointner Koor Vrouwenkoor Conservatorium 
Maastricht Instudering koor Hans Leenders  
met medewerking van solisten van de European Opera Academy 
Swerts Yakara Symfonie wereldpremière 
Vaughan Williams Riders to the Sea* 
* niet in Tongeren

TONGEREN – DE VELINX – VR 18 SEP – 20.30 U
Kaarten via www.develinx.be
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 19 SEP – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

Russische Rachmaninov
Symfonische magie van vervoering en verwondering
De magische kracht van Rachmaninovs muziek tilt je op, brengt je 
in vervoering en laat je in verwondering achter. Met deze Tweede 
Symfonie van de Russische meester van de romantiek keert Dmitri 
Liss terug naar het eerste werk dat hij voor ons orkest dirigeerde. 
De betoverende sfeer en meeslepende melodieën zijn innig  
verbonden met de Russische ziel van onze chef-dirigent. Het piano-
vuurwerk van Franz Liszt belooft te knetteren onder de handen 
van Dejan Lazić die wordt gezien als een van de grootste pianisten 
van een nieuwe generatie. ‘Zijn poëtische, welgevormde lijnen en 
levendige dynamische effecten maken zijn muziek fris, spontaan 
en gepassioneerd’, schreef de New York Times over deze in Kroatië 
geboren pianist (die nu gewoon bij ons in Amsterdam woont!).

Dirigent Dmitri Liss Piano Dejan Lazić
Moesorgski Een nacht op de kale berg (ork. Rimski-Korsakov)  
Liszt Pianoconcert nr 2 Rachmaninov Symfonie nr 2

  MEESTERWERKEN
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 25 SEP – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 26 SEP – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – WO 30 SEP – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00 
AACHEN – EUROGRESS – DO 1 OKT – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

BREDA – CHASSÉ THEATER – VR 2 OKT – 20.30 U
 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00

PHILIPP POINTNER

RALPH VAUGHAN WILLIAMS

Musica
Sacra

Maastricht
kunstenfestival 

t

Vaughan Williams’  
Riders to the Sea
Mee met de golven
Woelige golven, uiteenspattende schuimkoppen, de tijdloze deining 
van eb en vloed. De zee en de loop van rivieren blijven een bron  
van inspiratie voor veel componisten. Vaughan Williams schreef 
een aangrijpend werk over het geven en nemen van de zee en het 
striemende noodlot. Zijn Riders to the Sea is een hartverscheurende 
eenakter over een schippersvrouw die na haar man en schoonvader 
nu ook haar zesde en laatste zoon aan de zee verliest. Ook de 
Vlaamse componist Piet Swerts liet zich inspireren door het water. 
Zijn derde symfonie is een ode aan rivieren die eindeloos kronke-
len door het landschap en steden met elkaar verbinden. Een 
wereldpremière die u niet wilt missen. Met zangsolisten, het vrou-
wenkoor van Conservatorium Maastricht en in samenwerking met 
de European Opera Academy.

Dirigent Philipp Pointner Koor Vrouwenkoor Conservatorium 
Maastricht Instudering koor Hans Leenders  
Met medewerking van solisten van de European Opera Academy
Swerts Yakara Symfonie wereldpremière 
Vaughan Williams Riders to the Sea

’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER
ZO 20 SEP – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00 

DMITRI LISS
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MARC SOUSTROT

Soustrot laat Mahlers Vierde stralen
Zintuigprikkelende klassieker in gloeiende tinten
De Franse dirigent en klankkleurentovenaar Marc Soustrot is wederom eregast bij 
philharmonie zuidnederland. Als geen ander werpt hij nieuw licht op de hemelse 
harmonieën van Gustav Mahlers Vierde Symfonie. Een visionair klankdicht over 
hemel en aarde waarin Mahler het paradijs ontvouwt door de ogen van een kind. 
Meer levensomarmende, orkestrale poëzie klinkt uit Frankrijk. Kenner Marc 
Soustrot trakteert op uniek werk van Gabriel Fauré en Henri Dutilleux. ‘De 
Sterrennacht’ van Van Gogh vormde de inspiratie voor Dutilleux’ aangrijpende 
Correspondances waarin de Zweedse sopraan Camilla Tilling een hoofdrol vervult. 
Louterende, zintuigprikkelende liederen vol levensmystiek. En dat laat Tilling ook 
horen in het slotdeel van Mahler: Das himmlische Leben.

Dirigent Marc Soustrot Sopraan Camilla Tilling
Fauré Uit Pénélope: Prélude Dutilleux Correspondances  
Mahler Symfonie nr 4

  GROOTS & AVONTUURLIJK
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 9 OKT – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 10 OKT – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
UTRECHT – TIVOLIVREDENBURG – ZO 11 OKT – 15.00 U
Kaartverkoop via www.tivolivredenburg.nl

Het optreden van Marc Soustrot  
wordt mede mogelijk gemaakt door het  
Partnerprogramma van de Vrienden van 
philharmonie zuidnederland. 

Brunello’s Beethoven avontuur
Klassiekers van De Grote Drie
O, waarom heeft Beethoven toch geen Celloconcert gecomponeerd? Watertandend 
moet menig cellist naar Beethovens majestueuze Vioolconcert hebben geluisterd, 
gekweld door die éne vraag. Maar zo’n Celloconcert bestaat niet. Of toch wel? 
Amerikaan Nicolas Hersh – inderdaad zelf cellist – nam een van Beethovens 
Cellosonates die hij arrangeerde. Zie daar: een klassiek Celloconcert waarvan de inkt 
nog nat is en een heus orkestwerk als wereld première! Zo’n buitenkans kon 
avonturier Mario Brunello niet laten liggen. Nieuwe muzikale werelden ontdekken, 
lijkt het handelsmerk van deze dirigerende topcellist. In dit heerlijke Haydn-
Mozart-Beethoven-programma staat hoornist Peter Hoeben in de schijnwerpers, 
die in ons orkest al meer dan een kwart eeuw de mooiste solo’s speelt. En in de 
werken van Haydn en Rossini spelen ‘de jacht verbeeldende’ hoorns eveneens een 
prominente rol. 

Dirigent en cello Mario Brunello Hoorn Peter Hoeben
Haydn Symfonie nr 73 ‘De Jacht’ Mozart Hoornconcert nr 3 
Beethoven Celloconcert (arr. Nicolas Hersh) wereldpremière

   KLASSIEKEN
’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – DO 15 OKT – 20.00 U

 € 28,00 /  € 34,00 
HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 16 OKT – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
BREDA - CHASSÉ THEATER – ZA 17 OKT – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 18 OKT – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

PETER HOEBEN

  Dit is een Haydn-Chair concert.

Schumanns kolkende 
Rheinische 
Muziek die stroomt van hart tot hart
Een kringelend nevelsliertje uit ijle strijkersklank, de klarinet 
roept als een vogel boven het water. Offenbach kijkt uit over de 
Rijn in zijn geboorteplaats Keulen. En na een stralende zons-
opkomst boven rivier de Moskva van Moesorgski, geeft Offenbach 
in zijn Die Rheinnixen de melodie prijs van zijn aria Barcarolle die 
later uitmondt in een van de meest geliefde operamelodieën ooit. 
Ook Schumann liet zich inspireren door het water en brengt met 
zijn Derde Symfonie een onstuimige ode aan de Rijn. Tijdens de 
finale bij de live-tv-uitzending van het roemruchte Tsjaikovski 
Concours stond er ineens ‘From the Netherlands’ achter de naam 
van Jonathan Roozeman. Dat klopt ten dele: hij is van Fins- 
Nederlandse afkomst. Maar wat zijn we trots op deze nieuwe 
topcellist. ‘Nog maar 23 jaar oud en nu al een ‘Bewezen virtuoos!’, 
aldus The New York Times.

Dirigent Lio Kuokman Cello Jonathan Roozeman
Moesorgski Uit Chovantsjina: Ouverture ‘Dawn on the Moskva River’ 
(ork. Rimski-Korsakov) Kabalevski Concert voor cello en orkest nr 1  
Offenbach Uit Die Rheinnixen: Ouverture Schumann Symfonie nr 3 
‘Rheinische’ 

  MEESTERWERKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – DO 5 NOV – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 6 NOV – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
BREDA - CHASSÉ THEATER – ZA 7 NOV – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00

“ Er zit zoveel emotie in  
die muziek, van vreugde 
en verdriet. Het is heel  
treffend gekozen. 
Dieudonné Akkermans (burgemeester Eijsden-
Margraten) – Chapeau Magazine

Liberation Concert 
Margraten
Strijd. Where have we fought for?
Het Liberation concert is een indrukwekkend eerbetoon aan de 
soldaten die vielen voor onze vrijheid. Een openluchtconcert op de 
Amerikaanse begraafplaats Margraten. Met diepzinnige, heldhaftige, 
verstilde en opzwepende muziek belicht het orkest allerlei aspecten 
van de strijd op leven en dood. Hoor de strijkstokken tegen de 
snaren slaan in de oorlogsmuziek van de zeventiende-eeuwer Ignaz 
von Biber, beleef menselijk erbarmen in de innige muziek van 
Beethoven muziek (o.a. uit Band of Brothers), word opgetild door 
het gekwinkeleer van een nachtegaal waarmee Vaughan Williams 
de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog achter zich liet, 
luister naar de zingevingsvraag van Yves. En Joseph Haydn? Hij 
overleed in 1809 terwijl de legers van Napoleon Wenen binnen 
vielen. Hij wenste dat zijn Trauer Symfonie zou worden uitgevoerd 
op zijn begrafenis, maar dat ging niet door. De philharmonie 
zuidnederland speelt hem nu voor u, op dit immer gedenkwaardige 
concert Margraten.

Dirigent Arjan Tien Viool Lei Wang
Beethoven (ork. Davis) Strijkkwartet nr 14, deel 6 
Ives The Unanswered Question Biber Battalia à 10 
Vaughan Williams The Lark Ascending Haydn Symfonie nr 44 ‘Trauer’ 

MARGRATEN – AMERIKAANSE BEGRAAFPLAATS – ZO 20 SEPT – 15.00 U
Gratis toegang
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Exotische trip  
met Elgar en Bombay
Onbegrensde muzieksprookjes vol geheimen
Muziek roept de mooiste exotische vergezichten op. De wereld  - 
wijze Britse dirigent Duncan Ward verbindt met philharmonie 
zuidnederland culturen en slaat bruggen. Tussen Debussy’s  
feeërieke fantasieën tot de geheimzinnige Enigma Variaties die 
schepper Edward Elgar wereldberoemd maakten. Ward koerst 
richting zijn geliefkoosde India, het land van onbegrensde muziek-
sprookjes en andere opvattingen van ritmiek en klank. In Wards 
eigen Fumes spreekt zijn inspiratie uit India. Daarnaast klinkt de 
spectaculaire Nederlandse première van Yaadum Uuree van de  
Fin Eero Hämeenniemi. Een roesopwekkende symfonische ode  
aan magisch India. Met een onvergetelijke gastrol voor de Indiase  
zangeres Bombay Jayashri die wereldberoemd werd met haar  
optreden voor de bekroonde film Life of Pi.

Dirigent Duncan Ward Zang Bombay Jayashri
Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune 
Hämeenniemi Yaadum Uuree nederlandse première 
Ward Fumes nederlandse première Elgar Enigma Variaties

   GROOTS & AVONTUURLIJK
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 29 OKT – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 30 OKT – 20.15 U

 € 21,00 /  €  32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

Het optreden van Bombay Jayashri wordt mede mogelijk gemaakt door  
het Partnerprogramma van de Vrienden van philharmonie zuidnederland.

BOMBAY JAYASHRI

KAIJA SAARIAHO

November music
Ode aan Kaija Saariaho
Als vaste gast brengt het orkest tijdens November Music ook nu 
weer een uitdagend en grensoverschrijdend programma tijdens dit 
internationale festival voor actuele muziek. Deze editie brengen wij 
een ode aan de Finse componiste Kaija Saariaho. De jury van de 
internationale BBVA Frontiers of Knowledge Award roemde haar 
enorme verdienste voor de hedendaagse muziek vanwege de 
omvang, breedte en individualiteit. ‘Vanaf haar vroegste werk weet 
zij werelden van akoestische en elektronische muziek naadloos te 
verweven’, aldus het enthousiaste juryrapport. Beleef haar geheim-
zinnige en expressieve muziek met onder meer de acht cellisten 
van philharmonie zuidnederland en Camilla Hoitinga, de fluitiste 
aan wie Kajia Saariaho haar fluitconcert Aile du Songe in 2001 
opdroeg.

Dirigent Gábor Káli Fluit Camilla Hoitenga
Saariaho Neiges Saariaho Aile du songe 
Saariaho Nymphea Reflections

’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – VR 13 NOV – 21.00 U

 € 22,00 Kaartverkoop vanaf 1 juli via www.novembermusic.net

Simone Lamsma’s romance  
met Beethoven
Weidse vergezichten op sprankelende klassieken 
De Zweedse componiste Britta Byström opent met A Walk to Beethoven weidse 
vergezichten op Beethovens magistrale Zevende Symfonie. ‘Een apotheose van de 
dans’, zegt Wagner erover, maar adembenemend onder de speech in de film  
‘The King’s Speech’. Daarnaast vertolkt stervioliste Simone Lamsma in dit con-
cert een prominente rol. In haar droomprogramma, met het Eerste Vioolconcert 
van Mozart en de Tweede Romance voor viool en orkest van Beethoven. Dan gaat er 
zeker iets bijzonders gebeuren! 

Dirigent Hans Graf Viool Simone Lamsma
Byström A walk to Beethoven nederlandse première Beethoven Romance  
voor viool en orkest nr 2 Mozart Vioolconcert nr 1 Beethoven Symfonie nr 7

  KLASSIEKEN
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DO 26 NOV – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00 
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 27 NOV – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 28 NOV – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – ZO 29 NOV – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00
VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – DI 1 DEC – 20.15 U

 € 22,50 /  € 27,50 /   € 29,50

Het optreden van Simone Lamsma 
wordt mede mogelijk gemaakt door het  
Partnerprogramma van de Vrienden van 
philharmonie zuidnederland. 
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Finale Internationaal 
Vocalisten Concours
De vocale toppers van de toekomst 
Het Internationaal Vocalisten Concours wordt internationaal 
geroemd als een van de belangrijkste zangcompetities ter wereld. 
Voor zangers die in deze finale presteren, ligt vrijwel zonder  
uitzondering een glanzende carrière in het verschiet. Op de lijst 
met finalisten van vorige edities staan illustere namen als Elly 
Ameling, Measha Brueggergosman, Thomas Hampson, Robert 
Holl, Nelly Miricioiu, Jard van Nes, Lenneke Ruiten en Pretty 
Yende. Als vanouds staat philharmonie zuidnederland ook nu weer 
klaar om jonge topzangers te ondersteunen in een even spannende 
als spectaculaire finale. Maestro Hartmut Haenchen begeleidt de 
jonge talenten en de wereldberoemde zangeressen Vesselina 
Kasarova en Deborah Polaski zijn juryleden. Een evenement van 
internationale topklasse.

Dirigent Hartmut Haenchen

MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 6 DEC – 14.15 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

Zie www.ivc.nu voor speciale arrangementen 

Een hartverwarmend 
Kerstconcert
De donkere dagen, tijd van inkeer, bezinning en kijken in de ziel. 
Geen betere muziek daarvoor dan het Tweede Pianoconcert van 
Brahms. ‘Deze Brahms is heel speciaal, eigenlijk een symfonie 
met een piano vanbinnen, en tegelijkertijd echte kamermuziek!’ 
zei pianosolist Nicholas Angelich over dit majestueuze pianoconcert. 
Chef-dirigent Dmitri Liss leidt in Tsjaikovski’s beroemde  
Zwanenmeer-suite met de wereldberoemde wals. Een hartverwar-
mend kerstconcert.

Dirigent Dmitri Liss Piano Nicolas Angelich  
Brahms Pianoconcert nr 2 Tsjaikovski Uit Het Zwanenmeer: Suite

   MEESTERWERKEN
BREDA – CHASSÉ THEATER – VR 11 DEC – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 13 DEC – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

BAIBA SKRIDE

Dansende Kerst vol ijs en vuur
 
Buiten is het koud en guur, binnen in de warmverlichte concertzaal geniet u 
van de mooiste symfonische muziek. Al generaties lang betovert Tsjaikovski het 
publiek met Het Zwanenmeer. Zijn ballet over de vervloekte prinses die als zwaan 
door het leven moet gaan en de echte liefde die haar kan verlossen. Dmitri Liss  
dirigeert De Zwanenmeer-suite met de wereldberoemde wals uit dit Russische 
meesterwerk. Voor de pauze geeft de Letse topvioliste Baiba Skride (voormalig 
winnares Koningin Elisabethwedstrijd) haar visie op het Vioolconcert van Jean 
Sibelius. De Finse componist die zo verbonden is met de grillige natuur van zijn 
vaderland en schepper van het officieuze volkslied van zijn land. Hij neemt de 
luisteraar in het virtuoze Vioolconcert mee van stille wolkenluchten boven bevro-
ren meren, tot gletsjers van ijs en vuur. 

Dirigent Dmitri Liss Viool Baiba Skride
Sibelius Finlandia Sibelius Vioolconcert Tsjaikovski Uit Het Zwanenmeer: Suite

   MEESTERWERKEN
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – WO 16 DEC – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00 
HEERLEN – THEATER HEERLEN – DO 17 DEC – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 18 DEC – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 
AACHEN – EUROGRESS – ZA 19 DEC – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

Familieconcert 
Limburgse Kerst &  
Bossche Kerst 5+
De Sneeuwman, wegens groot succes herhaald!
Was het echt, of was het een droom? Nee, het moet wel echt 
gebeurd zijn, want de sjaal die hij van de Kerstman kreeg is er die 
ochtend nog! Het verhaal van een jongetje dat met een sneeuwpop 
door de nacht naar de Kerstman vliegt en de prachtige muziek van 
de Oscar winnende animatiefilm The Snowman. Met verteller 
Jochum ten Haaf van Toneelgroep Maastricht en een groot 
symfonie orkest. Dit concert is het mooiste kerstcadeau voor het 
hele gezin dat je je maar kan wensen. Geniet voor de pauze van de 
prachtige vertelling gebaseerd op het kinderboek van Raymond 
Briggs en zing vervolgens mee met de heerlijkste kerstliedjes in een 
hartverwarmende Christmas-Sing-Along.

Dirigent Martijn Dendievel Verteller Jochum ten Haaf  
Regie Michel Sluysmans Zang Sverre Delamboye  
Koor Limburgse Koorschool Cantarella 
In samenwerking met Toneelgroep Maastricht

’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – ZA 19 DEC – 19.00 U
 € 20,00 /  € 25,00 / Kinderen € 7,50 (alle rangen) 

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZO 20 DEC – 14.30 U
 € 17,00 /  € 22,00 /  € 27,00 /  € 32,00 / Kinderen: € 7,50 (alle rangen)

Zo 20 dec – 13.30 uur: voorprogramma in O.L.V. Basiliek Sterre der Zee

HARTMUT HAENCHEN

Het optreden van Nicolas Angelich wordt mede mogelijk gemaakt door  
het Partnerprogramma van de Vrienden van philharmonie zuidnederland. 

NICOLAS ANGELICH

Het optreden van Baiba Skride wordt  
mede mogelijk gemaakt door het  
Partnerprogramma van de Vrienden van 
philharmonie zuidnederland
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Nieuwjaarsconcert 
Een feestelijke start van 2021
Knallende champagnekurken, met poedersuiker besneeuwde 
 oliebollen, uw beste voornemens in een gouden lijstje: 2021 is 
begonnen! Met het Nieuwjaarsconcert van philharmonie  
zuidnederland geeft u dit nieuwe jaar vol prachtige concerten  
een vliegende muzikale start. De jonge, aanstormende Brabantse  
dirigent Sander Teepen neemt u én onze orkestmusici mee op  
een wervelende reis langs hoogtepunten uit Russische en Franse 
muziek. Een tipje van de sluier? Wat dacht u van Tsjaikovki’s 
beroemde Bloemenwals, Rachmaninovs nostalgische Vocalise, 
Carmen van Bizet of de spetterende Tovenaarsleerling van Paul 
Dukas! Met onze eigen solo-fluitist José Antonio Cabedo Cervera  
en de Russische mezzo-sopraan Anna Emelianova (wellicht zag u 
haar al in een van haar glansrollen bij Opera Zuid) wordt dit een 
concert om het hele jaar niet meer te vergeten.

Dirigent Sander Teepen Mezzosopraan Anna Emilianova
Fluit José Antonio Cabedo Cervera Presentator Tijmen Wehlburg
Sjostakovitsj Feestelijke Ouverture Rimski-Korsakov Uit The Tsar’s 
Bride: Ivan Sergeich, khokesh Tsjaikovski Uit Mazeppa: Danse Cosaque 
Rachmaninov Vocalise Tsjaikovski Bloemenwals Chabrier Joyeuse 
marche Bizet Uit Carmen: Fantasie voor fluit en orkest (arr. F. Borne) 
Massenet Uit Manon: Je marche sur tout les chemins Bizet Uit 
L’Arlésienne: Suite nr 2 ‘Farandole’ Dukas De Tovenaarsleerling

HEERLEN – THEATER HEERLEN – DI 5 JAN – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – WO 6 JAN – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DO 7 JAN – 20.30 U

 € 21,00 /  € 25,00 /  € 30,00
BREDA - CHASSÉ THEATER – VR 8 JAN – 20.30 U

 € 24,00 /  € 28,00 /  € 30,00 /   € 35,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 9 JAN — 20.15 U

 € 21,00 /  €  32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
’S-HERTOGENBOSCH – PROVINCIEHUIS – ZO 10 JAN — 11.00 U
Het concert in ’s-Hertogenbosch is nog onder voorbehoud. 

TRULS MØRKAntwerp Symphony 
Orchestra
Meisterkonzerte Aachen
Met trots verwelkomen we het Antwerp Symphony Orchestra terug 
in de serie Meisterkonzerte Aachen. Ditmaal met hun jonge en
kersverse chef-dirigente Elim Chan en niemand minder dan cellist
Truls Mørk. Hij concerteert over de hele wereld en kan bogen op 
een indrukwekkende discografie, die hem al meerdere Grammy’s, 
Gramophone Awards en andere prestigieuze prijzen opleverde.  
De Aachener Zeitung schreef over het vorige optreden ‘dat het een 
briljant gearrangeerd en uitstekend orkest is in alle instrumenten-
groepen’. Met het Eerste Celloconcert van Sjostakovitsj, dat vraagt 
om een solist van formaat als Truls Mørk, en De Eerste Symfonie 
‘Titan’ van Mahler, komt het Antwerp Symphony Orchestra met  
een programma van formaat. 

Dirigent Elim Chan Cello Truls Mørk
Sjostakovitsj Celloconcert nr 1 Mahler Symfonie nr 1 ‘Titan’

 KLASSIEKEN
AACHEN – EUROGRESS – DO 21 JAN – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

Beethovens Eroica
Diepe emoties en grote idealen
‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap.’ Zonder woorden intense  
emoties en grootse gedachten overbrengen, dat is de magische 
kracht van muziek. Zeker van die van Beethoven die zijn Derde  
Symfonie opdroeg aan zijn held Napoleon, strijder in de Franse 
revolutie. Toen deze zich tot keizer liet kronen, kraste Beethoven 
zijn naam zo hard uit het manuscript dat er een gat in de titel-
pagina overbleef. Maar de idealen blijven hoorbaar in de symfonie. 
Zo ook in de Variaciones Concertantes van Ginastera die zich afzette 
tegen het regime in zijn tijd en tegen dictator Juan Domingo  
Peron. En dat onder leiding van Elena Schwarz, een echte  
Zwitsers-Australische, een echte globetrotter wiens ster interna-
tionaal als een komeet omhoog schiet. Zij neemt u mee naar 
Zuid-Amerika met kleurrijke orkestmuziek van Villa-Lobos: een 
hommage aan Bach in Braziliaanse stijl.

Dirigent Elena Schwarz
Villa-Lobos Bachianas brasileiras nr 9 Ginastera Variaciones 
Concertantes Beethoven Symfonie nr 3 ‘Eroica’

  KLASSIEKEN
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 15 JAN – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 16 JAN – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

GASTORKEST MEISTERKONZERTE
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Componistendag 2021  
Ralph Vaughan Williams
Meer dan 66 jaar creativiteit en productiviteit, wars van Germaanse 
romantiek en herschepper van de Angelsaksische volkslied- en 
muziektraditie. De Componistendag staat in 2021 geheel in  
het teken van Ralph Vaughan Williams, wiens uitgebreide oeuvre  
afgezien van de evergreens als The Lark Ascending, zeer ten  
onrechte in ons land maar zelden wordt uitgevoerd. 

Dat maakt het extra bijzonder dat deze editie helemaal gewijd  
is aan meesterwerken als de hemelse Fantasia on a Theme by  
Thomas Tallis en het symfonische gedicht in 4 delen over het  
Londen in het belle epoque. Gedurende de marathon in Theater 
aan het Vrijthof wordt nog veel meer muziek van Vaughan Williams 
in perspectief geplaatst ten opzichte van tijdgenoten. Bijvoorbeeld 
Ravels Ma Mêre L’Oye in de versie voor twee piano’s door meester-
pianisten Arthur en Lucas Jussen. Kamermuziek, zang en orkest-
werken worden ten gehore gebracht door een keur aan solisten, 
philharmonie zuidnederland en de Marinierskapel. Gastheer van 
deze dag is programmamaker Neil Wallace. Geroemd om zijn  
muzikale kennis en bevlogenheid, brengt hij Ralph Vaughan  
Williams in portretten tot leven. 

13.00  Marinierskapel der Koninklijke Marine
 Dirigent Arjan Tien
 Vaughan Williams English Folk Song Suite
13.10  Neil Wallace
 Portret 1: De componist en zijn werk
13.30  Marinierskapel der Koninklijke Marine
 Dirigent Arjan Tien
 Vaughan Williams Ouverture The Wasps, The Lark Ascending  
 en Toccata Marziale
14.00 Pauze
14.30 Maggini Quartet m.m.v. altviolist Garfield Jackson
 Vaughan Williams Phantasy Quintet Elgar Quartet in e Op 83
15.20 Neil Wallace
 Portret 2: De componist en zijn inspiratiebronnen
15.45 Piano Arthur en Lucas Jussen
 Ravel Ma Mêre L’Oye
16.10  Bariton Raoul Steffani Piano Graham Johnson
 Vaughan Williams Songs of Travel
16.35  Pauze
17.15  philharmonie zuidnederland  
 Dirigent Andrew Litton
 Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Tomas Tallis
17.35  Neil Wallace
 Portret 3: De mens achter de componist
17.45  Dinerpauze
19.15  Neil Wallace
 Interview met Mathieu Segers
20.00 philharmonie zuidnederland Dirigent Andrew Litton 
 Piano Arthur en Lucas Jussen
 Vaughan Williams Concert voor twee piano’s en Symfonie nr 2  
 ‘A London Symphony’
21.30 Filmvertoning: Scott of the Antarctic

  
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 23 JAN – 13.00 U 

 € 37,00 /  € 48,00 /  € 53,00 /  € 58,00
Apart bij te boeken diner / Prijs lunch en diner nog niet bekend. 

De componistendag Maastricht is een unieke coproductie van  
Theater aan het Vrijthof en philharmonie zuidnederland.

Ode aan Vaughan Williams 
met de Jussens
Britse melancholie en temperamentvolle gevoelsstormen
Weidse klankpanorama’s die even temperamentvol zijn als het 
Engelse weer. Muziek die in iedere vezel van melancholie is door-
drenkt, om vervolgens te ontbranden in heftige gevoelsstormen. 
Ralph Vaughan Williams schreef op en top Britse muziek.  
Gastdirigent Andrew Litton graaft in het rijke repertoire van Ralph 
Vaughan Williams. Litton blinkt uit in Britse twintigste-eeuwse  
muziek, getuige zijn succesopnames van Walton en Vaughan Williams. 
Samen met de onafscheidelijke pianobroers Jussen breekt Litton 
een lans voor het wervelende Concert voor twee piano’s. Met zijn 
Tweede Symfonie schreef Vaughan Williams een liefdevolle ode aan 
het bruisende Londense stadsleven.

Dirigent Andrew Litton Piano Arthur & Lucas Jussen
Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Tomas Tallis  
Vaughan Williams Concert voor twee piano’s  
Vaughan Williams Symfonie nr 2 ‘A London Symphony’

   GROOTS & AVONTUURLIJK
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 24 JAN – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

HARTMUT HAENCHEN

Dvoráks uitbundige Achtste
Een muzikale droom gaat in vervulling
Dirigent Hartmut Haenchen en philharmonie zuidnederland 
bouwden de afgelopen concertseizoenen een warme band op.  
Haenchen leidde het orkest onder meer in spraakmakende uitvoe-
ringen van Richard Strauss en Brahms. Vorig seizoen kreeg zijn  
imposante vertolking van Bruckners Zevende zelfs vijf ‘ballen’ van 
de NRC. ‘De musici van philharmonie zuidnederland werden opge-
tild door Haenchens liefdevolle analytische finesse’, schreef de  
opgetogen recensent, die het in de top 3 van Culturele Hoogte punten 
van 2019 zette. Nu keert Haenchen terug met de sprookjesachtige 
en uitbundige Achtste Symfonie van Dvorák. Haenchen uitte één 
wens: graag zou hij één keer met zijn kleinzoons op het podium 
staan. Die droom laten wij maar al te graag in vervulling gaan. Het 
is een voorrecht de twee prijswinnende talenten in huis te hebben.

Dirigent Hartmut Haenchen Klarinet Jakob Plag Cello Lukas Plag
Humperdinck Uit Hänsel und Gretel: Ouverture 
Sjostakovitsj Celloconcert nr 1 Weber Concertino voor klarinet en orkest 
Dvorák Symfonie nr 8 

  MEESTERWERKEN
BREDA - CHASSÉ THEATER – DO 28 JAN – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 29 JAN – 20.00 U

 € 10,00 /  € 10,00 /  € 10,00 /  € 10,00
(Nationaal Theaterweekend / Alleen Dvorák Symfonie nr 8)
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 31 JAN – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

ARTHUR EN LUCAS JUSSEN

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
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De Limburger 
Vastelaovendconcerten
Vur zeen os! 
De overeenkomst tussen de Maas en de Vastelaovend? Beide ver-
binden Limburg van noord tot zuid! Daarom volgen we de stroom 
van het water tijdens De Limburger Vastelaovendconcerten. Maar 
zo rustig als de Maas kabbelt en stroomt, zo kolkt het bloed met  
de Vastelaovendconcerten als opmaat voor de Vastelaovend.  
Lach, sjoenkel en zing mit tijdens deze 6 x 11 + 2e editie van de 
Vastelaovendklassieker. Met een mix van klassieke muziek, leedjes 
en de nudige flauwekul staat het orkest - bijgestaan door een keur 
aan artiesten! - garant voor het juiste carnavalspeil. En dat onder 
leiding van Toneelgroep Maastricht. Dat wordt gegarandeerd, zoals 
De Limburger het schreef, ‘een sprankelend aperitif voor de vaste-
laovend’. Vur zeen os! 

Dirigent Matty Cilissen Artiesten o.a. Fenna Ograjensek,  
Bart Storcken en Geralt van Gemert Regie Michel Sluysmans
In coproductie met Toneelgroep Maastricht

WEERT – MUNTTHEATER – VR 5 FEB – 20.11 U

 € 33,00
HEERLEN – THEATER HEERLEN – ZA 6 FEB – 19.11 U

 € 28,00 /  € 32,00 /  € 36,00 /  € 39,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZO 7 FEB – 20.11 U

 € 36,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DI 9 FEB – 20.11 U

 € 36,00
VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – WO 10 FEB – 20.11 U

 € 30,00 /  € 35,00 /   € 37,00
GELEEN – DE HANENHOF – DO 11 FEB – 20.11 U
Kaartverkoop via de bekende adressen vanaf 1 januari
ROERMOND – THEATERHOTEL DE ORANJERIE – VR 12 FEB – 20.11 U

 € 37,00 
SITTARD – SCHOUWBURG DE DOMIJNEN – ZA 13 FEB – 19:11 UUR

 € 33,00

Carnaval Brabant
Symfonisch carnaval
Hang het bloemetjesgordijn maar op, want carnaval barst los!  
In die paar heerlijke dagen en nachten dat Den Bosch wordt  
omgetoverd tot Oeteldonk, de burgers van Breda zich Kielegatters 
noemen is het jaarlijkse carnavalsconcert van philharmonie zuid-
nederland een niet meer weg te denken traditie. Opera-aria en 
levenslied gaan er hand in hand met lokale volksliedjes en hoogte-
punten uit het klassieke repertoire. Met een orkest dat er zin in 
heeft, kan de avond niet meer stuk. Van dit concert krijg je vlinders 
in je buik en kriebels in je benen.

Dirigent Sander Teepen 

OETELDONK – DI 9 FEB – 20.11 U
KIELEGAT – CHASSÉ THEATER - VR 12 FEB – 20.11 U

Brunello’s ode aan Mozart
Een klassieker waar de vonken vanaf spatten
‘Mozart betovert me, hij geeft me vreugde en warmte’, schreef 
Tsjaikovski. De operamuziek van Mozarts Don Giovanni die hem  
als vijfjarig jongetje al zo ontroerd had, greep hem als tiener voor-
goed. ‘Het is haast onmogelijk het enthousiasme, de blijdschap  
en het benevelende effect ervan te omschrijven’, verzuchtte hij.  
Mario Brunello wekt door zijn levendige stijl van musiceren  
precies die gevoelens tot leven als hij Tsjaikovski’s ode aan Mozart 
– Mozartiana – dirigeert. Haydn mag natuurlijk niet ontbreken bij 
een ‘Haydn-Chair’-concert. Ditmaal zijn eerste ‘Londen’-symfonie, 
waarin Haydn in het vierde deel citaten uit Mozarts Don Giovanni 
verwerkte. En wat een unieke kans deze Italiaanse meestercellist te 
horen soleren in het geliefde Eerste Celloconcert van Saint-Saens en 
verstilde Elegie van diens landgenoot Fauré.

Dirigent en cello Mario Brunello
Haydn Symfonie nr 93 Fauré Elegie voor cello & orkest
Saint-Saëns Celloconcert nr 1 Mozart Uit Don Giovanni: Ouverture
Tsjaikovski Suite nr 4 ‘Mozartiana’

    KLASSIEKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – DO 25 FEB – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
Ontmoet & begroet alleen in Eindhoven 
UTRECHT – TIVOLIVREDENBURG – VR 26 FEB – 20.15 U
Kaartverkoop via www.tivolivredenburg.nl
AMSTERDAM – CONCERTGEBOUW – ZO 28 FEB – 11.00 U
Kaarverkoop via www.concertgebouw.nl

MARIO BRUNELLO

  Dit is een Haydn-Chair concert.

Triomfantelijke Negende 
van Sjostakovitsj
Schilderachtige toverballenmuziek vol kleurnuances
De woeste worstelingen die Rusland doormaakte, zie je op 
weergaloze wijze weerspiegeld in het oeuvre van Dmitri 
Sjostakovitsj. Waren zijn Zevende en Achtste Symfonie tragisch van 
karakter, in zijn aangrijpende Negende overheerst een opgewektere 
toon. Dmitri Liss brengt een saluut aan zijn lievelingscomponist. 
Met een ongetwijfeld triomfantelijke Negende goochelt hij een 
glimlach op ieders gezicht, vooral ingegeven door de steken  
onder water naar Stalin. Vooraf geven Liss en philharmonie 
zuidnederland een onvervalst avontuurlijk visitekaartje af. Olivier 
Messiaens ouverture wordt gekoppeld aan de Nederlandse 
première van vioolconcert La joie de la souffrance van de Chinese 
stercomponist Qigang Chen, de laatste leerling van Messiaen. 
Schilderachtige toverballenmuziek vol subtiele kleurnuances en 
ontroerende verstilling.

Dirigent Dmitri Liss Viool Ning Feng  
Messiaen Les offrandes oubliées Chen La joi de la souffrance voor viool 
en orkest nederlandse première Sjostakovitsj Symfonie nr 9

  GROOTS & AVONTUURLIJK
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 5 MRT – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

QIGANG CHEN

 DE LIMBURGER VASTELAOVENDCONCERT
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‘At the movies’ 
met Dirk Brossé
Een feest van herkenning
‘I’m gonna make him an offer he can’t refuse’. Een zin die even  
onlosmakelijk is verbonden met ‘The Godfather’ als de glansrol van 
Marlon Brando. De sfeervolle muziek van Pietro Mascagni brengt je 
meteen weer naar Sicilië. Veel klassieke muziek werd bekend door  
de bioscoopfilms waarin die klinkt. Zoals het Allegretto uit de 
Zevende Symfonie van Beethoven in ‘The King’s Speech’. Maar veel 
moderne filmmuziek is ook geïnspireerd door muziek van klassieke 
componisten. Dirigent en (film!)componist Dirk Brossé dirigeert 
klassieke meesterwerken die voor altijd zijn verbonden met 
beroemde filmscènes. Geniet daarnaast van werk van eigentijdse 
filmcomponisten als Hans Zimmer, Nicola Piovani, Alan Silvestri en 
John Williams uit de films ‘Pirates of the Caribbean’ van ‘La Vita è 
Bella’, ‘Forrest Gump’, ‘ET’ en nog vele meer. Kortom, een feest van 
herkenning!

Dirigent en presentator Dirk Brossé Soliste Ibernice MacBean
met medewerking van Roger Cramers, hobo 
Met onder meer: Mascagni Uit Cavalleria Rusticana: Prelude &  
Siciliano (The Godfather) Morricone Gabriel’s Oboe (The Mission)  
Beethoven Uit Symfonie nr 7: Allegretto (The King’s Speech)  
Korngold Concertsuite (Robin Hood) Silvestri Forrest Gump Theme 
(Forrest Gump) Piovani Maintheme (La Vita è Bella)  
Zimmer Concertsuite (Pirates of the Caribbean)  
Williams Adventures on Earth (ET) Horner My heart will go on (Titanic)
  
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DO 25 FEB – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 26 FEB – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
BREDA - CHASSÉ THEATER – ZA 27 FEB – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 28 FEB – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

Dit concertprogramma wordt mede  
mogelijk gemaakt door de Vrienden 
van philharmonie zuidnederland. 

Bachs Matthäus-Passion
Emoties van alle tijden, geniale en aanrijpende muziek
Onbetwist nummer één op de Hart & Ziel Lijst van Radio 4, én een echt  
Nederlandse traditie. ‘De Matthäus’ is elk jaar rond Pasen te horen in honderden 
uitverkochte concertzalen en afgeladen kerken door het hele land. Schaunard 
Award (opera conductor of the year 2018) winnaar dirigent Karel Deseure verza-
melde een keur aan topsolisten om zich heen om zijn visie op dit meesterwerk 
kracht bij te zetten. Word ontroerd door onsterfelijke aria’s als Erbarme dich en 
Aus Liebe. Laat je raken door Sind Blitze sind Donner. Beleef het lijdensverhaal van 
Jezus, een vertelling van verraad, eenzaamheid, dood, liefde en vergeving. Emoties 
van alle tijden naar een hoger plan getild door de geniale en aangrijpende muziek 
van Johann Sebastian Bach.

Dirigent Karel Deseure Koren Studium Chorale & Schola Puerorum 
Evangelist Tobias Hunger Christus Huub Claessens Sopraan Kristina Bitenc 
Alt Rosanne van Sandwijk Tenor Julian Habermann Bas Michael Wilmering
Bach Matthäus-Passion

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – WO 31 MRT – 19.30 U
 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

HEERLEN – THEATER HEERLEN – DO 1 APR – 19.00 U
 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00

VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – VR 2 APR – 19.00 U
 € 30,00 /  € 35,00 /   € 37,00

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 3 APR – 19.00 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

BORIS GILTBURG

Van Rachmaninov 
tot Russische folklore
Symfonisch feest van hartstocht en nostalgie
De pianosolist raakt een akkoordje rechts, een bastoon links, eerst 
achteloos, maar steeds intenser, uitmondend in – Ja! – die gloeiende 
strijkersmelodie… Het Tweede Pianoconcert van Rachmaninov 
staat in ons collectieve geheugen gegrift – met een beetje dank aan 
Hollywood – maar toch. Een groots symfonisch feest van hartstocht 
en nostalgie. ‘Zijn spel tussen spirituele kalmte en diep inlevings-
vermogen is aangrijpend’, schreef de Washington Post over pianist 
Boris Giltburg. ‘Deze opname siert iedere klassieke collectie’, zegt 
Gramophone in de top 10 van ‘Rachmaninov recordings’ over  
Giltburgs opname van het Tweede Pianoconcert van Rachmaninov 
met het Royal Scottish National Orchestra. Deze concertavond 
voert van Franse symfonische juweeltjes als Ravels favoriete Pavane 
tot Russische folklore in Chatsjatoerjans uitbundige balletmuziek 
Gayane met de opzwe pende Lezginka en de Sabeldans.

Dirigent Dmitri Liss Piano Boris Giltburg
Ravel Pavane pour une infante défunte  
Rachmaninov Pianoconcert nr 2 Saint-Saëns Suite algérienne  
Chatsjatoerjan Uit Gayane Suite: Selectie

  MEESTERWERKEN
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 19 MRT – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 21 MRT – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

“ Dat Giltburg een  
fenomenale pianist is 
die beschikt over een 
feilloze techniek, staat 
buiten kijf.
Joep Christenhusz, NRC
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Haenchen is terug  
met Bruckner
Dynamische, kleurrijke tour-de-force voor orkest
Bruckner en Haenchen zijn een gouden koppel. Vorig seizoen 
zorgde dirigent Hartmut Haenchen met zijn bejubelde uitvoe-
ring van Bruckners Zevende voor een absolute triomf. ‘Muzikaal 
hoogte punt van het jaar’, kopte de NRC. Diep doorvoelde emotie 
en een kristalheldere visie op Bruckners monumentale  
symfonische klanktaal komen samen bij Haenchen. Nu keert  
hij terug met Bruckners Zesde Symfonie. Een majestueus werk 
met weidse vergezichten op de natuur en de eeuwigheid. Een werk 
dat Bruckner zelf altijd als zijn favoriet beschouwde. Met  
Haenchen aan het roer staat ons een dynamische, kleurrijke 
klankkathedraal te wachten. Ingebed tussen Lohengrin van 
Wagner - ook al zo’n gouden koppel met Haenchen - en viooldiva 
Isabelle van Keulen die de dromerige, mahleriaanse Hymne van 
Alphons Diepenbrock vertolkt.

Dirigent Hartmut Haenchen Viool Isabelle van Keulen
Wagner Uit Lohengrin: Prelude akte 1 
Diepenbrock Hymne voor viool en orkest Bruckner Symfonie nr 6 

  GROOTS & AVONTUURLIJK
HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 26 MRT – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 27 MRT – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

“  Muzikaal hoogtepunt  
van het jaar. 
NRC over Bruckner, Symfonie nr. 7,  
phiharmonie zuidnederland o.l.v. Hartmut Haenchen

Het optreden van Hartmut Haenchen wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Partnerprogramma van de Vrienden van philharmonie 
zuidnederland. 

ISABELLE VAN KEULEN

Brunello’s mooiste Mahler
Van klassieke buitenbeentjes en pareltjes
Blumine is misschien wel een van Gustav Mahlers mooiste delen, 
met een rijke orchestratie, boordevol melancholie en tedere  
melodieën. Kijk uit over de velden, hoor de vogels fladderen en 
ruik de bloemen. En tóch, Mahler schrapte het uit zijn Eerste  
Symfonie. ‘Kill your darlings’, zeggen ze dan. Maar, schreef hij het 
voor zijn geliefde Johanna? En ging dat schrappen onder lichte 
dwang van Alma, de vrouw die later zijn echtgenote werd? Mario 
Brunello brengt Blumine tot leven in een concert met pareltjes die 
tot onverwacht spannende combinaties leiden. Een celloconcert 
gebaseerd op Schuberts prachtige Arpeggione Sonate. Fluitende  
vogels, getrippel en vleugelgedruis in Gli Uccelli, Respighi’s mees-
terlijke adaptatie van vogelmuziek van vijf componisten uit de 
17e eeuw. En tot slot Haydns Sturm und Drang-achtige La Poule. 
Kippenvel verzekerd!

Dirigent en cello Mario Brunello
Respighi Gli Uccelli Schubert/Cassado Arpeggione Sonate voor cello  
en orkest Mahler Blumine Haydn Symfonie nr 83 ‘La Poule’

   KLASSIEKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 9 APR – 20.15 U 

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – ZA 10 APR – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00 
’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – ZO 11 APR – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00

Pluk van de Petteflet 4+
Een avontuurlijk familieconcert
Wie kent ze niet: Pluk, mevrouw Helderder, de Stampertjes, de 
Krullevaar of Zaza de kakkerlak. Onvergetelijke figuren die meteen 
een belletje doen rinkelen. Pluk is in zijn rode kraanwagentje 
opzoek naar een huisje. Maar hij kan niets vinden. Tot duif Dollie 
hem te hulp schiet. In de Petteflet staat nog wel een torenkamertje 
leeg… Zo begint het beroemde verhaal in het boek van Annie M.G. 
Schmidt met illustraties van Fiep Westendorp. Theater Gnaffel 
vertelt met drie acteurs en de musici van philharmonie zuidneder-
land de avonturen van Pluk en zijn vriendjes. Groot plezier voor 
kinderen vanaf vier jaar. En een feest der herkenning voor mama’s 
en papa’s, opa’s en oma’s. Meezingen mag!

Met medewerking van Theater Gnaffel Muziek Thomas Beijer
Annie M.G. Schmidt Pluk van de Petteflet

VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – WO 7 APR – 15.00 U

 € 7,50 kinderen / € 15,00 volwassenen
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 10 APR – 13.30 U 

 € 7,50 kinderen / € 15,00 volwassenen
ROERMOND – ECI CULTUURFABRIEK – ZO 11 APR – 11.00 U

 € 14,50

Dit familieconcert wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Vrienden van philharmonie zuidnederland. 

MARIO BRUNELLO

 Dit is een Haydn-Chair concert.
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Rimski-Korsakovs Sheherazade
1001 sprookjes, één duivelskunstenaar
‘Vertel verder, o vertel verder!’ Elke avond een nieuw verhaal, elke nacht een 
bloedstollende cliffhanger, zo verleidde prinses Sheherazade de kwaadaardige 
Sultan ertoe om haar nog één dag in leven te laten. Duizend-en-één nachten 
lang… Rimski-Korsakov componeerde zijn eigen symfonische Sheherazade, vol 
opzwepende melodieën en orkestrale schittering. Tot op de dag van vandaag een 
van de meest geliefde klassieke orkestwerken ooit en misschien wel het lijfstuk 
van Dmitri Liss en philharmonie zuidnederland met een glansrol voor de concert-
meester. Voor de pauze zijn alle schijn werpers gericht op de viool van Sergej 
Krylov. Deze duivelskunstenaar uit Rusland verblufte ons vorig seizoen met de 
Caprices van Paganini, die hij avond aan avond uit zijn mouw schudde bij wijze 
van toegift. Natuurlijk is hij nu terug met Paganini ‘s Eerste Vioolconcert.

Dirigent Dmitri Liss Viool Sergej Krylov 
Rossini Uit La gazza ladra: Ouverture Paganini Vioolconcert nr 1 
Rimski-Korsakov Sheherazade

  MEESTERWERKEN
BREDA - CHASSÉ THEATER – VR 16 APR – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
AACHEN – EUROGRESS – ZA 17 APR – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 18 APR – 14.15 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

Mendelssohns Italiaanse
Een sprankelende en weemoedige muzikale ansichtkaart
Een donderslag in het orkest, omlaag schietende bliksemschichten 
in de piano... En dan die melodie, zoveel weemoed en verlangen in 
één hobo! Schumann gaf zijn Pianoconcert een revolutionair, nog 
nooit vertoond begin. Geëlektrificeerd schuift het publiek naar het 
puntje van de stoel, om te worden meegevoerd door Schumanns 
liefdesdromen. Daarvoor verwelkomen wij graag Ronald Brautigam 
op het podium. ‘Hij krijgt de piano aan het zingen’, schreef de 
Volkskrant over deze Nederlandse grootmeester. Zo weemoedig als 
Schumann in zijn Pianoconcert, zo opgewekt is Mendelssohn in zijn 
Vierde Symfonie. Net als Mozarts Dertiende Symfonie – die hij schreef 
op 10-jarige leeftijd! – is het een reisverslag over Italië. Richard 
Egarr is met zijn onstuimige musiceervreugde en groot gevoel voor 
stijl de ideale gastdirigent om deze ‘Italiaanse ansichtkaarten’ tot 
leven te wekken. 

Dirigent Richard Egarr Piano Ronald Brautigam
Mozart Symfonie nr 13 Schumann Pianoconcert 
Mendelssohn Symfonie nr 4 ‘Italiaanse’

   KLASSIEKEN
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 20 MEI – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 21 MEI – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 22 MEI – 20.15 U 

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 
’S-HERTOGENBOSCH – JHERONIMUS BOSCH ART CENTER – ZO 23 MEI – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00

RONALD BRAUTIGAM

Dmitri Liss laat The Bells 
luiden
Indrukwekkendeodeaanklokkengeluiinonsleven
Chef-dirigent Dmitri Liss bekroont het seizoen met een van zijn  
lievelingswerken. The Bells van Sergej Rachmaninov is een indruk-
wekkende ode aan het klokkengelui in ons leven. Van uitbundig 
feestelijk geklingel tot alarmbellen: de connecties die we met  
klokken hebben, zijn in de lage landen gelijk aan die in Rusland. 
Rachmaninov zelf was verzot op het werk. Door zijn imposante 
bezetting is The Bells zelden live te horen. Het orkest krijgt speciaal 
voor deze gelegenheid gezelschap van het Yekaterinburg 
Philharmonic Choir. Een ware specialist die heel Europa rondtoert 
met Rachmaninovs meesterwerk. Daarnaast schuiven beiaardier 
Frank Steijns en een keurkorps aan topvocalisten aan. Componiste 
Olga Victorova schrijft een gloednieuw werk waarbij ze zich laat 
inspireren door de wonderlijke klankwereld en de verbindende 
kracht van een beiaard in Rusland en Nederland. Luid de klokken, 
want dit feestelijke slotakkoord is niet te missen.

Dirigent Dmitri Liss Sopraan Evelina Dobraceva Tenor Oleg Dolgov 
Bas Nikolay Didenko Koor Yekaterinburg Philharmonic Choir
Vaughan Williams Toward the unknown region Victorova Rublev & 
Rembrandt wereldpremière Rachmaninov The Bells

  GROOTS & AVONTUURLIJK
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 23 APR – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 24 APR – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

DMITRI LISS

Dit concertprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door  
de Vrienden van philharmonie zuidnederland. 
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Tokyo Symphony Orchestra
Meisterkonzerte Aachen 
De Meisterkonzerte Aachen en Top Klassiek presenteren samen 
dit Japanse toporkest met een van piano-iconen van deze wereld: 
Pierre-Laurent Aimard die vanuit thuisstad Kawasaki worden 
aangedaan. Onder leiding van hun music director Jonathan Nott 
brengen ze een programma met natuurlijk een werk van de Japanse 
componist Tekemitsu, maar ook het Eerste Pianoconcert van Béla 
Bartók. Met als bijzonderheid dat het slagwerk naast of achter de 
vleugel wordt geplaatst! Het is in goede handen van meester pianist 
Pierre-Laurent Aimard die wereldfaam geniet. En na de pauze  
geniet u van de Tweede Symfonie van Brahms. 

Dirigent Jonathan Nott Piano Pierre-Laurent Aimard
Takemitsu A Flock Descends into the Pentagonal Garden 
Bartók Pianoconcert nr 1 Brahms Symfonie nr 2

HEERLEN – THEATER HEERLEN – ZO 30 MEI – 20.00 U 
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

La voix humaine / 
L’heure espagnol
Twee vrouwen hunkeren naar liefde. De ene wil haar minnaar terug, 
de andere gaat vreemd. In de eenakter La voix humaine van Jean 
Cocteau belt een vrouw met haar ex-minnaar. Ze vleit, wanhoopt en 
chanteert. Van het ongeduldige wachten op een antwoord van de 
man, via de gelukzalige herinneringen tot aan het desolate einde. 
Tijd met je minnaar doorbrengen, betekent een ‘Spaans uurtje’ in 
de volksmond. In het komische toneelstuk L’heure espagnole van 
Franc-Nohain draait het om die uurtjes. We zijn op bezoek bij een 
klokkenmakers-echtpaar. Torquemada is een wat suffe echtgenoot, 
Concepción een vurige Spaanse. Kunnen de geheime minnaars de 
honger van Concepción stillen?

Opera Zuid & philharmonie zuidnederland 
Regie Béatrice Lachaussée Dirigent Karel Deseure
Poulenc La voix humaine Ravel L’heure espagnol 

MAASTRICHT - THEATER AAN HET VRIJTHOF - ZA 14 NOV – 20.00 U 
TILBURG - THEATERS TILBURG - DI 17 NOV – 20.15 U
HAARLEM – STADSSCHOUWBURG - ZO 22 NOV – 15.30 U 
ROTTERDAM - THEATER ROTTERDAM SCHOUWBURG – DI 24 NOV – 20.15 U
HEERLEN – THEATER HEERLEN - DO 26 NOV – 20.00 U
TURNHOUT (BE) - DE WARANDE - ZA 28 NOV – 20.15 U
EINDHOVEN - PARKTHEATER - DI 1 DECEMBER – 20.00 U
BREDA - CHASSÉ THEATER - DO 3 DEC – 20.30 U
SITTARD - SCHOUWBURG DE DOMIJNEN – ZA 5 DEC – 20.00 U
UTRECHT - STADSSCHOUWBURG – DI 8 DEC – 20.00 U
DEN HAAG – ZUIDERSTRANDTHEATER - DO 10 DEC – 20.00 U
MAASTRICHT - THEATER AAN HET VRIJTHOF - DI 15 DEC – 20.00 U

Das Liebesverbot
Liefde en plezier verbieden, tijdens Carnaval nog wel! Wagner laat de 
naar de naar vrijheid snakkende mens in opstand komen. Resultaat is 
een opera met actie en vaart, waarin grote scènes met koor, ensembles 
en aria’s elkaar voortdurend afwisselen. Das Liebesverbot speelt in 
Palermo tijdens de renaissance. Gouverneur Friedrich verbiedt alle 
plezier en wellust. De jongeren in de stad weigeren zich hierbij neer 
te leggen. De libertijn Luzio gaat in de tegenaanval, nadat zijn vriend 
Claudio ter dood wordt veroordeeld vanwege een affaire. De zus van 
Claudio probeert hem vrij te krijgen, maar de strenge Friedrich is daar 
alleen toe bereid als hij zich aan haar mag vergrijpen. Als deze hypo-
crisie wordt ontdekt, barst het uitbundige carnavalsfeest weer los.

Opera Zuid & philharmonie zuidnederland Regie Marcos Darbyshire 
Dirigent Enrico Delamboye Wagner Das Liebesverbot

EINDHOVEN - PARKTHEATER – VR 21 MEI – 19.00 U (TRY-OUT)
EINDHOVEN – PARKTHEATER - ZO 23 MEI – 14.30 U 
VENLO - DE MAASPOORT THEATER & EVENTS - DO 27 MEI – 20.15 U
MAASTRICHT - THEATER AAN HET VRIJTHOF - ZA 29 MEI – 20.00 U
TILBURG - THEATERS TILBURG – DI 1 JUNI – 20.15 U
BREDA - CHASSÉ THEATER - DO 3 JUNI – 20.00 U
SITTARD - SCHOUWBURG DE DOMIJNEN - ZA 5 JUNI – 20.00 U
DEN HAAG – ZUIDERSTRANDTHEATER - DI 8 JUNI – 19.30 U
UTRECHT, STADSSCHOUWBURG – DO 10 JUNI – 20.00 U
HEERLEN – THEATER HEERLEN - ZA 12 JUNI – 20.00 U
ROTTERDAM - THEATER ROTTERDAM SCHOUWBURG - DI 15 JUNI – 20.15 U
KÖLN (DE) - PHILHARMONIE KÖLN – VR 18 JUNI – 20.00 U 
SOEST - CABRIO OPENLUCHTTHEATER – ZO 20 JUNI – 20.00 U 
VALKENBURG – OPENLUCHTTHEATER - DI 22 JUNI – 19.30 U

PIERRE LAURENT AIMARD

GASTORKEST MEISTERKONZERTE“ Wat een spanning, wat een 
stilte en wat een rijk orkestraal 
kleurenpalet, prachtig!  
Eindhovens Dagblad 

De meest actuele speellijsten  
voor seizoen 2020-2021 vindt u op 
www.operazuid.nl
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CHRISTIAAN KUYVENHOVEN

invloed die u daarmee op de muziek heeft. Wie op een podium 
moet presteren ervaart automatisch spanning. Zenuwen  
misschien zelfs. Hoe vaak je het ook gedaan hebt, het blijft 
een moment waarop je in het diepe springt. Zodra je het  
podium oploopt weet je dat er geen weg meer terug is en zal 
het moeten gebeuren. Voor u, voor de muziek. Het bijzondere 
is dat met het binnengaan van de zaal de eigen nervositeit 
vaak wegvalt en plaatsmaakt voor een nieuwe energie: die 
van het publiek en uw welkomst applaus dat de musicus 
stimuleert om het beste van zichzelf te geven. Je beste beentje 
voor te zetten, zo u wilt. Er zijn avonden dat het vanaf het 
eerste moment lukt om boven jezelf uit te stijgen, op andere 
avonden duurt het even voordat deze verbinding met de zaal 
tot stand komt.

Wervelstormpjes
Een pianotechnicus vertelde mij een keer hoe dat akoestisch 
werkt. Hij vertelde dat er door het applaus en de beweging 
van uw handen allerlei kleine luchtstromen ontstaan.  
Die bewegen dwars door elkaar heen en botsen op elkaar als 
kleine wervelstormpjes. Het kost een aantal minuten voordat 
dit is afgezwakt en de luchtstroom in de zaal weer rustiger 
wordt. Omdat geluid zich voortbeweegt als golven heeft dat 
invloed op hoe de instrumenten in de zaal klinken. Pas als 
de balans weer is teruggekeerd, is ook de akoestiek weer  
optimaal… Maar trekt u zich daar niks van aan (voordat u 
stopt met applaudisseren, omdat u nu weet dat het de akoes-
tiek in feite verstoort.) 

Inspanning in stilte
Nee, het applaus is belangrijk voor een musicus. Het is een 
begroeting en na afloop van de muziek een ontlading van de 
inspanning die ook ú tijdens een concert levert. Een inspan-
ning die zich in stilte voltrekt: u luistert. En daarmee bent 
u onderdeel van de muziek. U zit op uw stoel en ontvangt, 
geeft zich over aan de schoonheid van het moment en stelt 
zich open om geraakt te worden. Als musicus hóór je dat. 
De stilte in de zaal en de intense concentratie die daarvan 
uitgaat geeft artistieke zuurstof. Je ontspant, omdat u ont-
spant in de beweging van de muziek. En als u níet ontspant? 
Omdat het u niet lukt uw gedachten uit te schakelen, of de 
onrust van de dag van u af te schudden? Ook dat horen we. 
Maar dat is niet erg, daar weet ik wel iets op. 

Gaat u maar even op uw verkeerde been staan. 

Het is een simpele fysieke oefening om regelmatig te doen,
maar zo was het tijdens een van mijn eerste pianolessen niet
bedoeld. Als u dit artikel leest, gaat u dan even staan. Hier 
volgt  namelijk een korte oefening:

Ga op één been staan
—
Verplaats uw gewicht, zodat u op beide benen komt te staan
—
Verplaats uw gewicht verder, zodat u op het andere been  
komt te staan
—
En beweeg volgens dezelfde methode weer terug naar  
het eerste been

Mijn docent gebruikte het om mij de betekenis van de  
muzikale term legato uit te leggen: verbinden. Aan de piano 
volg je ditzelfde principe met je vingers en heeft het een  
wonderschoon effect. Twee tonen klinken voor een kort  
moment samen, waardoor ze aan elkaar verbonden worden. 
Ze vloeien in elkaar over en creëren zo een ononderbroken 
muzikale lijn. Om een mooie melodie te kunnen spelen 
moet iedere musicus ertoe in staat zijn, ongeacht het instru-
ment dat hij speelt: legato spelen. Verbinden.

Delicaat proces
U kende de betekenis van het woord legato misschien al. 
Maar door deze oefening zelf te doen heeft u nu ook een 
fysieke ervaring bij wat u zo vaak in de concertzaal hoort. 
Misschien is het u ook opgevallen dat er meer is dan het ver-
plaatsen van het gewicht. Balans is een factor. De overgang 
van het ene been naar het andere kan alleen soepel verlopen 
als u in staat bent het evenwicht te bewaren. Zo niet, dan 
hapert de beweging. Of u valt om. Muzikaal geldt dat ook: bij 
legatospel is het evenwicht tussen de tonen van groot belang. 
De klank van de eerste noot bepaalt hoe de volgende erop 
volgt. En bij een lange rij noten worden al die onderlinge ver-
bindingen aan elkaar geschakeld om een organische melodie 
te laten ontstaan. Dat lukt natuurlijk niet altijd volgens plan, 
dus ben je als musicus continu alert op wat er klinkt. En dat 
moet dan ook nog passen in het geheel van het orkest en de 
muziek! Een delicaat proces. Balanceren. Doseren. Verbinden.

Fysieke aspect
Gaat u maar weer zitten hoor. U leest deze seizoensbrochure 
natuurlijk niet om gymnastiekoefeningen te doen, u bent  
op zoek naar de mooiste muziek. Maar toch wil ik u uitdagen. 
Ik wil u uitdagen om eens aan het fysieke aspect van een 
concert te denken. De inspanning die ú levert tijdens zo’n 
mooie avond bij de philharmonie zuidnederland en de  

Verbinding 
in balans

‘Verbinding’ is het centrale thema dit seizoen van 
philharmonie zuidnederland. In de breedste zin van het woord.  
Dus via dit artikel zochten wij de ‘verbinding’ met iemand buiten 
het orkest. Christiaan Kuyvenhoven is pianist, presentator (onder 
meer op NPO Radio 4) en acteur. Hij neemt u mee in zijn gedachten 
als het gaat over ‘muzikale verbindingen’ en zet u – in eerste 
instantie – misschien wel even op het verkeerde been.

Christiaan Kuyvenhoven 
neemt u mee in zijn gedachten 
als het gaat over ‘muzikale 
verbindingen’
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EnzoKok

Wat was het eerste stuk dat je zó prachtig vond dat je dacht: 
dát wil ik ook spelen! ‘Dat was Méditation uit Thaïs van  
Massenet. Ik hoorde Liza Ferschtman deze solo spelen 
tijdens het Bevrijdingsconcert in Amsterdam. Ingrid 
Holleman, destijds mijn lerares en concertmeester bij het 
Kerkraads Symfonie Orkest, vroeg mij dit tijdens een kasteel-
concert in Kerkrade te spelen. En zo is het eigenlijk allemaal 
begonnen.’

Wat betekent de viool voor je? ‘Ik noem het altijd mijn beste 
vriend, een vriend tegen wie je – in de vorm van muziek dan 
– alles kunt vertellen. Dus dat zegt wel hoe belangrijk het 
voor mij is.’

Op wat voor viool speel je? ‘Ik speel op een “jonge” Italiaan, 
een Giuseppe Castagnino, maar hij is qua klank en warmte 
echt enorm vooruit gegaan sinds ik ‘m kreeg. Samen met 
deze viool heb ik de finale van het Nederlands Vioolconcours 
Davina van Wely bereikt en het Prinses Christina Concours 
gewonnen. Ik ben heel blij met dit instrument.’

Je bent nog jong: vind je dat studeren soms niet erg verve-
lend? ‘Soms wel ja, zeker als je minimaal vier uur per dag 
wilt studeren, maar dat heeft iedereen weleens. Uiteindelijk 
weet je wel waar je het voor doet.’

Heb je, nu je wat ouder bent, al een specifieke smaak ont-
wikkeld voor bepaalde componisten of periodes? ‘Ik denk 
dat ik daar nog te jong voor ben en ben overal een beetje aan 
het proeven. Pas na m’n studie ga ik mij misschien richten 
op een bepaalde periode. Nu is alles leuk.’ Maar ik kijk ook 
zeer zeker uit naar de HAFA-concerten waarin ik mag soleren!’

‘Vriendofvijand?’
Ze vond vioolspelen eigenlijk helemaal niet leuk. Pas door het spelen van 

mooie stukken werd Lei Wang verliefd op het instrument. Enzo Kok 
speelde als 2-jarige al André Rieutje, zó dol was hij op vioolspelen.  

De inmiddels 16-jarige violist wordt gezien als een veelbelovend jong talent. 
Tekst Ruud Meijer

LeiWang

Waar komt je passie voor de viool vandaan? ‘Eigenlijk was 
het eerder toeval dan passie: mijn moeder koos het instru-
ment voor mij, maar zij had nog nooit een viool gehoord 
of gezien. Tijdens de Culturele Revolutie in China was er 
helemaal geen contact met het Westen. Maar daarna, tijdens 
mijn jeugd, werden voorzichtig aan de eerste muziekscholen 
opgericht. In het Chinees is het woord voor viool letterlijk 
vertaald ‘een klein instrument dat je vasthoudt’. Omdat ik al-
tijd klein van stuk ben geweest is dat de reden waarom mijn 
moeder dit instrument voor mij koos.’

Had je toen wel meteen een klik? ‘Nou nee. Het duurt, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de piano, best wel lang voordat 
een kind mooie klanken uit een viool kan krijgen. Maar ik 
was een gehoorzaam kind en studeerde, zoals ook voor mijn 
andere lessen, trouw. Pas op het conservatorium, waar ik 
steeds meer techniek leerde en vaardigheden kreeg, ben ik 
door het spelen van steeds mooiere stukken verliefd gewor-
den op de viool. En nu woon ik in Europa en geniet enorm 
van het culturele en muzikale leven hier. Ik heb absoluut 
geen spijt van het pad dat ik ingeslagen ben.’

En nu? ‘Eigenlijk alles. Je kunt natuurlijk niet zonder Bach, 
Beethoven of Brahms, maar ik hou van afwisseling. Ik speel 
ook graag eigentijdse muziek. Los daarvan wil ik nog wel 
even benadrukken dat het spelen in een orkest voor mij een 
droombaan is. Natuurlijk is het ook leuk om solist te zijn, 
zoals komend seizoen tijdens het Liberation Concert en de 
Componistendag, maar ik ben toch liever een onderdeel van 
het geheel. 

Enzo Kok
Jong viooltalent en 

winnaar Prinses Christina 
Concours 2019

Lei Wang
Concertmeester 
bij philharmonie 
zuidnederlandDAF Trucks N.V., trotse partner van de philharmonie zuidnederland
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Stippen zetten 
aan de horizon
Verbinding: samen werken aan muziekeducatie
Er gebeurt iets moois. Honderden schoolkinderen  
beleefden de muzikale voorstelling BROER. En dat gaat  
dit seizoen weer gebeuren! Dat komt door de kracht  
van samenwerking. Marijke: ‘Wisten jullie dat muziek  -
vak docenten alweer aan mijn bureau staan: ‘Komt BROER 
weer?! Dat vinden ze geweldig.’
Tekst: Machiel Swillens

BROER

Gwen Sengers (Theaters Tilburg), Wilma Hollanders (medewerker educatie van ons orkest)  

en Marijke Kools (Factorium).

De philharmonie zuidnederland speelt elk seizoen diverse 
theatrale muziekvoorstellingen voor kinderen. Kleine 
ensembles van het orkest reizen naar de scholen. School-
klassen komen met bussen naar de theaters waar zij het 
grote symfonieorkest beleven. In Tilburg bijvoorbeeld 
werken Factorium Podiumkunsten, Theaters Tilburg en 
philharmonie zuidnederland intensief samen om dat voor 
elkaar te krijgen. Marijke Kools (Factorium), Gwen Sengers 
(Theaters Tilburg) en Wilma Hollanders (medewerker 
educatie van ons orkest) kunnen daar alles over vertellen.

Kinderen omarmen elkaar
Hun samenwerking leidde al tot tal van mooie projecten, 
maar zodra je met Gwen, Wilma en Marijke over BROER 
begint, komen de enthousiaste verhalen. Gwen: ‘Je zag bij 
BROER iets unieks gebeuren in de concertzaal. Kinderen 
omarmen elkaar, staan te zingen alsof het een voetbalstadion 
is.’ Marijke: ‘Ja, kippenvel! Zo’n volle zaal, en geen kind dat 
erbij zit alsof klassieke muziek saai zou zijn…’ ‘Dat komt’ 
vervolgt Gwen, ‘omdat de kinderen zo’n groot aandeel in de 
voorstelling hebben, net zo groot als het orkest eigenlijk.’ 
Wilma: ‘Ja, zo is BROER gemaakt, ze kunnen niet anders. 
Zonder de kinderen kan het verhaal niet verder.’

BROER gaat over vriendschap, ruzie krijgen en weer goedmaken.  
Met acteurs en orkestmuziek van Verdi. Schoolklassen die  
de voorstelling bezoeken, worden goed voorbereid. ‘Ze zingen 
wel vijf operanummers van Verdi, dat is best pittig’ vertelt 
Wilma. Bij die voorbereiding speelt Factorium een belang rijke 
rol. Marijke: ‘Onze vakdocenten komen van tevoren twee keer 
in de klas om met de kinderen te oefenen.’ ‘Normaal gespro-
ken zou de leerkracht dat zelf doen, vult Gwen aan. ‘Maar het 
meezingconcert BROER vonden wij zo mooi, daar hebben we 
een kernvoorstelling van gemaakt.’ 

Educatie voor iedereen
Uit het totale aanbod aan kindervoorstellingen in Theaters 
Tilburg geeft Gwen jaarlijks zeven voorstellingen het 
predicaat ‘kernvoorstelling’. Dat betekent extra financiële 
middelen en dus: betaalbare prijzen per kind, georganiseerd 

busvervoer van school naar het theater en verdieping door 
inzet van vakdocenten. Marijke: ‘Het fantastische idee voor 
die kernvoorstellingen kwam van Gwen. Daardoor zijn wij nu  
in staat rond zo’n voorststelling een heel programma aan te 
bieden.’ Zo krijgen de kinderen na BROER verwerkingslessen 
van een dansdocent. ‘Het thema vriendschap, ruzie en weer 
goedmaken komt terug in de bewegingen tijdens de dans-
lessen’, vertelt Marijke. ‘Zo kunnen de kinderen het verhaal 
op een heel fysieke manier verwerken en ontstaat er een 
prachtig totaalpakket.’ 

Een symfonieorkest bezoeken is vaak niet het eerste waar 
scholen aan denken. ‘Maar een vooroordeel? Nee’, zegt 
Wilma, ‘De leerkracht heeft het gewoon niet op het netvlies 
staan. Scholen beseffen niet vanzelf dat een symfonieorkest 
er ook voor kinderen is, en hoe belangrijk en fantastisch het 
is daarmee kennis te maken.’ Door wat er in Tilburg is 
opgebouwd bereikt philharmonie zuidnederland nu zelfs 
scholen uit zogeheten achterstandswijken. Kinderen die 
anders misschien nooit in het theater zouden komen. ‘Dat 
was een paar jaar geleden wel anders’, zegt Marijke. ‘En die 
scholen bepalen zelf naar welke voorstelling ze gaan’, vertelt 
Wilma. ‘Het valt me op dat zelfs scholen uit Noord, die niet 
vanzelfsprekend naar de concertzaal komen, er nu telkens 
bij zijn.’ Gwen was bij een van de voorbereidende lessen op 
zo’n school: ‘De docent vroeg aan de klas wie er al eens naar 
het theater was geweest. Alle handen gingen omhoog! En, 
heel grappig, toen werd uitgelegd dat ze muziek van Verdi 
zouden zingen, riepen de kinderen in koor: ‘O, die kennen 
we wel hoor, Wagnerplein, Verdiplein...’

Vaardigheden voor de toekomst
Met muziek en muziekonderwijs ontwikkel je vaardigheden 
als samenwerken, creatief denken en luisteren naar elkaar. 
Kennis is tegenwoordig overal toegankelijk. Maar deze 
vaardigheden zijn essentieel voor de toekomst. En die 
ontwikkel je door met kinderen muziek te maken. Gwen: 
‘Door kinderen mee te nemen naar een professioneel orkest, 
in een theater, met perfecte belichting geven we ze een 
unieke ervaring mee. Hoe mooi kan het zijn.’

BROER is ontwikkeld door Orkest van het Oosten en Theater Sonnevanck en muzikaal samengesteld door Joost Smeets in opdracht van 
Vluchtelingenwerk Nederland. BROER is doorontwikkeld door philharmonie zuidnederland.
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Voor u als reguliere concertbezoeker is de 
klank van een symfonieorkest natuurlijk 
heel vertrouwd. Maar kunt u zich voorstel-
len wat een kind ervaart als het voor het 
eerst een grote groep musici live hoort 
spelen? 

Herinnert u zich nog hoe indrukwekkend uw eigen eerste 
concertervaring was? Voor het eerst het koper horen schallen, 
de diepe tonen van de contrabas in uw buik voelen trillen, 
genieten van het verhaal dat de houtblazers vertellen met 
prachtige melodieën, verrast worden door de laatste slag op 
de pauken… Overweldigend!
 
Dat is precies wat kinderen beleven als ze philharmonie 
zuidnederland ontmoeten tijdens één van de voorstellingen 
die we speciaal voor deze doelgroep maken. Kinderen zijn 
getuige van een overweldigend live klankspektakel van het 
hele orkest, of ze ervaren de intieme belevenis van een voor-
stelling door een klein ensemble, waar ze met hun neus – en 
oor! – dicht bij de instrumenten zitten.

Dichtbij en 
betrokken live 
muziek ervaren

Met de ensemblevoorstellingen Nieuwsgierige Neus,  
Radio Walvis en Orpheus! voor kinderen van 4 t/m 10 jaar, 
brengen we een bezoek aan scholen in heel Zuid-Nederland. 
Tijdens het meedoe-concert BROER luisteren kinderen niet  
alleen naar het orkest maar doen ze ook actief mee. Het dans-
concert HeartBeat i.s.m. SALLY Dansgezelschap Maastricht 
spelen we voor kinderen van 9 t/m 13 jaar, onder andere in 
het kader van de Nederlandse Dansdagen. Aan scholieren 
van het voortgezet onderwijs bieden we bijzondere, op maat 
gemaakte concerten. Dan ervaren ze live klassieke muziek 
en ze ontmoeten onze musici in een bijzondere omgeving,  
bijvoorbeeld in een museum. Daarmee laten we ze proeven 
van de klassieke muziek, die ze elk op hun eigen manier 
mogen ervaren en interpreteren.
 
Alle educatieve voorstellingen van philharmonie zuidnederland 
leggen verbindingen tussen muziek en andere kunstdisci-
plines en dagen scholieren uit actief mee te doen. Daarmee 
leren ze niet alleen óver, maar ook dóór muziek. 

De magie van klassieke muziek ervaren bij een live  
symfonieorkest, dat gunt u toch ieder kind?

RADIO WALVIS PBONES TUSSEN KUNST EN KLANK

HEARTBEAT

“ Wat een feest om een zaal vol met kinderen te zien dansen  
en zingen en meeleven met het verhaal. Ik heb me weer  
eens laten verrassen door kinderen die in de klas niet zo  
aanwezig zijn maar tijdens de voorstelling dan ineens 
opbloeien en voluit meegaan in het verhaal en luid staan  
te zingen en dansen.
Leerkracht groep 5-6 over het meedoe-concert BROER.
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Speelt u mee?

De philharmonie zuidnederland is een jong dynamisch  
orkest dat erbij is op momenten die ertoe doen. In de 
concertzaal én bij regionale evenementen. Met bruisende 
educatieve programma’s voor kinderen en innovatieve  
formats voor jongeren. Met Kerst- en carnavalsconcerten, 
het herdenkingsconcert in Margraten en de zomerse  
Opera 3-daagse. Van meeslepend grootse Mahler symfonieën 
tot Bachs innige Matthäus-Passion. Het is een orkest voor  
iedereen en voor alle leeftijden. Zuid-Nederlands eigen 
symfonieorkest.

Wij weten ons gesteund door overheden en trouwe concert-
bezoekers. Maar wij bestaan ook dankzij het enthousiasme 
en de bijdragen van onze meer dan 2400 Vrienden, en de 
betrokkenheid en sponsoring van tal van bedrijven uit heel 
Noord-Brabant en Limburg. Ook ú kunt zich als particulier 
of bedrijf aan het orkest verbinden. Word daarom Vriend, 
Partner of Sponsor en bouw mee aan een rijk cultureel leven 
in Zuid-Nederland.

VRIENDEN VAN PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND

Vier de Vriendschap

Als Vriend wordt u eigenlijk een beetje orkestlid van  
philharmonie zuidnederland. U bezoekt de speciale 
Vriendenrepetities en krijgt zo een exclusief kijkje in onze 
keuken. U draagt bij aan bijzondere evenementen in de 
regio, de digitale concertinleidingen en aan educatieve 
programma’s en familieconcerten. Onze Partners maken 
het mogelijk dat wij als orkest die ene internationale top-
dirigent of bijzondere solist kunnen boeken. Vier keer per 
jaar ontvangt u ons tijdschrift deKlank, boordevol inter-
views en boeiende achtergrondverhalen. En afhankelijk 
van uw bijdrage bieden wij u meer.

Raken en verbinden: Eén flard muziek kan een hele wereld oproepen!
Muziek verblijdt, verbindt en doet ons hart sneller kloppen. Bij belang  - 
 rijke levensgebeurtenissen laten wij ons omarmen door muziek. Het doet 
oude herinneringen herleven en geeft kleur aan nieuwe belevenissen.  
Een onuitputtelijke bron van schoonheid, kracht en ontroering. Dát is de 
magie van muziek.

BUSINESSEVENEMENT LEADING THE SOUTH

ZAKELIJK

Maatwerk in samenspel

Als Sponsor gaat u met uw bedrijf een inspirerende en  
betekenisvolle verbinding aan met philharmonie  
zuidnederland. Wij gaan met u rond de tafel zitten om te 
kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Wij bieden 
bruisende platforms waar cultuur, politiek, wetenschap 
en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, zoals bijvoorbeeld ons 
businessevent Leading the South. Met uw bijdrage creëren 
wij culturele evenementen en concerten van wereldniveau 
in onze regio.

HET PHILHARMONIE ZUIDNEDERLANDFONDS

De magie van muziek voor iedereen

Iedereen de magie van klassieke muziek laten ervaren?  
Door te schenken aan Het philharmonie zuidnederland
Fonds geeft u philharmonie zuidnederland een steuntje in 
de rug. Met uw giften en legaten realiseren wij een besten-
dige toekomst voor ons symfonieorkest. Zo kunnen wij 
blijven innoveren, de beste educatieve programma’s maken, 
zorgdragen voor de mooiste evenementen en concerten. 
Meer weten over schenken of nalaten? Wij gaan graag met u 
in gesprek over úw wensen en onze mogelijkheden. 

“ De philharmonie  
zuidnederland brengt  
verschillende disciplines  
bijeen. Het verbindt mensen. 
Het orkest laat je nieuwe 
werelden ontdekken. 
Eric van Schagen, CEO Simac, sponsor

Wilt u bijdragen?

Wij staan u graag persoonlijk te woord.  
Neem contact op met een van onze relatiemanagers.

Annemarie Borm, relatiemanager 
088 – 1660 743 / 06 – 4310 6219
annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl 

Lucas Bos, relatiemanager
088 – 1660 739
lucas.bos@philharmoniezuidnederland.nl 

Maud Douwes, relatiemanager
088 – 1660 723 / 06 – 1240 1230
maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl

LEADING THE SOUTH VIJF JAAR

powered by Limburg Leads & philharmonie zuidnederland
where business meets passion
MECC Maastricht – 1 oktober 2020
leadingthesouth.com
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‘Ik ga straks extra mooi spelen, voor u’, zegt Roger. ‘Goed  
jongen, ik zal op je letten’, antwoordt Maria. De pauze van 
het Kerstconcert in Theater Heerlen is voorbij. Maria  
Braun is net met hoboïst Roger Cramers op de foto gegaan.  
‘O, wat een eer jongen!’ Nu gaat zij naar haar stoel op rij 12. 
De musici komen terug, de deuren van de zaal gaan dicht en 
Roger staat op om de A te spelen, waarna het orkest stemt.

Als later de slotakkoorden van Tsjaikovki’s Notenkraker zijn 
uitgeklonken en het applaus is verstomd, treft Maria Roger 
in de foyer. ‘Wat was dat mooi, echt geweldig’, zegt ze. ‘Maar 
volgende keer ga ik op het balkon zitten. Ik kon je goed 
horen hoor, ik zei nog tegen mijn buurman, ‘doa is miene 
jong aon ut speele’, maar ik moest steeds tussen de andere 
instrumenten heen en weer kijken om je te kunnen zien…’

Maria Braun woont al veertig jaar in Heerlen en in al die 
tijd sloeg zij geen concert over. ‘Dat hoort ook zo’, zegt ze 
stellig. ‘Jullie komen hier wat moois brengen. Dan moeten 
wij er zijn!’ ‘Is er u tussen al die concerten eentje speciaal 
bij gebleven?’, vraagt Roger. ‘Zeker, de Tweede Symfonie van 
Mahler in Margraten’, zegt Maria meteen. ‘Ik ga vaak naar het 
Liberation Concert, maar na Mahler heb ik staan grienen. 

Een orkest van honderd man, een koor, en ach toen die alt 
inzette… Daar op die begraafplaats liggen meer dan acht-
duizend soldaten en dan wordt er over wederopstanding 
gezongen! Ik heb wel vaker dat ik geëmotioneerd raak van 
muziek. Maar na die Mahler heb ik het orkest gebeld. Ik zei 
tegen die mevrouw, alsjeblieft speel dat voor mij nog een keer.’

Maria heeft zo haar favoriete instrumenten: ‘Ik kijk altijd  
naar de hobo, én naar de fagot. En naar het slagwerk 
natuurlijk. Geweldig om die jongens aan het werk te zien!’ 
Ze is benieuwd waarom Roger voor de hobo heeft gekozen. 
‘Nou, gekozen heb ik niet echt, vertelt Roger. ‘De hobo is me 
‘aangesmeerd’, om het zo maar eens te zeggen. Ik speelde 
blokfluit en wilde bij de Harmonie in Haelen. Daar lagen  
wat instrumenten. Klarinetten, een saxofoon, een hobo.  
Die werden gewoon verdeeld onder de nieuwkomers. De 
dirigent dacht dat de hobo wel bij mij zou passen.’ ‘Nou, dat 
heeft hij dan heel goed aangevoeld’, zegt Maria. 

Het volgende concert staat al in Maria’s agenda: ‘Het  
Nieuwjaarsconcert in januari’. ‘Dan speel ik’, zegt Roger. 
Maria: ‘Ik zal naar je zwaaien!’

‘Alsjeblieft,speeldat
nogeenkeervoormij’
Verbinding: publiek ontmoet orkest
Maria Braun bezoekt al haar halve leven onze concerten.  
Na het Kerstconcert in Heerlen ontmoet zij Roger Cramers, sinds 
drie maanden eerste hoboïst van philharmonie zuidnederland. 
Tekst: Machiel Swillens

DE ONTMOETING

Roger Cramers in gesprek met Maria Braun 

GuillaumeStrijdhagen

Wanneer ben je slagwerk gaan spelen? ‘In 2013, vlak voor 
mijn negende verjaardag, was mijn eerste les.’ 

Heb je een voorkeur voor een slagwerkinstrument?
‘Ik hou van alle slagwerkinstrumenten en wil ze ook alle-
maal goed kunnen bespelen. Bij de marimba bijvoorbeeld, 
kunnen de verschillende tonen een prachtige klank vormen. 
Het is geweldig om met ‘slechts’ een kleine trom het publiek 
te boeien. Bij de pauken is het de grandeur. En bij het  
drumstel is het de drive tijdens het spelen.’

Heb je – of speel je nog steeds – andere instrumenten?
‘Ja, ik heb ook zangles. Daarnaast hebben wij thuis ook nog 
een piano en heb ik een ukelele, waar ik weleens wat op 
speel.’ 

Naar welke muziek luister je graag? ‘Naar John Williams, 
Alan Silvestri en Hans Zimmer. En klassieke muziek voor 
symfonieorkest en blaasorkest. Verder luister ik naar allerlei 
soorten muziek: van klassiek tot jazz en pop.’ 

Speel je zelf in een orkest of band? ‘Ja, ik speel bij Harmonie 
St. Joseph Sittard, het A-orkest (volwassenen) en het  
B-orkest ( jeugd). Bij Brass Band Limburg, bij de Big Band 
van Artamuse, het LBM Jeugdorkest en het Limburgs Jeugd 
Symfonie Orkest.’ 

Wil je later je beroep maken van het spelen van slagwerk?
‘Ja, graag! Het is mijn grote droom om daar mijn beroep  
van te maken. Een eerste stap is dat ik mee mag spelen met 
het orkest tijdens de HAFA-concerten.’

‘Slagvaardig’
Hij sloeg en tikte overal op, dus het was glashelder wat Bas Voorter, 

aanvoerder pauken/slagwerk bij philharmonie zuidnederland,  
wilde worden. Guillaume Strijdhagen (15) kreeg als eenjarige een 

speelgoedtrommel en was er niet meer bij weg te slaan.
Tekst Ruud Meijer

BasVoorter

Heb je een voorkeur voor een instrument? ‘In het orkest 
speel ik veel pauken. De rol van de paukenist, het soms lei-
den van een orkest, de klankkleuren die je kunt maken, vind 
ik allemaal geweldig.’

Is er iemand – of is er een gebeurtenis, plaat of film – die 
jou erg heeft geïnspireerd om slagwerk te gaan spelen? ‘Ten 
eerste mijn muziekschooldocent Jo Zinzen, zonder wie ik  
op muzikaal vlak nooit daar zou zijn waar ik nu ben. En mijn 
ouders, die mij gesteund hebben om mijn hart te volgen 
toen ik na twee jaar rechtenstudie toch besloot naar het  
conservatorium te gaan.’

Naar welke muziek luister je graag? ‘Als ik niet met klassieke 
muziek bezig ben luister ik graag naar jazz, bigband, maar ook 
top 40-muziek van nu. Af en toe wat Egerländer muziek vind ik 
ook leuk en mijn guilty pleasure is jaren ‘90 dance muziek.

Wanneer wist je dat je je beroep wilde maken van het spelen 
van slagwerk? ‘Dat wist ik pas vrij laat, op mijn twintigste. 
Na het gymnasium werd er toch min of meer van je verwacht 
dat je naar de universiteit ging.’

Welke dromen of ambities staan er nog op je bucketlist?
‘Ik vind nagenoeg alles wat we bij het orkest doen leuk.  
Op persoonlijk vlak zou ik graag nog eens in mijn eentje een 
fietstocht van een paar weken willen maken, bijvoorbeeld 
naar Santiago de Compostella.’

Guillaume Strijdhagen
Slagwerker en winnaar  

LBM Solistenconcours 2019

Bas Voorter
Aanvoerder pauken/ 
slagwerk philharmonie 
zuidnederland
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En verder

Partners

Mediapartners

Projectsponsor innovatie Projectsponsor Bucketlist Concerts

Subsidiënten

Founder

Sponsors

Hoofdsponsor Consortium

Fondsen

Met speciale dank aan

Giften

Bakel De heer en mevrouw W.A.M. Kuypers-Hagemans Breda Rouws & Ceulen Eindhoven DBSC Consulting | Frits en Els de Jonge  
Etten-Leur Van Tilburg-Bastianen Groep Helmond Bart en Helen van Beurden | Gertjan en Mariëtte Dicker-de Bruijn | De heer J.J.M. Hagemans |
De heer dr. P.H.Th. Koch | Kuijpers | Stichting HTF | De heer en mevrouw Veninga-Verbaas | J. Verspaget Foundation  
Helvoirt De heer en mevrouw drs. W.N. van den Dries ’s-Hertogenbosch Charles en Els de Mooij | Ton een Anne-Miek Nelissen  
Kaatsheuvel De heer H. Dekkers Kerkrade Hanneman de Toerist Lanaken The Van Ginkel Foundation Maastricht Envida | VHN Notarissen 
Rosmalen Siecap B.V. | Siegfried Frencken | Familie Van den Goorbergh-Tonnaer Son Stichting Herason Sprang-Capelle Next View BV | 
Albert Pols Veldhoven SIMAC Techniek NV Venray De heer en mevrouw Ruyten-’t Hart Vught De heer J.M.A. Koster | 
De heer en mevrouw M. Weck-van den Assem Waalwijk Rabobank De Langstraat | Marianne en Jan Verhulst Weert Kupers 
Westerhoven Beukers Autoschade

Veel dank

De philharmonie zuidnederland is een jong, dynamisch orkest dat erbij  
is op momenten die ertoe doen. In de concertzaal én bij regionale evenementen. 
Met bruisende educatieve programma’s voor kinderen en innovatieve formats 
voor jongeren. 

Wij prijzen ons gelukkig met vele particulieren en bedrijven die met 
het orkest een bijzondere muzikale vriendschap willen opbouwen.  
Wij bedanken hen voor hun steun. Wilt u ook een bijdrage leveren, kijk dan 
op philharmoniezuidnederland.nl/steunons.

Bedanken wij directies en medewerkers van de zalen, festivals,  
evenementen en onderwijsinstellingen waar wij optreden.  
Zij maken de groei van ons orkest mede mogelijk.

Adams Muziekcentrale, Boekhandel Dominicanen, Drukkerij 
Pietermans, Kruisherenhotel Maastricht, Leon Martens juwelier, 
Sauter Wijnen, Simon van Boxtel photography, Studio BBH.
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Artistiekeleiding
Stefan Rosu, artistiek
directeur
Dmitri Liss, chef-dirigent
Jos Roeden, artistiek
programmeur

Chef-dirigent
Dmitri Liss

Eredirigent
Marc Soustrot

Honorairdirigent
Ed Spanjaard

Concertmeesters
Adelina Hasani *
Lei Wang *

Viool1
Takeshi Kanazawa
Jan Homa
Wilfred Sassen
Malgorzata Michalik
Violetta Calin-Carstea
Annet van Deinse
David Ernst
Francine Gérardy
Daniel Held
Vladimir Horvat
Ewa Lis-Niziol
Caecilia van Peursem
Monique Pellens
Geertje Podevyn
Pascal Prégardien
Machiel Swillens
Tijmen Wehlburg
Serge Willem

Viool2
Corinna Baldus *
Mia Knippenberg-Vandewiele *
Marleen de Bruin
Ana Nedobora Ivanova
Heidi van den Berg-Poessé
Christina Büttner
Chris Chan
Siana Dragneva
Julia van Eck-Jegorova
Marleen Matser
Roland van Mil
Elitsa Nikolova
Kaori Oshita
Anna Smalen
Isabelle Stiennon
Frans Vermeulen

Intendant&Bestuurder
Stefan Rosu

Bestuursassistent
Agnes Martens

HRM
Vacature *
Jolanda Hollands

Programmering&Planning
Jos Roeden *
Francy van Lieshout

Educatie
Adeline van Campen *
Roxanne Doyen
Wilma Hollanders
Linda Jans

Marketing&Communicatie
Martijn Versteeg *
Annemarie Borm
Lucas Bos
Maud Douwes
Roxanne Doyen
Anita Goedhart
Erwin Pellemans
Fanny van Rooij
Marcel van Stiphout

Financiën
Maurice van Dijck *
Miren Maite Aarts-Jense
Inge van Ham
Kowan Lee
Hanneke Martens
Mona Meisenberg

Orkestzaken
Claudia Moonen *
Marieke Bakker
Marcel Biemans
Geralt van Gemert
Frits Killaars
Hélène Maurits
Paula van Meyl
Tinus van Rijsbergen
Werend Vrijlandt
Jan De Wit

RelatiemanagementVrienden
Annemarie Borm *
Nina Kuijpers

RaadvanToezicht
Rob Stevens
Voorzitter
Ad ’s-Gravesande
Vice-voorzitter

Petra Dassen
Hans Hierck
Igor La Vos
Elies Lemkes-Straver
Leo Urlings

Dank voor uw vertrouwen, 
namens philharmonie zuidnederland.

Altviool
Armen Nazarian*
Alès Hrdlicka
Aurora Cano Soto
Elizabet Derrac Rus
Manfred Kloens
Erika de Laat
Pieta Maring
Evelien de Vries
Anna Paslawski
Jordan Schwartz

Cello
Gabriel Arias Luna *
Paul Uyterlinde *
Caroline Kerpestein
Jonas Seeberg
Claudia Heimonen
Sanne de Graaf
José Backhuijs
Anneloes de Hooge
Anton Ivanov
Marc Knippenberg
Rares Mihailescu
Saskia Plagge
Joep Willems

Contrabas
Wouter Swinkels *
Dennis Pientak *
Lisa Blok
Eva Vavrinecz
Stefan Kleinehanding
Pia Pirtinaho
Uli Winz

Fluit
Antonio Cabedo Cervera *
Alice Poulussen *
Angela Stone
Adeline Salles
Wendy Vo Cong Tri

Hobo
Herman Vincken *
Roger Cramers *
Andries Boelens

Klarinet
Arno van Houtert *
Roger Debougnoux
Céleste Zewald
Roger Niese
Karel Plessers

Fagot
József Auer *
José V. Guerra Navarro *
Elias Agsteribbe
Jolanda Wolters
Lucas Bos

Hoorn
Peter Hoeben *
Christiaan Moolenaars *
Steven Minken
Cleo Simons
Jaap van Wershoven

Trompet
Raymond Vievermanns *
Ramon Wolkenfelt *
Ruud Visser

Trombone
Lode Smeets *
Sandor Hendriks *
Mark Boonstra

Tuba
Ries Schellekens *
Joost Smeets *

Paukenenslagwerk
Bas Voorter *
Raymond Spons *
Han Vogel
Axel Dewulf
Frank Nelissen
Albert Straten

Harp
Marieke Schoenmakers *

Beschermheren
Theo Bovens
Gouverneur van Limburg

Wim van de Donk
Commissaris van de Koning
in Noord-Brabant

Han Polman
Commissaris van de Koning  
in Zeeland

Ambassadeurs
Giel Braun
voorzitter van de Limburgse 
Werkgevers Vereniging

Saskia Goetgeluk
directeur Brightlands Campus 
Greenport Venlo

Jo van Ham
o.a. lid Raad van Commissarissen 
Holding Technische Universiteit 
Eindhoven en lid Raad van 
Commissarissen Brainport 
Development

Martin Paul
voorzitter College van Bestuur 
Maastricht University

Paul Rüpp
voorzitter College van Bestuur 
Avans Hogeschool

Eric van Schagen
voorzitter VNO-NCW Brabant 
Zeeland

Christianne Vaeßen
General Manager Zweckverband 
Region Aachen en honorair  
consul van Nederland in Duitsland

Peter Verkoulen
coalitiemanager Dutch Blockchain 
Coalition

Wim Weijnen
ambassadeur van de Euregio

* aanvoerder * hoofd afdeling
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ONVERGETELIJKE CONCERTEN

De Opera Sing Along op de Parade in  
Den Bosch is voor mij een van de mooiste 

 avonden van het jaar.
Karin van Engelen over de Opera Sing Along, juni 2019

“
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Dichtbij en 
betrokken bij cultuur

ADV philharmonie zuidnederland.indd   1 01-12-16   16:00

########## 51




