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De philharmonie zuidnederland vindt het belangrijk 
u een fijn, bijzonder en veilig concertbezoek te 
bieden. Daarin volgen we altijd de dan geldende 
maatregelen met betrekking tot corona. We weten 
vanzelfsprekend nog niet hoe dit er gedurende 
seizoen 21/22 uit gaat zien. Van beperkte capaciteit 
tot 1,5 meter zaal tot uitverkochte zaal – wij zijn er 
klaar voor. Zodat u gerust en als vanouds kunt 
genieten van de allermooiste muziek.

Kijk voor de actuele maatregelen op onze website.



Welkom terug!

‘Allereerst willen wij u welkom heten in het nieuwe concert-
seizoen,’ zegt Stefan Rosu. ‘Wat zijn we blij dat u er allemaal 
weer bent! Tijdens de coronapandemie hebben we met onze 
Livestream Concerten en radio- en tv-uitzendingen meer 
mensen bereikt dan ooit te voren. Toch waren het vijftien 
eenzame maanden, zo zonder u als live publiek. Nu kunnen 
we eindelijk weer doen wat ons dierbaar is.’ Niet alleen daarom 
is dit concertseizoen extra bijzonder. Dit is het eerste seizoen 
met onze nieuwe chef-dirigent Duncan Ward. Maar ook 
nemen we afscheid van dirigent Dmitri Liss. ‘Zijn afscheids-
concert is het eerste in deze brochure. Hij heeft ons vijf jaar 
begeleid en het orkest enorm doen groeien en zelf ewust 
gemaakt. Nu neemt Duncan Ward het stokje over. Een jonge 
kosmopoliet, dirigent én componist. Wij zijn ongelooflijk 
trots en blij dat hij nu deel uitmaakt van ons artistieke team!’ 

Duncan Ward benadrukt hoe gelukkig hij is met dit orkest: 
‘We hadden een klik vanaf de eerste ontmoeting. Wat een 
mogelijkheden! Mijn voorganger Dmitri Liss heeft geweldig 
werk verricht als het gaat om ensemblespel en klankcultuur. 
Daarbij heeft dit orkest met Mario Brunello een enorm gevoel 
voor speelstijl van oude muziek ontwikkeld. Zo’n opwindende 
combinatie! Beide richtingen gaan wij nu nog verder uitdiepen.’ 

Dat is terug te zien in het rijkgeschakeerde concertprogramma. 
U vindt er bekende klassieke favorieten én uitdagende 
eigentijdse ontdekkingen, grootse symfonische meesterwerken 
én sprankelende muziek uit lang vervlogen tijden. Daar wordt 
ook Jos Roeden heel gelukkig van. ‘Dit is precies waar wij zo 
heilig in geloven. Die diversiteit, die relevantie, die verhalende 
kracht van muziek. Hoe mooi is het om daarmee mensen in 
vervoering te brengen en hun leven te verrijken. Het zijn de 
spannende combinaties die het hem doen. Zo komt Brahms’ 
troostende Ein deutsches Requiem door Boulangers verklanking 
van een oud-boeddhistisch gebed in een heel nieuw licht te 
staan. Al die stijlen, tijdperken en continenten. We staan open 
voor de hele wereld. Dit concertseizoen is als een glas-in-
loodraam waarin de zon opkomt. Zo divers en kleurrijk!’

Het concertprogramma van Duncan Wards welkomstconcert 
geeft voor Stefan Rosu meteen een mooie afspiegeling van 
de brede muzikale interesse van de nieuwe chef-dirigent: 
‘Hij opent met Chaos, het oerbegin uit De Schepping van 
Haydn. Een mooi symbool voor ons nieuwe begin. Dan 
Ravels jazzy Pianoconcert in G. Duncan is een groot liefhebber 

DUNCAN WARDN STEFAN ROSU EN JOS ROEDEN

van het Franse repertoire. En ten slotte het grootse en 
schitterende Concert voor Orkest van Béla Bartók. Ik nodig 
iedereen van harte uit om kennis te maken met de muzikale 
werelden van Duncan Ward. Het wordt een ongelooflijk 
boeiende reis!’

Jos Roeden kan dat helemaal beamen. ‘Kijk ook eens naar 
het concert met Stravinsky’s complete Vuurvogel. Ik ben  
heel benieuwd naar Duncans frisse visie op dit Russische 
meesterwerk. Bovendien maken we dan kennis met Duncan 
als componist. Hij dirigeert zijn eigen orkestwerk Fumes, 
geïnspireerd door wat hij leerde bij Ravi Shankar. Dat sluit 
wonderwel aan bij Yaduum Uree van Hämeenniemi met 
volkszangeres Bombaye Jayashri uit India.’ 

En seizoen 2021-2022 biedt nog meer: de geliefde Pastorale 
van Beethoven, de imposante Vijfde van Sjostakovitsj. Bijzondere 
solisten als pianogigant Denis Kozhukhin, wereldklasse 
violist Augustin Hadelich en het Spaanse gitaarwonder 
Cañizares. Tal van internationale gastdirigenten, en natuurlijk 
onze eigen Haydn Chair-bekleder Mario Brunello. ‘Zonder 
hem gaat het niet. Hij heeft nog zoveel verhalen met ons te 
delen!’ zegt Jos Roeden. Duncan Ward vat het treffend 
samen: ‘Dit concertseizoen wordt een schitterende reis die 
begint bij Haydns Chaos en voert naar de ontdekking van 
nieuwe werelden in Dvoráks Symfonie Uit de Nieuwe Wereld!’ 

Wij kijken enorm uit naar een concertseizoen waarin wij u 
op een vellige manier in de concertzaal kunnen ontmoeten. 
Alle concerten uit deze brochure bieden wij u aan in fraaie 
serie-abonnementen, zie hiervoor de bijgevoegde brochure 
serie-abonnementen. En u kunt natuurlijk ook uw eigen 
keuze-abonnement samenstellen. Wij houden u graag op  
de hoogte van alle andere activiteiten van philharmonie 
zuidnederland. In seizoen 2021-2022 creëren wij zowel binnen 
als buiten de concertzaal weer de allermooiste ontmoetingen!

Namens alle orkestleden (musici en staf),

—StefanRosu,JosRoedenenDuncanWard

Mooier dan ooit! — Publiek stroomt de concertzaal binnen. Geroezemoes,  
de klanken van een inspelend orkest. De dirigent komt op. Het wordt stil. En dan die 
muziek… Ja, het gaat weer beginnen. We kunnen weer samen genieten van live-concerten. 
Wat hebben we dat gemist. En het wordt mooier dan ooit. De philharmonie zuidnederland 
presenteert een nieuw seizoen boordevol prachtige concerten. Intendant Stefan Rosu, 
artistiek programmeur Jos Roeden en onze nieuwe chef-dirigent Duncan Ward vertellen 
er enthousiast over.
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concertagenda september 2021

Inauguratieconcert  
Duncan Ward
Het begin van een nieuwe creatie
Onze nieuwe Britse chef-dirigent Duncan Ward verheugt zich enorm. De musici 
staan te trappelen. Met dit zinnenprikkelende concertprogramma opent Duncan 
Ward de deuren naar een inspirerende gezamenlijke toekomst. De solide basis 
die het orkest de afgelopen jaren met Dmitri Liss legde, is de startbaan voor een 
vlucht naar nieuwe hoogten en uitdagende ver gezichten. ‘Wij spreken dezelfde 
muzikale taal, dan kun je samen vliegen’, zei Duncan Ward na zijn kennismaking 
met het orkest. Zie hier zijn avontuurlijke visitekaartje: Bruisende jazz en  
melancholie in Ravels Pianoconcert in G met als solist de Franse toppianist 
Cédric Tiberghien. (‘Scherp, poëtisch en kleurrijk’ The Times.) Operamuziek van 
Willem Jets. Zijn Ritratto was het allereerste muzikale slachtoffer van de corona-
lockdown, maar nu dus springlevend in de Suite. En het beroemde Concert voor 
orkest van Béla Bartók. Fasten your seatbelts! 

Chef-dirigent Duncan Ward Piano Cédric Tiberghien
Haydn Uit Die Schöpfung: Chaos Jeths Ritratto Symphonic Suite wereldpremière 
Ravel Concert voor piano en orkest in G Bartók Concert voor orkest

 GROOTS & AVONTUURLIJK
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 24 SEP – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 25 SEP – 20.15 U

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

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

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

Afscheidsconcert  
Dmitri Liss
Een hartverwarmende ode aan onze chef-dirigent
Wat de muziek van Rachmaninov met je doet? Niemand zegt het beter dan 
Marilyn Monroe in The Seven Year Itch: ‘Kippenvel van top tot teen, ik weet niet 
meer wáár ik ben, wie ik ben, of wat ik doe. Don’t stop!’ Chef-dirigent Dmitri 
Liss neemt afscheid met de muziek waar hij de harten van onze musici ooit 
mee veroverde. Rachmaninov barst van zinderende melodieën en is vol weemoed 
en verlangen. Deze Derde behoort tot zijn latere meesterwerken. Daarnaast  
dirigeert onze Russische chef een gloednieuw werk van zijn vrouw Olga Victorova. 
Altijd evocatief en kleurrijk brengt zij nu Russische en Nederlandse werelden 
samen in Rublev & Rembrandt. Een wereldpremière! 

Chef-dirigent Dmitri Liss Met medewerking van Frank Steijns, carillon 
Victorova Rublev & Rembrandt wereldpremière Rachmaninov Symfonie nr 3

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

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 4 SEP – 20.15 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

Musica
Sacra

Maastricht
kunstenfestival 

t
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Liza Ferschtman  
brengt Mozart 
Sprankelend, energiek en springlevend
Mozart componeerde zijn vioolconcerten als miniatuuropera’s, met de viool in de 
hoofdrol: overlopend van drama, liefde en levensvreugde. Liza Ferschtman, een van 
Nederlands meest geliefde vioolsolisten, geeft als een echte operadiva elke noot zijn 
eigen emotie en energie. Dat doet zij in Mozarts sprankelende Vierde Vioolconcert. 
Met Mario Brunello op de dirigentenbok lonkt het avontuur: gepassioneerd brengt 
hij Weinbergers aangrijpende Sinfonietta met een hoofdrol voor de paukenist. 
Brunello besluit dit concert met dat andere werk waar de paukenist een sleutelrol 
in speelt: Haydns beroemde symfonie ‘Met de paukenslag’.

Dirigent Mario Brunello Viool Liza Ferschtman
Beethoven Gratulations-Menuett (alleen in Tilburg) Weinberg Sinfonietta nr 2 voor pauken 
en strijkorkest Mozart Vioolconcert nr 4 Haydn Symfonie nr 94 ‘Met de paukenslag’

 KLASSIEKEN
HEERLEN – THEATER HEERLEN LIMBURGZAAL – DO 30 SEP – 20.00 U

 € 25,00 /  € 29,00 /  € 33,00 /  € 39,00
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – VR 1 OKT – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00
’S-HERTOGENBOSCH – ZAAL N.T.B. – ZA 2 OKT – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 3 OKT – 14.15 U 

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

Het feestelijke concert in Tilburg is speciaal ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum  
van Concertzaal Tilburg

Sjostakovitsj versus Stalin 
De onaantastbare ironie van een vrije geest
De hunkering naar vrijheid lijkt groter dan ooit. Toch valt onze 
hunkering in het niet bij die van het Sovjetregime van weleer. 
Stalins dictatuur dwong Dmitri Sjostakovitsj muziek te schrijven die 
de Sovjetstaat verheerlijkte, maar Sjostakvitsj kon niet anders dan 
zijn kritiek en afschuw daarin verweven. Van inktzwarte wanhoop tot 
schemerend licht en euforie. Alle menselijke emoties passeren de 
revue in zijn Vijfde Symfonie. Met deze schitterende en dubbelzinnige 
orkestmuziek verblindde Sjostakovitsj de partijbonzen én verklankte 
hij de ziel van het onderdrukte individu. Voor de pauze speelt topviolist 
Augustin Hadelich de wereldpremière van het Vioolconcert van de 
Ierse componist Donnacha Dennehy. Een belevenis die u niet mag 
missen. Hadelich, door de Süd Deutsche Zeitung benoemd tot 
‘vioolkoning van de eeuw’, is de gedroomde solist voor Dennehy’s 
intense klankwerelden.

Dirigent Claus Peter Flor Viool Augustin Hadelich
Dennehy Vioolconcert wereldpremière Sjostakovitsj Symfonie nr 5

 GROOTS & AVONTUURLIJK
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 22 OKT – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 23 OKT – 20.15 U 

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

Duncan Ward dirigeert  
Brahms’ mooiste 
Romantisch, melancholisch en meeslepend
Violist Joseph Joachim weigerde Schumanns melancholische Vioolconcert te spelen, 
ook al was het speciaal voor hem gecomponeerd. Gelukkig speelt Alena Baeva het 
nu wel. ‘Het is een van mijn absolute favorieten’, zei de prijswinnende Russische 
violiste over deze fantastische muziek. Chef-dirigent Duncan Ward omringt 
Schumanns Vioolconcert met de overweldigende natuurkracht van Brahms’ 
Derde Symfonie en Mahlers intieme ode aan de wilde bloemen. En, last but not least, 
in Eindhoven kunt u genieten van onze ‘huispianist’ Hannes Minnaar. Hij vertolkt 
Beethovens Vierde Pianoconcert: bruisend én vol grote gevoelens.

Dirigent Duncan Ward Viool Alena Baeva Piano Hannes Minnaar 
Mahler (arr. Britten) What the Wild Flowers tell me* Schumann Vioolconcert** 
Beethoven Pianoconcert nr 4*** Brahms Symfonie nr 3
*   Niet in Amsterdam
**   Niet op 9 oktober in Eindhoven
*** Alleen op 9 oktober in Eindhoven

 MEESTERWERKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 9 OKT – 20.15 U 

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – WO 13 OKT – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DO 14 OKT – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00
AMSTERDAM – CONCERTGEBOUW – VR 15 OKT – 19.00 U EN 21.15 U
Kaarverkoop via www.concertgebouw.nl
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 16 OKT – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 17 OKT – 14.15 U 

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

Beethovens Pastorale 
Een romantische lentewandeling
De geur van vers gemaaid gras, onweer in de verte, de roep van een 
koekoek. U ervaart het allemaal in Beethovens romantische Pastorale 
Symfonie. Om zijn alsmaar verslechterende gehoor rust te geven, 
zocht Beethoven in 1802 zijn toevlucht op het platteland. Ondanks 
zijn wanhoop vond hij daar inspiratie voor deze schilderachtige 
symfonie, die inmiddels een van zijn meest geliefde werken is 
geworden. Voor de pauze vertolkt de gelauwerde Duitse violiste 
Carolin Widmann het Vioolconcert van Benjamin Britten: intense 
muziek om op slag verliefd op te worden. 

Dirigent Valentin Uryupin Viool Carolin Widmann
Moessorgski Uit Chovantsjina: Ouverture ‘Dawn on the Moskva River’
Britten Vioolconcert nr 1 Beethoven Symfonie nr 6 ‘Pastorale’

 MEESTERWERKEN
AACHEN – EUROGRESS – DO 11 NOV – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

HEERLEN – THEATER HEERLEN – VR 12 NOV – 20.00 U
 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 13 NOV – 20.15 U 
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

LIZA FERSCHTMAN 

DMITRI SJOSTAKOVITSJ

ALENA BAEVA 

“ De nieuwe  
Janine Jansen.
Eindhovens Dagblad over  
Rising Star Alena Baeva

De optredens van Hannes Minnaar en  
Alena Baeva worden mede mogelijk gemaakt 
door het Partnerprogramma van de Vrienden 
van philharmonie zuidnederland.

Het optreden van Augustin Hadelich wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Partnerprogramma van de Vrienden van 
philharmonie zuidnederland.

Het optreden van Carolin Widmann wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Partnerprogramma van de Vrienden van 
philharmonie zuidnederland.
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Heerlijk. Helder. Haydn. 
Bruisend klassiek
‘Een absolute openbaring, een van de nieuwe jonge prinsen in het 
rijk van de cello’, schreef de Huffington Post over Nicolas Altstaedt. 
Wij verwelkomen deze veelzijdige musicus als cellist én dirigent.  
In zijn flitsende vertolking van het Celloconcert van Haydn komt het 
bruisende karakter van de Weense Klassieken tot leven. Met diezelfde 
energie inspireert hij onze musici tot een onvergetelijke uitvoering 
van Haydns 90e Symfonie. Een werk vol van expressie en dramatiek, 
dat ook uitblinkt in klassieke structuren en magische getalsverhou-
dingen. Die wiskundige, muzikale structuren kennen we natuurlijk 
allemaal van de grootmeester der grootmeesters: J.S. Bach. En daarin 
ziet Altstaedt weer een link met de pure klankwereld van Killmayer. 
‘Een bevrijding, als de lucht die ik adem’, zei hij over deze eigentijdse 
klassieker die daarom natuurlijk niet kon ontbreken.

Dirigent en cello Nicolas Altstaedt
Haydn Celloconcert nr 1 Killmayer La joie de vivre nederlandse 
première Xenakis Voile Haydn Symfonie nr 90

 KLASSIEKEN
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 9 DEC – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
’S-HERTOGENBOSCH – ZAAL N.T.B. – VR 10 DEC – 20.00 U

 € 28,00 /  € 34,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – ZA 11 DEC – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 12 DEC – 14.15 U

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

De Notenkraakster 
Een muzikale kerstvoorstelling voor het hele gezin
Kom jij ook nieuwe noten kraken op de muziek van Tsjaikovski’s 
geliefde Notenkraker? Wie Kerst zegt, zegt Tsjaikovski. Maar zó 
beleefde je deze klassieker nog nooit. Laat je verrassen door deze 
unieke, grappige Notenkraakster. Voor de pauze geniet je van de 
prachtige muzikale vertelling van theatergezelschap Het Laagland 
en philharmonie zuidnederland. Na de pauze zing je samen met dit 
symfonieorkest de heerlijkste kerstliedjes in een swingende Christmas-
Sing-Along. Dit theaterconcert is het meest sfeervolle kerstcadeau 
dat je je maar kan wensen. Groot plezier voor kinderen vanaf zes 
jaar. Hartverwarmend voor mama’s en papa’s, opa’s en oma’s. 
(Meezingen gewenst!)

Dirigent Arjan Tien Spel en vertelling Kiki van Aubel
Regie Annelies van Wieringen Tekst Benny Lindelauf
Koor Limburgse Koorschool In samenwerking met Het Laagland
Tsjaikovski (arr. R. Niese) De Notenkraker

KERKRADE – THEATER KERKRADE – VR 17 DEC – 19.00 U

 € 17,00 /  € 22,00 /  € 27,00 /  €32,00 / Kinderen: € 7,50 (alle rangen)
’S-HERTOGENBOSCH – ZAAL N.T.B. – ZA 18 DEC – 19.00 U

 € 20,00 /  € 25,00 / Kinderen € 7,50 (alle rangen) 
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZO 19 DEC – 14.30 U

 € 17,00 /  € 22,00 /  € 27,00 /  € 32,00 / Kinderen: € 7,50 (alle rangen)
SITTARD – SCHOUWBURG DE DOMIJNEN – DI 21 DEC – 19.00 U

 € 25,00 / Kinderen: € 7,50 (alle rangen)
VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – DO 23 DEC – 19.00 U

 € 20,00 /  € 25,00 /   € 27,00 / Kinderen: € 7,50 (alle rangen)

Nieuwjaarsconcert 
Een feestelijke start van 2022
Laat de champagnekurken maar knallen, omhels elkaar en wens uw allermooiste 
wensen! Want 2022 wordt mooier dan ooit. Met heel veel samen genieten van live 
muziek. En met dit Nieuwjaars concert geeft philharmonie zuidnederland uw jaar 
een magische start. Gastdirigent Hans Leenders neemt u én onze orkestmusici 
mee op een sprankelende reis langs hoogtepunten uit de Italiaanse film- en opera-
muziek. Wat een feest der herkenning! Wat dacht u van de Triomfmars uit Verdi’s 
beroemde opera Aïda, Morricone’s meeslepende muziek voor The Mission of Nino 
Rota’s zoet swingende sound-track voor La Dolce Vita. Onze eigen trombonist 
Lode Smeets soleert in het virtuoze Tromboneconcert van diezelfde Nino Rota. 
Muzikaal vuurwerk om het hele jaar niet meer te vergeten. Gelukkig Nieuwjaar!

Dirigent Hans Leenders Trombone Lode Smeets
Verdi Un giorno di Regno Rota Tromboneconcert Verdi Uit Aïda: Triomfmars en Ballet 
Morricone The Untouchables Morricone The Mission Rota Uit La Dolce Vita: Suite 
Morricone Uit Cinema Paradiso: Theme & Love Theme Rota Uit Otto e Mezzo: Suite

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 6 JAN – 20.00 U
 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 7 JAN – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 8 JAN – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
HEERLEN – THEATER HEERLEN – DI 11 JAN – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DO 13 JAN – 20.30 U

 € 21,00 /  € 25,00 /  € 30,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – VR 14 JAN – 20.30 U

 € 24,00 /  € 28,00 /  € 30,00 /   € 35,00

Kerstconcert 
Simone Lamsma straalt met Tsjaikovski
Koud en donker zijn de decemberavonden. Wat is er dan heerlijker 
dan je te omringen met dierbare vrienden, warmte en goed gezelschap. 
Speciaal voor u koos onze Britse chef-dirigent Duncan Ward voor 
Elgars Enigma variaties voor dit Kerstconcert. In deze raadselachtige, 
humoristische en ontroerende muziek portretteerde Elgar veertien 
van zijn beste vrienden. De aangrijpende Nimrod, de blaffende 
hond van Sinclair en die ene geheimzinnige naamloze vriend  
(of was het een vriendin…), ze zijn er allemaal. En ook topvioliste 
Simone Lamsma. Zij geeft met de zoete weemoed en het virtuoze 
vuur van Tsjaikovski’s Vioolconcert dit programma de schittering 
die hoort bij een droomkerst. 

Chef-dirigent Duncan Ward Viool Simone Lamsma 
Bartók Dans Suite Tsjaikovski Vioolconcert Elgar Enigma Variaties

 MEESTERWERKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – DO 16 DEC – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 17 DEC – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00 / Kinderen: € 7,50 (alle rangen)
HEERLEN – THEATER HEERLEN – ZA 18 DEC – 20.00 U

 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 19 DEC – 14.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DI 21 DEC – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – WO 22 DEC – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00 
AACHEN – EUROGRESS – DO 23 DEC – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

NICOLAS ALTSTAEDT

SIMONE LAMSMA 

Limburgse en Bossche Kerst 

 6+ 

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

Het optreden van Simone Lamsma wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Partnerprogramma van de Vriendenvan 
philharmonie zuidnederland.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de  
Vrienden van philharmonie zuidnederland.
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Een ode aan César Franck 
Sensueel en betoverend
‘Je hebt geweldig gespeeld!’, zei componist César Franck in 1885 
tegen de pianist die zijn Les Djinns in première bracht. Franck 
beloofde speciaal voor hem nog ‘een klein stukje’ te schrijven. Hij 
hield woord, maar echt klein werd het niet. Variations symphoniques 
is een magisch meesterwerk, een betoverende transformatie van 
duister naar licht. De Russische pianogigant Denis Kozhukhin 
(‘Duizelingwekkend’, aldus de Chicago Tribune) geeft beide werken 
van Franck een extra glans. Chef-dirigent Duncan Ward doet daar nog 
een schepje bovenop met Francks sensuele Psyche en Eros, en neemt 
u mee op een symfonische reis naar de sterren in Koechlins mysterieuze 
Vers la voûte étoilée.

Dirigent Duncan Ward Piano Denis Kozhukhin
Koechlin Vers la voute étoilée Franck Les Djinns voor piano en orkest
Franck Variations symphoniques Franck Suite Psyché et Eros

 GROOTS & AVONTUURLIJK
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 23 JAN – 14.15 U 

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

Brunello’s Beethoven  
avontuur 
Klassiekers waarvan de inkt nog nat is
O, waarom heeft Beethoven toch geen celloconcert gecomponeerd? 
Watertandend moet menig cellist naar Beethovens majestueuze 
Vioolconcert hebben geluisterd, gekweld door precies die éne vraag. 
Maar zo’n celloconcert bestaat niet. Of toch wel? De Amerikaanse 
cellist Nicholas Hersh liet het er niet bij zitten. Hij nam een van 
Beethovens cellosonates en arrangeerde die voor cello en orkest. 
Zo’n buitenkans kon avonturier Mario Brunello natuurlijk niet laten 
liggen: daarom brengt hij met verve de ‘geboorte’ van een kersvers 
‘celloconcert’. Beleef eerst de wereldpremière van Van de Polls 
ruimtelijke klanken in Les sonorités au loin, muziek waarbij hij zich 
liet inspireren door Beethoven. Daarna zet Brunello met Richard 
Strauss’ zwanenzang Metamorphosen de kroon op dit Beethoven-
concert. In deze zwanenzang citeert Strauss onder meer de treurmars 
uit Beethovens Derde Symfonie. Een indringende klaagzin die Strauss 
schreef voor de Duitse cultuursector, die door de Tweede Wereld-
oorlog compleet verwoest was.

Dirigent en cello Mario Brunello
Van de Poll Les Sonorités aux loin wereldpremière
Beethoven (arr. Hersh) Sonate voor cello en orkest in A
R. Strauss Metamorphosen

 KLASSIEKEN
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – VR 28 JAN – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 29 JAN – 20.15 U 

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
’S-HERTOGENBOSCH – ZAAL N.T.B. – ZO 30 JAN – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00

DENIS KOZHUKHIN

Componistendag Maastricht  

César Franck
‘Ik heb veel gedurfd, maar je zult zien, de volgende keer durf ik nog 
veel meer!’ zei hij ooit. De Franse componist César Franck was een 
laatbloeier. Veel componisten streefden naar het schrijven van negen 
symfonieën. Haydn haalde er 106. Franck schreef er maar één; op 
vijfenzestigjarige leeftijd, twee jaar voor zijn dood. Maar zijn Symfonie 
in D is geniaal en werd zeer beroemd, net als veel wat hij op latere 
leeftijd componeerde. Zoals de muziek voor zijn geliefde orgel, de 
Vioolsonate waarin hij een leven beschrijft – zijn huwelijkscadeau voor 
een beroemde violist – en zijn fantastische Variations symphoniques 
voor piano en orkest, een betoverende transformatie van duister naar 
licht. Ga vandaag met de musici van philharmonie zuidnederland, 
chef-dirigent Duncan Ward en de Russische piano gigant Denis 
Kozhukhin (‘Duizelingwekkend’, aldus de Chicago Tribune) kopje 
onder in het weelderige klankuniversum van César Franck.

13.00 sint servaasbasiliek
 Orgel Marcel Verheggen
 Selectie uit het oeuvre van César Franck
13.30  oversteek naar theater aan het vrijthof
14.00  Ragazze Quartet Amsterdam
 Piano Nadezda Filippova
 Franck Pianokwintet in f
  Portret César Franck, documentaire  

Tijmen Wehlburg & Stijn van der Loo, deel 1
 Ragazze Quartet Amsterdam 
 Debussy Strijkkwartet
15.25  Pauze
15.45 Piano Nadezda Filippova
 Liszt Pianosonate in b
 Portret César Franck, deel 2
 Viool Anna Lipkind-Mazor
 Piano Nadezda Filippova
 Franck Vioolsonate in A
17.00  Pauze
17.20  philharmonie zuidnederland
 Chefdirigent Duncan Ward
 Koechlin Vers la voûte étoilée, nocturne op. 129
 Portret César Franck, deel 3
 philharmonie zuidnederland
 Chefdirigent Duncan Ward
 Piano Denis Kozhukhin
 Franck Les Djinns
18.10 Dinerpauze
19.30 Portret César Franck, deel 4
 philharmonie zuidnederland
 Chefdirigent Duncan Ward
 Piano Denis Kozhukhin
 Franck Variations symphoniques
 Franck Suite Psyché et Eros
20.30 Einde

 GROOTS & AVONTUURLIJK
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 22 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.

CÉSAR FRANCK

MARIO BRUNELLO
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Beethovens Egmont 
Spectaculair muzikaal theater
‘Dirigeren is iets magisch’, zei de Hongaarse gastdirigent Gabor 
Káli. Wist u dat Beethoven gecharmeerd was van de muziek van  
een zijn Nederlandse collega componist Johann Wilhelm Wilms? 
En dat de Roemeense modernistische componist Ligeti een zwak 
had voor volksdansjes? Laat u door Gabor Káli betoveren met  
dartele en weemoedige volksklanken uit Ligeti’s Roemenië, en 
met de charmante muziek van de Nederlandse Wilms. Onze solist, 
klavierlegende Ronald Brautigam, is het helemaal met Beethoven 
eens: Wilms’ Tweede Pianoconcert is een pareltje! Raak na de pauze 
in de ban Beethovens spectaculaire toneelmuziek voor Egmont. 
Strijd, onderdrukking, moed en bevrijding; dit beroemde verhaal 
van Goethe is van alle tijden. Mezzosopraan en verteller Cora 
Burggraaf maakt van dit muzikale theater een unieke belevenis.

Dirigent Gábor Káli Piano Ronald Brautigam
Mezzosopraan en verteller Cora Burggraaf Regie Michel Sluysmans
In coproductie met Toneelgroep Maastricht
Ligeti Concert Romanesc Wilms Pianoconcert nr. 2
Beethoven Toneelmuziek bij Goethes Egmont

 KLASSIEKEN
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – DO 10 MRT – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – VR 11 MRT – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 12 MRT – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
’S-HERTOGENBOSCH – ZAAL N.T.B. – ZO 13 MRT – 14.15 U

 € 28,00 /  € 34,00

Ravels extatische Bolero 
Muzikale verleidingen en escapades
In een schaarsverlicht Spaans café klimt een meisje op tafel en 
begint de bolero te dansen, feller en feller, tot alle stamgasten in 
extase raken… Nog altijd brengt deze opzwepende orkestmuziek 
van Ravel iedereen in vervoering. Gastdirigent Jun Märkl dirigeert 
dit programma vol Spaanse kleuren. Laat u verleiden door Richard 
Strauss’ stormachtige Don Juan, beleef de sfeer van Debussy’s  
nachtelijke Iberia. De prijswinnende Zuid-Koreaanse pianiste 
Yeol Eum Son speelt Liszts Tweede Pianoconcert. Een werk waarin 
de duivelskunstenaar Liszt ruimte liet voor stilte, mijmering en  
hallucinante melodieën. De Washington Post loofde Yeol Eum Son 
om haar kracht, klaterende trillers en ragfijne loopjes.

Dirigent Jun Märkl Piano Yeol Eum Son
R. Strauss Don Juan* Liszt Pianoconcert nr 2 
Debussy Image nr 2: Ibéria Ravel Bolero
*Niet in Amsterdam

 MEESTERWERKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 11 FEB – 20.15 U 

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – ZA 12 FEB – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
AMSTERDAM – CONCERTGEBOUW – ZO 13 FEB – 11.00 U
Kaarverkoop via www.concertgebouw.nl

Vastelaovendconcerten 
Vur zeen os!
De overeenkomst tussen de Maas en de Vastelaovend? Beide verbinden  
Limburg van noord tot zuid! Daarom volgen we de stroom van het water tijdens de 
Vastelaoven dconcerten. 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 + 3e 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 vastelaovend’.  
Zeker in een tijd waarin de ‘live-ontmoeting’ zo’n prominente plaats inneemt  
en belangrijker is dan ooit. Vur zeen os!

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

WEERT – MUNTTHEATER – VR 18 FEB – 20.11 U

 € 33,00
HEERLEN – THEATER HEERLEN – ZA 19 FEB – 19.11 U

 € 28,00 /  € 32,00 /  € 36,00 /  € 39,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZO 20 FEB – 20.11 U

 € 36,00
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DI 22 FEB – 20.11 U

 € 36,00
VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – WO 23 FEB – 20.11 U

 € 28,00 /  € 33,00 /   € 35,00
GELEEN – DE HANENHOF – DO 24 FEB – 20.11 U
Kaartverkoop via de bekende adressen vanaf 1 januari
ROERMOND – THEATERHOTEL DE ORANJERIE – VR 25 FEB – 20.11 U

 € 37,00 
SITTARD – SCHOUWBURG DE DOMIJNEN – ZA 26 FEB – 19.11 U

 € 33,00

YEOL EUM SON

RONALD BRAUTIGAM

“ Een sprankelend  
aperitif voor 
de vastelaovend.
De Limburger
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DUNCAN WARD

GROOT OMROEPKOOR

Stravinsky’s Vuurvogel 
Betoverende klanken
Zijn Sacre veroorzaakte in 1913 in Parijs een schandaal, maar met 
zijn ballet De Vuurvogel, brak Stravinsky door. Meestal horen we in 
de concertzaal alleen de Suite, nu dirigeert chef-dirigent Duncan 
Ward het complete ballet waarin alle orkestregisters worden open-
getrokken. Een buitenkans om dit kleurrijke meesterwerk van de 
Russische grootmeester in zijn totaliteit te beleven. Voor de pauze 
koerst Duncan Ward richting zijn geliefkoosde India, waar hij bij 
Ravi Shankar inspiratie vond voor zijn eigen duizelingwekkende 
orkestwerk Fumes. Nog meer Indiase geuren en kleuren zijn te vinden 
bij de Finse componist Hämeenniemi. Hij creëerde een roesopwek-
kende 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 Ramnath
Hämeenniemi Yaadum Uuree nederlandse première
Ward Fumes nederlandse première Stravinsky De Vuurvogel 

 GROOTS & AVONTUURLIJK
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 24 MRT – 20.00 U

 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00
AACHEN – EUROGRESS – VR 25 MRT – 20.00 U
5  € 29,90 / 4  € 49,90 /  € 56,90 /  € 61,90 /  € 69,90

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 27 MRT – 14.15 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

Ein deutsches Requiem 
Muziek van hoop en troost
‘Zalig zij die leed dragen, want zij zullen getroost worden’ zingt  
het voltallige koor nadat de rustig dalende melodie is uitgeklonken. 
En wat troost beter dan de innige muziek van Johannes Brahms’ 
Ein deutsches Requiem? Geen requiem bedoeld om de doden te 
beklagen, maar om de levenden te helpen treuren en hen troost  
te geven. Samen met het vermaarde Groot Omroepkoor en twee 
topsolisten uit Engeland brengt chef-dirigent Duncan Ward deze 
troostende muziek. Daarnaast klinken voor de pauze ook nog 
Mahlers symfonisch gedicht Totenfeier en Lili Boulangers verklanking 
van een oud boeddhistisch gebed. Laat u onderdompelen in een 
weldadig symfonisch bad van hoop, vrede en ontroering.

Dirigent Duncan Ward Sopraan Sally Matthews
Bariton Benjamin Appl Koor Groot Omroepkoor
Boulanger Vieille prière bouddhique Mahler Totenfeier
Brahms Ein deutsches Requiem

 MEESTERWERKEN
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 1 APR – 20.15 U

 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 
MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 2 APR – 20.00 U

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

Een feest van herkenning
‘Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get’, 
deze zin is onlosmakelijk verbonden met de glansrol van Tom Hanks 
in Forrest Gump. Wie Silvestri’s filmmuziek hoort, beleeft meteen 
weer alle emoties van die ontroerende Hollywood klassieker. Een 
zacht klingelende piano, het aanzwellende orkest, het overweldigende 
hoogtepunt. ‘Run Forrest, run!’ Veel klassieke componisten bepaalden 
de sfeer van films. Denk aan Katsjatoerian wiens Adagio onsterfelijk 
werd door Kubricks Spartacus. Ook muziek van eigentijdse film-
componisten zit via onze lievelingsfilms diep in het collectieve  
geheugen. Dirigent en (film!)componist Dirk Brossé dirigeert  
klassieke meesterwerken uit beroemde filmscènes en werk van 
eigentijdse filmcomponisten als Morricone, Piovani, Hans Zimmer 
en John Williams, uit films als Pirates of the Caribbean, La Vita è Bella, 
ET en nog veel meer. Een feest van herkenning!

Dirigent Dirk Brossé Hobo Roger Cramers Zang Ibernice MacBean
Williams Tribute to the Film Composer Steiner Casablanca
Katsjatoerian Spartacus Brossé Für Elise At the Movies  
Silvestri Forrest Gump Piovani La Vita è Bella Horner Titanic: My  
Heart Will Go On Vangelis Chariots of Fire Morricone Gabriel’s Oboe 
Zimmer Pirates of The Caribbean Williams ET: Adventures on Earth
  
HEERLEN – THEATER HEERLEN – DO 17 MRT – 20.00 U

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

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

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

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

‘ At the movies’  
met Dirk Brossé
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DUNCAN WARD

MARIO BRUNELLO

Beethovens Vioolconcert 
Klassiek in optima forma
Boordevol levensvreugde, ongelooflijk krachtig en bruisend van 
grenzeloze vindingrijkheid. Onder erbarmelijke omstandigheden, 
ziek en financieel aan de grond, componeerde Mozart aan het eind 
van zijn leven in slechts negen weken tijd drie grootse symfonieën. 
Met de derde, die zijn laatste zou worden, overtrof hij zichzelf. Zijn 
Jupiter Symfonie straalt als de Romeinse oppergod waarnaar hij werd 
vernoemd. Chef-dirigent Duncan Ward laat zijn licht schijnen op dit 
klassieke meesterwerk en brengt exotische dansen en mythologische 
wezens tot leven in Rameaus wonderbaarlijke Suite uit Les Indes 
Galantes. Onze eigen concertmeester Lei Wang staat dit keer als 
soliste in de schijnwerpers. Zij soleert in het majestueuze Vioolconcert 
van Beethoven.

 KLASSIEKEN
Dirigent Duncan Ward Viool Lei Wang
Rameau Uit Les Indes Galantes: Balletsuite Beethoven Vioolconcert
Mozart Symfonie nr 41 ‘Jupiter’

HEERLEN – THEATER HEERLEN – DO 12 MEI – 20.00 U
 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 13 MEI – 20.15 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – ZA 14 MEI – 20.00 U
 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

Schuberts Onvoltooide 
Van La dolce vita tot Duitse romantiek
Werelden versmelten, grenzen vervagen. Als deze twee Italiaanse 
meesters de handen ineenslaan is er alleen nog muziek. Noem het 
jazz of noem het klassiek. Het bruist, het leeft, het raakt je in het 
diepst van je ziel. En is dat niet waar het om gaat? Dirigent Mario 
Brunello, inmiddels een dierbaar familielid van philharmonie  
zuidnederland, speelt tussen de cellisten van het orkest de solo in 
Rossini’s kleurrijke Ouverture Wilhelm Tell. Meesterimprovisator, 
pianist én componist Stefano Bollani soleert in de Nederlandse 
première van zijn zwoel swingende Concerto Verde. Als Mario Brunello 
tenslotte één van de meest geliefde klassieke meesterwerken, 
Schuberts ‘Onvoltooide’ dirigeert, gaat ongetwijfeld de hemelpoort 
een beetje open. 

Dirigent en cello Mario Brunello Piano Stefano Bollani
Met medewerking van Bernardo Guerre en Gabriele Evangeliste
Rossini Uit Wilhelm Tell: Ouverture Bollani Concerto Verde  
nederlandse première Schubert Symfonie nr 8 ‘Onvoltooide’

 KLASSIEKEN
TILBURG – CONCERTZAAL TILBURG – VR 8 APR – 20.30 U

 € 24,50 /  € 29,00 /  € 35,00
BREDA – CHASSÉ THEATER – ZA 9 APR – 20.30 U

 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00
EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZO 10 APR – 14.15 U 

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

Dvoráks Nieuwe Wereld 
De all-time favorite van de klassieke muziek
Met Dvoráks Symfonie ‘Uit de nieuwe wereld’ kan de avond eigenlijk 
al niet meer stuk. Deze all-time favorite zit boordevol onstuimige 
ritmes en melancholieke melodieën. Dvorák componeerde het 
werk in Amerika, geïnspireerd door nieuwe vergezichten, maar ook 
vervuld van heimwee naar zijn vaderland Tsjechië. Dat belooft met 
chef-dirigent Duncan Ward een bruisend feestje te worden. In het 
hart van dit concert het geliefde gitaarconcert van Rodrigo Concierto 
de Aranjuez. Precies, met dat weemoedige Adagio! De Spaanse meester-
gitarist Juan Manuel Canizares heeft de levende flamencocultuur 
in zijn bloed, maar munt ook uit in klassieke gecomponeerde muziek. 
Dat hij eerder in Concierto de Aranjuez soleerde bij de wereldberoemde 
Berliner Philharmoniker zegt genoeg. Laat u ontroeren door zijn 
meeslepende spel.

 MEESTERWERKEN
Dirigent Duncan Ward Gitaar Cañizares
Mazzoli These Worlds in Us (Nederlandse première) Rodrigo Concierto 
de Aranjuez Dvorák Symfonie nr 9 ‘Uit de nieuwe wereld’

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – DO 19 MEI – 20.00 U
 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – VR 20 MEI – 20.15 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00

BREDA – CHASSÉ THEATER – ZA 21 MEI – 20.30 U
 € 31,00 /  € 35,00 /  € 38,00 /   € 43,00

Bachs Matthäus-Passion
Emoties van alle tijden, geniale en aangrijpende 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. Deze keer onder leiding van dirigent Stephan 
MacLeod. NRC-Handelsblad roemde al zijn ‘rijpheid van ideeën’ en 
‘dynamische subtiliteiten’ in een eerdere uitvoering van de 
Matthäus met de Nederlandse Bach Vereniging. 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 Stephan MacLeod Evangelist Fabio Trümpy  
Christus Michael Wilmering Sopraan Hannah Morrison  
Alt Rosanne van Sandwijk Tenor Linard Vrielink Bas Matthieu 
Walendzik Koren Studium Chorale & Schola Cantorum Puerorum
Bach Matthäus-Passion

MAASTRICHT – THEATER AAN HET VRIJTHOF – WO 13 APR – 19.30 U
 € 21,00 /  € 34,00 /  € 39,00 /  € 44,00

HEERLEN – THEATER HEERLEN – DO 14 APR – 19.00 U
 € 30,00 /  € 34,00 /  € 38,00 /  € 44,00

VENLO – DE MAASPOORT THEATER & EVENTS – VR 15 APR – 19.00 U
 € 28,00 /  € 33,00 /   € 35,00

EINDHOVEN – MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN – ZA 16 APR – 19.00 U
 € 21,00 /  € 32,00 /  € 41,00 /  € 49,00 

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

“ Een fijn afgestelde antenne 
voor dynamische subtiliteiten.
NRC-Handelsblad over Stephan MacLeod
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En verder

Partners

Subsidiënten

Founder

Sponsoren

Hoofdsponsor

Met speciale dank aanGiften

Bakel De heer en mevrouw W.A.M. Kuypers-Hagemans Breda Rouws & Ceulen Eindhoven Beukers Autoschade | DBSC Consulting |  
Frits en Els de Jonge | Robert Hall 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 | J. Verspaget Foundation Goirle Gerna 
en Kees Scheepens Helvoirt De heer en mevrouw drs. W.N. van den Dries ’s-Hertogenbosch Charles en Els de Mooij | Ton en Anne-Miek 
Nelissen Kaatsheuvel De heer H. Dekkers Lanaken (B) The Van Ginkel Foundation Maastricht Envida | VHN Notarissen Rosmalen Familie 
van den Goorbergh-Tonnaer Son Stichting Herason Veldhoven SIMAC Techniek NV Venray De heer B. Ruyten Vught Stichting Cymbeline |  
De heer en mevrouw M. Weck-van den Assem

Veel dank

Mensen raken in hoofd, hart en ziel met de mooiste symfonische muziek op het hoogste niveau. In de concert-
zaal en bij regionale evenementen. Met bijzondere concerten, bruisende educatieve programma’s en innovatieve 
formats voor unieke momenten. De philharmonie zuidnederland is er voor iedereen. 

Wij prijzen ons gelukkig met vele particulieren en bedrijven die ons steunen en met het orkest een bijzondere 
muzikale verbinding aangaan. Wij danken hen voor hun steun, zéker nu in deze onzekere tijd. Voelt u zich  
verbonden met ons en vindt u het net als wij belangrijk om de liefde voor klassieke muziek door te geven,  
kijk dan op philharmoniezuidnederland.nl/steunons.

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

Boekhandel Dominicanen, Drukkerij Pietermans, Kruisherenhotel Maastricht, Leon Martens juwelier, Sauter wijnen,  
Simon van Boxtel photography, Studio BBH

Fondsen

Mediapartners

Projectsponsoren

Innovatie Bucketlist Concerts Instrumentarium Talentontwikkeling
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philharmoniezuidnederland
Postbus 230, 5600 AE Eindhoven

VestigingEindhoven
Jan van Lieshoutstraat 5, 5611 EE Eindhoven

VestigingMaastricht
Statenstraat 5, 6211 TB Maastricht

www.philharmoniezuidnederland.nl
info@philharmoniezuidnederland.nl

Volgonsop

Programmeringphilharmoniezuidnederland
Het seizoensprogramma 2021–2022 is samengesteld door artistiek 
programmeur Jos Roeden in samenspraak met chef-dirigent  
Duncan Ward onder verantwoordelijkheid van intendant Stefan Rosu.

Teksten
Machiel Swillens 

Redactie
Afdeling Marketing & Communicatie philharmonie zuidnederland

Ontwerpenopmaak
Studio Nieuwhof, Eindhoven

Concept
Luidspreker, Venlo

Druk
Drukkerij Pietermans

Omslagfoto
Hugo Thomassen (Duncan Ward)
Marco Borggreve (Liza Ferschtman)
Sanath Kumar (Bombay Jayashri)

Fotografiebinnenwerk
Marco Borggreve (Liza Ferschtman pag. 8, Nicolas Altsteadt pag. 10, 
Denis Kozhukhin pag. 13, Yeol Eum Son pag. 11, Ronald Brautigam 
pag. 15) Simon van Boxtel (Dmitri Liss pag. 6, Groot Omroepkoor 
pag. 17) Massimo Branca (Mario Brunello pag. 18) Merlijn Doomernik 
(Simone Lamsma pag. 10) Focuss22 (philharmonie zuidnederland 
pag. 2, Vastelaovendconcert pag. 11) Gian Maria Musarra  
(Mario Brunello pag. 10) Vladimir Shirikov (Alena Baeva pag. 8) 
Hugo Thomassen (Stefan Rosu, Duncan Ward, Jos Roeden pag. 4, 
Duncan Ward pag. 7, 17, 19)

philharmonie zuidnederland heeft ernaar gestreefd de rechten van 
al het gebruikte beeldmateriaal te regelen volgens de wettelijke 
bepalingen. Degenen die menen desondanks rechten te kunnen doen 
gelden, kunnen contact opnemen met de philharmonie zuidnederland. 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Anderebrochuremetserie-abonnementen
Wilt u ook een brochure met de serie-abonnementen van een  
andere speelstad ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar 
marketing@philharmoniezuidnederland.nl en vermeld van welke  
stad u de brochure met serie-abonnementen wilt ontvangen.

Colofon

DAF Trucks N.V., trotse partner van de philharmonie zuidnederland

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Kwaliteit uit het zuiden
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