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Tweede cd philzuid 
Voltreffer 
 
Na de succesvolle eerste cd van philharmonie  
zuidnederland ligt er nu een nieuwe live-opname.  
Afgaande op de recensies van de concerten met Quinlong 
Azure Dragon van Olga Victorova en de Tiende Symfonie 
van Sjostakovitsj op het programma o.l.v. Dmitri Liss, is 
ook deze cd weer recht in de roos. ‘Het orkest was extreem 
goed’, zo verwoordt Victorova de concertreeks. ‘vooral in 
Aken klonk het als een wervelwind’.  
 

Alstublieft, uw cadeau  
van philharmonie  
zuidnederland  
 
Geniet nu 2 maanden gratis van de Stingray Classica app 
met concerten van philharmonie zuidnederland of een 
van de vele andere kerstklassiekers.  
 
Aanmelden via stingrayclassica.com/philzuid 
 

Nieuwjaarsconcerten 2020  
 

Een zinderende, muzikale start  
4, 5, 7, 8, 9, 10 januari 2020  

 
Wayne Marshall dirigent en piano  
Fiumara, Sjostakovitsj, Glass, Gershwin,  
Rodgers & Hammerstein en Bernstein 

 

UITGELICHT 



 
 

   PROGRAMMA 

 

philharmonie zuidnederland 
Michele Mariotti dirigent 
Alessandra Marianelli sopraan 
Karin Strobos mezzosopraan 
Maxim Mironov tenor 
Evgeny Stavinsky bas 
Groot Omroepkoor koor 

 
Welkom door Heidi Poessé,  
violiste philharmonie zuidnederland. 
 
Frans Schubert (1797-1828) 
Symfonie nr 4 in c ‘Tragische’ D417 (1816) 
Adagio molto Allegro vivace / Andante / 
Menuetto: Allegro vivace / Allegro 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Requiem KV 626 (1791) 
1. Introitus: Requiem aeternam (koor, 
   sopraan) 
2. Kyrie (koor) 
3. Sequens 
Dies irae (koor) 
Tuba mirum (solisten) 
Rex tremendae (koor) 
Recordare, Jesu pie (solo, kwartet) 
Confutatis (koor) 
Lacrimosa (koor) 
4. Offertorium 
Domine Jesu (koor) 
Hostias (koor) 
Quam olim Abrahæ 
5. Sanctus (koor) 
6. Benedictus (kwartet) 
7. Agnus Dei (koor) 
8. Communio: Lux aeterna (sopraan, koor) 
 
Speelsteden Aken, Maastricht en Eindhoven 

 
Ontmoet en begroet  
Na de concerten in Maastricht en Eindhoven 
kunt u onder het genot van een gratis 
drankje napraten met een aantal van onze  
musici. 
 
Wolfgang-app 
Bij Schuberts Vierde Symfonie en Mozarts 
Requiem in Maastricht en Eindhoven is de 
Wolfgang-app beschikbaar. De Wolfgang-
app is mede mogelijk gemaakt door het 
VSBfonds, het BankGiro Loterij Fonds en de 
Vrienden van philharmonie zuidnederland. 
 
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Vrienden van philharmonie  
zuidnederland. 
 

 

Mozarts Requiem 
 

Muziek en dood 
Muziek en dood vormen al eeuwen lang een ijzersterke combinatie.  
Zo kennen we uit de Middeleeuwen en Renaissance een stroom van  
dodenmissen, en weer latere van Mozart, Cherubini, Bruckner, Brahms, 
Verdi, Dvořák, Fauré en Britten. Een van de beroemdste klinkt vandaag, 
het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Toen Mozart in 
oktober 1791 aan zijn Requiem begon, was hij volgens de verhalen over-
spannen en meende hij dat hij werd vergiftigd. Op 4 december leefde 
hij enigszins op en organiseerde hij nog een repetitie van het onvol-
tooide werk. Daarbij nam hij zelf de altpartij voor zijn rekening.  
Aan zijn leerling Franz Xaver Süssmayr gaf hij instructies hoe het  
Requiem te voltooien. De nacht daarna overleed Mozart, op 5 december 
1791, vijf minuten voor één. Met hem verloor de wereld een van de 
meest veelzijdige toondichters ooit.  
 
Dirigent van de uitvoering is Michele Mariotti, tot 2018 artistiek  
leider van het Teatro Comunale di Bologna. Hij was te gast in  
München, Amsterdam, Japan en de VS met operarepertoire en symfo-
nieën van Beethoven, Bruckner en Schubert. Voor de koorpartij is het 
Groot Omroepkoor aangetrokken. Het zingt sinds zijn oprichting in 
1945 in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de  
Nederlandse Publieke Omroep. En het geeft a cappella-concerten in 
Amsterdam en Utrecht. Daarbij werd het koor geleid door onder meer 
Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Nikolaus Harnoncourt, Mariss  
Jansons, Jaap van Zweden, Markus Stenz, Edo de Waart, James Gaffigan 
en Vladimir Jurowski. 
 
Raadsels rond het Requiem 
Er is veel geschreven over de raadsels rond Mozarts Requiem. Zoals het  
mysterie over de in grijs geklede bode die bij Mozart het werk kwam 
bestellen, zoals in de film Amadeus (1984) van regisseur Miloš Forman 
te zien is. Fabels! Nee, het Requiem was voor graaf Franz Walsegg zu 
Stuppach, die ter nagedachtenis aan zijn vrouw een Dodenmis wilde  
laten uitvoeren. Het Requiem (of een deel ervan) klonk voor het eerst op 
zondag 10 december 1791 bij een herdenkingsdienst voor Mozart in de 
Sankt Michaelkerk in Wenen.  
 
Schuberts antwoord op het mineur van Mozart 
Mozarts Requiem wordt voorafgegaan door een ‘jeugdwerk’ van Franz  
Schubert. Het eerste en laatste deel van Schuberts Vierde Symfonie staan 
in c-klein, maar eindigen in een stralend C-groot. Wilde Schubert een 
experiment met een sombere symfonie? Luister naar de neerslachtig 
slepende inleiding gevolgd door knagende rusteloosheid. De tragiek in 
de drie volgende delen is slechts van voorbijgaande aard, hier klinkt 
vooral de sprankeling van het leven.  
 
Auteur: Clemens Romijn 

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND 

De philharmonie zuidnederland is een bruisend symfonieorkest 
met een rijk scala aan concertformules. Het repertoire bestrijkt 
de complete symfonische literatuur, van eeuwenoude meester-
werken tot spannende wereldpremières. Onder leiding van  
intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een orga-
nisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. Die innovatiegeest 
komt tot uiting in de i-Classics concerten, avontuurlijke cross-
overs, grote publieksevenementen, en in een doelbewuste  
verbinding met het bedrijfsleven in onder meer businessevent 
Leading the South. Daarbij is philharmonie zuidnederland het 
symfonisch laboratorium van het Maastricht Centre for the  
Innovation of Classical Music, MCICM. Internationale ambities 
worden zichtbaar in de serie Meisterkonzerte Aachen waarvan 
het orkest producent is. Maar een levendige band met de Zuid-
Nederlandse samenleving staat altijd voorop. Dat blijkt uit de 
succesvolle projecten in de regio op momenten die ertoe doen. 
Het hoogwaardige educatieprogramma maakt philharmonie 
zuidnederland tot een orkest voor iedereen. Leerlingen uit  
primair- en voortgezet onderwijs ervaren van dichtbij de 
kracht en betovering van live muziek.  

 
Wat een machtige koorpartij,  

gezongen door een even zo machtig 
koor: het Groot Omroepkoor.  

Arno van Houtert (klarinet) 

MICHELE MARIOTTI 

Dirigent 
 
•  1979 geboren in Urbino, Italië 
• studie compositie aan Rossini Conservatorium in Pesaro, en 

orkestdirectie 
bij Renato Renzetti aan de Academia Musicale in Pescarese 

• 2005 debuut als operadirigent in Rossini’s ‘Il Barbiere’ in 
Salerno 

• 2008-2014 Principal Conductor van Bologna’s Orchestra del 
Teatro Comunale 

• 2015-2018 Music Director van Teatro Comunale di Bologna 
• maakt furore als operadirigent in grote operahuizen 

wereldwijd, waaronder de Scala in Milaan, de Metropolitan 
Opera in New York en Covent Garden in Londen 

• dirigeerde orkesten als het Gewandhausorchester Leipzig, 
Orchestre National de France, Danish National Symphony 
Orchestra, Bamberger Symphoniker en Royal Philharmonic 
Orchestra 

• 2016 door Associazione Critici Musicali Italiani uitgeroepen 
tot beste dirigent van 2016 

• 2017 zeer goed ontvangen debuut met Verdi’s La Forza del 
Destino bij De Nationale Opera met het NedPhO 

• recent debuut met Guillaume Tell van Rossini bij Wiener 
Staatsoper 

 

GROOT OMROEPKOOR  

Koor 
 
•  opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog 
• enige Nederlandse koor dat groot symfonisch repertoire op 

professionele basis uitvoert 
• nauw verbonden met Nederlandse Publieke Omroep 
• concerten in de omroepseries NTR ZaterdagMatinee, 

AVROTROS Vrijdagconcert en Het Zondagochtend Concert 
• treedt op met vermaarde orkesten als Radio Filharmonisch 

Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. 
dirigenten als Markus Stenz, Jaap van Zweden, Bernard 
Haitink, en Mariss Jansons 

• repertoire van romantisch tot hedendaags 
• cd-registraties van werken van Diepenbrock tot Keuris en 

van Mahler tot Poulenc internationaal zeer lovend 
ontvangen 

• 2017 Concertgebouw Prijs vanwege de belangrijke bijdrage 
aan het artistieke profel van de Amsterdamse concertzaal 

 
 
En verder …. zingen sopraan Allesandra Marianelli,  
mezzosopraan Karin Strobos, tenor Maxim Mironov en  
bas Evgeny Stavinsky de sterren van de hemel 

 
 
 
 


