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Ein deutsches Requiem: grootse stervensmuziek op mensenmaat
Van de koorwerken van Brahms met orkest
en solisten is Ein deutsches Requiem, opus 45
wellicht het bekendste. De componist deed er
elf jaar over om de zeven delen te schrijven,
waarbij hij verschillende delen eerst uitschreef
als pianomuziek en vervolgens orkestreerde.
Parallel behield Brahms de pianoreductie,
die hij als cadeau gaf aan Clara Schumann,
weduwe van zijn veel te vroeg gestorven
vriend en collega Robert Schumann. Een
eerste gedeeltelijke uitvoering met slechts de
eerste drie delen van het Requiem vond plaats
in Wenen in 1867. De eigenlijke première
volgde in Bremen, op Goede Vrijdag van
het jaar daarop, en zelfs bij die gelegenheid
was het werk nog onvolledig. Pas later
voegde Brahms het vijfde deel (‘Ihr habt nun
Traurigkeit’, met de sopraansolo) toe. Niet
zelden wordt net dat deel verbonden met
het overlijden van Brahms’ moeder in 1865,
omwille van het beeld van de troostende
moeder (‘Ich will euch trösten, wie Einen seine
Mutter tröstet’) en de intimistische sfeer van
de toonzetting.
Wat Ein deutsches Requiem zo speciaal maakt
in zijn genre is de tekstkeuze. Hoewel het
gaat om een compositie ter nagedachtenis
van de doden neemt Brahms niet de Latijnse
tekst van de dodenmis als uitgangspunt.
Ongeacht de titel zijn de openingswoorden
dus niet ‘Requiem aeternam’. Ook de
gebruikelijke liturgische indeling (met onder
meer een Kyrie, een Sanctus en een Agnus
Dei) is nergens aanwezig in dit ‘requiem’.
Wel selecteerde Brahms op eigen initiatief
uiteenlopende passages uit zowel het
nieuwe als oude testament van de Lutherse
Bijbelvertaling (vandaar de kwalificatie
‘deutsches’), met bijzondere aandacht voor
de stervensthematiek. Daarbij opteerde
hij bewust niet voor een traditionele
eschatologische lezing in het licht van het

laatste oordeel en de offerdood van Christus
(zoals die van oudsher weerklonk in onder
meer het ‘Dies irae’ van de requiemmis).
Brahms’ interpretatie van de eeuwenoude
dodenritus is allerminst katholiek maar ook
niet uitgelezen protestants, hoewel het Martin
Luther was die in de 16e eeuw zijn afschuw
uitsprak over de apocalyptische visioenen in
de Latijnse dodenmis. Bovenal gaat het bij
Ein deutsches Requiem om een humanistische
benadering, met vergankelijkheid, troost en
hoop als algemeen menselijke kernthema’s.
In de aanloop naar de première gaf Brahms
te kennen dat hij zijn requiem in plaats van
‘Duits’ ook wel ‘humaan’ had kunnen noemen.
Muzikaal munt het werk uit door een breed
gamma van stijlen en technieken die niettemin
geïntegreerd zijn in de overkoepelende
sereniteit eigen aan een requiem. Het
begin- en slotdeel, op de parallelle teksten
‘Selig sind, die da Leid tragen’ (uit Jezus’
zaligsprekingen in het Mattheusevangelie)
en ‘Selig sind die Toten’ (uit de Apocalyps),
trekken de kaart van de breedvoerige
romantische koorklank, ondersteund door
warme sonoriteiten in de begeleiding. In de
orkestversie laat Brahms daartoe af en toe
de violen zwijgen en de cello’s in meerdere
stemmen de begeleiding op zich nemen. In de
pianoversie vertaalt dat zich in de genereuze
resonantie van de laagste en langste snaren
van het instrument. Ook de allereerste
inzet van het koor, zonder begeleiding,
draagt bij tot de serene sfeer van het begin.
Een contrast vormt het tweede deel, een
dodenmars met een gebald unisono door het
koor op de veelzeggende woorden ‘Denn
alles Fleisch, es ist wie Gras’. De dreigende
lucht klaart enigszins op wanneer het gras
en de bloemen (verdord weliswaar) worden
bezongen, en ook later op de tekst ‘Seid nun
geduldig’, maar de vergankelijkheidsmars

slaat telkens terug, en wel in alle hevigheid.
Eenzelfde energieke uitbarsting klinkt
wanneer er in het zesde deel, ‘Denn wir
haben hie keine bleibende Statt’, sprake is
van de bazuinen die bij de opstanding van de
doden zullen schallen. Niet toevallig wordt
dat moment mee ingeleid door de bariton,
een referentie aan Händel die in zijn Messiah
dezelfde tekst (‘Behold, I tell you a mystery ...
The trumpet shall sound’) muzikaal beroemd
maakte.
Waar de genoemde passages ontegensprekelijk blijk geven van de romantische
behandeling van koor en orkest (met als
model het slotdeel van Beethovens
Symfonie nr. 9), verraden de fugatische eindes
van het tweede, derde, vierde en zesde deel
de invloed van de oude muziek. In de loop
van zijn carrière heeft Brahms, in de eerste
plaats nochtans pianist, verschillende keren
voor het koor gestaan. Uit zijn repertoirekeuze
als dirigent en uit zijn eigen koorwerken blijkt
een fascinatie voor de zuivere vocale muziek
van de renaissance en die van de barok, zoals
dat in de 19e eeuw in het algemeen het geval
was (beroemd is de reconstructie van Bachs
Mattheuspassie door Felix Mendelssohn
Bartholdy in 1827). Ook voor Brahms was Bach
een onuitputtelijke bron van inspiratie, met
een onvermijdelijke interesse voor de fuga als
voorbeeldgenre bij uitstek voor het strenge
contrapunt.
De fuga-elementen in Ein deutsches
Requiem zijn echter lang niet altijd streng
contrapuntisch te noemen. Bij het vierde
deel, ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’
gaat het om een kleine fugatische uitweiding
na een hoofdzakelijk homofone zetting
(de eenvoudigste van het werk), en ook bij
het tweede deel kan bezwaarlijk worden
gesproken van een echte fuga (Brahms

speelt handig met enkele vermeende themainzetten, maar brengt in functie van de tekst,
de uitroep ‘ewige Freude’ of de verzuchting
‘Schmerz und Seufzen’, toch het hele koor
terug samen). Het derde en het zesde deel
eindigen daarentegen wel met koorfuga’s naar
händeliaans model, waarbij de begeleiding
mee aanzwelt terwijl in het koor steeds
meer inzetten van thema’s en tegenthema’s
opduiken. Daarbij dient te worden opgemerkt
dat de toonspraak zelf 19e-eeuws blijft:
met een typisch romantische melodie- en
harmonievoering. De oude fugatechniek
wordt dus functioneel gebruikt om een meer
tijdloos effect, namelijk dat van climaxwerking,
te bereiken.
De eerste uitvoeringen van Ein deutsches
Requiem vestigden Brahms’ reputatie als
internationaal gewaardeerd componist. De
zorg en toewijding waarmee hij de teksten
koos en vervolgens op muziek zette uit zich
evenzeer in de brede spanningsbogen en
bepaald energieke passages van het werk
als in de subtiliteit waarmee motieven en
begeleidingspatronen worden uitgespeeld.
Waar een uitvoering met orkest misschien
vooral in staat is om het eerste in de verf te
zetten, biedt de versie met pianobegeleiding
de kans om de rijkdom van het tweede ten
gehore te brengen.
Simon Van Damme

Gezongen teksten
Vocale kwartetten, opus 64
1. An die Heimat

1. Aan het vaderland

Thetys, die göttliche, winkt.

Thetis, de goddelijke, wenkt.

Schnell vom Wagen herab in ihre Arme

De leidsman springt snel uit de wagen in haar

Springt der Führer. Den Zaum ergreift Cupido.

armen. Cupido grijpt de teugels.

Stille halten die Rosse,

De paarden houden stil,

Heimat!

Vaderland!

Trinken die kühlende Flut.

drinken het verkoelende water.

Wunderbar tönendes Wort!

Wonderlijk mooi klinkend woord!

An dem Himmel herauf mit leisen Schritten

Langs de hemel welft

Wie auf befiederten Schwingen

Als met bevederde vleugels

Kommt die duftende Nacht; ihr folgt die süße

de geurende nacht op; de zoete liefde volgt

Ziehst du mein Herz zu dir fort,

trek jij mijn hart naar je toe.

Liebe. Ruhet und liebet,

haar. Rust en bemin,

Jubelnd, als müßt’ ich den Gruß

Jubelend, alsof ik jou de groet

Phöbus, der Liebende, ruht.

Phoebus, de minnende, rust.

Jeglicher Seele dir bringen,

van elke ziel moet brengen,

Trag’ ich zu dir meinen Fuß,

wend ik mijn stappen tot jou,

Tekst: Friedrich von Schiller

Vertaling: Lieve De Meyer

Freundliche Heimat!

vriendelijk vaderland!

Heimat!

Vaderland!

3. Fragen

3. Vragen

Bei dem sanftklingenden Ton

Bij die zacht klinkende toon

Wecken mich alte Gesänge,

wekken mij oude gezangen,

(Ich sprach zum Herzen:)

(Ik zei tot mijn hart:)

Die in der Ferne mich flohn;

die ik in den vreemde verloren ben;

‘Mein liebes Herz, was ist dir?’

‘Mijn lief hart, wat is er met je?’

Rufen mir freudenvoll zu

roepen vertrouwde, lokkende klanken

(Es sprach:)

(Het zei:)

Heimatlich lockende Klänge:

mij vreugdevol toe.

‘Ich bin verliebt, das ist mir.’

‘Ik ben verliefd, dat is er met me.’

Du nur allein bist die Ruh’,

Jij alleen bent rust,

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

Schützende Heimat!

beschermend vaderland!

‘Wie ist dir denn zu Mut?’

‘Hoe voel je je dan?’

(Es sprach:)

(Het zei:)

Heimat!

Vaderland!

‘Ich brenn in Höllenglut.’

‘Ik brand in het vuur van de hel.’

Gib mir den Frieden zurück,

Geef mij de vrede terug,

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

Den ich im Weiten verloren,

die ik in verre streken verloor.

‘Erquicket dich kein Schlummer?’

‘Verkwikt de slaap je dan niet?’

Gib mir dein blühendes Glück!

Geef me jouw bloeiend geluk!

(Es sprach:)

(Het zei:)

Unter den Bäumen am Bach,

Geef mij onder de bomen aan de beek,

‘Den litte Qual und Kummer.’

‘Die zou lijden onder kommer en verdriet.’

Wo ich vor Zeiten geboren,

waar ik zo lang geleden geboren ben,

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

Gib mir ein schützendes Dach,

een beschermend dak,

‘Gelingt kein Widerstand?’

‘Kun je je niet verzetten?’

Liebende Heimat!

o liefdevol vaderland!

(Es sprach:)

(Het zei:)

‘Wie doch bei solchem Band?’

‘Hoe dan, bij zo’n brand?’

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

‘Ich hoffe, Zeit wird’s wenden.’

‘Ik hoop dat de tijd het zal leren.’

(Es sprach:)

(Het zei:)

‘Es wird’s der Tod nur enden.’

‘De dood kan het slechts keren.’

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

Tekst: C.O. Sternau

2. Der Abend

Vertaling: Lieve De Meyer

2. De avond

Senke, strahlender Gott, die Fluren dürsten

Daal, stralende god, de velden dorsten

‘Was gäbst du, sie zu sehn?’

‘Wat gaf je er voor om haar te zien?’

Nach erquickendem Tau, der Mensch verschmachtet,

naar verkwikkende dauw, de mens versmacht,

(Es sprach:)

(Het zei:)

Matter ziehen die Rosse,

krachtelozer trekken de paarden,

‘Mich, dich, Welt, Himmelshöhn.’

‘Mij, jou, de wereld, hemelse hoogten.’

Senke den Wagen hinab.

laat je wagen dalen.

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

Siehe, wer aus des Meers kristallner Woge

Zie, wie uit de kristallen golven van de zee

‘Du redest ohne Sinn.’

‘Je praat zonder verstand.’

Lieblich lächelnd dir winkt! Erkennt dein Herz sie?

je lieflijk glimlachend wenkt! Herkent je hart haar?

(Es sprach:)

(Het zei:)

Rascher fliegen die Rosse.

Sneller vliegen de paarden.

‘Weil ich in Liebe bin.’

‘Omdat ik verliefd ben.’

3. Abendlied

3. Avondlied

(Het zei:)

Friedlich bekämpfen

Vreedzaam bevechten

‘Dat betekent, zo koud als een steen.’

Nacht sich und Tag.

nacht en dag elkaar.

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

Wie das zu dämpfen,

Hoe het kan verzachten,

‘Du wirst zu Grunde gehen!’

‘Je zult eraan ten onder gaan.’

Wie das zu lösen vermag!

hoe het ontspant!

(Es sprach:)

(Het zei:)

Der mich bedrückte,

Die mij kwelde,

‘Ach, möcht es bald geschehen!’

‘Ach, dat het spoedig mag gebeuren!’

Schläfst du schon, Schmerz?

slaap je al, smart?

Was mich beglückte,

Wat mij gelukkig maakte,

Sage, was war’s doch, mein Herz?

zeg, wat was het toch, mijn hart?

Freude wie Kummer,

Vreugde en verdriet,

Fühl ich, zerrann,

voel ik, vloeiden weg,

Aber den Schlummer

maar de slaap

Führten sie leise heran.

brachten zij stilletjes nader.

Und im Entschweben,

En terwijl ik wegzweef,

Immer empor,

steeds verder omhoog,

(Ich sprach:)

(Ik sprak:)

‘Du musst vernünftig sein.’

‘Je moet verstandig zijn.’

(Es sprach:)
‘Das heißt, so kalt wie Stein.’

Tekst: Georg Friedrich Daumer

Vertaling: Lieve De Meyer

Vocale kwartetten, opus 92
1. O schöne Nacht

1. O schone nacht

O schöne Nacht

O schone nacht!

Kommt mir das Leben

komt mij het leven

am Himmel märchenhaft erglänzt der Mond in seiner

Aan de hemel glanst de maan sprookjesachtig

Ganz wie ein Schlummerlied vor.

als een slaapliedje voor.

ganzen Pracht;

in zijn volle pracht;

Um ihn der kleinen Sterne liebliche Genossenschaft.

Om haar heen scharen liefelijke sterren.

Tekst: Friedrich Hebbel

Vertaling: Lieve De Meyer

O schöne Nacht

O schone nacht!

Es schimmert hell der Tau am grünen Halm;

De dauw glinstert helder op de groene halmen;

Mit Macht im Fliederbusche schlägt die Nachtigall.

Luid zingt de nachtegaal in de sering;

4. Warum

4. Waarom

Der Knabe schleicht zu seiner Liebsten sacht.

De jongeling sluipt stilletjes naar zijn geliefde –

O schöne Nacht!

O schone nacht!

Warum doch erschallen

Waarom toch klinken

Himmelwärts die Lieder? –

de liederen hemelwaarts? –

Zögen gerne nieder

Zij zouden graag de sterren

Sterne, die droben

die daar boven blinken en deinen

Blinken und wallen.

neertrekken.

Zögen sich Lunas

Zij zouden voor ons Luna’s

Lieblich Umarmen,

lieflijke omhelzing,

Tekst: Georg Friedrich Daumer

2. Spätherbst

Vertaling: Lieve De Meyer

2. Late herfst

Der graue Nebel tropft so still

De grijze nevel druppelt zo stil

Zögen die warmen

zouden voor ons de warme

Herab auf Feld und Wald und Heide,

op de velden, bos en hei neer,

Wonnigen Tage

verrukkelijke dagen

Als ob der Himmel weinen will

alsof de hemel wil huilen

Seliger Götter

van gelukzalige goden

In übergroßem Leide.

van te groot verdriet.

Gern uns herab!

graag naar beneden halen!

Die Blumen wollen nicht mehr blühn,

De bloemen willen niet meer bloeien,

Tekst: Johann Wolfgang von Goethe

Vertaling: Lieve De Meyer

Die Vöglein schweigen in den Hainen,

de vogels zwijgen in de struiken,

Es starb sogar das letzte Grün,

zelfs het laatste groen is gestorven,

Da mag er auch wohl weinen.

dan mag hij ook wel huilen.

Tekst: Hermann Allmers

Vertaling: Lieve De Meyer

Ein deutsches Requiem

III. (Andante moderato)

I. (Ziemlich langsam und mit Ausdruck)

Chor und baryton

Koor en bariton

Herr, lehre doch mich,

Heer, leer mij toch,

Chor

Koor

daß ein Ende mit mir haben muß,

dat ik eindig ben,

Selig sind, die da Leid tragen,

Zalig zij die treuren

und mein Leben ein Ziel hat,

en mijn leven beperkt is,

denn sie sollen getröstet werden.

want zij zullen vertroost worden. (Mattheus 5:4)

und ich davon muß.

en ik vergankelijk ben.

Siehe, meine Tage

Zie, mijn dagen zijn

Die mit Tränen säen,

Wie met tranen zaaien,

sind einer Hand breit vor dir,

als een hand breed bij U,

werden mit Freuden ernten.

zullen met vreugde oogsten.

und mein Leben ist wie nichts vor dir.

en mijn leven is als niets voor U.

Sie gehen hin und weinen

Zij gaan heen en wenen,

Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,

Hoe geheel niets zijn alle mensen

und tragen edlen Samen

en dragen edel zaad

die doch so sicher leben.

die toch zo zeker leven!

und kommen mit Freuden

en komen met vreugde

Sie gehen daher wie ein Schemen

Zij lopen rond als een schim

und bringen ihre Garben.

en brengen hun schoven. (Psalm 126: 5-6)

und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;

en maken veel onnut misbaar;

sie sammeln und wissen nicht,

zij vergaren zonder te weten

wer es kriegen wird.

wie het krijgen zal.

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten?

Nu, Heer, waarmee zal ik mij troosten?

Ich hoffe auf dich.

Ik hoop op U. (Psalm 39: 5-8)

II. (Langsam, marschmäßig)
Chor

Koor

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras

Want alle vlees is als gras,

Der Gerechten Seelen

De zielen van de rechtvaardigen

und alle Herrlichkeit des Menschen

en alle heerlijkheid des mensen

sind in Gottes Hand,

zijn in Gods hand,

wie des Grases Blumen.

is als bloemen van het gras.

und keine Qual rühret sie an.

en geen leed zal hen treffen. (Boek der Wijsheid 3:1)

Das Gras ist verdorret

Het gras is verdord,

und die Blume abgefallen.

en zijn bloem is afgevallen. (1 Petrus 1:24)

So seid nun geduldig, lieben Brüder,

Weest dus geduldig, broeders,

bis auf die Zukunft des Herrn.

tot de toekomst des Heren.

Chor

Siehe, ein Ackermann wartet

Ziet, de landman wacht

Wie lieblich sind deine Wohnungen,

Hoe liefelijk zijn Uw woningen,

auf die köstliche Frucht der Erde

de kostelijke vrucht van het land, geduldig af,

Herr Zebaoth!

Heer der heerscharen!

und ist geduldig darüber,

totdat het de vroege en late

Meine Seele verlanget und sehnet sich

Mijn ziel verlangt en hunkert

bis er empfahe den Morgenregen

regen zal hebben ontvangen. (Jacobus 5:7)

nach den Vorhöfen des Herrn;

naar de voorhoven van de Heer;

mein Leib und Seele freuen sich

mijn lichaam en ziel verheugen zich

in dem lebendigen Gott.

in de levende God.

IV. (Mäßig bewegt)

und Abendregen.
Aber des Herrn Wort

Maar het Woord des Heren

Wohl denen,

Gelukkig degenen,

bleibet in Ewigkeit.

blijft tot in eeuwigheid. (1 Petrus 1:25)

die in deinem Hause wohnen,

die in uw huis wonen,

die loben dich immerdar.

zij prijzen u altoos.

Die Erlöseten des Herrn

De vrijgekochten des Heren

werden wiederkommen,

zullen terugkeren en naar Sion komen met gejuich;

und gen Zion kommen mit Jauchzen;

eeuwige blijdschap zal op hun

ewige Freude wird über ihrem Haupte sein;

hoofd zijn; vreugde en blijdschap

Freude und Wonne werden sie ergreifen

zullen zij verkrijgen, en

und Schmerz und Seufzen

smart en zuchten zullen verdwijnen

wird weg müssen.

(Jesaja 35:10)

(Psalm 84: 2, 3, 5)

V. (Langsam)

Tod, wo ist dein Stachel?

Dood, waar is uw prikkel?

Hölle, wo ist dein Sieg?

Graf, waar is uw overwinning?’ (1 Korinthe 15:51-55)

Chor und Sopran

Koor en sopraan

Ihr habt nun Traurigkeit;

Gij zijt dan nu wel bedroefd,

Herr, du bist würdig zu nehmen

Heer, Gij zijt waardig te ontvangen

aber ich will euch wieder sehen,

maar ik zal u terugzien,

Preis und Ehre und Kraft,

lof en eer en kracht,

und euer Herz soll sich freuen,

en uw hart zal zich verheugen

denn du hast alle Dinge erschaffen,

want gij hebt alle dingen geschapen

und eure Freude

en uw vreugde

und durch deinen Willen

en door uw wil

soll niemand von euch nehmen.

zal niemand u ontnemen. (Johannes 16:22)

haben sie das Wesen

bestaan zij

und sind geschaffen.

en zijn zij geschapen. (Openbaringen 4:11)

Chor

Koor

Ich will euch trösten,

Ik zal u troosten,

wie einen seine Mutter tröstet.

zoals een moeder je troost. (Jesaja 66:13)

VII. (Feierlich)

Sehet mich an:

Kijk naar mij:

Chor

Koor

Ich habe eine kleine Zeit Mühe

Ik heb een korte tijd moeite

Selig sind die Toten,

Zalig zijn de doden,

und Arbeit gehabt

en gezwoeg gehad

die in dem Herrn sterben von nun an.

die in de Heer sterven, van nu aan.

und habe großen Trost funden.

en ik heb veel troost gevonden. (Sirach 51: 35)

Ja der Geist spricht,

Ja, zegt de Geest

daß sie ruhen von ihrer Arbeit,

dat zij rusten van hun moeiten,

denn ihre Werke folgen ihnen nach.

want hun werken volgen hen na.

Chor

Koor

Ich will euch trösten,

Ik zal u troosten,

wie einen seine Mutter tröstet.

zoals een moeder je troost. (Jesaja 66:13)

VI. (Andante)
Chor und bariton

Koor en bariton

Denn wir haben hie

Want wij hebben hier

keine bleibende Statt,

geen blijvende plek,

sondern die zukünftige suchen wir.

maar wij zoeken de toekomstige. (Hebreeën 13:14)

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:

Zie, ik vertel u een geheim:

Wir werden nicht alle entschlafen,

wij zullen niet allen ontslapen,

wir werden aber alle verwandelt werden;

maar wij zullen allen veranderd worden;

und dasselbige plötzlich,

en wel plotseling,

in einem Augenblick,

in een oogwenk,

zu der Zeit der letzten Posaune.

tijdens de laatste bazuin.

Denn es wird die Posaune schallen,

Want de bazuin zal klinken,

und die Toten

en de doden

werden auferstehen unverweslich,

zullen opstaan, onvergankelijk,

und wir werden verwandelt werden.

en wij zullen veranderd worden.

Dann wird erfüllet werden das Wort,

Dan zal het woord vervuld worden

das geschrieben steht:

dat geschreven staat:

Der Tod ist verschlungen in den Sieg.

‘De dood is verzwolgen tot overwinning.

(Openbaringen 14:13)

Koorlijst

Biografieën

The Sixteen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het
internationale concertleven, heeft The Sixteen
(GB) de reputatie opgebouwd van een
bijzonder ensemble. Als koor met bijbehorend
orkest op historische instrumenten, wordt The
Sixteen vooral geroemd om de uitvoeringen
van Engelse polyfonie en meesterwerken
uit de renaissance. Ook de frisse inzichten
in barokke, klassieke en 20e-eeuwse muziek
worden toegejuicht. The Sixteen maakte meer
dan 100 cd’s die in muzikaal materiaal een
periode van 500 jaar omspannen.

Christopher Glynn (GB) is een veelgevraagd
pianist en begeleider. Hij geeft frequent
recitals met beroemde zangers als Jonas
Kaufmann, Bernarda Fink en Bryn Terfel.
Ook met gereputeerde instrumentalisten en
kamerensembles maakt hij opnames en geeft
hij concerten in Europa, Noord-Amerika en
het Verre Oosten. Hij is professor aan de
Royal College of Music in Londen en artistiek
directeur van het Ryedale Festival, een reeks
concerten op mooie historische locaties in het
Ryedale District.

De oprichter en vaste dirigent van The
Sixteen, Harry Christophers (GB), treedt ook
regelmatig op als gastdirigent van andere
internationaal belangrijke orkesten, zoals de
BBC Philharmonic, de Academy of St-Martin in
the Fields en de Orquestra de la Comunidad
de Madrid. Hij stichtte in 2000 ‘the Choral
Pilgrimage’, een jaarlijkse tournee door de
Engelse kathedralen met muziek van voor
de Reformatie. Sinds 2008 is Christophers
artistiek leider van de Handel and Haydn
Society, een koor en orkest op historische
instrumenten uit Boston.

De pianist John Reid (GB) is bekend om
zijn veelzijdige aanpak en brede ervaring
in de kamermuziek, de liedbegeleiding,
pianorecitals en hedendaagse muziek. Hij
begeleidde onder meer de zangeressen
Dame Felicity Lott en Diana Moore,
en instrumentalisten Thomas Gould en
William Bennett. Met de hedendaagse
kamermuziekensembles Radius en Ossian
Ensemble bracht hij zo’n vijftien creaties. Hij
maakte onder andere opnames van muziek
van Schumann, Piazzolla en Farrenc met het
Emanuel Ensemble.
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Julie Cooper (GB) studeerde Engels en muziek
aan de universiteit van Durham. Nadien
volgde ze een zangopleiding bij Julie Kennard
aan The Royal Academy of Music. Als soliste
en concertsopraan trad ze wereldwijd op in
uitvoeringen die variëren van Buxtehudes
Membra Jesu Nostri tot Brittens War
Requiem. Ze zong grote rollen in opera’s van
onder meer Purcell, Händel, Mozart en Gluck,
en verscheen in twee televisiereeksen over
religieuze muziek op BBC4, gericht op een
breed publiek en gepresenteerd door Simon
Russell Beale.
Eamonn Dougan (GB) schoolde zich als
bariton aan The Guildhall School of Music
and Drama. Nu bouwt hij aan een succesvolle
carrière, als zanger en als dirigent. Hij
zong als solist onder andere met The City
of Birmingham Symphony Orchestra, The
Orchestra of the Age of Enlightenment en The
Academy of Ancient Music. De cd’s waaraan
hij meewerkte bevatten Händels Messiah,
Brahms’ Ein deutsches Requiem en de passies
van Bach. Hij ging recent op tournee met
Schuberts Winterreise en Die schöne Müllerin.
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do 15.12.11 — zo 18.12.11 / Concertgebouw
Domein Paul Van Nevel
In 2011 blaast het Huelgas Ensemble 40
kaarsjes uit. Dit ensemble geldt als referentie
voor de uitvoering van polyfonie en is het
muzikale geesteskind van Paul Van Nevel:
rebel, epicurist, charismaticus, dichter
van roeping, dirigent van professie. Het
Concertgebouw nodigt hem en zijn ensemble
uit voor een opulent verjaardagsfeest, met
drie concerten en een boeiende lezing door
Van Nevel himself.

za 02.06.12 / 20.00 / Concertzaal
Magnificat! / Bach Collegium Japan
& Masaaki Suzuki
Hoog bezoek in het Concertgebouw! Masaaki
Suzuki treedt met zijn Bach Collegium Japan
en vijf uitgelezen solisten voor het voetlicht
in enkele kroonjuwelen uit het oeuvre van
Johann Sebastian Bach. Het Magnificat
en de indringende cantates ‘Ich hatte viel
Bekümmernis’ en ‘Bekennen will ich seiner
Namen’ blijven onweerstaanbare iconen uit de
barokperiode.

In het Concertgebouwcafé kunt u gezellig
nagenieten met cultuurliefhebbers en mogelijk
ontmoet u er ook de artiesten.

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags
klassieke muziek
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