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Veilig en vertrouwd 
Beperkt aantal plaatsen

Concerten 
najaar 2021





Bestellen is zonder risico
Mochten concerten in het nieuwe seizoen door  
het coronavirus onverhoopt niet doorgaan, dan  
houdt u recht op een vergoeding in de vorm van  
een voucher of restitutie. 

Beste bezoeker,
Met veel plezier presenteren wij onze najaarsconcerten 
van 2021. Wij hebben u ontzettend gemist en kijken ernaar 
uit om u weer op een veilige manier te verwelkomen in de 
concertzalen.

We hebben veelzijdige concerten samengesteld vol 
publieksfavorieten, van Bach tot R. Strauss en van  
Pärt tot Stravinsky. Bijzonder trots zijn we op de komst  
van onze nieuwe chef-dirigent, Lorenzo Viotti.  
De programma’s in deze brochure laten slechts een fractie 
zien van wat u van hem kan verwachten de komende jaren.

We danken u nogmaals voor de steun en  sympathieke 
woorden die we het afgelopen jaar hebben ontvangen.  
Met elkaar kijken we uit naar een prachtige periode vol  
livemuziek.

Tot in september!

De musici en medewerkers van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest



Verdi – Ouverture ‘La forza del destino’ 
R. Strauss – Aus Italien

za 25 september 20.15 u
zo 26 september 14.00|16.00 u
Het Concertgebouw

Lorenzo Viotti, dirigent

Seizoensopening met Lorenzo Viotti
Hij mag dan Zwitsers zijn, maar met een Italiaanse vader, heeft 
chef-dirigent Lorenzo Viotti een stevige druppel mediterraans 
bloed in zijn aderen. Hij bewijst dat eens te meer met dit zon - 
overgoten programma waarin Italië centraal staat. Dat begint  
met de Ouverture ‘La forza del destino’, de langste en meest 
dramatische ouverture die Verdi geschreven heeft. Ook de Duitse 
Richard Strauss was dol op Italië. Op 22-jarige leeftijd ging hij er 
uitgebreid op vakantie en legde zijn indrukken vast in een groots 
vierdelig symfonisch gedicht. Het Nederlands Philharmonisch 
Orkest neemt je, in het kielzog van R. Strauss, mee langs de 
heuvels van Toscane, de statige ruïnes van Rome, de goudgele 
stranden van Sorrento en een Napolitaans volksfeest.



Verdi – Ouverture ‘La forza del destino’ 
R. Strauss – Aus Italien

‘Het was voor het eerst sinds Viotti’s 
benoeming dat hij met zijn nieuwe orkest 
een concert programma in Het Concert
gebouw deed. En het loog er niet om.  
De bedwelming van Debussy’s sirene  
zang kwam erg mooi uit. Viotti ademde  
mee met zijn koor en vond de subtiele 
touch die ook Haitink in deze muziek kon 
oproepen. (...) Met een bloedmooi spelend 
orkest (klarinettist Leon Bosch!) kwam  
het slotdeel aan als een mokerslag.  
Wat zullen ze bij het NedPhO blij zijn  
met deze gouden Viottivangst.’
– Peter van de Lint in Trouw

© Melle Meivogel



Ongegeneerd groots 
Een programma met twee uiteenlopende 
Russische composities. Prokofjevs lyri-
sche Vioolconcert nr. 1 wordt gespeeld 
door de Belgische Marc Bouchkov, in 
2012 finalist van de befaamde Koningin 
Elisabethwedstrijd. ‘Lots of brio’ is  
een rake omschrijving van de Franse 
dirigent Ludovic Morlot door de New 
York Times. Dat kun je wel gebruiken bij 
een enerverend stuk als De Vuurvogel 
van Stravinsky. Het concert opent  
met een werk van de Nederlandse 
Mathilde Wantenaar: Prélude à une  
nuit américaine. Een combinatie van 
jazzy Amerikaans en zwoel Frans,  
maar vooral, in haar eigen woorden,  
‘een ongegeneerd groots romantisch 
gebaar.’

Wantenaar – Prélude à une nuit américaine
Prokofjev – Vioolconcert nr. 1 
Stravinsky – De Vuurvogel versie 1919

za 9 oktober 20.15 u
ma 11 oktober 19.15|21.15 u
Het Concertgebouw

zo 10 oktober 13.00|15.00 u
TivoliVredenburg, Utrecht 

Ludovic Morlot, dirigent 
Marc Bouchkov, viool



vr 15 oktober 20.15 u
TAQA Theater De Vest

za 16 oktober 20.00 u
Philharmonie Haarlem

zo 17 oktober 14.00|16.00 u
ma 18 oktober 19.15|21.15 u
Het Concertgebouw

Gordan Nikolić, viool/leiding 
Gary Hoffman, cello 

Sjostakovitsj  – Kamersymfonie, op. 73a arr. R. Barshai
Tsjaikovski – Rococo variaties voor cello en orkest

Galant en beklemmend 
Het Nederlands Kamerorkest met  
muzikaal leider Gordan Nikolić speelt 
Russische muziek met twee heel  
uiteen lopende stijlen. Gary Hoffman, 
Canada’s bekendste cellist, speelt  
de Rococo variaties van Tsjaikovski. 
Onnavolgbaar mooi is zijn mild roman-
tische kijk op de galante muziek uit  
de 18e eeuw. Het Strijkkwartet nr. 3  
van Sjostakovitsj daarentegen is een 
beklemmende aanklacht tegen de 
verschrikkingen van de Tweede Wereld-
oorlog. Rudolf Barshai maakte er, met 
toestemming van de componist, een 
versie voor kamerorkest van. Deze 
Kammersinfonie is bijna bekender dan  
het originele werk en volgens sommige 
critici zelfs beter. 



Adès – Three Studies from Couperin
Mendelssohn – Symfonie nr. 3 ‘Schotse’

za 23 oktober 19.15|21.15 u
ma 25 oktober 19.15|21.15 u
Het Concertgebouw

vr 22 oktober 20.15 u
TivoliVredenburg, Utrecht

Lorenzo Viotti, dirigent

Muzikaal plakboek
Chef-dirigent Lorenzo Viotti leidt het orkest 
in een contrastrijk tweeluik met modern en 
populair klassiek. De Britse componist Adès 
weet in zijn Three Studies from Couperin 
drie clavecimbelstukken van Couperin 
natuurgetrouw maar uiterst inventief weer  
te geven. Het hoofdwerk in dit concert is  
een van de meest geliefde symfonieën van 
Mendelssohn. Na een succesvolle tournee 
door Engeland, ging de jonge componist op 
vakantie in Schotland. Diep onder de indruk 
was hij van het overweldigende landschap, 
de eeuwenoude ruïnes en de volksmuziek, 
compleet met doedelzak: naar zijn mening 
het lawaaiigste instrument dat hij ooit 
gehoord had. Jaren later maakte hij van  
zijn avonturen een muzikaal plakboek, dat 
als de Schotse symfonie de geschiedenis  
is ingegaan.



za 13 november 20.15 u
zo 14 november 14.00|16.00 u
Het Concertgebouw

Kristiina Poska, dirigent

Pärt – Fratres
Sibelius – Symfonie nr. 2

Revoluties
Een concert met twee revolutionaire composities. De Tweede symfonie van 
Sibelius is dat letterlijk. Het werd door zijn landgenoten gezien als de ultieme 
roep om Finland te bevrijden van de Russische overheersing: muziek voor op  
de barricades. Bij Fratres van de Estlandse componist Arvo Pärt is de revolutie 
puur muzikaal, maar wel een die nog steeds diepe indruk maakt. In een tijd  
van hypermoderne klankexperimenten, streefde Pärt juist naar volkomen 
consonantie, die leidt naar volmaakte innerlijke harmonie. Dirigent is de  
eveneens Estlandse Kristiina Poska. Enkele jaren geleden debuteerde zij 
succesvol bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en heeft sindsdien  
revolutionair carrière gemaakt.



J.S. Bach –
Sinfonia, BWV 1045 
Suite nr. 3
Magnificat, BWV 243 

za 11 december 19.15|21.15 u
ma 13 december 19.15|21.15 u
Het Concertgebouw

Daniel Reuss, dirigent
Cappella Amsterdam  
Gordan Nikolić, viool/leiding 

Kerst met Bach
Nederlands meest gevierde koordirigent én Bachkenner 
Daniel Reuss is, samen met zijn eigen koor Cappella 
Amsterdam, regelmatig te gast bij het Nederlands Kamer-
orkest. Dit keer luiden ze samen de feestdagen in met een 
concert rondom Bach. Muzikaal leider Gordan Nikolić opent 
met een minivioolconcert, de virtuoze Sinfonia. De feestelijke 
Orkestsuite nr. 3 is met zijn stevige opening, befaamde Air  
en opgetogen Gigue de perfecte opmaat voor de Magnificat. 
In 1723 schreef Bach deze stralende versie van de lofzang 
waarin Maria haar vreugde bezingt over de komst van 
Christus. Compleet met drie trompetten en pauken is het  
een perfect stuk om alvast in de kerststemming te komen. 



za 18 december 20.15 u
zo 19 december 14.00|16.00 u
Het Concertgebouw

wo 22 december 20.00 u
Philharmonie Haarlem

Gemma New, dirigent

Feestconcert
  

Traditioneel Feestconcert 
Zoals ieder jaar luidt het Nederlands Philharmonisch 
Orkest de feestdagen in met een stijlvol Feestconcert.  
De Nieuw-Zeelandse dirigent Gemma New maakt haar 
debuut bij het orkest. Volgens de Amerikaanse pers is  
ze ‘een van de grootste rijzende sterren in het dirigenten 
sterrenstelsel’. Het programma is als vanouds nog een 
verrassing, maar ook deze keer wordt het concert weer 
een prachtige manier om het jaar af te sluiten. Toch een 
klein tipje van de sluier? Wat dacht u van de warmbloe-
dige klanken van de Argentijn Alberto Ginastera? Of de 
meeslepende Broadwaymuziek van Leonard Bernstein? 





Thuis bij De Nationale Opera
Als ‘huisorkest’ van De Nationale Opera zullen het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest wederom 
stralen vanuit de orkestbak. Chef-dirigent Lorenzo Viotti opent  
het seizoen met Zemlinksy’s Der Zwerg en Haydns Paukenmesse. 
Verder staan er dit najaar prachtige klassiekers als Mozarts  
Don Giovanni en Verdi’s La Traviata op het programma.

Kijk voor de volledige programmering en kaartverkoop op operaballet.nl



Concertseries in Het Concertgebouw
We zijn blij dat we dit najaar weer in de concertzaal kunnen spelen.  
Wel verwachten we dat het aantal plaatsen nog beperkt is. Bestel  
daarom nu een serie met 3 van uw favoriete concerten en verzeker  
uzelf van kaarten.  

Serie A, B, C en D € 109,50  *Normale prijs € 117

Bestel uw serie eenvoudig online via orkest.nl/series

Concertserie A  
Zaterdag in Het Concertgebouw
Groots en symfonisch

Verdi – Ouverture ‘La forza del destino’ 
R. Strauss – Aus Italien
Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
za 25 september, 20.15 u

   

Adès – Three Studies from Couperin
Mendelssohn – Symfonie nr. 3 
‘Schotse’
Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
za 23 oktober, 19.15 u

   

Kerst met Bach
Nederlands Kamerorkest
Daniel Reuss, dirigent
Cappella Amsterdam  
Gordan Nikolić, viool/leiding 
za 11 december, 19.15 u

Concertserie B  
Zaterdag in Het Concertgebouw
Geliefde klassiekers

Prokofjev – Vioolconcert nr. 1 
Stravinsky – De Vuurvogel  
versie 1919
Nederlands Philharmonisch Orkest 
Ludovic Morlot, dirigent
Marc Bouchkov, viool
za 9 oktober, 20.15 u

   

Pärt – Fratres
Sibelius – Symfonie nr. 2
Nederlands Philharmonisch Orkest
Kristiina Poska, dirigent
za 13 november, 20.15 u

   

Feestconcert
Nederlands Philharmonisch Orkest
Gemma New, dirigent
za 18 december, 20.15 u



Concertseries in Het Concertgebouw
We zijn blij dat we dit najaar weer in de concertzaal kunnen spelen.  
Wel verwachten we dat het aantal plaatsen nog beperkt is. Bestel  
daarom nu een serie met 3 van uw favoriete concerten en verzeker  
uzelf van kaarten.  

Serie A, B, C en D € 109,50  *Normale prijs € 117

Bestel uw serie eenvoudig online via orkest.nl/series

Keuzeserie Het Concertgebouw

Zelf een serie samenstellen mag  
natuurlijk ook. Maak een keuze uit de 
concerten in Het Concertgebouw die  
in deze brochure genoemd worden.

Keuzeserie € 37* per kaart (minimaal 3 concerten)  
*Normale prijs € 39    

Bestel uw keuzeserie eenvoudig online via  
orkest.nl/series

Tip! 
U kunt uw open-
staande vouchers 
van afgelaste 
concerten in Het 
Concertgebouw 
gebruiken voor 
de aankoop van 
een serie.

Concertserie D  
Zondag in Het Concertgebouw
De zondagmatinee

Verdi – Ouverture ‘La forza  
del destino’ 
R. Strauss – Aus Italien
Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
zo 26 september, 14.00 u

   

Sjostakovitsj – Kamersymfonie,  
op. 73a arr. R. Barshai
Tsjaikovski – Rococo variaties  
voor cello en orkest
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding 
Gary Hoffman, cello
zo 17 oktober, 14.00 u

   

Pärt – Fratres
Sibelius – Symfonie nr. 2
Nederlands Philharmonisch Orkest
Kristiina Poska, dirigent
zo 14 november, 14.00 u

Concertserie C  
Maandag in Het Concertgebouw
Meesterwerken op maandag

Prokofjev – Vioolconcert nr. 1 
Stravinsky – De Vuurvogel  
versie 1919
Nederlands Philharmonisch Orkest 
Ludovic Morlot, dirigent
Marc Bouchkov, viool
ma 11 oktober, 19.15 u

   

Adès – Three Studies from Couperin
Mendelssohn – Symfonie nr. 3  
‘Schotse’
Nederlands Philharmonisch Orkest
Lorenzo Viotti, dirigent
ma 25 oktober, 19.15 u

   

Kerst met Bach
Nederlands Kamerorkest
Daniel Reuss, dirigent
Cappella Amsterdam 
Gordan Nikolić, viool/leiding 
ma 13 december, 19.15 u



Serieverkoop Het Concertgebouw
Bestellingen van series worden verwerkt 
door de afdeling Klantcontact en Verkoop 
van Het Concertgebouw. Bestel online  
via orkest.nl, telefonisch via de 
Concertgebouwlijn 020 671 83 45  
(10-17 u) of schriftelijk via het bestel-
formulier.

Tip! Heeft u nog een voucher open - 
staan van afgelaste concerten in  
Het Concertgebouw? Die kunt u ook 
gebruiken voor de aankoop van uw serie.

De volgende transactiekosten zijn  
van toepassing:

Online  € 2,50 per bestelling
  € 1,50 voor papieren kaarten
Telefonisch  € 8 voor papieren kaarten
  € 4,50 voor e-tickets
Schriftelijk  € 10 per bestelling

De medewerkers van Het Concert gebouw 
helpen u graag verder via de Concert-
gebouwlijn 020 671 83 45 (10-17 u) of 
e-mail: kassa@concertgebouw.nl.

Bestelinformatie

Veilig en vertrouwd

Wij verwachten tot eind 2021 in aangepaste vorm te spelen. 
Het concert duurt een uur en heeft geen pauze, u ontvangt 
voorafgaand een drankje, dat mag u meenemen in de zaal.  
Uw zitplaats zal ter plekke worden aangewezen door de  
medewerkers van Het Concertgebouw. Kijk voor alle informatie 
over uw concertbezoek op orkest.nl/coronamaatregelen.

Losse-kaartverkoop
Losse kaarten zijn vanaf dinsdag  
1 juni 2021 om 10 uur te bestellen  
via orkest.nl, of via de kassa van  
de concertzaal. Wij werken in de 
losse-kaartverkoop met variabele 
prijzen. Op basis van beschikbaarheid 
kunnen wij onze kaartprijzen aanpassen. 
 
Jonger dan 30 jaar € 17
Iedereen jonger dan 30 jaar kan voor  
€ 17 naar onze concerten in Het 
Concertgebouw. Kaarten met dit tarief 
zijn vanaf dinsdag 1 juni 2021 te koop.

Stichting Nederlands  
Philharmonisch Orkest 
Wanneer u vragen heeft over de 
orkesten en onze concerten, kunt u 
contact opnemen via info@nedpho.nl  
of telefoonnummer 020 521 75 00.
 



Algemene bezoekers voorwaarden 
De Algemene Bezoekersvoorwaarden 
van de Vereniging van Schouwburg-  
en Concertgebouwdirecties zijn van 
toepassing. Deze zijn gedeponeerd  
bij de arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam onder nummer 66/2012.  

Alle genoemde (serie)prijzen zijn  
afgeronde bedragen. 
Onder voorbehoud van typ- en druk-
fouten. Programmawijzigingen geven 
geen recht op restitutie.

Colofon 
 
Redactie Lotte Elich, Angela Garland,  
Ciska van der Have, HarmJan Keizer  
Tekst Kees Wisse 
Ontwerp Studio Berry Slok, Amsterdam 
Fotografie Marco Borggreve, Anthony Chang, 
Kaupo Kikkas, Nikolaj Lund, Melle Meivogel, 
Michel Schnater 

De Stichting Nederlands Philharmonisch 
Orkest heeft getracht alle rechthebbenden  
te achterhalen. 

Partners

Hoofdsponsor

Partners

Fondsen

Subsidiënten



Uw steun 

is hard nodig
We kijken uit naar het nieuwe seizoen waarin muziek  
weer live mag klinken en applaus weer door de zalen 
galmt. We hebben ons publiek gemist en daarmee veel 
van onze inkomsten. Mede dankzij onze Vrienden en 
Geefkringleden zijn we er nog. Meldt u zich ook aan? 

Kijk op orkest.nl/steun voor meer informatie of neem contact op  
met Mimy Jadoenathmisier via mj@nedpho.nl of 020 52 17 528.



Bestelbon najaarsserie 2021
Naam + voorletter(s)                           Dhr/Mw

Straat + huisnummer                             

Postcode + woonplaats                            

Telefoon         Geboortedatum               

Email                         

Ik bestel voor     personen de volgende serie:

 Serie A  
€ 109,50
25 sep,  20.15 u 
23 okt,  19.15 u
11 dec,  19.15 u

 Serie B  
€ 109,50
9 okt,  20.15 u
13 nov, 20.15 u
18 dec,  20.15 u

 Keuzeserie € 37 per concert (minimaal 3 concerten)

Waarbij ik de volgende concerten kies:

1 datum                   om              uur

2 datum                   om              uur

3 datum                   om              uur

4 datum                   om              uur

5 datum                   om              uur

6 datum                   om              uur

7 datum                   om              uur

 Indien ik nog een vouchertegoed heb, wil ik mijn serie betalen met vouchers.

Ondergetekende* verstrekt hierbij een eenmalige machtiging aan Het Koninklijk Concertgebouw
om het verschuldigde totaalbedrag van de bestelde series, vermeerderd met de eenmalige  
transactiekosten van € 10, af te laten schrijven van IBAN/rekeningnummer:

* Rekening op naam van besteller

Datum                       Handtekening  

Retouradres Het Concertgebouw N.V., t.a.v. de afdeling Klantcontact en Verkoop,
Antwoordnummer 17902, 1000 WR Amsterdam (postzegel niet nodig)

Of bestel eenvoudig en voordelig online via orkest.nl/series

#

Let op! 
U kunt uitsluitend 
concerten kiezen in 
Het Concertgebouw.

 Serie C  
€ 109,50
11 okt,  19.15 u
25 okt,  19.15 u
13 dec,  19.15 u

 Serie D   
€ 109,50
26 sep,  14.00 u
17 okt,  14.00 u
14 nov, 14.00 u



orkest.nl


