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Inhoud Hemelbestormers
Wat is een Hemelbestormer? Vrij naar Van Dale: iemand met revolutionaire 
denkbeelden, met wilde plannen. Wat begon als een Fonds op Naam, een initiatief 
van een begunstiger om jonge musici een podium te bieden, groeide uit tot het 
thema van ons seizoen. Het accent ligt op de aanstormende generatie topmusici. 
Zij presenteren zich met vernieuwende programma’s, vaak op persoonlijke wijze.

Drie hemelbestormende musici zetten wij in deze brochure extra in de 
schijnwerpers. Pianist Thomas Beijer, de recente winnaar van de Nederlandse 
Muziekprijs, speelt in Grote Pianisten en heeft daarnaast een Spotlight in de 
Kleine Zaal. Een uitgelezen kans om zijn veelzijdigheid te demonstreren –  
als pianist, beeldmaker, verteller én als componist. Zangeres en pianiste Karsu 
debuteert in de Grote Zaal met haar unieke blend van pop, jazz en Turkse muziek. 
En mezzosopraan Fleur Barron is een van de drie jonge vocalisten die in het 
kielzog van pianist Julius Drake naar Amsterdam afreizen.

Maar er is meer: een avond met zes hemelbestormende pianisten in de Kleine 
Zaal, bijvoorbeeld. In Rising Stars, Jonge Nederlanders en Klapstuk treden musici 
op als blokfluitiste Lucie Horsch, saxofoniste Jess Gillam, bariton Raoul Steffani, 
pianiste Yang Yang Cai, violiste Noa Wildschut en cellist Jonathan Roozeman. Ook 
in de Grote Zaal krijgt jong talent ruim baan. Zo soleert pianiste Jeneba Kanneh-
Mason met het Chineke! Orchestra. Uit Brazilië komt het Youth Orchestra of 
Salvador de Bahia. En als solisten hoort u onder meer celliste Julia Hagen.

Vanzelfsprekend verwelkomen wij dit seizoen als vanouds ook de grote, 
gevestigde namen. Van The Cleveland Orchestra tot de Münchner Philharmoniker, 
van Janine Jansen tot Mitsuko Uchida, van Renée Fleming tot Lang Lang, van 
Angélique Kidjo tot The Zombies, van het Sitkovetsky Trio tot het Borodin Quartet 
– de lijst is eindeloos.

Het Concertgebouw is er voor iedereen. Wij heten u van harte welkom!

Namens alle medewerkers van Het Concertgebouw,
Simon Reinink
Algemeen directeur
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Wie van de drie?

De jonge, hemelbestormende fotografe 

Sabine Rovers schoot met de analoge camera 

prachtige portretten van onze drie uitgelichte 

Hemelbestormers. Wie moest er op de cover? 

Wij konden niet kiezen, vandaar dat deze 

brochure is gedrukt met drie verschillende 

omslagen. Welke versie heeft u?
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SERIES GROTE ZAAL EN KLEINE ZAAL

Maak uw keuze
uit ons serieaanbod
Op de hierna volgende pagina’s vindt u ons aanbod aan vaste series. U kunt kiezen voor 

uw oude, vertrouwde serie, of u kunt een andere serie nemen. Verlengt u uw huidige 

serie uiterlijk op 1 mei 2022, dan behoudt u het recht op uw eigen stoelen.

Series Grote Zaal

Wereldberoemde Symfonieorkesten p. 6

Grote Solisten p. 7

Grote Pianisten 1 p. 8

Grote Pianisten 2 p. 9

Nieuwe Wereldsterren p. 10

Onsterfelijke Noten p. 11

Klassieke Meesterwerken p. 12

Series Kleine Zaal

Strijkkwartetten p. 13

Strijkkwartetten op woensdag p. 14

Pianotrio’s p. 15

Grote Pianisten in de Kleine Zaal p. 16

Kleine Zaal Melange p. 17

Strijkers met Variatie p. 18

Rising Stars p. 19

Vocaal 1 p. 20

Vocaal 2 p. 21

Jonge Nederlanders p. 22

Close-up p. 23
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Grote Zaal   WERELDBEROEMDE SYMFONIEORKESTEN Grote Zaal   GROTE SOLISTEN
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Zes van ’s werelds meest geliefde orkesten reizen af 
naar Amsterdam. Van het befaamde Cleveland 
Orchestra tot de Münchner Philharmoniker, ze spelen 
de mooiste symfonische werken van Bruckner, 
Tsjaikovski, Mahler en vele anderen. De dirigenten zijn 
al even legendarisch. Zo leidt Riccardo Chaillly het 
Orchestra Filarmonica della Scala. Teodor Currentzis 
brengt met zijn koor en orkest musicAeterna muziek 
van Sjostakovitsj en Purcell. Het Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks speelt onder leiding van 
Daniel Harding Mahlers Zevende symfonie. Denis 
Matsuev soleert in het vulkanische Derde pianoconcert 
van Rachmaninoff bij het Russian National Orchestra. 
En Emmanuel Tjeknavorian vlamt in Prokofjevs Eerste 
vioolconcert. Een staalkaart van de meest monumentale 
orkestwerken, uitgevoerd door fenomenale ensembles.

Solisten van wereldklasse spelen, bijgestaan door 
geweldige ensembles, klassieke werken die hun na aan 
het hart liggen. Zo brengt pianiste Mitsuko Uchida met 
het Mahler Chamber Orchestra virtuoze concerten van 
Mozart, dé componist die zij naar een onbewoond 
eiland zou meenemen. Sterpianist Lang Lang soleert bij 
ditzelfde orkest in Beethovens Derde pianoconcert, een 
zangerig werk vol flair. En pianist Víkingur Ólafsson, die 
door The New York Times tot ‘IJslandse Glenn Gould’ 
werd uitgeroepen, speelt Grieg met het St. Louis 
Symphony Orchestra. Violiste Janine Jansen schittert in 
Sibelius’ Vioolconcert bij het Orchestre de Paris. 
‘Gepassioneerd en totaal toegewijd, maakt ze de 
muziek geheel van haar’, aldus de pers. De serie  
Grote Solisten start met een uitvoering van Dvořáks 
zonnige Vioolconcert door violiste Isabelle Faust en het 
Orchestre des Champs-Elysées.

di 6 sep 2022 | 20.15 uur p. 31
The Cleveland Orchestra en Franz Welzer-Möst in Bruckner
wo 5 okt 2022 | 20.15 uur p. 36
Teodor Currentzis en musicAeterna: Sjostakovitsj en 
Purcell
di 8 nov 2022 | 20.15 uur  p. 42
Denis Matsuev speelt Rachmaninoff bij het Russian  
National Orchestra
di 7 feb 2023 | 20.15 uur  p. 57
Orchestra Filarmonica della Scala en Riccardo Chailly in 
Tsjaikovski
di 28 feb 2023 | 20.15 uur  p. 60
Münchner Philharmoniker en Valery Gergiev met Mahler
vr 26 mei 2023 | 20.15 uur  p. 76
Daniel Harding en Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks in Mahler

Serie: 6 concerten 
Rang 1+ € 778 
Rang 1 € 645 
Rang 2 € 590 
Rang 3 € 424 
Rang 4 € 295 
EP01

di 22 nov 2022 | 20.15 uur p. 43
Isabelle Faust in Dvořák, Philippe Herreweghe leidt Brahms
vr 27 jan 2023 | 20.15 uur p. 53
Mitsuko Uchida in Mozart vol drama bij Mahler Chamber 
Orchestra
di 7 mrt 2023 | 20.15 uur p. 61
Janine Jansen in Sibelius, Klaus Mäkela met  
Berlioz’ Symphonie fantastique
di 28 mrt 2023 | 20.15 uur p. 66
Víkingur Ólafsson speelt Grieg, Stéphane Denève leidt 
Rachmaninoffs Symfonische dansen
do 1 jun 2023 | 20.15 uur p. 77
Volop Beethoven bij Lang Lang en Andris Nelsons

Serie: 5 concerten Vrienden
Rang 1+ € 520 € 468
Rang 1 € 431 € 388
Rang 2 € 394 € 355
Rang 3 € 282 € 254
Rang 4 € 204 € 184
EP04

‘De energie, de warmte 
die tijdens het applaus 

loskomt voelt  
als een omarming.’

j a n i n e  j a n s e n

‘Hoe vaak ik de  
muziek misschien al heb  

gedirigeerd: ik begin 
altijd opnieuw.’

r i c c a r d o  c h a i l ly

Staalkaart van monumentale orkestwerken Virtuoos en gepassioneerd 



Grote Zaal   GROTE PIANISTEN 1   Grote Zaal   GROTE PIANISTEN 2  
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Van twintiger Alexandre Kantorow tot zeventiger 
Grigory Sokolov: meesters van alle leeftijden schitteren 
in de Grote Zaal. ‘Pianoleeuw’ Kantorow maakt zijn 
seriedebuut met lyrische werken van Brahms en 
Schubert. Die laatste componist staat ook op het 
programma van Kirill Gerstein. Thomas Beijer zat als 
tienjarige al in de zaal bij de serie Meesterpianisten. Nu 
staat hij zelf op de poster, en speelt onder meer een 
feestelijke compositie van Schumann. András Schiff 
bracht recent een veelgeprezen Brahmsalbum uit en 
komt met een gloednieuw programma. Grigory Sokolov 
is een vaste waarde in de serie, geroemd om zijn zeer 
geconcentreerde, diep gelaagde spel. Kristian 
Bezuidenhout brengt een muzikale tijdreis op 
verschillende fortepiano’s. Let op: dit laatste recital zit 
ook in de serie Grote Pianisten 2 – met een passe-
partout bezoekt u alle elf concerten.

In deze serie vormt Serge Rachmaninoff een rode draad. 
De honderdvijftig jaar geleden geboren componist 
schreef een aantal belangrijke pianowerken. U hoort 
bijvoorbeeld de zes Moments musicaux, uitgevoerd door 
Nikolai Lugansky. Meesterpianist Sergei Babayan treedt 
op met zijn voormalige ‘droomleerling’ en nu 
volwaardige collega Daniil Trifonov. Zij spelen 
Rachmaninoffs Symfonische dansen. Jean-Yves 
Thibaudet streeft naar een ‘één-op-één gevoel’, waarbij 
hij zijn publiek de Préludes van Debussy van zo dichtbij 
mogelijk laat ervaren. Beatrice Rana is temperamentvol 
in Beethovens Hammerklaviersonate. De Russische 
gigant Arcadi Volodos brengt een verrassings-
programma en Kristian Bezuidenhout reist op 
verschillende fortepiano’s door de muziekgeschiedenis. 
Let op: Bezuidenhouts concert zit ook in de serie  
Grote Pianisten 1 – met een passe-partout bezoekt u 
alle elf concerten. 

zo 18 dec 2022 | 20.15 uur p. 47
Thomas Beijer met Schumann, Escher, Falla en Chopin
ma 9 jan 2023 | 20.15 uur p. 51
Kristian Bezuidenhouts historische klavierreis
zo 5 feb 2023 | 20.15 uur p. 57
András Schiff in nieuw recitalprogramma
zo 5 mrt 2023 | 20.15 uur p. 60
Alexandre Kantorow met Brahms en Schubert
zo 23 apr 2023 | 20.15 uur p. 68
Kirill Gerstein speelt Schubert en Liszt
zo 4 jun 2023 | 20.15 uur p. 78
Grigory Sokolov met nieuw programma

Serie 1: 6 concerten Passe-partout: 11 concerten
Rang 1+ € 318 € 588
Rang 1 € 264 € 488
Rang 2 € 240 € 444
Rang 3 € 174 € 322
Rang 4 € 120 € 222
EP61  EP60

zo 9 okt 2022 | 20.15 uur p. 37
Beatrice Rana in Chopin en Beethoven
zo 20 nov 2022 | 20.15 uur p. 43
Jean-Yves Thibaudet speelt Préludes van Debussy
ma 9 jan 2023 | 20.15 uur p. 51
Kristian Bezuidenhouts historische klavierreis
zo 19 mrt 2023 | 20.15 uur p. 62
Sergei Babayan en Daniil Trifonov spelen Rachmaninoff
zo 21 mei 2023 | 20.15 uur p. 73
Nikolai Lugansky speelt Rachmaninoff
zo 18 jun 2023 | 20.15 uur p. 78
Arcadi Volodos in recital

Serie 2: 6 concerten Passe-partout: 11 concerten
Rang 1+ € 318 € 588
Rang 1 € 264 € 488
Rang 2 € 240 € 444
Rang 3 € 174 € 322
Rang 4 € 120 € 222
EP62  EP60

‘Alleen de noten  
spelen is bij Mozart 

niet genoeg.’
k r i s t i a n  b e z u i d e n h o u t

Pianomeesters uit alle generaties Eén met de mooiste pianomuziek

‘Ongelukkig zijn, 
gelukkig – het speelt 

allemaal mee in hoe je 
muziek maakt.’

a r c a d i  v o l o d o s



Grote Zaal   NIEUWE WERELDSTERREN   Grote Zaal   ONSTERFELIJKE NOTEN
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Ontmoet de nieuwste generatie hemelbestormende 
musici in Het Concertgebouw. Zoals pianiste Jeneba 
Kanneh-Mason, een van de telgen uit deze extreem 
muzikale Britse familie. Ze soleert in het Pianoconcert 
van de Amerikaanse componiste Florence Price bij het 
Chineke! Orchestra. Dit ensemble verenigt de beste 
Britse en Europese musici in een zoektocht naar 
maximale diversiteit – op het podium en in de zaal. 
‘Cellohoogvlieger’ Julia Hagen soleert bij het City of 
Birmingham Symphony Orchestra in Sjostakovitsj’ 
Tweede celloconcert. Een technisch veeleisend werk met 
diepe emotionele zeggingskracht. Uit eigen land hoort 
u twee geliefde pianisten: Lucas en Arthur Jussen. 
Spontaan, geconcentreerd en vol flair brengen zij hun 
favoriete dubbelconcert van Mozart. Hoe geweldig is 
samen musiceren!

De meest monumentale koorwerken in één prachtige 
serie. Theatrale maar vooral ook diepmenselijke 
muziekstukken worden verklankt door specialisten. 
Zoals het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano dat het 
roerende Requiem van Verdi brengt. Het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam voeren een 
ander, nog beroemder Requiem uit: dat van Mozart. Ook 
in Onsterfelijke Noten: een bijzondere samenwerking 
van PRJCT Amsterdam en countertenor Maarten 
Engeltjes. Zij brengen Pergolesi’s Stabat mater en werk 
van Vivaldi, afgewisseld met voordrachten van  
P.F. Thomése. Natuurlijk kan Bachs Matthäus-Passion 
niet ontbreken in deze serie. De Akademie für Alte 
Musik Berlin wordt in dit concert vergezeld door het 
RIAS Kammerchor Berlin. In de mooiste koralen, 
recitatieven en aria’s vertelt Bach het lijdensverhaal  
van Christus.

za 17 sep 2022 | 20.15 uur p. 32
De Jussens en Iván Fischer met Mozart en  
Beethoven
do 17 nov 2022 | 20.15 uur p. 42
Chineke! en Jeneba Kanneh-Mason:  
van Coleridge-Taylor tot Dvořák
di 21 mrt 2023 | 20.15 uur p. 62
Julia Hagen speelt Sjostakovitsj,  
Mirga Gražinytė-Tyla leidt Romeo en Julia

Serie: 3 concerten Vrienden
Rang 1+ € 236 € 212
Rang 1 € 196 € 176
Rang 2 € 178 € 160
Rang 3 € 129 € 116
Rang 4 € 93 € 84
EP16

di 18 okt 2022 | 20.15 uur p. 38
Cappella Amsterdam zingt Mozarts Requiem  
en Andriessen
wo 2 nov 2022 | 20.15 uur p. 42
Orchestra e Coro Sinfonica di Milano brengt  
Verdi’s Requiem
di 21 feb 2023 | 20.15 uur p. 59
Pergolesi’s Stabat mater door Maarten Engeltjes  
en PRJCT Amsterdam
di 4 apr 2023 | 19.30 uur p. 66
Akademie für Alte Musik en RIAS Kammerchor Berlin  
in Bachs Matthäus-Passion

Serie: 4 concerten Vrienden
Rang 1+ € 316 € 284
Rang 1 € 262 € 236
Rang 2 € 239 € 215
Rang 3 € 173 € 156
Rang 4 € 125 € 113
EP50

Jong toptalent in absolute meesterwerken
 

Tijdloze koorwerken vol drama en verstilling
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Orkesten uit de Lage Landen in de meest geliefde 
orkeststukken. Ook dit seizoen hoort u ze in de serie 
Klassieke Meesterwerken. Het Residentie Orkest  
Den Haag combineert twee werken van Dvořák: de 
Vijfde symfonie en het Celloconcert. In die laatste 
compositie soleert Julian Steckel. Zijn vakgenoot  
Kian Soltani is te gast bij Amsterdam Sinfonietta in 
muziek van Haydn, Mendelssohn en Schubert. De 
philharmonie zuidnederland opent de serie met een 
programma rondom de zee, met Britten, Debussy en 
meer. Bij het Antwerp Symphony Orchestra wordt het 
lastig stilzitten: behalve balletmuziek van Verdi klinkt 
tijdens dit nieuwjaarsconcert een hele reeks walsen van 
onder meer Johann Strauss jr. Ook in deze serie: de 
veelgevraagde pianist Alexandre Kantorow in Saint-
Saëns bij het Nederlands Kamerorkest. En veel meer!

Twee violen, altviool en cello samen maken iets los bij 
de componist. Mozart, Dvořák, Britten – allemaal 
schreven ze sommige van hun meest intense en 
inventieve werken voor vier strijkers. U hoort hen, maar 
ook Sjostakovitsj, door het ensemble waar hij zelf nog 
mee werkte: het Borodin Quartet. Het Hagen Quartett 
zet ook Sjostakovitsj op de lessenaar, naast Mozart.  
Het Quatuor Ébène speelt een aantal van Purcells 
Fantasia’s, en het Pavel Haas Quartet brengt een 
Tsjechisch programma. Het veelgeprezen Schumann 
Quartett kiest werken uit drie eeuwen, van Mozart tot 
Ives. En het fenomenale Takács Quartet speelt onder 
meer Ravel. Uiteraard ontbreekt de ‘vader’ van het 
strijkkwartet niet. Haydns werk is in handen van twee 
van de ensembles. 

za 24 sep 2022 | 20.15 uur p. 33
Alice Sara Ott speelt Ravel, Duncan Ward leidt  
Debussy’s La mer
za 1 okt 2022 | 20.15 uur p. 36
Julian Steckel speelt Dvořáks Celloconcert
za 5 nov 2022 | 20.15 uur p. 42
Alexandre Kantorow adembenemend in Saint-Saëns
za 7 jan 2023 | 20.15 uur p. 51
Weense walsen en ballet van Verdi: nieuwjaar met  
het Antwerp Symphony Orchestra
za 4 mrt 2023 | 20.15 uur p. 60
Carlo Rizzi leidt Beethoven bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest
zo 26 mrt 2023 | 20.15 uur p. 63
Cellist Kian Soltani in Haydn, Amsterdam Sinfonietta  
in Mendelssohn
vr 19 mei 2023 | 20.15 uur p. 73
Bruckners Zevende door het Noord Nederlands Orkest
 
Serie: 7 concerten Vrienden
Rang 1 € 294 € 265
Rang 2 € 266 € 239
EP05

do 27 en za 29 okt 2022 | 20.15 uur p. 39
Klanktovenaars Quatuor Ébène in Schumann en Purcell
do 8 en za 10 dec 2022 | 20.15 uur p. 45
Borodin Quartet fris, lyrisch en jazzy in Haydn,  
Borodin en Sjostakovitsj
do 2 en za 4 feb 2023 | 20.15 uur p. 56
Pavel Haas Quartet met Tsjechisch programma
do 2 en za 4 mrt 2023 | 20.15 uur p. 60
Schumann Quartett in werken uit drie eeuwen
do 20 en za 22 apr 2023 | 20.15 uur p. 68
Hagen Quartett in Sjostakovitsj en Mozart
do 25 en za 27 mei 2023 | 20.15 uur p. 75
Veelgeprezen Takács Quartet in Ravel en meer

Serie: 6 concerten
Rang 1+ € 336
Rang 1 € 276
Rang 2 € 252
donderdag: EP06 / zaterdag EP07

Grote Zaal   KLASSIEKE MEESTERWERKEN   Kleine Zaal   STRIJKKWARTETTEN   

Intense werken door de beste strijkkwartettenIJkpunten uit de muziekgeschiedenis

‘Plankenkoorts is  
de brandstof op  

het podium.’
j u l i a n  s t e c k e l
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‘Als musicus ben  
je voortdurend bezig 
jezelf te verbeteren.  
Er is geen plafond.’

a l e x a n d e r  s i t k o v e t s k y

Kleine Zaal   STRIJKKWARTETTEN OP WOENSDAG   Kleine Zaal   PIANOTRIO’S
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Van Boccherini en Bartók tot premières van 
gloednieuwe muziek: deze serie is een verkenning van 
het repertoire voor strijkkwartet. Het door The Strad 
‘adembenemend’ genoemde Calidore String Quartet 
combineert Mozart en Beethoven met nieuw werk van 
Hannah Lash. Het Piatti Quartet debuteert in de Kleine 
Zaal met intense kwartetten van Mendelssohn en Elgar. 
Daarnaast hoort u een op hun lijf geschreven nieuwe 
compositie van Emily Howard. Uit Frankrijk ontvangen 
we de winnaars van de Young Classical Artists Trust 
2021: het Quatuor Agate. Het veelgeprezen Brentano 
Quartet brengt een bijzonder nieuw arrangement van 
hartverscheurende werken van Monteverdi, maar ook 
een favoriet kwartet van Dvořák. Een avontuurlijke reis 
door de kwartetmuziek van vroeger en nu. 

Met de serie Pianotrio’s begeeft u zich diep in de 
romantiek – een absolute bloeiperiode voor deze 
intense en meeslepende bezetting. Het Sitkovetsky 
Trio, ontstaan aan de prestigieuze Yehudi Menuhin 
School, brengt Schumanns Phantasiestücke, poëtische 
werken vol stemmingswisselingen. Daarnaast klinken 
aangrijpende werken van Tsjaikovski en Arenski. Het 
Trio Wanderer bracht in 2021 alle trio’s van Schumann 
uit. Internationale recensenten roemden dit album als 
een van de beste van het jaar. In deze serie spelen de 
musici het Eerste. Het eveneens Franse Trio Zadig, 
geprezen om zijn elegantie en enthousiasme, kiest 
werken van Saint-Saëns en Liszt. De drie zelfbenoemde 
‘broers, die continu op avontuur zijn’ maken bovendien 
een uitstapje naar de barok van Rameau. Piano, viool en 
cello op hun best: meer dan de som der delen. 

wo 21 sep 2022 | 20.15 uur p. 33
Brentano Quartet in Monteverdi, Dvořák en meer
wo 16 nov 2022 | 20.15 uur p. 42
Piatti Quartet speelt Mendelssohn en Elgar
wo 22 mrt 2023 | 20.15 uur p. 63
Calidore String Quartet in een tijdreis van Mozart  
en Beethoven naar Lash
wo 10 mei 2023 | 20.15 uur p. 72
Quatuor Agate speelt Brahms, Boccherini en Bartók

Serie: 4 concerten
Rang 1+ € 176
Rang 1 € 148
Rang 2 € 136
EP88

ma 3 en wo 5 okt 2022 | 20.15 uur p. 36
Sitkovetsky Trio met Tsjaikovski, Schumann en Arenski
ma 13 en wo 15 feb 2023 | 20.15 uur p. 58
Trio Zadig: Camille Saint-Saëns centraal
ma 3 en wo 5 apr 2023 | 20.15 uur p. 66
Trio Wanderer met Schumann en Mendelssohn 

Serie: 3 concerten Vrienden
Rang 1+ € 138 € 124
Rang 1 € 114 € 103
Rang 2 € 105 € 95
maandag: EP10 / woensdag EP11

Avontuurlijke kwartetten van de barok tot vandaag Piano, viool en cello op hun best 
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‘Wij moeten als  
musici net zo zoekende 

zijn als de componist 
toen hij het stuk schreef.’

m a t h i e u  v a n  b e l l e n 
(b u s c h  t r i o)

‘Elke compositie 
vormt voor mij een  
universum op zich.’

f i l i p p o  g o r i n i

Kleine Zaal   GROTE PIANISTEN IN DE KLEINE ZAAL   Kleine Zaal   KLEINE ZAAL MELANGE
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Vier jonge pianisten – vier enorme beloftes. Alexander 
Malofeev was als tiener al eens in Amsterdam te horen, 
voor de viering van dertig jaar Meesterpianisten. Nu 
debuteert hij met een avondvullend soloprogramma 
rond Beethoven en Rachmaninoff. De Italiaan  
Filippo Gorini bestudeert al enige jaren Bachs Die Kunst 
der Fuge. ‘Het spelen is steeds weer een spirituele reis, 
voor hoofd en hart.’ De veelgeprezen Japanse pianist  
Mao Fujita brengt in 2022 alle sonates van Mozart uit op 
cd. Live speelt hij zijn persoonlijke favorieten.  
Olga Pashchenko werd door de Volkskrant een 
‘klavierwonder’ genoemd. Ze speelt piano, fortepiano, 
klavecimbel en orgel. In deze serie brengt zij 
verschillende instrumenten mee voor een programma 
vol Russisch repertoire. 

Van alles wat en dan nog een beetje extra: de Kleine 
Zaal Melange biedt een rijk menu aan kamermuziek-
ensembles. Topsolisten in geroemde en soms 
gloednieuwe combinaties. Zo laat het Franse Quatuor 
Modigliani zich vergezellen door altviolist Amihai Grosz 
en pianiste Nathalia Milstein. Het Busch Trio nodigt 
altviolist Daniel Palmizio en contrabassiste Naomi 
Shaham uit voor Schuberts Forellenkwintet. Alexander 
Lonquich, Barnabás Kelemen en Nicolas Altstaedt 
geven hun naar verluidt verbluffende interpretatie van 
het Dumky Trio van Dvořák. Tobias Feldmann,  
Lise Berthaud en Julian Steckel brengen inventieve en 
speelse strijktrio’s van Mozart, Beethoven en Françaix. 
Uit eigen land hoort u Amsterdam Sinfonietta 
Kamermuziek in prachtige werken van Mozart en 
Korngold. Spelplezier ten top.

za 1 okt 2022 | 20.15 uur p. 36
Alexander Malofeev speelt Beethoven en Rachmaninoff
vr 25 nov 2022 | 20.15 uur p. 44
Filippo Gorini met Die Kunst der Fuge
do 23 feb 2023 | 20.15 uur p. 60
Olga Pashchenko in Russisch repertoire
za 25 mrt 2023 | 20.15 uur p. 63
Mao Fujita speelt Mozart

Serie: 4 concerten Vrienden
Rang 1+ € 140 € 126
Rang 1 € 116 € 104
Rang 2 € 108 € 97
EP75

di 1 nov 2022 | 20.15 uur p. 39
Busch Trio, Palmizio en Shaham in Schuberts  
Forellenkwintet
do 1 dec 2022 | 20.15 uur p. 45
Lonquich, Kelemen en Altstaedt: Dvořák en Kodály
do 9 feb 2023 | 20.15 uur p. 58
Quatuor Modigliani, Amihai Grosz en Nathalia Milstein: 
Mendelssohn en meer
za 15 apr 2023 | 20.15 uur p. 67
Amsterdam Sinfonietta Kamermuziek met Mozart  
en Korngold
za 13 mei 2023 | 20.15 uur p. 72
Feldmann, Berthaud en Steckel in strijktrio’s van  
Mozart, Beethoven en Françaix

Serie: 5 concerten Vrienden
Rang 1+ € 210 € 189
Rang 1 € 175 € 158
Rang 2 € 160 € 144
EP78

Klavierbeloftes uit alle windstreken Topsolisten in bijzondere samenwerkingen
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‘Een persoonlijke  
klank op de blokfluit 

is mijn doel.’
l u c i e  h o r s c h

Kleine Zaal   STRIJKERS MET VARIATIE   Kleine Zaal   RISING STARS
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Strijkers gaan het gesprek aan met hoorn, piano en veel 
meer. Violiste Liza Ferschtman brengt samen met 
solisten van het Concertgebouw Kamerorkest een 
programma vol ‘verklankte vertellingen’. Muziek die 
geen woorden nodig heeft, maar toch hele verhalen 
oproept. Het Jerusalem Quartet en pianiste Elisabeth 
Leonskaja zetten Sjostakovitsj in de schijnwerpers. 
Hoornist Teunis van der Zwart, violiste Isabelle Faust en 
pianist Alexander Melnikov onderbreken geregeld hun 
sololoopbaan voor intense trioconcerten. Dit keer met 
veel Brahms. In Faurés Eerste pianokwartet hoort u 
muziekvrienden Nikolai Lugansky, Nikita Boriso-
Glebsky, Maxim Rysanov en Narek Hakhnazaryan. Een 
kwintet van toppers, onder wie Severin von 
Eckardstein, Quirine Viersen en Isabelle van Keulen, 
speelt werken van Mahler en Elgar. Strijkers met 
Variatie: elke keer weer een verrassing.

In Rising Stars hoort u de grootste jonge talenten, 
geselecteerd door de meest prestigieuze Europese 
concertzalen. Deze Hemelbestormers gaan op tournee 
langs Europa’s belangrijkste muzieksteden. Dit keer 
vanwege de pandemie verdeeld over meerdere 
seizoenen, met wisselende programma’s. De zes 
laureaten presenteren zich elk met een eigen concert in 
de Kleine Zaal. Percussioniste Vanessa Porter speelt een 
programma waarin stilte een grote rol speelt. Violiste 
Diana Tishchenko en het Duitse Aris Quartett kiezen 
allebei een werk van Schubert. Blokfluitiste Lucie 
Horsch reist met luitist Thomas Dunford van Dowland 
en Bach tot Isang Yun. Daarnaast hoort u saxofoniste 
Jess Gillam en bariton James Newby. Alle Rising Stars 
brengen nieuw, op hun lijf gecomponeerd werk in 
première.

do 29 sep 2022 | 20.15 uur p. 36
Pianist Nikolai Lugansky en topsolisten in kwartet
za 19 nov 2022 | 20.15 uur p. 43
Topkwintet rond Isabelle van Keulen en Severin von 
Eckardstein speelt Elgar
za 21 jan 2023 | 20.15 uur p. 53
Liza Ferschtman en solisten van het Concertgebouw  
Kamerorkest met Vaughan Williams, Mendelssohn en meer
wo 22 feb 2023 | 20.15 uur p. 60
Jerusalem Quartet en Elisabeth Leonskaja:  
Sjostakovitsj en Dvořák
vr 17 mrt 2023 | 20.15 uur p. 62
Brahms’ Hoorntrio door Van der Zwart, Faust en Melnikov

Serie: 5 concerten
Rang 1+ € 210
Rang 1 € 175
Rang 2 € 160
EP71

wo 26 okt 2022 | 20.15 uur p. 38
Percussioniste Vanessa Porter verkent de stilte
wo 14 dec 2022 | 20.15 uur p. 47
Violiste Diana Tishchenko met Beethoven en Schubert
wo 18 jan 2023 | 20.15 uur p. 52
Saxofoniste Jess Gillam: van barok tot jazz
wo 19 apr 2023 | 20.15 uur p. 68
Aris Quartett speelt Mozart en Schubert
wo 17 mei 2023 | 20.15 uur p. 73
Bariton James Newby zingt Schubert en Mahler
wo 7 jun 2023 | 20.15 uur p. 78
Lucie Horsch en Thomas Dunford: van Dowland  
tot Debussy

Serie: 6 concerten Vrienden
Rang 1+ € 180 € 162
Rang 1 € 150 € 135
Rang 2 € 138 € 124
EP45

Strijkers maken muzikale vrienden Europa’s grootste talenten

‘De constante in mijn 
leven is een extreme 
liefde voor muziek.’

l i z a  f e r s c h t m a n
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Kleine Zaal   VOCAAL 1   Kleine Zaal   VOCAAL 2
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Liefdeslyriek en ‘ernstige gezangen’: de serie Vocaal 1 is 
op en top romantisch. Met dit seizoen veel Schumann. 
Sopraan Carolyn Sampson zingt een reeks liederen van 
zowel Clara als Robert Schumann, op gepassioneerde 
en tedere teksten. Ze wordt begeleid door pianist 
Joseph Middleton, die ook mezzosopraan Sophie 
Rennert bijstaat. Zij brengt een recital met Schubert en 
Mahler. Bariton Konstantin Krimmel zingt onder meer 
Brahms’ Vier ernste Gesänge, met naast hem pianist 
Julius Drake. De Amerikaanse rijzende ster Julia Bullock 
laat een grote bandbreedte aan intense liederen horen. 
Tot slot verwelkomen we de geliefde tenor Ian 
Bostridge terug in een nieuw programma. Liebszauber 
en Wehmut: een serie vol emotionele uitersten.

Proud songsters – trotse zangers. Het gelijknamige 
gedicht van Thomas Hardy, waarin hij zijn dank 
uitspreekt voor zingende vogels, werd door diverse 
componisten verklankt. In de serie Vocaal 2 hoort u de 
versie van Britten. Bariton Roderick Williams en pianist 
Christopher Glenn vertolken het in een Engels 
liedprogramma. Mezzosopraan  Barbara Kozelj 
onderzoekt met pianist Thomas Beijer juist de Slavische 
liedkunst. Met veel Janáček maar ook een nieuwe 
liedcylus van Beijer zelf.  Mezzosopraan Anna Lucia 
Richter brengt een programma rondom het licht, met 
stukken van Bach tot Berg. De gelauwerde tenor Mark 
Padmore eert vrouwelijke componisten en vader en 
zoon Christoph en Julian Prégardien brengen een 
verrassingsprogramma. Vocaal 2: een serie die reist 
door de tijd en, net als de gevleugelde songsters zelf, 
over de hele wereld.

di 11 okt 2022 | 20.15 uur p. 37
Sophie Rennert en Joseph Middleton in Schubert en Mahler
di 6 dec 2022 | 20.15 uur p. 45
Carolyn Sampson en Joseph Middleton brengen Schumann
di 21 feb 2023 | 20.15 uur p. 60
Konstantin Krimmel brengt Brahms en Schumann
di 21 mrt 2023 | 20.15 uur p. 62
Julia Bullock in liederen van Wolf, Schubert, Rossini, 
Nina Simone e.a.
di 30 mei 2023 | 20.15 uur p. 76
Ian Bostridge en Saskia Giorgini: Schubert

Serie: 5 concerten 
Rang 1+ € 230 
Rang 1 € 190 
Rang 2 € 175 
EP08

18 okt 2022 | 20.15 uur p. 38
Roderick Williams zingt A Thomas Hardy Songbook
di 14 feb 2023 | 20.15 uur p. 59
Christoph en Julian Prégardien in duorecital
di 14 mrt 2023 | 20.15 uur p. 61
Anna Lucia Richter in negen eeuwen liederen over licht
di 4 apr 2023 | 20.15 uur p. 66
Mark Padmore en Julius Drake brengen ode aan  
vrouwelijke componisten
di 2 mei 2023 | 20.15 uur p. 71
Barbara Kozelj en Thomas Beijer in Janáček,  
Dvořák en Beijer

Serie: 5 concerten 
Rang 1+ € 230 
Rang 1 € 190 
Rang 2 € 175 
EP40

‘Goethe schreef ooit: 
“Zum Erstaunen bin ich 

da.” Dat herken ik.’
m a r k  p a d m o r e

Romantische liedkunst door topvocalisten Reis door de tijd en de wereld in liederen
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Kleine Zaal   JONGE NEDERLANDERS   Kleine Zaal   CLOSE-UP
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Een indrukwekkende reeks Jonge Nederlanders geeft 
concerten op een heel persoonlijke manier. Deze 
Hemelbestormers krijgen de kans een langgekoesterde 
droom te realiseren. Voor trombonist Sebastiaan 
Kemner is dat het verkennen van de Harmony of the 
Spheres: de manier waarop hemellichamen in harmonie 
bewegen en muzikale vormen representeren.  
Violist Shin Sihan nodigt muziekvrienden uit in een 
Amerikaans getint programma vol invloeden van 
filmmuziek, jazz en blues. Cellist Jonathan Roozeman 
speelt juist Sovjet-werken, en vertelt hoe hij het 
musiceren ervaart. Sopraan Channa Malkin zingt 
liederen over vrouwen, vrouwzijn en moederschap van 
Monteverdi en Tavener tot Weinberg. Pianiste Yang 
Yang Cai ten slotte verkent het quatre-mainsrepertoire 
met prominente collega Severin von Eckardstein. 
Nieuwe makers in nieuwe kaders.

Concertvrienden, de Vereniging Vrienden van  
Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, 
presenteert Close-up. Verdeeld over twee series spelen 
orkestmusici intieme programma’s. Dit seizoen zijn er 
portretconcerten van trompettist Miroslav Petkov en 
klarinettist Calogero Palermo, die allebei een 
wereldpremière brengen. De musici werken samen met 
klarinettist Martin Fröst, die dit seizoen artist in 
residence is van het Concertgebouworkest. Violiste 
Patricia Kopatchinskaja is te gast in een uitvoering van 
Schönbergs Pierrot lunaire. In een bijzonder programma 
hoort u twaalf werken van evenveel componisten – alle 
namen die een cartouche hebben in de Kleine Zaal. Met 
werken van Dvořák en Boulanger tot Ysaÿe verkennen 
violiste Sylvia Huang en pianist Boris Kusnezow de 
geuren en kleuren van heel Europa. Het seizoen besluit 
feestelijk met een concert dat het twintigjarig bestaan 
van de Academie van het Concertgebouworkest viert.

wo 12 okt 2022 | 20.15 uur p. 37
‘Cellokomeet’ Jonathan Roozeman in Sjostakovitsj  
en Rachmaninoff
za 3 dec 2022 | 20.15 uur p. 45
Trombonist Sebastiaan Kemner in Harmony of the Spheres
vr 13 jan 2023 | 20.15 uur p. 51
Sopraan Channa Malkin: van Monteverdi tot Weinberg
vr 28 apr 2023 | 20.15 uur p. 69
Violist Shin Sihan met Amerikaans getint programma
wo 31 mei 2023 | 20.15 uur p. 77
Yang Yang Cai vierhandig met Severin von Eckardstein

Serie: 5 concerten Vrienden
Rang 1+ € 145 € 131
Rang 1 € 120 € 108
Rang 2 € 110 € 99
EP12

SERIE 1: 
zo 18 sep 2022 | 14.15 uur p. 32
Portretconcert Miroslav Petkov, trompet
di 13 dec 2022 | 20.15 uur p. 46
Koperkwintet in kerstsfeer
di 7 mrt 2023 | 20.15 uur p. 61
Geuren en kleuren van Europa
di 25 apr 2023 | 20.15 uur p. 69
Pierrot lunaire met Patricia Kopatchinskaja, viool

SERIE 2: 
di 25 okt 2022 | 20.15 uur p. 38
Portretconcert Calogero Palermo, klarinet
zo 5 feb 2023 | 14.15 uur p. 57
De componisten aan de wand van de Kleine Zaal
di 11 apr 2023 | 20.15 uur p. 67
Orkestmusici en Martin Fröst, klarinet
di 6 jun 2023 | 20.15 uur p. 78
20 jaar Academie van het Concertgebouworkest

  Vrienden Overig 
Serie 1: 4 concerten VV01 € 130 € 155 
Serie 2: 4 concerten  VV02 € 130 € 155
Serie 1 & 2: 8 concerten VV08 € 245 € 285
 

‘Ik wil mensen  
overtuigen dat klassieke 

muziek het mooiste is  
wat er bestaat.’

y a n g  y a n g  c a i

Nieuwe makers in nieuwe kaders Orkestleden op het kamermuziekpodium
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Maandblad voor 
liefhebbers van 

klassieke muziek

Rode draad in Preludium is de 
programmering van Het Concertgebouw en 

het Concertgebouworkest. 

word abonnee
preludium.nl/abo
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Podcast voor kinderen: 
Mijn instrument

Het Concertgebouw presenteert een podcast speciaal voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar. In de achtdelige serie vertellen kinderen over 
hun muziekinstrument en wat ze zo leuk vinden aan muziek maken. 

Onder andere harp, trompet, cello en klarinet komen voorbij.  
Meer informatie op concertgebouw.nl/mijn-instrument. 

Stichting Thurkow Fonds en Stichting De Weille Ogier maakten de 
podcast mogelijk.

FAMILIECONCERTENFAMILIECONCERTEN
MA 12 SEP 2022 | 9.30, 10.30 EN 11.30 UUR | SPIEGELZAAL

MA 28 NOV 2022 | 9.30, 10.30 EN 11.30 UUR | SPIEGELZAAL

MA 6 FEB 2023 | 9.30, 10.30 EN 11.30 UUR | SPIEGELZAAL

Babyconcert (0-16 maanden)
Kendra van Nes, zang/spel
Quirine Viersen, cello
Daniël Kramer, piano
€ 21,50 (1 volwassene en 1 baby)

ZA 17 SEP 2022 | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL

Bon dia, goeiemorgen (4+)
Trapperdetrap:
Izaline Calister, zang
Thijs Borsten, piano
Roël Calister, percussie
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

VR 7 OKT 2022 | 9.30, 11.30 EN 15.00 UUR | KOORZAAL

Apennoten - Zoveel kleuren (2-4 jaar)
Nienke van den Berg, zang
Bas Fortgens, gitaar
Menno Wolthers, piano
€ 15 (kind), € 16 (volwassene)

ZO 9 OKT 2022 | 13.00 EN 15.15 UUR | KLEINE ZAAL

Krijg de kleure (5+)
Ragazze Quartet
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

WO 23 NOV 2022 | 15.30 UUR | GROTE ZAAL

Sinterklaasconcert (4+)
Cor Bakker & band
Filip Bolluyt, spel
€ 20 (kind), € 22 (volwassene)

ZO 18 DEC 2022 | 11.00 UUR | GROTE ZAAL

Het zwanenmeer (6+)
Nordwestdeutsche Philharmonie
Sander Teepen, dirigent
Reggie Naus, tekst
€ 23 (kind rang 1) / € 21 (kind rang 2) / € 19 (kind rang 3) 
€ 31 (volw. rang 1) / € 28 (volw. rang 2) / € 25 (volw. rang 3)

ZO 5 MRT 2023 | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL

Be Opera (6+)
Ton Meijer, spel
Marijje van Stralen, sopraan
Christina Edelen, piano
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

ZO 26 MRT 2023 | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL

Sofie en de mannetjes van de tijd (6+)
Sofie Habets, zang
Percossa
Kiki Jaski, regie
Jan Groenteman, liedjes
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

Zingen, dansen 
en wegdromen

Kom je ook apennoten? Wat dat is? Zoiets als 
apenkooien, maar dan met muziek! Voor iedereen vanaf 

nul jaar is er een spannend, leuk en leerzaam concert.  
Je ziet en hoort instrumenten waarvan je niet wist dat ze 
bestonden, en de liedjes komen van over de hele wereld. 

We maken tijdreizen, dromen weg bij Het zwanenmeer en 
proberen uit hoe het is om een ooooooooooopera-ster te 
zijn. In het peuterconcert Apennoten - Zoveel kleuren doe 

je mee aan de bekende liedjes van tv. Izaline Calister en 
Thijs Borsten spelen de feestelijke voorstelling Bon dia, 

goeiemorgen. En Sofie en de mannetjes van de tijd 
trommelen op bijna alles. Bij alle concerten mag gedanst 

worden. Zeker weten dat je zingend naar huis gaat!
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Het volledige educatieprogramma van  

Het Concertgebouw komt tot stand met  

dank aan fondsen en de begunstigers van  

Het Concertgebouw Fonds.

Bestel nu bij uw serie
Dit is slechts een greep uit onze 

familieconcerten. Deze concerten kunt u 
nu alvast bestellen als bonus bij uw serie. 
Het aanbod wordt de komende tijd nog 

uitgebreid.
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CONCERTKALENDER

h e m e l b e s t o r m e r s 

De focus ligt dit seizoen op de jonge, aanstormende 
generatie musici. Zij presenteren zich op een 
vernieuwende, vaak persoonlijke wijze. Onze 
Hemelbestormers vindt u in Nieuwe Wereldsterren, 
Rising Stars, Jonge Nederlanders en Klapstuk.  
Pianist en oudgediende Julius Drake neemt drie jonge 
zangeressen mee met elk een heel eigen visie op 
muziek. Én er is een avond vol hemelbestormende 
pianisten in de Kleine Zaal.
 
h e t  m i d d a g c o n c e r t 

Ook overdag beleeft u de mooiste muziek in Het 
Concertgebouw. In de Grote Zaal geeft het Residentie 
Orkest Den Haag de dag na Kerst een meeslepende 
uitvoering van Tsjaikovski’s Vijfde symfonie. In de Kleine 
Zaal hoort u sprankelende barokprogramma’s. 
Internationale grootheden als de klavecinisten Kristian 
Bezuidenhout en Trevor Pinnock, fluitist Emmanuel 
Pahud, violist Théotime Langlois de Swarte en luitist 
Thomas Dunford brengen werken van onder meer Bach 
en Vivaldi. Zonder pauze, dus extra geconcentreerd.

k l a p s t u k 

Klapstuk is dé avond om klassieke muziek te ontdekken. 
Een uur volgepropt met korte highlights uit geliefde 
stukken. Inclusief persoonlijke introducties door host 
Eva Cleven én de jonge, hemelbestormende musici. 
Voorkennis is niet nodig. Ga zitten en proef van alles: 
klassieke liefdesodes, slaapliederen of juist 
enerverende pick-me-ups. Beleef onze Kleine Zaal eens 
heel anders: de bar blijft open en onze huispianist 
speelt verzoekjes.

p e r s o o n l i j k e  n o o t 

In Persoonlijke Noot treden topsolisten op in de mooiste 
kamermuziek, doorsneden met informele verhalen. Met 
heel veel sonates, van oudsher de meest intense 
muziekdialoog. Jean-Guihen Queyras en Alexandre Tharaud 
brengen Marais, Schubert en Poulenc. Tabea Zimmermann 
en Kirill Gerstein kiezen voor onder meer Brahms en 
Sjostakovitsj. En Simone Lamsma en Thomas Beijer spelen 
naast Janáček en Ravel een nieuwe sonate van Beijer zelf.

s c h e r p d e n k e r s 

Dit seizoen ontvangen we vijf Scherpdenkers: sprekers en 
musici die elkaar uitdagen. NOS-weerman en 
natuurkundige Peter Kuipers Munneke brengt met pianist 
Ralph van Raat Expeditie weerklank. Juriste en schrijfster 
Roxane van Iperen treedt op met Calefax Rietkwintet, 
woordkunstenares Rachel Rumai Diaz geeft een 
performance met het Ragazze Quartet en auteur  
Peter Buwalda duikt met pianist Thomas Beijer in 
Beethoven. Journalist Michel Krielaars ten slotte belicht 
met violiste Liza Ferschtman De klank van de heilstaat. 
Voeding voor de geest in noten en woorden.

s p o t l i g h t

Janáček, Dvořák, Chopin en eigen composities: pianist 
Thomas Beijer biedt in zijn Spotlight-reeks in de Kleine Zaal 
een dwarsdoorsnede van zijn enorm brede repertoire. Hij 
spreekt, toont eigen animaties en werkt samen met onder 
meer schrijver Peter Buwalda en violiste Simone Lamsma. 
Beijer laat de satirische kant van Satie opklinken, straalt in 
Schumann en vindt wellicht nog ruimte voor een flintertje 
Zappa. Last but not least: in december staat Beijer ook in 
de serie Grote Pianisten in de Grote Zaal. 

Kies uw favoriete concerten uit ons veelzijdige programma. Sommige 

concerten zijn onderdeel van een vaste serie, andere maken deel uit van de 

keuzeserie. Voor een keuzeserie bestelt u minimaal vier concerten. Om de 

keuze te vergemakkelijken, hebben wij een aantal concerten samengebracht 

onder één noemer. Een toelichting vindt u hieronder.

Kies uw favoriete concerten
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CONCERTEN SEPTEMBER
DO 1 SEP 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Dutch Jazz Heritage - Sarah Vaughan
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
solist nader aan te kondigen
Een swingend eerbetoon aan een legendarisch moment uit de 
rijke Nederlandse jazzgeschiedenis. De Amerikaanse zangeres 
Sarah Vaughan trad in 1958 op in Het Concertgebouw. 
Dit concert komt tot stand in samenwerking met het Nederlands 

Jazz Archief.

€ 42 (rang 1+), € 39 (rang 1), € 32 (rang 2); een drankje is niet bij 
de prijs inbegrepen

VR 2 SEP 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Sheila E.
Drummer, percussionist en zangeres bekend van haar 
samenwerking met poplegende Prince. Ze scoorde hits met 
o.a. The Glamorous Life en A Love Bizarre.  
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 47 (rang 1), € 43 (rang 2), € 35 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen 

DI 6 SEP 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
w e r e l d b e r o e m d e  s y m f o n i e o r k e s t e n

The Cleveland Orchestra en  
Franz Welzer-Möst in Bruckner
The Cleveland Orchestra
Franz Welser-Möst, dirigent
Bruckner - Symfonie nr. 9 in d
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

zie pagina 6

WO 14 SEP 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Graham Gouldman: Heart Full of Songs
Graham Gouldman, zang/gitaar
Iain Hornal, gitaar
Ciaran Jeremiah, toetsen
Graham Gouldman – leadzanger van 10cc en schrijver van 
classic pophits als No Milk Today, I’m Not In Love en Dreadlock 
Holiday – komt terug naar de Kleine Zaal voor een intiem 
optreden. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds. 

€ 33 (RANG 1+), € 29 (RANG 1), € 24 (RANG 2); EEN DRANKJE IS 

NIET BIJ DE PRIJS INBEGREPEN 

Sheila E.
© Rob Shanahan

Franz Welzer-Möst 
© Julia Wesely
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Beethoven Festival

‘De symfonieën in twee woorden?  
Revolutionair en meesterlijk.

 En voor ons geldt: zoekend naar  
de waarheid, wetend dat je die  

niet zult vinden.’
s i e u w e r t  v e r s t e r , 

d i r e c t e u r  o r k e s t  v a n  d e  a c h t t i e n d e  e e u w

De pandemie verhinderde een uitgebreide viering van het 

Beethovenjaar 2020. Gelukkig is het werk van de meester tijdloos. In 

mei 2023 laat het Orkest van de Achttiende Eeuw drie dagen lang de 

mooiste orkestwerken stralen. U hoort symfonieën en soloconcerten 

– steeds van elk één. Alena Baeva soleert in het Vioolconcert, dat 

zij volgens Pizzicato ‘fijngevoelig en contrastrijk’ interpreteert. 

Pianist Alexander Melnikov kiest een van de pianoconcerten. 

Cappella Amsterdam is te gast in het vocale slotdeel van de Negende 

symfonie. Freude, Freude! Ook hoort u meer de Eerste en de Derde 

symfonie, ‘Eroica’. Een prachtige staalkaart.

© Maarten Rijnen

Drie dagen hoogtepunten van de meester

DI 23 MEI 2023 | 20.15 UUR

Orkest van de Achttiende Eeuw
Alexander Janiczek, viool/leiding
Alena Baeva, viool
Beethoven - Vioolconcert in D, op. 61; Symfonie nr. 1  
in C, op. 21 

WO 24 MEI 2023 | 20.15 UUR

Orkest van de Achttiende Eeuw
Jonathan Darlington, dirigent
Alexander Melnikov, fortepiano
Beethoven - Pianoconcert nr. 5 in Es, op. 73  
‘Kaiserkonzert’; Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’ 

DO 25 MEI 2023 | 20.15 UUR

Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Jonathan Darlington, dirigent
Alena Baeva, viool
Alexander Rudin, cello
Alexander Melnikov, fortepiano
Beethoven - Tripelconcert in C, op. 56; Symfonie nr. 9 
in d, op. 125

U kunt de concerten van het Beethoven Festival bestellen  
als onderdeel van de keuzeserie (zie voor prijzen pagina 75).
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ZA 17 SEP 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
n i e u w e  w e r e l d s t e r r e n

De Jussens en Iván Fischer met Mozart  
en Beethoven
Lucas Jussen, piano
Arthur Jussen, piano
Boedapest Festival Orkest
Iván Fischer, dirigent
L. Andriessen - Workers Union
Mozart - Concert voor twee piano’s in Es, KV 365
Beethoven - Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.
zie pagina 10

ZO 18 SEP 2022 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  1

Portretconcert Miroslav Petkov, trompet
Musici van het Concertgebouworkest
Dimitar Bodurov, piano
o.a. Petkov/Bodurov - nieuw werk (wereldpremière)
Georganiseerd door Concertvrienden.
zie pagina 23

MA 19 SEP 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Youth Orchestra of Salvador de Bahia en 
Maria João Pires
Youth Orchestra of Salvador de Bahia
Ricardo Castro, dirigent
Maria João Pires, piano
Gomes - Ouverture uit ‘Il Guarany’
Beethoven - Pianoconcert nr. 3 in c, op. 37
Villa-Lobos - Bachianas brasileiras nr. 4, A. 264
Chávez - Symfonie nr. 2 ‘Sinfonia India’

€ 63 (rang 1+), € 52 (rang 1), € 47 (rang 2), € 35 (rang 3),  
€ 24 (rang 4)

CONCERTEN SEPTEMBER

Lucas en Arthur Jussen 
© Eduardus Lee

Maria João Pires
© Harald Hoffmann / DG

CONCERTEN SEPTEMBER
WO 21 SEP 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAALk e u z e s e r i e
s t r i j k k w a r t e t t e n  o p  w o e n s d a g

Brentano Quartet in Monteverdi, Dvořák 
en meer
Brentano Quartet
Monteverdi - Lasciatemi morire (uit ‘Lamento d’Arianna’,  
SV 107); Ohimè il bel viso, SV 112; Ditelo, o fiumi e voi ch’udiste 
(uit ‘Lagrime d’amante’, SV 111); Zefiro torna e’l bel tempo 
rimena, SV 108 (arr. M. Steinberg)
Bartók - Strijkkwartet nr. 5 in Bes, Sz. 102
Dvořák - Strijkkwartet nr. 14 in As, op. 105

zie pagina 14

ZA 24 SEP 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Alice Sara Ott speelt Ravel, Duncan Ward 
leidt Debussy
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward, dirigent
Alice Sara Ott, piano
Mendelssohn - Die Hebriden, op. 26
Ravel - Pianoconcert voor de linkerhand in D
Britten - Four Sea Interludes (uit ‘Peter Grimes’), op 33a
Debussy - La mer, trois esquisses symphoniques, L. 109

zie pagina 12

DI 27 SEP 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

The Zombies
Britse classic rockband sinds de 60’s met zanger Colin Blunstone. 
Bekend van hits als Time of the Season en She’s Not There.  
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds. 

€ 42 (RANG 1), € 38 (RANG 2), € 32 (RANG 3) 

Alice Sara Ott 
© Jonas Becker

The Zombies
© Alex Lake

Kies voor het gemak van online bestellen
Bestel uw serie(s) online op concertgebouw.nl/series, dat heeft 
vele voordelen. Via uw persoonlijke account verlengt u heel 
eenvoudig uw huidige serie. Of u kiest een nieuwe serie 
waarvoor u direct uw plaatsen uitzoekt. Online bestellen is niet 
alleen het snelst waardoor u de grootste kans heeft op een 
mooie plek in de zaal, maar ook het voordeligst.

Gratis Lunchconcerten
In de periode september tot en met juni bent u elke week om 
12.30 uur welkom bij het Gratis Lunchconcert in de Grote of de 
Kleine Zaal. Meestal op woensdag, soms op een andere 
doordeweekse dag. Kijk vanaf eind augustus op 
concertgebouw.nl/lunchconcerten. De Gratis Lunchconcerten 
worden mogelijk gemaakt door het Fonds Hemelbestormers 
en het F.d.B.v.K. Fannaråken Fonds. 33
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Hemelbestormers: Thomas Beijer

3534

Pianist Thomas Beijer geeft een solorecital in  

de Grote Zaal. In de Kleine Zaal laat hij zijn 

veelzijdigheid zien in een reeks Spotlight-concerten. 

Als pianist, beeldmaker, verteller én als componist. 

‘Laatst las ik ergens dat iemand vond dat kunst 
wereldproblemen niet kan oplossen. En ik dacht: nou, 
eigenlijk juist wel. Kunst kan gedachten van mensen vormen, 
hoe ze in de wereld staan. Dat de meeste mensen daar niet 
naar luisteren, is niet de schuld van de kunst. Maar ik probeer 
daar wel aan te morrelen, ik wil met mijn werk altijd iets 
teweegbrengen. Het maakt niet uit of dat ontroering is of de 
slappe lach. Als er maar iets gebeurt. In die zin zijn 
kunstenaars Hemelbestormers.’

‘Instrumentale muziek is abstract. Het doet iets met mensen, 
je weet niet precies waarom, en dat is prachtig. Waarom doet 
een bepaald akkoord van Albéniz me aan bloedsinaasappelen 
denken? Waarom maakt het zo’n sensualiteit los? Het is een 
bijzonder proces, waarin veel dingen niet gaan zoals je vooraf 
verwacht. Daar houd ik van.’

‘De Spotlight-concerten zijn een dwarsdoorsnede van alles 
wat ik doe, en vooral ook wat ik allemaal nog eens wilde 
doen. Zo liep ik al een tijd rond met het plan om voor 
mezzosopraan Barbara Kozelj een liedcyclus te schrijven die 
geïnspireerd is op Slavische muziek. En ik verbind graag 
kunstvormen. Het is geweldig om een heel traditioneel 
pianorecital te geven, en dat komt er ook, in de Grote Zaal. 
Maar daarnaast staat in de Kleine Zaal een concert waarin ik 
Satie eens op een andere manier presenteer. Hij wordt 
meestal met zachte salonmuziek geassocieerd. Ik denk dat 
dat niet helemaal klopt; vaak is het satire, zijn het parodieën. 

Op zoek naar  
nieuwe verhalen

Over die kant ga ik vertellen, en ik lees voor uit zijn bizarre, 
memoireachtige teksten. Bovendien maak ik bewegende, 
zelfgemaakte illustraties bij de muziek. Alles wordt anders 
met een stel zeekomkommers op een groot scherm.
Met schrijver Peter Buwalda maak ik een programma over 
zijn boek Otmars zonen. Daarin komt een pianist voor die het 
derde deel van Beethovens Pianosonate nr. 32 heeft 
gevonden. Is het echt, of belazert hij de kluit? Ik speel die 
pianist, en heb een slotdeel bij de sonate geschreven. Als het 
personage, niet als mijzelf: de sonate is perfect zoals die is en 
heeft geen uitbreiding nodig.
Voor violiste Simone Lamsma schrijf ik wél een “écht” nieuw 
werk. Wij hebben muzikaal een goede klik, een vergelijkbaar 
temperament ook. Ik wil voor haar een stuk maken waarin ze 
zich thuis voelt. Iets nieuws doen, in een taal die mensen 
begrijpen. Vaak hoor je de verzuchting dat alles al eens is 
gedaan. Daar geloof ik niets van. Als je maar goed om je heen 
kijkt, zie je overal nieuwe verhalen.’

Vrouwkje Tuinman

KOM LUISTEREN
vr 7 okt 2022 | 20.15 uur p. 36
Peter Buwalda en Thomas Beijer
zo 18 dec 2022 | 20.15 uur p. 47
Thomas Beijer met Schumann, Escher, Falla en Chopin
vr 24 feb 2023 | 20.30 uur p. 60
Klapstuk met Noa Wildschut en Thomas Beijer
vr 31 mrt 2023 | 20.15 uur p. 66
Thomas Beijer en Satie, satire in klank en beeld
di 2 mei 2023 | 20.15 uur p. 71
Barbara Kozelj en Thomas Beijer in Janáček, Dvořák en Beijer
do 1 jun 2023 | 20.15 uur p. 77
Simone Lamsma en Thomas Beijer in Janáček en Beijer‘Ik wil met mijn werk iets teweegbrengen’
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ZA 1 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  i n  d e  k l e i n e  z a a l

Alexander Malofeev speelt Beethoven en 
Rachmaninoff
Alexander Malofeev, piano
Beethoven - Sonate nr. 14 in cis, op. 27 nr. 2 ‘Mondschein’; 
Sonate nr. 17 in d, op. 31 nr. 2 ‘Der Sturm’
Medtner - Sonate in g, op 22
Rachmaninoff - Etudes-tableaux, op. 33

zie pagina 16

MA 3 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

WO 5 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
p i a n o t r i o ’ s

Sitkovetsky Trio met Tsjaikovski,  
Schumann en Arenski
Sitkovetsky Trio
Schumann - Phantasiestücke, op. 88
Arenski - Pianotrio nr. 1 in d, op. 32
Tsjaikovski - Pianotrio in a, op. 50

zie pagina 15

WO 5 OKT 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
w e r e l d b e r o e m d e  s y m f o n i e o r k e s t e n

Teodor Currentzis en musicAeterna: 
Sjostakovitsj en Purcell
musicAeterna Orchestra
musicAeterna Choir
Teodor Currentzis, dirigent
solisten nader aan te kondigen
Purcell - Dido and Aeneas, Z 626
Sjostakovitsj - Symfonie nr. 14, op. 135
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

zie pagina 6

VR 7 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  s c h e r p d e n k e r s

Spotlight: Peter Buwalda en  
Thomas Beijer duiken in Beethoven
Peter Buwalda, spreker
Thomas Beijer, piano
Beethoven - Sonate nr. 32 in c, op. 111
Zie ook het interview op pagina 34.

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 27 (rang 2)

CONCERTEN OKTOBER
ZO 9 OKT 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Beatrice Rana in Chopin en Beethoven
Beatrice Rana, piano
Chopin - Sonate in bes, op. 35 ‘Treurmars’
Beethoven - Sonate nr. 29 in Bes, op. 106 ‘Hammerklavier’

zie pagina 9

DI 11 OKT 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Piano Nights: de mooiste pianomuziek 
van alle tijden
Anna Fedorova, piano
werken van Rachmaninoff
Jeroen van Veen, piano
werken van Glass, Einaudi en Van Veen 
Piano Nights is nieuw, verrassend en bedoeld voor iedereen die 
van piano houdt – in welk genre dan ook.

€ 41 (rang 1), € 34 (rang 2), € 31 (rang 3)

DI 11 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Sophie Rennert en Joseph Middleton in 
Schubert en Mahler
Sophie Rennert, mezzosopraan
Joseph Middleton, piano
liederen van Schubert en Mahler

zie pagina 20

WO 12 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

‘Cellokomeet’ Jonathan Roozeman in 
Sjostakovitsj en Rachmaninoff
Jonathan Roozeman, cello
Varvara Nepomnyashchaya, piano
Schnittke - Suite im alten Stile
M. Weinberg - Prelude nr. 21, op. 41
Sjostakovitsj - Sonate in d, op. 40
Rachmaninoff - Sonate in g, op. 19
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 22

Anna Fedorova
 © Marco Borggreve

Jonathan Roozeman
© Heikki Tuuli
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CONCERTEN SEPTEMBER
WO 28 SEP 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Pianofeest met zes jonge topsolisten van 
de Benjamin Britten Piano Fellowship
Martin James Bartlett, piano
Dinara Klinton, piano
Pavel Kolesnikov, piano
Alexander Ullman, piano
Nikola Avramovic, piano
Arina Lazgiian, piano
Chopin - Ballade nr. 1 in g, op. 23
Prokofjev - Sonate nr. 3 in a, op. 28
Liszt - Quasi presto uit ‘Etudes d’exécution transcendante 
d’après Paganini’, S. 140, LW A52
Schumann/Liszt - Widmung (Liebeslied)
Rachmaninoff - Polka (à V.R.) in F
Bizet - Carmen Variations (bew. V. Horowitz)
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

€ 28 (rang 1+), € 23 (rang 1), € 21 (rang 2)

DO 29 SEP 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Pianist Nikolai Lugansky en topsolisten 
in kwartet
Nikolai Lugansky, piano
Nikita Boriso-Glebsky, viool
Maxim Rysanov, altviool
Narek Hakhnazaryan, cello
Mozart - Pianokwartet in Es, KV 452
Fauré - Pianokwartet nr. 1 in c, op. 15
Brahms - Pianokwartet nr. 3 in c, op. 60

zie pagina 18

CONCERTEN OKTOBER
ZA 1 OKT 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Julian Steckel speelt Dvořáks  
Celloconcert
Residentie Orkest Den Haag
Jonathan Bloxham, dirigent
Julian Steckel, cello
Dvořák - Symfonie nr. 5 in F, op. 76; Celloconcert in b,  
op. 104; Waldesruhe (uit ‘Uit het Boheemse woud’, op. 68)

zie pagina 12

36
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CONCERTEN OKTOBERCONCERTEN OKTOBER

Busch Trio 
© Kaupo Kikkas

Quatuor Ébène
© Julien Mignot

ZO 16 OKT 2022 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e t  m i d d a g c o n c e r t

Théotime Langlois de Swarte en  
Thomas Dunford: The Mad Lover
Théotime Langlois de Swarte, viool
Thomas Dunford, luit
Eccles - Ground (uit ‘Suite Mad Lover’); Sonate in g; Sonata 
Quinta in e
Purcell - Sonate in f; Prelude in g (uit ‘Fantasias & Miscellaneous 
Instrumental Works’, ZN 773)
Matteis - Folia; Fantasia in a; Sarabande amorosa in a, Suite in 
C (uit ‘Ayres for the Violin, boek I’); Suite in G (uit ‘Ayres for the 
Violin, boek II’)
Met dank aan het Fonds Topmusici Kleine Zaal.

€ 34 (rang 1+), € 28 (rang 1), € 26 (rang 2)

DI 18 OKT 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
o n s t e r f e l i j k e  n o t e n

Cappella Amsterdam zingt Mozarts  
Requiem en Andriessen
Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss, dirigent
Carolyn Sampson, sopraan
Marianne Beate Kielland, mezzosopraan
Thomas Walker, tenor
Tobias Berndt, bariton
L. Andriessen - May
Mozart - Requiem in d, KV 626

zie pagina 11

DI 18 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Roderick Williams zingt A Thomas Hardy 
Songbook
Roderick Williams, bariton
Christopher Glynn, piano
liederen van Finzi, J. Ireland, Britten, Weir, Bax, Venables en 
Britten

zie pagina 21

DI 25 OKT 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Karsu
Karsu, zang/piano
De Amsterdamse zangeres en songwriter raakt haar luisteraars 
recht in het hart met haar Turks- en Engelstalige mix van pop en 
jazz met klassieke invloeden. Ze treedt op met haar eigen band.
Zie ook het interview op pagina 54.

Met dank aan de begunstigers van Concertgebouw Connects  

(zie pagina 91).

€ 33 (rang 1), € 29 (rang 2), € 24 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen

DI 25 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  2

Portretconcert Calogero Palermo, klarinet
Sylvia Huang, viool
Mirelys Morgan Verdecia, viool
Saeko Oguma, altviool
Honorine Schaeffer, cello
Léo Genet, contrabas
Michelangelo Carbonara, piano
Ortolano - The Seasons
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

WO 26 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Percussioniste Vanessa Porter verkent  
de stilte
Vanessa Porter, slagwerk 
Daniel Mudrack, elektronica
Porter - Folie; Scene 1-6
Sciarrino - Appendice alla perfezione
Globokar - ?Corporel
D. Lang - the anvil chorus
Aperghis - The Messenger (Nederlandse première); Le corps à 
corps, op. 49
Kuyumcuyan - Shapes
Kuhn - À Deux
Keuze van Kölner Philharmonie en Festspielhaus Baden-Baden. 

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 19

Van Lanschot Kempen biedt bij dit concert 
een podcast aan. Bezoekers kunnen de podcast 
voorafgaand aan het concert beluisteren.
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CONCERTEN NOVEMBER

DO 27 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL 

ZA 29 OKT 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Klanktovenaars Quatuor Ébène in  
Schumann en Purcell
Quatuor Ébène
Purcell - selectie van Fantasia’s
Ligeti - Strijkkwartet nr. 1 ‘Metamorphoses nocturnes’
Schumann - Strijkkwartet in a, op. 41 nr. 1

zie pagina 13

DI 1 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

REDMAN • MEHLDAU • MCBRIDE •  
BLADE :: A MoodSwing Reunion
Joshua Redman, saxofoon
Brad Mehldau, piano
Christian McBride, bas
Brian Blade, drums
Saxofonist en componist Joshua Redman treedt op met het 
iconische jazzkwartet waarmee hij meer dan een kwarteeuw 
geleden zijn beroemde album MoodSwing opnam.
Met dank aan de begunstigers van het Jazz Fonds.

€ 56 (rang 1), € 49 (rang 2), € 41 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen

DI 1 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Busch Trio, Palmizio en Shaham in  
Schuberts Forellenkwintet
Busch Trio
Daniel Palmizio, altviool
Naomi Shaham, contrabas
Schubert - Pianotrio in Bes, D 898, op. 99; Kwintet in A, D 667 
‘Die Forelle’

zie pagina 17

39

Van Lanschot Kempen biedt bij dit concert 
een podcast aan. Bezoekers kunnen de podcast 
voorafgaand aan het concert beluisteren.
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Katia & Marielle Labeque
Nazarena van Golijov
Ook Stravinsky’s sprankelende Petroesjka 
Filarmónica Joven de Colombia  
o.l.v. Andrés Orozco-Estrada

Alexandre Kantorow
Liszts Pianoconcert nr. 2
Ook Mendelssohns Symfonie nr. 4  
Belgian National Orchestra o.l.v. Hugh Wolff

23/07

50% korting op concertkaarten voor deelnemers van de VriendenLoterij

13/08

Chineke! Junior Orchestra
Tsjaikovski’s Symfonie nr. 4
en werk van Coleridge-Taylor en Goodyear  
Glass Marcano (dirigent), Gerard Aimontche (piano)

Laetitia Gerards
Mahlers Symfonie nr. 4
Ook Don Juan van Richard Strauss  
Nationaal Jeugdorkest o.l.v. Alexander Shelley

16/08

Een selectie uit meer dan 80 VriendenLoterij ZomerConcerten. Voor het volledige programma: ZomerConcerten.nl

juli - augustus 2022
bestel nu 
kaarten

Vier de 
zomer met 

muziek!

 

50% korting op concertkaarten voor deelnemers van de VriendenLoterij

Een selectie uit meer dan 80 VriendenLoterij ZomerConcerten. Voor het volledige programma: ZomerConcerten.nl
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DI 8 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
w e r e l d b e r o e m d e  s y m f o n i e o r k e s t e n

Denis Matsuev speelt Rachmaninoff bij 
het Russian National Orchestra
Russian National Orchestra
Mikhail Pletnev, dirigent
Denis Matsuev, piano
Rachmaninoff - Pianoconcert nr. 3 in d, op. 30
Tsjaikovski - Symfonie nr. 1 in g, op. 13 ‘Winterdromen’
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.
zie pagina 6

ZA 12 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  p e r s o o n l i j k e  n o o t

Tabea Zimmermann en Kirill Gerstein in 
Brahms
Tabea Zimmermann, altviool
Kirill Gerstein, piano
Brahms - Sonate nr. 1 in f, op. 120
Hindemith - Sonate in F, op. 11 nr. 4
R. Clarke - Sonate
Sjostakovitsj - Sonate, op. 147

€ 38 (rang 1+), € 32 (rang 1), € 29 (rang 2)

WO 16 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n  o p  w o e n s d a g

Piatti Quartet speelt Mendelssohn en Elgar
Piatti Quartet
Howard - Shield (Nederlandse première)
Mendelssohn - Strijkkwartet nr. 6 in f, op. 80
Elgar - Strijkkwartet in e, op. 83
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 14

DO 17 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
n i e u w e  w e r e l d s t e r r e n

Chineke! en Jeneba Kanneh-Mason:  
van Coleridge-Taylor tot Dvořák
Jeneba Kanneh-Mason, piano
Chineke! Orchestra
Leslie Suganandarajah, dirigent
Coleridge-Taylor - Ballade in a, op 33
Walker - Lyric for Strings
Price - Piano Concerto in One Movement
Dvořák - Symfonie nr. 9 in e, op. 95 ‘Uit de Nieuwe Wereld’
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers en 
Concertgebouw Connects (zie pagina 91).
zie pagina 10

CONCERTEN NOVEMBER
VR 18 NOV 2022 | 20.30 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Klapstuk: klassieke highlights met  
Raoul Steffani en Daan Boertien
Raoul Steffani, bariton
Daan Boertien, piano
Eva Cleven, presentator
vocale hoogtepunten door de eeuwen heen van o.a. Purcell, 
Schumann, R. Strauss en Satie
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers en 

het F.d.B.v.K. Tafjord Fonds.

€ 23 (rang 1+), € 19 (rang 1), € 18 (rang 2)

ZA 19 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Topkwintet rond Isabelle van Keulen en 
Severin von Eckardstein speelt Elgar
Severin von Eckardstein, piano
Alexander Sitkovetsky, viool
Franziska Hölscher, viool
Isabelle van Keulen, altviool
Quirine Viersen, cello
Mahler - Pianokwartet in a
Schumann - Pianokwintet in Es, op. 44
Elgar - Pianokwintet in a, op. 84

zie pagina 18

ZO 20 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Jean-Yves Thibaudet speelt Préludes van 
Debussy
Jean-Yves Thibaudet, piano
Debussy - Préludes, boek I & II

zie pagina 9

DI 22 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Isabelle Faust in Dvořák,  
Philippe Herreweghe leidt Brahms
Isabelle Faust, viool
Orchestre des Champs-Elysées
Philippe Herreweghe, dirigent
Brahms - Tragische Ouvertüre in d, op. 81
Dvořák - Vioolconcert in a, op. 53
Brahms - Symfonie nr. 2 in D, op. 73

zie pagina 7

Raoul Steffani
© Tessa Posthuma de Boer

Isabelle Faust
© Felix Broede
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CONCERTEN NOVEMBER
WO 2 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
o n s t e r f e l i j k e  n o t e n

Orchestra e Coro Sinfonica di Milano 
brengt Verdi’s Requiem
Orchestra Sinfonica di Milano
Coro Sinfonico di Milano
Claus Peter Flor, dirigent
Carmela Remigio, sopraan
Anna Bonitatibus, alt
Carlo Allemanno, tenor
Fabrizio Beggi, bas
Verdi - Messa da Requiem

zie pagina 11

WO 2 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Dutch Jazz Heritage -  
100 jaar Toots Thielemans
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Hermine Deurloo, mondharmonica
Een swingend eerbetoon aan een legendarisch moment uit de 
rijke Nederlandse jazzgeschiedenis.
Dit concert komt tot stand in samenwerking met het Nederlands 

Jazz Archief.

€ 42 (rang 1+), € 39 (rang 1), € 32 (rang 2); een drankje is niet bij 
de prijs inbegrepen

ZA 5 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Alexandre Kantorow adembenemend in 
Saint-Saëns
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić, viool/leiding
Alexandre Kantorow, piano
Rameau - Une symphonie inventée (compilatie)
Saint-Saëns - Pianoconcert nr. 2, op. 22
Ravel - Le tombeau de Couperin (ork. W. van Klaveren)

zie pagina 12
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Koninklijk Concertgebouw Concours
Hoe word je een Hemelbestormer? Door mee te doen met het 
Koninklijk Concertgebouw Concours natuurlijk! Een van de 
oud-winnaars is blokfluitiste Lucie Horsch. En Thomas Beijer, 
onze Spotlight-artiest van dit seizoen, zit al jarenlang in de jury. 
De leukste muziekwedstrijd voor kinderen van 9 t/m 14 jaar is 
een initiatief van en wordt mede mogelijk gemaakt door de 
VandenBroek Foundation. Kijk voor meer informatie op 
concertgebouw.nl/concours.
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DI 22 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  s c h e r p d e n k e r s

Peter Kuipers Munneke en  
Ralph van Raat in Expeditie weerklank
Peter Kuipers Munneke, spreker
Ralph van Raat, piano
Tsjaikovski - Juni - Andante cantabile (uit ‘De jaargetijden’,  
op. 37b)
Liszt - Nuages gris
Berio - Luftklavier
Pinkham - Diamonds in the Mud
Sciarrino - Sonate nr. 2
Debussy - Images oubliées
Franssens - Winter Child

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 27 (rang 2)

VR 25 NOV 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  i n  d e  k l e i n e  z a a l

Filippo Gorini met Die Kunst der Fuge
Filippo Gorini, piano
J.S. Bach - Die Kunst der Fuge, BWV 1080

zie pagina 16

ZO 27 NOV 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Mahlers Vijfde door Orozco-Estrada,  
Jan Lisiecki speelt Mozart
Wiener Symphoniker
Andrés Orozco-Estrada, dirigent
Jan Lisiecki, piano
Mozart - Pianoconcert nr. 21 in C, KV 467
Mahler - Symfonie nr. 5 in cis

€ 92 (rang 1+), € 77 (rang 1), € 70 (rang 2), € 51 (rang 3),  
€ 36 (rang 4)

CONCERTEN NOVEMBER

Peter Kuipers Munneke
© ANP

Andrés Orozco-Estrada
© Werner Kmetitsch

CONCERTEN DECEMBER
DO 1 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Lonquich, Kelemen en Altstaedt:  
Dvořák en Kodály
Alexander Lonquich, piano
Barnabás Kelemen, viool
Nicolas Altstaedt, cello
Janáček - Vioolsonate, JW 7/7
Kodály - Duo, op. 7
Dvořák - Pianotrio in e, op. 90 ‘Dumky’

zie pagina 17

ZA 3 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Trombonist Sebastiaan Kemner in  
Harmony of the Spheres
Sebastiaan Kemner, trombone
Lonelinoise
Silbersee
werken van Josquin des Prez, Orlando di Lasso, Giuliano Bracci 
en nieuw werk van Seung-Won Oh
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 22

DI 6 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Carolyn Sampson en Joseph Middleton 
brengen Schumann
Carolyn Sampson, sopraan
Joseph Middleton, piano
liederen van Clara en Robert Schumann

zie pagina 20

DO 8 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

ZA 10 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Borodin Quartet fris, lyrisch en jazzy  
in Haydn, Borodin en Sjostakovitsj
Borodin Quartet
Haydn - Strijkkwartet in Es, op. 33 nr. 2 ‘The Joke’
Sjostakovitsj - Strijkkwartet nr. 9 in Es, op. 117
Borodin - Strijkkwartet nr. 2 in D, op. 51

zie pagina 13

Nicolas Altstaedt 
© Eduardus Lee

Carolyn Sampson
© Marco Borggreve
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Meer concertinformatie op onze website
Op concertgebouw.nl vindt u meer informatie over de 
concerten, zoals toelichtende teksten en geluidsfragmenten. 
Ook is de informatie over uitvoerenden en gespeelde 
programma’s op de website altijd het meest up-to-date.



46 47

ZO 11 DEC 2022 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e t  m i d d a g c o n c e r t

Kristian Bezuidenhout en vrienden 
in Bach
Kristian Bezuidenhout, klavecimbel
Sophie Gent, viool
Cecilia Bernardini, viool
Simone Jandl, altviool
Jonathan Manson, cello
Christine Sticher, contrabas
J.S. Bach - Concert in g, BWV 1058; Toccata in d, BWV 913; 
Concerto in D, BWV 1054; Partita in d, BWV 1004 (arr. L.U. 
Mortensen); Concerto in d, BWV 1052
Met dank aan het Fonds Topmusici Kleine Zaal.

€ 34 (rang 1+), € 28 (rang 1), € 26 (rang 2)

DI 13 DEC 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Jazz Orchestra of the Concertgebouw: 
Swinging Holidays
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
dirigent en solisten nader aan te kondigen
Begin de kersttijd swingend met soulful jazz en jazzy soul!
Met dank aan de begunstigers van het Jazz Fonds.

€ 54 (rang 1), € 45 (rang 2), € 36 (rang 3)

DI 13 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  1

Koperkwintet in kerstsfeer
Miroslav Petkov, trompet
Omar Tomasoni, trompet
Katy Woolley, hoorn
Jörgen van Rijen, trombone
Perry Hoogendijk, tuba
werken van o.a. Vivaldi, Bach, Lafosse en Crespo
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

CONCERTEN DECEMBER

 Kristian Bezuidenhout  
© Marco Borggreve 

Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw 
© Govert Driessen

CONCERTEN DECEMBER
WO 14 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Violiste Diana Tishchenko met  
Beethoven en Schubert
Diana Tishchenko, viool 
José Gallardo, piano
Beethoven - Sonate in A, op. 47 ‘Kreutzer’ 
Mendonça - A box of darkness with a bird in its heart 
(Nederlandse première)
Schubert - Fantasie in C, D 934
Keuze van Casa da Música Porto, Cité de la Musique - Philharmonie 

de Paris. 

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 19

ZO 18 DEC 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Thomas Beijer met Schumann, Escher, 
Falla en Chopin
Thomas Beijer, piano
Schumann - Faschingsschwank aus Wien, op. 26
Escher - Arcana musea dona
Falla - Cuatro piezas españolas, G. 37
Chopin - Sonate in b, op. 58
Zie ook het interview op pagina 34.

zie pagina 8

MA 19 DEC 2022 | 19.30 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Bachs Weihnachtsoratorium door het 
Nederlands Kamerkoor en Les Talens 
Lyriques
Nederlands Kamerkoor
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, dirigent
Johanna Winkel, sopraan
Sophie Harmsen, alt
Zachary Wilder, tenor
Krešimir Stražanac, bas
J.S. Bach - Weihnachtsoratorium, BWV 248

€ 87 (rang 1+), € 72 (rang 1), € 66 (rang 2), € 47 (rang 3),  
€ 33 (rang 4)

Diana Tishchenko 
© Masha Mosconi

Nederlands Kamerkoor 
© Melle Meivogel
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Van Lanschot Kempen biedt bij dit concert 
een podcast aan. Bezoekers kunnen de podcast 
voorafgaand aan het concert beluisteren.

Fonds op Naam
Met een Fonds op Naam draagt u op een heel persoonlijke 
wijze bij aan de toekomst van Het Concertgebouw. U 
ondersteunt het muziekeducatieprogramma of draagt bij aan 
de toegankelijkheid van Het Concertgebouw voor jonge musici 
en publiek. Het Concertgebouw Fonds, de steunstichting van 
Het Concertgebouw, beheert momenteel 29 Fondsen op 
Naam, elk met een persoonlijke klankkleur.
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ADVERTENTIE

4 sep Grote Zaal
Pianist Boris Giltburg opent het seizoen met Ravels jazzy 
Pianoconcert in G. Een werk dat hem ‘pure blijdschap’ bezorgt.
Het Residentie Orkest Den Haag, onder leiding van chef-
dirigente Anja Bihlmaier, speelt ook Moesorgski’s Schilderijen 
van een tentoonstelling.

12 feb Grote Zaal
Otto Tausk leidt orkest Phion in een sprookjesachtig 
programma. De Palestijnse zangeres Nai Barghouti doet de 
legendarische Oum Khaltoum herleven. De Turks-Nederlandse 
sopraan Aylin Sezer zingt Shéhérazade, waarvoor Ravel zich liet 
inspireren door Arabische, Indiase en Chinese muziek. 

4 dec Grote Zaal
Karina Canellakis leidt ‘haar’ Radio Filharmonisch Orkest in 
Bartóks speelse Concert voor orkest. Kian Soltani soleert in 
Schumanns lyrische en soms onstuimige Celloconcert.

12 mrt Grote Zaal
‘Grande dame’ Elisabeth Leonskaja speelt Mozarts 
sprankelende Twaalfde pianoconcert met de strijkers van het 
Concertgebouw Kamerorkest. Meer betovering komt van 
Tsjaikovski’s Souvenir de Florence.

Bekijk het volledige aanbod op concertgebouw.nl/zondag

Hoogtepunten uit het seizoen: 

Boris Giltburg

Karina Canellakis

Nai Barghouti 

Elisabeth LeonskajaFo
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Het Zondagochtend
Concert
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Elke zondag om 11.00 uur
Live op Radio 4
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WO 21 DEC 2022 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Feride Büyükdenktas en Julius Drake
Feride Büyükdenktas, mezzosopraan
Julius Drake, piano
Schumann - Dichterliebe, op. 48
liederen van Schubert en Nazife Güran, afgewisseld met Turkse 
volksliederen
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

€ 29 (rang 1+), € 24 (rang 1), € 22 (rang 2)

VR 23 DEC 2022 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Christmas Classics at the Movies
Sinfonieorchester Aachen
Sinfonischer Chor Aachen
Opernchor Aachen
Christopher Ward, dirigent
Een sprankelende selectie van kerstmuziek uit bekende films, 
zoals White Christmas en The Snowman, plus geliefde 
koorwerken en balletmuziek van Tsjaikovski’s De notenkraker.

€ 47 (rang 1), € 40 (rang 2), € 29 (rang 3)

DI 27 DEC 2022 | 14.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e t  m i d d a g c o n c e r t

Anja Bihlmaier leidt Residentie Orkest 
Den Haag in Tsjaikovski
Residentie Orkest Den Haag
Anja Bihlmaier, dirigent
Stefan Jackiw, viool
Sibelius - Vioolconcert in d, op. 47
Tsjaikovski - Symfonie nr. 5 in e, op. 64

€ 46 (rang 1+), € 38 (rang 1), € 35 (rang 2), € 25 (rang 3),  
€ 18 (rang 4)

CONCERTEN DECEMBER

Feride Büyükdenktas
© Petra Klose

Anja Bihlmaier 
© Nikolaj Lund

CONCERTEN JANUARI
ZA 7 JAN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Weense walsen en ballet van Verdi: 
nieuwjaar met het Antwerp Symphony 
Orchestra
Antwerp Symphony Orchestra
Nuno Coelho, dirigent
Annelien Van Wauwe, klarinet
Nicolai - Ouverture uit ‘Die lustigen Weiber von Windsor’
Weber - Concertino in Es in Es, J 109, op. 26
Verdi - balletmuziek uit ‘Macbeth’
Bassi - Fantaisie brillante op thema’s uit ‘Rigoletto’ van Verdi
J. Strauss jr. - Czárdás, op. 441; Tritsch-Tratsch Polka, op. 241; 
An der schönen, blauen Donau, op. 314
Josef Strauss - Die Libelle, Polka-Mazur, op. 204

zie pagina 12

MA 9 JAN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1  &  2

Kristian Bezuidenhouts historische  
klavierreis
Kristian Bezuidenhout, fortepiano
Mozart - Fantasie in c, KV 475
Beethoven - Sonate nr. 8 in c, op. 13 ‘Pathétique’
Schubert - Moment musical in As (uit ‘Six moments musicaux’, 
D 780); Allegretto quasi andantino (uit ‘Sonate in a’, D 537)
C. Schumann - Romanze in a (uit ‘Drei Romanzen’, op. 21)
Mendelssohn - selectie uit ‘Lieder ohne Worte’, op. 19b, op. 67 
en op. 38; Drei Phantasien oder Capricen, op. 16

zie pagina 8 en 9

VR 13 JAN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Sopraan Channa Malkin: van Monteverdi 
tot Weinberg
Channa Malkin, sopraan
Artem Belogurov, piano/klavecimbel
Maya Fridman, cello
Octavie Dostaler-Lalonde, barokcello
Mike Fentross, theorbe
Monteverdi - Si dolce è’l tormento, SV 332; Quel sguardo 
sdegnosetto, SV 247
B. Strozzi - Sino alla morte
Merula - Hor che tempo di dormire
M. Weinberg - Selectie uit ‘Rocking the Child’, op. 110
J. Malkin - Lullaby (uit ‘Five Russian Songs’); The Last Toast
Tavener - The Child Lived; Achmatova Songs
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 22

Annelien Van Wauwe 
© Marco Borggreve

Channa Malkin 
© Brendon Heinst
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Nieuwe concerten
Wist u dat er in de loop van het seizoen regelmatig concerten 
worden toegevoegd aan de Eigen Programmering van 
Het Concertgebouw? Vooral bij pop- en jazzconcerten spelen 
we in op nieuw aanbod. De meest actuele concertagenda vindt 
u op concertgebouw.nl.
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DI 17 JAN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  p e r s o o n l i j k e  n o o t

Jean-Guihen Queyras en  
Alexandre Tharaud: Schubert en Poulenc
Jean-Guihen Queyras, cello
Alexandre Tharaud, piano
Marais - Suite in a; Les folies d’Espagne
Schubert - Sonatine in D, D 384
Poulenc - Sonate

€ 38 (rang 1+), € 32 (rang 1), € 29 (rang 2)

WO 18 JAN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Renée Fleming in recital met  
Evgeny Kissin
Renée Fleming, sopraan
Evgeny Kissin, piano
o.a. Rachmaninoff - liederen; Sonate nr. 2 in bes, op. 36 en 
andere werken voor piano solo

€ 87 (rang 1+), € 72 (rang 1), € 66 (rang 2), € 47 (rang 3),  
€ 33 (rang 4)

WO 18 JAN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Saxofoniste Jess Gillam: van barok  
tot jazz
Jess Gillam, saxofoon
Zeynep Özsuca, piano
M. Monk - Early Morning Melody
Finnis - A Spiral Ascending (Nederlandse première)
Howard - Dappled Light
Poulenc - Sonate
Thompson - The Unseen Way
Telemann - Sonate in f, TWV 41:f1 (arr. S Parkin)
Witter-Johnson - Lumina
Harle - RANT!
Dowland - Flow, My Tears
Weill - Je ne t’aime pas (arr. P Campbell)
Piazzolla - Bordel 1900, Cafe 1930, Nightclub 1960 (uit ‘Histoire 
de Tango’)
Keuze van Sage Gateshead. Met dank aan de begunstigers van het 

Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 19

CONCERTEN JANUARI

Jean-Guihen Queyras 
© Simon van Boxtel

Jess Gillam 
© Robin Clewley 

CONCERTEN JANUARI
ZA 21 JAN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Liza Ferschtman en solisten van het  
Concertgebouw Kamerorkest met  
Vaughan Williams, Mendelssohn en meer
Liza Ferschtman, viool
Solisten van het Concertgebouw Kamerorkest
Ysaÿe - Sonate in d, op. 27 nr. 3 ‘Ballade à Enesco’
Vaughan Williams - The Lark Ascending
Mendelssohn - selectie uit ‘Lieder ohne Worte’
De Kanter - A Dark Descending
Schönberg - Verklärte Nacht, op. 4

zie pagina 18

DI 24 JAN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Canto ostinato: Simeon ten Holts  
eeuwfeest
Jeroen van Veen, piano
Sandra van Veen, piano
LP Duo:
Sonja Lončar, piano
Andrija Pavlović, piano
Ten Holt - Canto ostinato

€ 52 (rang 1+), € 43 (rang 1), € 40 (rang 2), € 28 (rang 3),  
€ 20 (rang 4)

VR 27 JAN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Mitsuko Uchida in Mozart vol drama bij 
het Mahler Chamber Orchestra
Mitsuko Uchida, piano
Mahler Chamber Orchestra
Mozart - Pianoconcert nr. 25 in C, KV 503; Pianoconcert nr. 27 in 
Bes, KV 595
Schönberg - Kammersymphonie nr. 1, op. 9

zie pagina 7

Liza Ferschtman 
© Marco Borggreve

Mitsuko Uchida 
© Justin Pumfrey / Decca

Basement Sessions
Nieuw in onze Koorzaal: de Basement Sessions! Jonge, 
hemelbestormende artiesten geven elke maand een optreden 
in deze intieme ruimte, in de krochten van Het Concertgebouw. 
Van jazz tot singer-songwriter, van soul tot (neo)klassiek. Bij 
elk concert is er ruimte voor verrassing en eigenzinnigheid. 
Meer informatie op concertgebouw.nl/basement-sessions.
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Hemelbestormers: Karsu

5554

‘Geluid samen ervaren zorgt dat je een  
glimp van de hemel krijgt’

Zangeres en pianiste Karsu staat, met haar unieke 

blend van pop, jazz en Turkse muziek, in oktober 

voor het eerst in de Grote Zaal. ‘In Het Concert-

gebouw gebeurt iets magisch wanneer het geluid de 

muren raakt.’ Dé ster van Beste Zangers vertelt.

‘Een belemmering zie ik het liefst als een uitdaging. Dus toen 
ik voor Beste Zangers in een dialect mocht gaan zingen, koos 
ik expres het Nedersaksisch. Nooit van gehoord! En dus bij 
uitstek iets om me in onder te dompelen. Het televisie-
programma is sowieso een gelukje geweest. In een periode 
dat ik, anders dan normaal, niet internationaal kon toeren 
was het een van de manieren om toch te blijven creëren.’

‘Het concert in de Grote Zaal bedenk ik op maat. Ik houd er 
niet van altijd maar hetzelfde te doen. Het enige wat ik nu wel 
weet is welke jurk ik aantrek. Ik ga me goed verdiepen in de 
akoestiek. In Het Concertgebouw gebeurt iets magisch 
wanneer het geluid de muren raakt. Maar je kunt niet alles 
klakkeloos doen, het moet met finesse. Misschien zoek ik een 
verbinding tussen traditionele houten instrumenten en een 
meer elektrische sound. Jarenlang ben ik tegen het 
“indrukken van knopjes” geweest, maar sinds een tijdje is het 
de stroop op mijn pannenkoek aan het worden.’

‘Geluid is universeel en individueel tegelijk. Het trekt in je 
lichaam, heel intiem, maar het samen ervaren, met naast je 
iemand die je niet kent, zorgt dat je een glimp van de  
hemel krijgt. Als Amsterdamse kwam ik al jong geregeld in  
Het Concertgebouw. Vaak brak mijn hart als ik weer de enige 
brunette onder de dertig was. Waarom gingen mijn vrienden 
niet? Voor een deel heeft het met de monumentale status van 
de plek te maken. Die is zo indrukwekkend dat hij ook 

Mijn muziek is er  
een van vrijheid

ontoegankelijk kan overkomen. Zoals een restaurant met 
Michelinsterren. Dat je er vast stijf moet stilzitten op je stoel.’

‘Bij mij is dat alvast niet zo. Wat dat betreft voel ik me wel een 
Hemelbestormer. Ik wil op alle plekken waar ik speel vóór 
alles een ingang bieden aan mensen, ze welkom heten. Ze 
niet laten horen, maar luisteren. Dat doe ik door cross-overs 
van culturen te zingen, maar ook door in mijn nummers door 
te geven wat ik zelf meemaak. Mijn muziek is er een van 
vrijheid. Op foto’s van concerten zie je vaak dat ik in een 
totaal andere wereld ben. Mijn hoop is dat het publiek daar 
ook eventjes terechtkomt.’

Vrouwkje Tuinman

KOM LUISTEREN
di 25 okt 2022 | 20.15 uur p. 38
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CONCERTEN JANUARI

Ragazze Quartet 
© Nichon Glerum

Pavel Haas Quartet 
© Marco Borggreve

CONCERTEN FEBRUARI
ZO 5 FEB 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

András Schiff in nieuw recitalprogramma
András Schiff, piano
programma nader aan te kondigen

zie pagina 8

ZO 5 FEB 2023 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  2

De componisten aan de wand van de 
Kleine Zaal
Henriëtte Luytjes, viool
Nienke van Rijn, viool
Caroline Groen, viool
Anna de Vey Mestdagh, viool
Eva Smit, altviool
Jeroen Quint, altviool
Chris van Balen, cello
Christian Hacker, cello
werken van Haydn, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, 
Hiller, Brahms, Grieg, Rubinstein, Saint-Saëns, Mendelssohn en 
Bach
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

DI 7 FEB 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
w e r e l d b e r o e m d e  s y m f o n i e o r k e s t e n

Orchestra Filarmonica della Scala en  
Riccardo Chailly in Tsjaikovski
Orchestra Filarmonica della Scala
Riccardo Chailly, dirigent
Emmanuel Tjeknavorian, viool
Debussy - Sarabande et danse (arr. M. Ravel)
Prokofjev - Vioolconcert nr. 1 in D, op. 19
Tsjaikovski - Symfonie nr. 6 in b, op. 74 ‘Pathétique’
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

zie pagina 6

András Schiff 
© Peter Fischli

Riccardo Chailly 
© Ronald Knapp

CONCERTEN FEBRUARI

VR 27 JAN 2023 | 20.30 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Klapstuk: klassieke highlights met het 
Ragazze Quartet
Ragazze Quartet
Eva Cleven, presentator
De mooiste muziek voor strijkkwartet uit alle tijden: van Haydn, 
Beethoven, Dvořák, Bartók tot Rhiannon Giddens en Caroline 
Shaw.
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers en 

het F.d.B.v.K. Tafjord Fonds.

€ 23 (rang 1+), € 19 (rang 1), € 18 (rang 2)

ZO 29 JAN 2023 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e t  m i d d a g c o n c e r t

Nicolas Altstaedt en Jean Rondeau in 
barokprogramma
Nicolas Altstaedt, cello
Jean Rondeau, klavecimbel
Bonizzi - Pis ne peult venir
Frescobaldi - Toccata quarta (uit ‘Il primo libro di Toccate 
d’intavolatura di cembalo e organo’)
Vivaldi - Sonate nr. 5 in e, RV 40
Platti - Sonate nr. 6 in F
D. Gabrielli - Ricercare nr. 2 in a
Barrière - Sonate nr. 4 in Bes, boek III
Marais - Grand ballet
N.G. Forqueray - La Sylva, Jupiter (uit ‘Suite nr. 5 in c’) 
Met dank aan het Fonds Topmusici Kleine Zaal.

€ 34 (rang 1+), € 28 (rang 1), € 26 (rang 2)

DO 2 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL 

ZA 4 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

s t r i j k k w a r t e t t e n

Pavel Haas Quartet met Tsjechisch  
programma
Pavel Haas Quartet
Martinů - Strijkkwartet nr. 7, H. 314 ‘Concerto da camera’
Bartók - Strijkkwartet nr. 4 in C, Sz. 91
Dvořák - Strijkkwartet nr. 13 in G, op. 106, B 192

zie pagina 13

Keuzeserie
Kiest u voor de keuzeserie, dan kiest u voor flexibiliteit. Uit het 
aanbod keuzeserieconcerten kunt u zélf uw serie samenstellen. 
U kiest daarvoor vier concerten. Of meer, want u kunt de 
keuzeserie naar wens uitbreiden. De seriekorting is al in de prijs 
verrekend.
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DO 9 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Quatuor Modigliani, Amihai Grosz en 
Nathalia Milstein: Mendelssohn en meer
Quatuor Modigliani
Amihai Grosz, altviool
Nathalia Milstein, piano
Fauré - Pianokwartet nr. 1 in c, op. 15
Turina - Escena andaluza, op. 7
Mendelssohn - Strijkkwintet nr. 1 in A, op. 18

zie pagina 17

VR 10 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  s c h e r p d e n k e r s

Roxane van Iperen en Calefax
Roxane van Iperen, spreker
Calefax Rietkwintet
werken van Messiaen en JacobTV

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 27 (rang 2)

MA 13 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

WO 15 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
p i a n o t r i o ’ s

Trio Zadig: Camille Saint-Saëns centraal
Trio Zadig
Liszt - Orpheus, symfonisch gedicht (bew. C. Saint-Saëns)
Rameau - Pièces de clavecin en concerts (arr. C. Saint-Saëns)
Saint-Saëns - Pianotrio nr. 2 in e, op. 92

zie pagina 15

DI 14 FEB 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Valentine Classics at the Movies
Sinfonieorchester Aachen
Christopher Ward, dirigent
Christiaan Kuyvenhoven, piano/presentator
o.a. Gershwin - Rhapsody in Blue
Geniet samen van de meest romantische klassieke stukken uit 
bekende films. Pianist en presentator Christiaan Kuyvenhoven 
is uw gids op een avond vol betovering. 

€ 47 (rang 1), € 40 (rang 2), € 29 (rang 3)

CONCERTEN FEBRUARI

Quatuor Modigliani 
© Jérôme Bonnet

Valentine Classics  
at the Movies 
© Eduardus Lee

CONCERTEN FEBRUARI
DI 14 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Christoph en Julian Prégardien in  
duorecital
Christoph Prégardien, tenor
Julian Prégardien, tenor
Michael Gees, piano
liederen van Mozart, Beethoven, Silcher, Schubert, Brahms en 
Zilcher

zie pagina 21

DO 16 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Axelle Fanyo en Julius Drake in Ravel en 
meer
Axelle Fanyo, sopraan
Julius Drake, piano
liederen van Aubert, Ravel, Bolcom en Weill
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

€ 29 (rang 1+), € 24 (rang 1), € 22 (rang 2)

ZO 19 FEB 2023 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e t  m i d d a g c o n c e r t

Emmanuel Pahud, Jonathan Manson en 
Trevor Pinnock: vier keer Bach
Emmanuel Pahud, fluit
Jonathan Manson, cello
Trevor Pinnock, klavecimbel
J.S. Bach - Sonate in e, BWV 1034; Sonate in b, BWV 1030;  
Suite nr. 1 in G, BWV 1007; Sonate in E, BWV 1035
Met dank aan het Fonds Topmusici Kleine Zaal.

€ 34 (rang 1+), € 28 (rang 1), € 26 (rang 2)

DI 21 FEB 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
o n s t e r f e l i j k e  n o t e n

Pergolesi’s Stabat mater door  
Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam
PRJCT Amsterdam
Josef Žák, viool/leiding
Maarten Engeltjes, countertenor
Roberta Mameli, sopraan
P.F. Thomése, verteller
Vivaldi - Nulla in mundo pax sincera, RV 630; Nisi Dominus in g, 
RV 608
Pergolesi - Stabat mater

zie pagina 11

Axelle Fanyo 
© Capucine de Chocqueuse

Maarten Engeltjes 
© Simon van Boxtel
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DO 2 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Avishai Cohen Quartet
Avishai Cohen, trompet
Barak Mori, contrabas
Yonathan Avishai, piano 
Ziv Ravitz, drums
De Israëlische jazztrompettist en zijn muzikale kameraden in 
een adembenemende trip naar aanleiding van hun nieuwe 
album Naked Truth.
Met dank aan de begunstigers van het Jazz Fonds.

€ 31 (rang 1), € 27 (rang 2), € 24 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen

DO 2 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

ZA 4 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Schumann Quartett in werken uit drie 
eeuwen
Schumann Quartett
Mozart - Strijkkwartet in Es, KV 428
Ives - Strijkkwartet nr. 1 ‘From the Salvation Army’
Mendelssohn - Strijkkwartet nr. 4 in e, op. 44 nr. 2

zie pagina 13

ZA 4 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Carlo Rizzi leidt Beethoven bij het  
Nederlands Philharmonisch Orkest
Nederlands Philharmonisch Orkest
Carlo Rizzi, dirigent
Maximilian Hornung, cello
Saint-Saëns - Celloconcert nr. 1 in a, op. 33
Beethoven - Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’ 

zie pagina 12

ZO 5 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Alexandre Kantorow met Brahms en 
Schubert
Alexandre Kantorow, piano
Brahms - Sonate nr. 1 in C, op. 1
Schubert - Fantasie in C, D 760 ‘Wanderer’; liederen (arr.  
F. Liszt)

zie pagina 8

CONCERTEN MA ART
DI 7 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Janine Jansen in Sibelius, Klaus Mäkela 
met Berlioz’ Symphonie fantastique
Janine Jansen, viool
Orchestre de Paris
Klaus Mäkelä, dirigent
Sibelius - Vioolconcert in d, op. 47
Berlioz - Symphonie fantastique, H 48, op. 14

zie pagina 7

DI 7 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  1

Geuren en kleuren van Europa
Sylvia Huang, viool
Boris Kusnezow, piano
Dvořák - Sonatine in G, op. 100
L. Boulanger - Deux morceaux
Ysaÿe - Poème élégiaque in d, op. 12
Enescu - Sonate nr. 2 in f, op. 6
Dohnányi - Ruralia hungarica, op. 32a
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

DI 14 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Anna Lucia Richter in negen eeuwen  
liederen over licht
Anna Lucia Richter, mezzosopraan
Ammiel Bushakevitz, piano
liederen van Wolkenstein, Vogelweide, J.S. Bach, Haydn, 
Mozart, Schubert, Fanny en Felix Mendelssohn, Schumann, 
Brahms, Wolf, Berg, Eisler en Weill

zie pagina 21

Janine Jansen 
© Lucas Beck

Anna Lucia Richter 
© Kaupo Kikkas

CONCERTEN FEBRUARI
DI 21 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Konstantin Krimmel brengt Brahms en 
Schumann
Konstantin Krimmel, bariton
Julius Drake, piano
liederen van Schumann en Brahms

zie pagina 20

WO 22 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Jerusalem Quartet en Elisabeth  
Leonskaja: Sjostakovitsj en Dvořák
Jerusalem Quartet; Elisabeth Leonskaja, piano
Haydn - Strijkkwartet in f, op. 20 nr. 5, Hob. III: 35
Dvořák - Strijkkwartet nr. 12 in F, op. 96, B 179 ‘Amerikaanse’
Sjostakovitsj - Pianokwintet in g, op. 57

zie pagina 18

DO 23 FEB 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  i n  d e  k l e i n e  z a a l

Olga Pashchenko in Russisch repertoire
Olga Pashchenko, piano/fortepiano
werken van Pratsch, Field, Glinka, Rachmaninoff en Medtner

zie pagina 16

VR 24 FEB 2023 | 20.30 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Klapstuk: klassieke highlights met  
Noa Wildschut en Thomas Beijer
Noa Wildschut, viool; Thomas Beijer, piano 
Eva Cleven, presentator
werken van Ravel en Poulenc 
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers en 

het F.d.B.v.K. Tafjord Fonds.

€ 23 (rang 1+), € 19 (rang 1), € 18 (rang 2)

DI 28 FEB 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
w e r e l d b e r o e m d e  s y m f o n i e o r k e s t e n

Münchner Philharmoniker en  
Valery Gergiev met Mahler
Münchner Philharmoniker
Valery Gergiev, dirigent
Mahler - Symfonie nr. 6 in a
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

zie pagina 6
60

Van Lanschot Kempen biedt bij dit concert 
een podcast aan. Bezoekers kunnen de podcast 
voorafgaand aan het concert beluisteren.

CONCERTEN MA ART

Concertgebouw Sessions
Tijdens Concertgebouw Sessions spelen musici op steeds 
andere plekken in en soms ook buiten het gebouw een intieme 
set in één take. Zónder publiek. Elke paar weken verschijnt een 
nieuwe editie. Bekijk de Sessions – het zijn er inmiddels zo'n 
honderddertig! – op concertgebouw.nl/sessions.
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VR 17 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Brahms’ Hoorntrio door Van der Zwart, 
Faust en Melnikov
Teunis van der Zwart, hoorn
Isabelle Faust, viool
Alexander Melnikov, piano
Brahms - Sonate nr. 1 in f, op. 120; Trio in Es, op. 40
Ligeti - Trio ‘Hommage à Brahms’

zie pagina 18

ZO 19 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Sergei Babayan en Daniil Trifonov spelen 
Rachmaninoff
Sergei Babayan, piano
Daniil Trifonov, piano
Rachmaninoff - Suite nr. 1 in g, op. 5 ‘Fantaisie-tableaux’;  
Suite nr. 2 in C, op. 17; Symfonische dansen, op. 45

zie pagina 9

DI 21 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
n i e u w e  w e r e l d s t e r r e n

Julia Hagen speelt Sjostakovitsj,  
Mirga Gražinytė-Tyla leidt Romeo en Julia
Julia Hagen, cello
City of Birmingham Symphony Orchestra
Mirga Gražinytė-Tyla, dirigent
Weinberg - Sinfonietta nr. 1, op. 41
Sjostakovitsj - Celloconcert nr. 2, op. 126
Prokofjev - delen uit ‘Romeo en Julia’ (suites), op. 64
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 10

DI 21 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Julia Bullock in liederen van Wolf,  
Schubert, Rossini, Nina Simone e.a.
Julia Bullock, sopraan
Bretton Brown, piano
liederen van Wolf, Schubert, Rossini, Nina Simone en  
Pat Castleton

zie pagina 20

CONCERTEN MA ART

Daniil Trifonov 
© Dario Acosta

Julia Hagen 
© Julia Wesely

CONCERTEN MA ART
WO 22 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n  o p  w o e n s d a g

Calidore String Quartet in een tijdreis 
van Mozart en Beethoven naar Lash
Calidore String Quartet
Mozart - Strijkkwartet in Bes, KV 458 ‘Jacht’
Lash - Strijkkwartet nr. 1 (Nederlandse première)
Beethoven - Strijkkwartet in Bes, op. 130  
Met dank aan het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 14

VR 24 MRT 2023 | 20.30 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Klapstuk: klassieke highlights met  
Laura van der Heijden en Jâms Coleman
Laura van der Heijden, cello; Jâms Coleman, piano
Eva Cleven, presentator
o.a. Price - Adoration
Beethoven - Variaties in Es op ‘Bei Männern, welche Liebe 
fühlen’ (uit ‘Die Zauberflöte’, KV 620) van Mozart, WOO 46
Schumann - delen uit ‘Fantasiestücke’, op. 73
Debussy - Clair de lune (uit ‘Suite bergamasque’, L. 75)
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers en 

het F.d.B.v.K. Tafjord Fonds.

€ 23 (rang 1+), € 19 (rang 1), € 18 (rang 2)

ZA 25 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  i n  d e  k l e i n e  z a a l

Mao Fujita speelt Mozart
Mao Fujita, piano
Mozart - Sonate in C, KV 309; Sonate in a, KV 310;  
Sonate in Bes, KV 333; Sonate in D, KV 311

zie pagina 16

ZO 26 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Cellist Kian Soltani in Haydn,  
Amsterdam Sinfonietta in Mendelssohn
Amsterdam Sinfonietta
Candida Thompson, viool/leiding
Kian Soltani, cello
C.Ph.E. Bach - Sinfonia in G, Wq 173
Haydn - Celloconcert in D, Hob. VIIb: 2; Adagio cantabile uit 
‘Symfonie nr. 13 in D’
Mendelssohn - Suleika, op. 34 nr. 4; Strijkkwartet nr. 6 in f,  
op. 80
Schubert - An die Musik, D 547; Du bist die Ruh’, D 776

zie pagina 12

Calidore String Quartet  
© Marco Borggreve

Kian Soltani 
© Simon van Boxtel
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Hemelbestormers: Fleur Barron

6564

‘Alleen in het hier en nu kun je je thuis voelen’

Mezzosopraan Fleur Barron geeft een recital met 

pianist Julius Drake in de Kleine Zaal. Ze verkent in 

liederen haar wortels, van het Verre Oosten tot in 

Amerika.

‘Een onverwacht mooi bijeffect van de covid-19-pandemie is 
dat ik voor het eerst in heel lange tijd mijn Aziatische 
achtergrond in kon duiken. Ik ben half-Singaporees, werd 
geboren in Ierland, groeide op in Hong Kong, studeerde in 
Amerika en woon tegenwoordig in Londen. Als kind ging ik 
vaak met mijn oom naar Peking-opera’s, en leerde ik 
Mandarijn en Hokkien. Maar het muziekonderwijs was totaal 
gericht op westerse muziek. Nog steeds trouwens. Dat is 
geen onwil, maar komt voort uit een aanname die “gewoon” 
geworden is: dat westerse klassieke muziek superieur is, en 
dat je andere bronnen dus niet eens hoeft te bestuderen. Ik 
realiseerde me enkele jaren terug dat ik nog nooit een 
Aziatisch stuk had gezongen. Sterker nog: ik kon nauwelijks 
componisten noemen! Gênant, toch? Daar heb ik de laatste 
tijd iets aan veranderd.’

‘In het programma Homeland, Dreams and Childhood verken 
ik al mijn wortels, en zijn ze allemaal gelijkwaardig. Een lied 
van Zubaida Azezi, waarvoor ik speciaal Oeigoers aan het 
leren ben, klopt helemaal naast werken van Dvořák, Brahms 
en Ives. Een volksliedje dat mijn tante en oma zongen toen ik 
klein was is voor mij net zo persoonlijk als de gedichten die 
Berg verklankte. Ook mag ik twee wereldpremières zingen. 
Dat vind ik een groot geschenk, omdat het mogen geven van 
zo’n opdracht ervoor zorgt dat die werken, nadat ik ze heb 
gezongen, ook voor andere uitvoerders beschikbaar worden.’

‘Het eerste nieuwe werk is van Huang Ruo, die in zijn stukken 
laat zien hoe complex het is om zowel Chinees als Amerikaan 

Op zoek naar  
mijn wortels

te zijn. Je tot beide culturen te moeten verhouden, en daar 
soms weerstand van te ondervinden. Het andere stuk is van  
Alex Ho, die ik uit Londen ken. Hij kijkt op een intrigerende 
manier naar normen. Waarom zou een lied per se moeten 
beginnen met een pianointroductie? Hoe kan het dat je als 
luisteraar de taal niet hoeft te spreken om een lied volkomen 
te begrijpen?’

‘Julius Drake is een geweldige mentor voor mij. Sinds de 
pandemie komen we twee keer per week samen. Gewoon 
voor de lol: wat voor muziek zullen we eens gaan leren? Hij 
staat werkelijk overal voor open. Ook voor repertoire dat voor 
ons nét zo nieuw en misschien wel ongemakkelijk is als voor 
het publiek. Voor mij gaat het thema Hemelbestormers 
daarover: je niet laten leiden door tradities, hoezeer je die 
ook respecteert. Alleen in het hier en nu kun je je thuis voelen, 
en anderen zich thuis laten voelen.’

Vrouwkje Tuinman

KOM LUISTEREN
za 29 apr 2023 | 20.15 uur p. 69
Fleur Barron en Julius Drake: Homeland,  
Dreams and Childhood

Pianist Julius Drake neemt dit seizoen nog twee  
hemelbestormende zangeressen mee naar de Kleine Zaal:
wo 21 dec 2022 | 20.15 uur p. 50
Feride Büyükdenktas en Julius Drake
do 16 feb 2023 | 20.15 uur p. 59
Axelle Fanyo en Julius Drake in Ravel en meer
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MA 3 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

WO 5 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
p i a n o t r i o ’ s

Trio Wanderer met Schumann en  
Mendelssohn
Trio Wanderer
Schumann - Pianotrio nr. 1 in d, op. 63
Liszt - Tristia, Vallée d’Obermann
Mendelssohn - Pianotrio nr. 2 in c, op. 66

zie pagina 15

DI 4 APR 2023 | 19.30 UUR | GROTE ZAAL
o n s t e r f e l i j k e  n o t e n

Akademie für Alte Musik en  
RIAS Kammerchor Berlin in  
Bachs Matthäus-Passion
Akademie für Alte Musik Berlin
RIAS Kammerchor Berlin
Justin Doyle, dirigent
Patrick Grahl, tenor (evangelist)
Dominic Barberi, bas (Christus)
Julia Sophie Wagner, sopraan
Benno Schachtner, countertenor
Benjamin Glaubitz, tenor
Konstantin Krimmel, bas
J.S. Bach - Matthäus-Passion, BWV 244

zie pagina 11

DI 4 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Mark Padmore en Julius Drake brengen 
ode aan vrouwelijke componisten
Mark Padmore, tenor
Julius Drake, piano
liederen van Clara en Robert Schumann, Rebecca Clarke en 
Sally Beamish

zie pagina 21

DO 6 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Martin Kohlstedt
Martin Kohlstedt, piano/synthesizer/elektronica
Klassieke vleugel, synthesizers en elektronica komen op 
intuïtieve en dromerige wijze samen in de neo-klassieke muziek 
van deze jonge Duitser.
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds. 

€ 26 (rang 1+), € 25 (rang 1), € 22 (rang 2)

CONCERTEN APRIL
DI 11 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  2

Orkestmusici en Martin Fröst, klarinet
Musici van het Concertgebouworkest
Mozart - Klarinetkwintet in A, KV 581 ‘Stadler’
Brahms - Klarinettrio in a, op. 114
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

DO 13 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  s c h e r p d e n k e r s

Rachel Rumai Diaz en Ragazze Quartet
Rachel Rumai Diaz, spreker
Katharine Dain, sopraan
Ragazze Quartet
Darvishi - nieuw werk

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 27 (rang 2)

ZA 15 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Amsterdam Sinfonietta Kamermuziek 
met Mozart en Korngold
Amsterdam Sinfonietta Kamermuziek
Mozart - Strijkkwintet in g, KV 516
Korngold - Sextet in D, op. 10

zie pagina 17

MA 17 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Dutch Jazz Heritage
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
thema en solist nader aan te kondigen
Een swingend eerbetoon aan een legendarisch moment uit de 
rijke Nederlandse jazzgeschiedenis.
Dit concert komt tot stand in samenwerking met het Nederlands 

Jazz Archief.

€ 42 (rang 1+), € 39 (rang 1), € 32 (rang 2); een drankje is niet bij 
de prijs inbegrepen

Rachel Rumai Diaz 
© Willem Velthoven

Candida Thompson
© Eduardus Lee

CONCERTEN MA ART CONCERTEN APRIL
DI 28 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Víkingur Ólafsson speelt Grieg,  
Stéphane Denève leidt Rachmaninoffs 
Symfonische dansen
Víkingur Ólafsson, piano
St. Louis Symphony Orchestra
Stéphane Denève, dirigent
Prokofjev - Suite uit ‘De liefde voor de drie sinaasappelen’,  
op. 33bis
Grieg - Pianoconcert in a, op. 16
Rachmaninoff - Symfonische dansen, op. 45

zie pagina 7

DO 30 MRT 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Angélique Kidjo
Angélique Kidjo, zang
Deze viervoudig Grammy-winnares en ‘Afrika’s meest 
vooraanstaande diva’ (Time Magazine) mixt op aanstekelijke 
wijze West-Afrikaanse tradities met popmuziek. 
Met dank aan de begunstigers van Concertgebouw Connects  

(zie pagina 91).

€ 46 (rang 1), € 40 (rang 2), € 35 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen

VR 31 MRT 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Spotlight: Thomas Beijer en Satie, satire 
in klank en beeld
Thomas Beijer, piano
Satie - Embryons desséchés; Gymnopédie nr. 1; Sonatine 
bureaucratique; Cinéma; Le poisson rêveur
Zie ook het interview op pagina 34.

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

€ 32 (rang 1+), € 26 (rang 1), € 24 (rang 2)

Ontdek meer!
Kom meer te weten over Het Concertgebouw, de musici die er 
optreden en de muziek die er klinkt. Op concertgebouw.nl/
ontdek gaat een wereld voor u open. U vindt er video’s, 
interviews, verhalen, podcasts, concertregistraties en nog heel 
veel meer.

Blijf op de hoogte
Blijft u graag op de hoogte van alles wat in en rond  
Het Concertgebouw speelt? Meld u dan aan voor onze digitale 
nieuwsbrief op concertgebouw.nl/nieuwsbrief. Zo informeren 
wij u onder meer over concerten die later in het seizoen aan 
ons programma worden toegevoegd. 

676766
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WO 19 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Aris Quartett speelt Mozart en Schubert
Aris Quartett
Mozart - Strijkkwartet in C, KV 465 ‘Dissonanten’
Mochizuki - in-side (Nederlandse première)
Schubert - Strijkkwartet in a, D 804 ‘Rosamunde’
Keuze van Elbphilharmonie Hamburg en Konzerthaus Dortmund.  

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 19

DO 20 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

ZA 22 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Hagen Quartett in Sjostakovitsj en  
Mozart
Hagen Quartett
Sjostakovitsj - Strijkkwartet nr. 6 in G, op. 101; Strijkkwartet  
nr. 2 in a, op. 68
Mozart - Strijkkwartet in Bes, KV 589 ‘Pruisisch’

zie pagina 13

VR 21 APR 2023 | 20.30 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Klapstuk: klassieke highlights met  
Daniel Ciobanu
Daniel Ciobanu, piano
Eva Cleven, presentator
Schubert - Fantasie in C, D 760 ‘Wanderer’
Ravel - La valse, M. 72
Jarrett - Encore from Tokyo
Kapustin - Reverie (uit ‘Acht concertetudes’, op. 40); 
Toccatina, op. 36
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers en 

het F.d.B.v.K. Tafjord Fonds.

€ 23 (rang 1+), € 19 (rang 1), € 18 (rang 2)

ZO 23 APR 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Kirill Gerstein speelt Schubert en Liszt
Kirill Gerstein, piano
Stravinsky - Sonate
Schubert - Sonate in c, D 958
Liszt - Bénédiction de Dieu dans la solitude (uit ‘Harmonies 
poétiques et religieuses’, S. 173); Sonate in b, S. 178
zie pagina 8

CONCERTEN APRIL

Hagen Quartett 
© Eduardus Lee

Daniel Ciobanu
© Alex Coman

CONCERTEN APRIL
DI 25 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  1

Pierrot lunaire met  
Patricia Kopatchinskaja, viool
Jae-Won Lee, viool
Martina Forni, altviool
Jérôme Fruchart, cello
Davide Lattuada, klarinet
Julie Moulin, fluit
Jeroen Bal, piano
David Schlaffke, harmonium
Schönberg - Pierrot lunaire, op. 21
J. Strauss jr. - Kaiser-Walzer, op. 437 (bew. A. Schönberg); 
Schatz-Walzer, op. 418 (bew. A. Webern)
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

VR 28 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Violist Shin Sihan met Amerikaans getint 
programma
Shin Sihan, viool
In Mo Yang, viool
Takehiro Konoe, altviool
Mon-Puo Lee, cello
Gorka Plada-Girón, piano
Milhaud - Cinéma-fantaisie ‘Le bœuf sur le toit’
Ravel - Sonate in G
Antheil - Sonate nr. 2, W. 131
Korngold - Pianokwintet in E, op. 15
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 22

ZA 29 APR 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e m e l b e s t o r m e r s

Fleur Barron en Julius Drake:  
Homeland, Dreams and Childhood
Fleur Barron, mezzosopraan
Julius Drake, piano
liederen van Brahms, Berg, Dvořák, Ives, Ho, Cage, Ruo en 
Chinese volksliederen
Zie ook het interview op pagina 64.

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

€ 29 (rang 1+), € 24 (rang 1), € 22 (rang 2)

Shin Sihan 
© Marco Borggreve

Fleur Barron
© Victoria Cadisch 
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CONCERTEN MEI
DI 2 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Janine Jansen soleert bij en leidt  
Camerata Salzburg in Mozart
Camerata Salzburg
Janine Jansen, viool
Mozart - Symfonie nr. 1 in Es, KV 16; Vioolconcert nr. 1 in Bes, 
207; Vioolconcert in A, KV 219

€ 87 (rang 1+), € 72 (rang 1), € 66 (rang 2), € 47 (rang 3),  
€ 34 (rang 4)

DI 2 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Spotlight: Barbara Kozelj en Thomas 
Beijer in Janáček, Dvořák en Beijer
Barbara Kozelj, mezzosopraan
Thomas Beijer, piano
werken van Janáček, Dvořák, Chopin en Beijer
Zie ook het interview op pagina 34.

Met dank aan het Compositieopdrachten Fonds.

zie pagina 21

DI 9 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  s c h e r p d e n k e r s

Michel Krielaars en Liza Ferschtman met 
De klank van de heilstaat
Michel Krielaars, spreker
Liza Ferschtman, viool
Enrico Pace, piano
werken van Weinberg, Zaderatsky en Prokofjev
€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 27 (rang 2)

WO 10 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Piano Nights: de mooiste pianomuziek 
van alle tijden
Iris Hond, piano
Tweede pianist en programma nader aan te kondigen
Piano Nights is nieuw, verrassend en bedoeld voor iedereen die 
van piano houdt – in welk genre dan ook.

€ 41 (rang 1), € 34 (rang 2), € 31 (rang 3)

Thomas Beijer 
© Simon van Boxtel

Michel Krielaars 
© Merlijn Doomernik
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Van Lanschot Kempen biedt bij dit concert 
een podcast aan. Bezoekers kunnen de podcast 
voorafgaand aan het concert beluisteren.

Het Concertgebouw voor scholen
Het afgelopen schooljaar bereikten wij weer talrijke scholen met onze educatieprojecten. 
Duizenden kinderen beleefden in Het Concertgebouw de magie van muziek.
Dat gebeurde live in een van onze sfeervolle zalen of online. Door onze samenwerking
met 123ZING kregen leerlingen van bijna drieduizend basisscholen muziekonderwijs.
Voor elke klas hebben wij een passend aanbod. 

Kijk voor meer informatie en ons aanbod voor scholen op
concertgebouw.nl/educatie.
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WO 10 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n  o p  w o e n s d a g

Quatuor Agate speelt Brahms,  
Boccherini en Bartók
Quatuor Agate
Boccherini - Strijkkwartet in g, op. 32 nr. 5, G. 205
Bartók - Strijkkwartet nr. 6 in D, Sz. 114
Brahms - Strijkkwartet nr. 3 in Bes, op. 67

zie pagina 14

ZA 13 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Feldmann, Berthaud en Steckel in 
strijktrio’s van Mozart, Beethoven en 
Françaix
Tobias Feldmann, viool
Lise Berthaud, altviool
Julian Steckel, cello
Beethoven - Strijktrio in c, op. 9 nr. 3
Françaix - Strijktrio in C
Mozart - Trio in Es, KV 563 ‘Ein Divertimento... di sei pezzi’

zie pagina 17

DI 16 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Lahav Shani en Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest in Mahlers Tweede symfonie
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Laurens Symfonisch
Lahav Shani, dirigent
Chen Reiss, sopraan
Sarah Connolly, mezzosopraan
Mahler - Symfonie nr. 2 in c ‘Auferstehung’

€ 80 (rang 1+), € 66 (rang 1), € 61 (rang 2), € 43 (rang 3),  
€ 32 (rang 4)

DI 16 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Lenny Kuhr
Lenny Kuhr, zang/gitaar
Reinier Voet, gitaar/zang
Mischa Kool, basgitaar/zang
De grande dame van het Songfestival – ze was in 1969 de 
eerste Nederlandse winnaar – is nog altijd een troubadour.
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds. 
€ 29 (rang 1+), € 25 (rang 1), € 21 (rang 2) 

CONCERTEN MEI

Quatuor Agate 
© Kaupo Kikkas

Lenny Kuhr 
© Rob Becker

CONCERTEN MEI
WO 17 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Bariton James Newby zingt Schubert  
en Mahler
James Newby, bariton
Joseph Middleton, piano
Anoniem - I wonder as I wander (arr. B. Britten)
Beethoven - Maigesang (uit ‘Acht Lieder’, op. 52); Der Kuss,  
op. 128; Drei Lieder, op. 83
Mahler - Revelge, Urlicht (uit ‘Des Knaben Wunderhorn’)
Bingham - Casanova in Lockdown (Nederlandse première)
Schubert - Der Wanderer, D 489a; Auf der Donau, D 553;  
Auf der Bruck, D 853; Abendstern, D 806
Britten - At the Mid Hour of Night (uit ‘Folk Song 
Arrangements, vol. 4: Moore’s Irish Melodies’)
Keuze van Barbican Centre. Met dank aan de begunstigers van het 

Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 19

VR 19 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k l a s s i e k e  m e e s t e r w e r k e n

Bruckners Zevende door het  
Noord Nederlands Orkest
Noord Nederlands Orkest
Eivind Gullberg Jensen, dirigent
Bertrand Chamayou, piano
Liszt - Pianoconcert nr. 2 in A 
Bruckner - Symfonie nr. 7 in E

zie pagina 12

ZO 21 MEI 2023 | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  h e t  m i d d a g c o n c e r t

Holland Baroque en sopraan Julie Roset
Holland Baroque
Julie Roset, sopraan
werken van Rameau, Fauré, Lully, Delibes en Charpentier
Met dank aan het Fonds Topmusici Kleine Zaal.

€ 34 (rang 1+), € 28 (rang 1), € 26 (rang 2)

ZO 21 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Nikolai Lugansky speelt Rachmaninoff
Nikolai Lugansky, piano
Rachmaninoff - Moments musicaux, op. 16; Sonate nr. 2 in bes, 
op. 36; Dertien preludes, op. 32

zie pagina 9

James Newby
© Gerard Collett

Julie Roset 
© Wouter Jansen
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CONCERTEN MEI
DI 23 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Beethoven Festival: Orkest van de  
Achttiende Eeuw met het Vioolconcert
Orkest van de Achttiende Eeuw
Alexander Janiczek, viool/leiding
Alena Baeva, viool
Beethoven - Vioolconcert in D, op. 61; Symfonie nr. 1 in C,  
op. 21

€ 42 (rang 1), € 38 (rang 2)

WO 24 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Beethoven Festival: Orkest van de  
Achttiende Eeuw met de Eroica
Orkest van de Achttiende Eeuw
Jonathan Darlington, dirigent
Alexander Melnikov, fortepiano
Beethoven - Pianoconcert nr. 5 in Es, op. 73 ‘Kaiserkonzert’; 
Symfonie nr. 3 in Es, op. 55 ‘Eroica’

€ 42 (rang 1), € 38 (rang 2)

DO 25 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Beethoven Festival: Orkest van de  
Achttiende Eeuw met de Negende
Orkest van de Achttiende Eeuw
Cappella Amsterdam
Jonathan Darlington, dirigent
Alena Baeva, viool
Alexander Rudin, cello
Alexander Melnikov, fortepiano
vocale solisten nader aan te kondigen
Beethoven - Tripelconcert in C, op. 56; Symfonie nr. 9 in d,  
op. 125

€ 42 (rang 1), € 38 (rang 2)

DO 25 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL

ZA 27 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Veelgeprezen Takács Quartet in Ravel  
en meer
Takács Quartet
Haydn - Strijkkwartet in F, op. 77 nr. 2
Britten - Strijkkwartet nr. 1 in D, op. 25
Ravel - Strijkkwartet in F

zie pagina 13

Alena Baeva 
© Vladimir  Shirokov

Alexander Melnikov
© Julien Mignot
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VR 26 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
w e r e l d b e r o e m d e  s y m f o n i e o r k e s t e n

Daniel Harding en  
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks in Mahler
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Daniel Harding, dirigent
Mahler - Symfonie nr. 7
Met dank aan de begunstigers van het Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

zie pagina 6

DI 30 MEI 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Tania Kross: Van Curaçao tot  
Het Concertgebouw
Tania Kross, mezzosopraan
Ernst Munneke, piano
Randal Corsen, piano
en andere musici
Tania Kross viert samen met haar muziekvrienden dat ze 
vijfentwintig jaar op de planken staat! Met hoogtepunten uit 
haar carrière en aandacht voor haar geboorte-eiland Curaçao.
Met dank aan de begunstigers van Concertgebouw Connects  

(zie pagina 91).

€ 59 (rang 1), € 49 (rang 2), € 36 (rang 3)

DI 30 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Ian Bostridge en Saskia Giorgini:  
Schubert
Ian Bostridge, tenor
Saskia Giorgini, piano
liederen van Schubert

zie pagina 20

CONCERTEN MEI

Daniel Harding 
© Julian Hargreaves

Tania Kross 
© Esther van Vliet

CONCERTEN MEI

Lang Lang
© Olaf Heine

Simone Lamsma 
© Otto van den Toorn

CONCERTEN JUNI

WO 31 MEI 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Yang Yang Cai vierhandig met  
Severin von Eckardstein
Yang Yang Cai, piano
Severin von Eckardstein, piano
Schubert - Rondo in A, D 951
Stravinsky - Petroesjka
JacobTV - Body of your Dreams
Medtner - Zes sprookjes, op 51 ‘Skazki’
Rachmaninoff - Six morceaux, op. 11
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 22

DO 1 JUN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Volop Beethoven bij Lang Lang en  
Andris Nelsons
Mahler Chamber Orchestra
Andris Nelsons, dirigent
Lang Lang, piano
Beethoven - Ouverture ‘Coriolan’ in c, op. 62; Pianoconcert nr. 3 
in c, op. 37; Symfonie nr. 5 in c, op. 67

zie pagina 7

DO 1 JUN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e :  p e r s o o n l i j k e  n o o t

Spotlight: Simone Lamsma en 
Thomas Beijer in Janáček en Beijer
Simone Lamsma, viool
Thomas Beijer, piano
Janáček - Sonate, JW 7/7
Fauré - Sonate nr. 1 in A, op. 13
Beijer - nieuw werk in opdracht van Het Concertgebouw
Ravel - Sonate in G
Zie ook het interview op pagina 34.

Met dank aan het Compositieopdrachten Fonds.

€ 38 (rang 1+), € 32 (rang 1), € 29 (rang 2)

7777

Het Concertgebouw is te huur!
Het Concertgebouw is bij uitstek een stijlvolle, verrassende 
locatie voor uw diner, feest, receptie of congres. Onze vier zalen 
en omringende foyers variëren in capaciteit en hebben elk een 
eigen karakter, van stijlvol tot strak modern. Geïnteresseerd?  
Kijk op concertgebouw.nl/verhuur-evenementen voor meer 
informatie.
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Vind jezelf en elkaar
      in de schoonheid

van muziek

Private Banking | Professional Solutions | 
Investment Management | Investment Banking

Hoofdsponsor van Het Concertgebouw

ZO 4 JUN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Grigory Sokolov met nieuw programma
Grigory Sokolov, piano
programma nader aan te kondigen

zie pagina 8

DI 6 JUN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
c l o s e - u p  2

20 jaar Academie van het 
Concertgebouworkest
Oud-deelnemers Academie van het Concertgebouw-
orkest
programma nader aan te kondigen
Georganiseerd door Concertvrienden.

zie pagina 23

WO 7 JUN 2023 | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Lucie Horsch en Thomas Dunford:  
van Dowland tot Debussy
Lucie Horsch, blokfluit
Thomas Dunford, luit
J.S. Bach - Partita in c, BWV 997 (arr. L Horsch)
Dowland - A Dream; Flow, My Tears
Yun - Der Affenspieler (uit ‘Chinesische Bilder’)
Vivaldi - Siciliano, Allegro molto (uit ‘Concert in C’, RV 443)
F. Couperin - Le Rossignol-en-amour
Dalza - Calata (uit ‘Intabulatura de Lauto’)
Castello - Sonata seconda
Wennäkoski - Arteria (Nederlandse première)
F. Caccini - Chi desia di saper che cos’è amore
Hotteterre - Preludes (uit ‘L’art de préluder’, op. 7)
Philidor - Sonate in d
Debussy - Syrinx, L. 129
Marais - Les voix humaines in D (arr. T Dunford); Couplets de 
folies in d (arr. L Horsch)
Keuze van Het Concertgebouw en Kölner Philharmonie.  

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 19

ZO 18 JUN 2023 | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Arcadi Volodos in recital
Arcadi Volodos, piano
programma nader aan te kondigen

zie pagina 9

CONCERTEN JUNI

Lucie Horsch
© Dana van Leeuwen

Grigory Sokolov
© Mary Slepkova / DG
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De schoonheid 
van muziek
‘Vind jezelf en elkaar in de schoonheid van muziek’ is sinds 2018 het motto van de 
samenwerking tussen hoofdsponsor Van Lanschot Kempen en Het Concertgebouw. Van 
Lanschot Kempen is een gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager die zich richt op 
het behoud en de opbouw van vermogen op een duurzame manier, zowel voor haar klanten  
als voor de samenleving waar wij allen deel van uitmaken. De samenwerking met  
Het Concertgebouw sluit hier perfect bij aan. 

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen: ‘Bij Van Lanschot 
Kempen draait het niet alleen om financieel vermogen, maar ook om cultureel vermogen. Het 
gaat om het bewaken, behouden en laten groeien van alles van waarde. Muziek brengt troost, 
inspiratie en blijdschap, het is “het perfecte soort kunst” zoals Oscar Wilde lang geleden 
schreef. Het Concertgebouw verbindt en verrijkt mensen met een fantastische muzikale 
ervaring. We zijn dan ook heel trots ons partnership met Het Concertgebouw met drie jaar te 
verlengen.’

Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw: ‘In moeilijke tijden leer je je echte 
vrienden kennen. Dat is de afgelopen periode weer gebleken. In de tijd dat Het Concertgebouw 
gesloten was vanwege de coronapandemie, wisten we ons verzekerd van de niet aflatende 
steun van Van Lanschot Kempen. Dankzij hun steun konden vele musici alsnog voor ons 
publiek optreden in de online Empty Concertgebouw Sessions. Daarmee konden we ondanks 
de vele beperkingen toch invulling geven aan onze gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk 
mensen te verrijken met een sublieme muzikale ervaring.’

Dit seizoen heeft Van Lanschot Kempen haar naam wederom verbonden aan vijf afwisselende 
concerten in de Grote Zaal. Met haar online vermogensbeheerder Evi maakt zij vijf concerten 
in de Kleine Zaal mogelijk. 

Bij de concerten in de Grote Zaal worden dankzij de hoofdsponsor speciale podcasts gemaakt. 
Bezoekers kunnen de podcast voorafgaand aan het concert beluisteren; na afloop krijgen ze 
de playlist mee naar huis.

Van Lanschot Kempen en Het Concertgebouw
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Het Koninklijk Concertgebouw 

heeft een lange en waardevolle 

traditie van sponsoring door het 

bedrijfsleven. Met trots presenteren 

wij de bedrijven waarmee we 

samenwerken. Dankzij hen kunnen 

we een muzikaal aanbod van 

wereldklasse bieden en iedereen, 

van jong tot oud, laten delen in 

onvergetelijke muzikale ervaringen.

Meer weten? Kijk op concertgebouw.nl/steun-ons/bedrijven-sponsoring.

HOOFDSPONSOR

Onze sponsors

83

per 1 februari 2022

HOOFDSPONSOR

Onze sponsors

PARTNER VRIENDENLOTERIJ ZOMERCONCERTEN 

VIER DE ZOMER
MET MUZIEK

® 
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© Jordi Huisman

LANGDURIG MOOI SCHILDERWERK.
GEGARANDEERD.

Met het advies van de Erkend Sikkens Specialist en de kwaliteit 
van het Sikkens buitenassortiment, ben je gegarandeerd van een 
mooi eindresultaat én langdurige bescherming.

Ga voor meer informatie naar: sikkens-consument.nl/buitenklusshop.grootsgedrukt.nl
Zuidzijde 131-133, Goudriaan    T + 31(0)183 58 33 33    E info@grootsgedrukt.nl 

De Groot – grootsgedrukt.nl biedt u de ideale combinatie van kwalitatief, 
op maat gemaakt drukwerk én het gemak van online drukwerk bestellen. 
Daarvoor gaat u naar ons harmonieuze platform: shop.grootsgedrukt.nl.

Dit is de plek waar ondernemers en bedrijven zich laten inspireren en 
waar zij graag hun drukwerk bestellen. Van kleine tot grote oplage, als 
één grote symfonie. Altijd een passende drukwerkoplossing zowel 
standaard als exclusief. Kwalitatief en scherp. We maken het bestellen 
van mooi drukwerk makkelijk voor u.

Symfonie van kleuren, 
druk het groots!

Adv 200x226 concertgebouw.indd   1Adv 200x226 concertgebouw.indd   1 03-02-2022   11:4603-02-2022   11:46



Piano’s Maene, trotse pianoleverancier van Het Concertgebouw

PiPiano’s Maene is officieel vertegenwoordiger van Steinway & Sons in Nederland en Belgiëano’s Maene is officieel vertegenwoordiger van Steinway & Sons in Nederland en België

Verder kunt u hier terecht voor: 
- Piano’s en vleugels | nieuw en gebruikt
- Revisie en taxatie
- Stemmen en onderhoud
- Piano en vleugelverhuur
 
Steinway & Sons - Boston - Essex - Doutreligne
Yamaha - Kawai - Roland - Nord

Piano’s Maene | Robijnstraat 5 | Alkmaar
072 541 44 00 | www.maene.nl

AndeAndere showrooms in Antwerpen, Brusselre showrooms in Antwerpen, Brussel
Gent, Oud-Rekem en RuiseledeGent, Oud-Rekem en Ruiselede

Onze missie:Onze missie:

Onze passie delen
 en je inspireren om piano te spelen! 

En daarom is KPN Connectivity Partner van Het Koninklijk Concertgebouw.
Via het KPN Mooiste Contact Fonds bezoeken diverse kwetsbare groepen 
ieder jaar speciale concerten en streamen we de mooiste klassieke muziek 
naar duizenden ouderen in zorginstellingen.

Wij willen 
samen genieten 
van de mooiste 
muziek

Adv. concertgebouw 200x226mm.indd   1Adv. concertgebouw 200x226mm.indd   1 20-07-2021   16:2720-07-2021   16:27
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De toekomst van  
Het Concertgebouw  
ligt in uw handen
Het Concertgebouw Fonds stelt de toekomst van Het Concertgebouw veilig voor toekomstige 
generaties. En dat kan niet zonder de bezoekers van nu!

Zes ondernemende muziekliefhebbers namen in 1881 het initiatief tot de bouw van  
Het Concertgebouw. Die particuliere traditie heeft tot op de dag van vandaag standgehouden.  
De liefde voor muziek is nog altijd het sterkste fundament. Ook u kunt de muziek waarvan u 
houdt doorgeven: door een donatie te doen of Het Concertgebouw Fonds op te nemen in uw 
testament.

Ruim tweehonderd muziekliefhebbers nemen deel aan De Toegift, het nalatenschaps-
programma van Het Concertgebouw Fonds. ‘Ik ben ervan overtuigd dat alle steentjes die we 
nu leggen Het Concertgebouw de toekomst in zullen dragen’, zegt Jolien Schuerveld Schrijver, 
directeur van Het Concertgebouw Fonds.

Koestert u een uitgesproken liefde voor een bepaald genre in de Grote of juist Kleine Zaal,  
of hecht u eraan muzikale tradities door te geven aan schoolkinderen? U kunt uw legaat een 
gerichte bestemming geven. Het Concertgebouw Fonds bekostigt ook het onderhoud van het 
monument en geeft een bijdrage aan bijzondere programmering. Denk aan de geliefde serie 
Wereldberoemde Symfonieorkesten, die anders onbetaalbaar zou zijn.

Alle deelnemers aan De Toegift nodigen wij met veel plezier uit voor activiteiten als het 
bijwonen van repetities en het besloten concert op 12 mei in de Kleine Zaal. 

Neem voor meer informatie contact op met Jolien Schuerveld Schrijver, directeur van  
Het Concertgebouw Fonds.
Telefoon: 020- 573 04 12 of 06 - 17 80 80 18. E-mail: j.schuerveld@concertgebouw.nl.

Het Concertgebouw Fonds
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HET CONCERTGEBOUW FONDS WORDT ONDERSTEUND DOOR DE VOLGENDE FONDSEN:

Stichting  
dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds
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En fondsen die anoniem wensen te blijven.

Concertgebouw Connects:
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50% korting op
VriendenLoterij ZomerConcerten

De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt, 
en daar hoort muziek vanzelfsprekend bij. Daarom 
ontvangt Het Concertgebouw jaarlijks een schenking 
van de loterij. Deelnemers maken elke maand kans op 
vele geldprijzen en ontvangen een VriendenLoterij 

VIP-KAART. Deze geeft gratis toegang tot ruim 125 
topmusea en tot 50% korting op tickets voor theater, 
musicals, festivals, bioscopen en overnachtingen. 
Bovendien biedt de VIP-KAART 50% korting op álle
VriendenLoterij ZomerConcerten!

WIN MEER, BELEEF MEER

ADV_Concertgebouw_200x226_V5303_02.indd   1ADV_Concertgebouw_200x226_V5303_02.indd   1 14-01-2022   14:2614-01-2022   14:26
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Een krachtig, 
cultureel 
partnerschap
De samenwerking tussen de VriendenLoterij – voorheen de BankGiro Loterij – en  
Het Concertgebouw dateert van 2000. Jaarlijks schenkt de VriendenLoterij aan onder andere 
organisaties op het gebied van kunst, cultuur en monumentenzorg. Ook Het Concertgebouw 
behoort tot de indrukwekkende rij instellingen die een schenking ontvangen. Naast de 
reguliere bijdrage van € 500.000 ontving Het Concertgebouw in 2021 een bedrag van bijna  
€ 2,7 miljoen uit geoormerkt werven. Het Concertgebouw gebruikt de donatie van in totaal  
€ 3,2 miljoen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te boven te komen en voor de 
verduurzaming van het monumentale pand.

Sinds 2019 is de VriendenLoterij ook partner van Het Concertgebouw voor de 
zomerprogrammering. ‘Onze missie is zoveel mogelijk mensen kunst en cultuur te laten 
beleven’, zegt Daan Peters, managing director van de VriendenLoterij. ‘Daar hoort  
Het Concertgebouw vanzelfsprekend bij.’ Een breed publiek ervaart tijdens de VriendenLoterij 
ZomerConcerten de rijkdom van muziek, van klassiek tot pop en jazz. Laagdrempelig en in 
een informele sfeer.

Deelnemers aan de VriendenLoterij krijgen met hun VIP-KAART 50% procent korting op 
concertkaarten van de VriendenLoterij ZomerConcerten. Bovendien kunnen zij met voorrang 
kaarten bestellen. ‘De zomerprogrammering is in de loop van ruim drie decennia uitgegroeid 
tot een ijkpunt voor muziekliefhebbers in juli en augustus’, vertelt Simon Reinink, algemeen 
directeur van Het Concertgebouw. ‘Het is mooi dat we deze prachtige traditie kunnen 
voortzetten met de VriendenLoterij als betrokken partner.’

VriendenLoterij en Het Concertgebouw
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Zo mooi is klassiek
w   

Zo mooi is klassiek

Ook zo genoten van het concert?

NPO Radio 4 brengt het hele jaar door 
de mooiste concerten, van internationale podia 
én uit Het Concert gebouw, gewoon bij jou thuis. nporadio4.nl

0122003 NPO R4 adv Concertgebouw_200x226.indd   10122003 NPO R4 adv Concertgebouw_200x226.indd   1 25-01-2022   13:5625-01-2022   13:56

Support klassieke talenten en geef hen het 
podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Nederland kent veel talentvolle musici die het verdienen om gehoord te worden.

AVROTROS geeft jonge talenten een uniek podium door met hen professionele 
opnames te maken. Hiermee presenteren zij zich via radio en tv aan het 
grote publiek. Zo kunnen zij zich ontwikkelen en waarborgen wij de toekomst 
van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3x per jaar ons magazine inclusief talent-cd.

Word lid
3x per jaar

magazine + cd 
€ 10,-Nederland kent veel talentvolle musici die het verdienen om gehoord te worden. € 10,-
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Non-stop reclamevrij genieten 
van de mooiste muziek. 

Probeer Classicnl Premium 
nu de eerste maand gratis. 

Classic.nl/premium

non-stop de mooiste 
klassieke muziek 
voor iedereen
Via: dab+, app, kabel en classic.nl

ClassicNL_Seriebrochure 2022+.indd   1 27/01/2022   16:24

Ontdek video’s, interviews, verhalen
podcasts, concertregistraties en
nog veel meer

concertgebouw.nl/ontdek
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SERIES 
De serieverkoop voor het seizoen 2022-2023 start op  
dinsdag 29 maart 2022 om 10.00 uur. Begunstigers van  
Het Concertgebouw Fonds en Concertvrienden hebben 
voorintekenrecht. De verlengtermijn voor de vaste series is tot  
en met zondag 1 mei 2022. Na deze datum vervalt uw recht op 
een vaste stoel in uw serie.

LET OP 
Voor de keuzeserie dient u minimaal vier concerten uit het aanbod 
te selecteren, met voor elk concert hetzelfde aantal kaarten. De 
korting is al verrekend in de prijzen in deze brochure.

Vergeet bij uw bestelling niet om uw eventuele vouchers in te 
wisselen. Deze vindt u in uw account.

U kunt uw series op drie manieren bestellen/verlengen:
ONLINE via concertgebouw.nl/series met uw persoonlijke 
account. Het verlengen van uw serie(s) is zeer eenvoudig. U 
ontvangt hiervoor per mail een link die u direct naar de juiste 
online pagina leidt. U betaalt met een voucher, creditcard of 
iDEAL. U ontvangt per omgaande een bevestigingsmail.  
Voor deze service wordt € 2,50 per transactie gerekend. Voor 
papieren kaarten rekenen wij € 1,50 extra.
  
TELEFONISCH via de Concertgebouwlijn: 020 - 671 83 45, 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. U betaalt met een voucher, 
eenmalige machtiging of creditcard. U ontvangt per omgaande 
een bevestigingsmail.  
Voor deze service wordt € 7,50 per transactie gerekend. Voor 
papieren kaarten rekenen wij € 1,50 extra.

SCHRIFTELIJK met het bestelformulier dat met deze brochure  
is meegestuurd. U betaalt met een voucher en/of eenmalige 
machtiging. U ontvangt een bevestigingsmail na verwerking.
Voor deze service wordt € 7,50 per transactie gerekend. Voor 
papieren kaarten rekenen wij € 1,50 extra.

CONCERTKAARTEN
De verkoop van losse concertkaarten voor het seizoen 2022-2023 
start op woensdag 1 juni 2022 om 10.00 uur. Begunstigers van  
Het Concertgebouw Fonds en Concertvrienden hebben 
voorintekenrecht. 
U kunt uw concertkaarten op drie manieren bestellen:
ONLINE via concertgebouw.nl
TELEFONISCH via de Concertgebouwlijn: 020 - 671 83 45, 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
AAN DE KASSA actuele openingstijden vindt u op 
concertgebouw.nl/meer-weten/kaartverkoop.

BELANGRIJKE DATA
dinsdag 29 maart 2022 - start serieverkoop
zondag 1 mei 2022 - einde verlengtermijn series
woensdag 1 juni 2022 - start losse kaartverkoop

CONTACT
E-mail: kassa@concertgebouw.nl
Concertgebouwlijn: 
020 - 671 83 45 (dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur)

Bestelinformatie
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Strijk neer en geniet van onze heerlijke koffi  e of kies 
een lekker glas wijn uit ons gevarieerde assortiment. 
Omdat mooi samenspel in alles centraal staat, zijn onze 
gerechten ook perfect op elkaar afgestemd.

Geniet vóór of na een concert van een heerlijk diner.
Of kom gezellig borrelen. U kunt het zo uitgebreid 
maken als u zelf wilt! Viotta is dé plek om uw 
concertbezoek compleet te maken.

www.cafeviotta.nl
Voor informatie: info@cafeviotta.nl

Kom borrelen in Viotta met collega’s

Vier uw bedrijfs- of familiefeestje in LIER

LIER is het restaurant in Het Concertgebouw 
en is voor iedereen toegankelijk. Geniet voor 
of na uw concert van een heerlijke lunch of 
diner.

Dit is een plek waar heden en verleden op 
verschillende manieren samenkomen: van de 
architectuur tot het interieur, van de klassieke 
gastvrijheid tot de culinaire signatuur. In LIER 
proeft u klassieke gerechten met ingrediënten 
uit eigen regio én van het seizoen.

Ook als u geen concert bezoekt bent u van 
harte welkom in restaurant LIER.

www.restaurantlier.nl
Voor informatie: reserveren@restaurantlier.nl
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Grote Zaal Kleine Zaal
Let op: dit is een stoelenplan zonder rangindeling. Voor informatie over de specifieke rangindeling  
per concert of serie, kijkt u op concertgebouw.nl.

Grote Zaal Kleine Zaal
Let op: dit is een stoelenplan zonder rangindeling. Voor informatie over de specifieke rangindeling  
per concert of serie, kijkt u op concertgebouw.nl.

Plattegrond GROTE ZAAL Plattegrond KLEINE ZAALLet op: dit is een stoelenplan zonder rangindeling. Voor informatie over de
specifieke rangindeling per concert of serie, kijkt u op concertgebouw.nl
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Bereikbaarheid
OPENBAAR VERVOER - Het Concertgebouw is bereikbaar per 
tram (lijn 2, 3, 5 en 12) en bus (lijn 347, 357 en 397). Reist u met de 
Noord/Zuidlijn (tram 52), dan stapt u op station De Pijp over op 
tram 3 of 12.
EIGEN VERVOER - In de omgeving van Het Concertgebouw  
geldt betaald parkeren. Voor de parkeergarage van Q-Park 
Museumplein kunt u voorafgaand aan uw concert met korting een 
parkeerplaats reserveren. U kunt ook gebruikmaken van P+R 
Olympisch Stadion of P+R RAI.
Meer informatie: concertgebouw.nl/bereikbaarheid.

Toegang zalen
De deuren van de Grote en de Kleine Zaal gaan in de regel veertig 
minuten voor aanvang open, die van de Koorzaal en Spiegelzaal 
vijftien minuten voor aanvang. Als u te laat bent, wordt u bij een 
passende onderbreking binnengelaten. Tassen, rugzakken en 
paraplu’s mogen niet mee de zaal in. U dient deze af te geven aan 
de (gratis) garderobe.

Drankje en garderobe inclusief
Een (pauze)drankje is in de prijs van uw concertkaarten 
inbegrepen, tenzij anders vermeld. Onze bezoekers kunnen 
kosteloos gebruikmaken van de garderobe.

Muziek beleven doet u samen
Muziek beleven in Het Concertgebouw doet u samen. Veel van de 
bezoekers willen optimaal van de muziek genieten door 
geconcentreerd en in stilte te luisteren. Wij vragen u daar rekening 
mee te houden.

Mindervaliden en slechthorenden
Het Concertgebouw is rolstoelvriendelijk. Naast de hoofdentree 
bevinden zich diverse invalidenparkeerplaatsen. Het meenemen 
van hulphonden is toegestaan. Bezoekers met een 
gehoorbeperking kunnen gebruikmaken van een systeem voor 
gehoorondersteuning. Vraagt u hiernaar bij de garderobe.
Meer informatie: concertgebouw.nl/speciale-voorzieningen.

Bestellen is zonder risico
Mocht uw concert vanwege coronamaatregelen worden 
geannuleerd, dan bieden wij u compensatie aan voor de gekochte 
concertkaarten. 

Programmawijzigingen
Levende muziek is mensenwerk. Wijzigingen in de aangekondigde 
programma’s zijn daarom soms onvermijdelijk. De meest actuele 
concertagenda vindt u op concertgebouw.nl.

Nieuwe concerten
Er worden regelmatig concerten toegevoegd aan de  
Eigen Programmering van Het Concertgebouw. Vooral bij pop-  
en jazzconcerten spelen we in op nieuw aanbod. De meest actuele 
informatie vindt u op concertgebouw.nl. 
Blijft u graag op de hoogte? Meld u aan voor onze nieuwsbrief via 
concertgebouw.nl/nieuwsbrief.

Pop en jazz
Pop- en jazzconcerten kennen hun eigen verkoopmomenten. 
Sommige concerten in deze brochure zijn daarom al in de 
verkoop. U kunt ze nu bestellen als onderdeel van de keuzeserie.

Algemene bezoekersvoorwaarden
In Het Concertgebouw zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden 
Concertgebouw NV van toepassing. Deze vindt u op 
concertgebouw.nl/bezoekersvoorwaarden.

Colofon
Eindredactie en coördinatie: Liesbeth Houtman  
Serieteksten en interviews: Vrouwkje Tuinman
Vormgeving en dtp: Gertus Wessels 
(intens communicatie en reclame)
Druk: De Groot Drukkerij / Mazeline
Coverfoto: © Sabine Rovers

Deze uitgave is gedrukt op papier 
afkomstig uit verantwoord beheerde 

bossen (www.fsc.nl).

Algemene informatie

Actuele informatie vindt u op concertgebouw.nl

Sir Simon Rattle en het London Symphony Orchestra, september 2021 © Simon van Boxtel
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Het wonder
 Steeds minder kinderen maken kennis met ‘klassieke’ muziek. 
Ligt dat aan die muziek? Zeker niet. Het Concertgebouw organiseert heel 
veel educatieve concerten, en iedere keer weer zien we kinderen het 
wonder van muziek beleven. Ze willen méér, en dat is precies wat wij 
allemaal willen. De muziekeducatie in Het Concertgebouw is niet mogelijk 
zonder de muziekliefhebbers die ons met donaties en legaten helpen 
bij het doorgeven van muziek. 
 Steeds vaker kiezen begunstigers ervoor een Fonds op Naam in het 
leven te roepen. In deze brochure staan verschillende Fondsen op Naam 
vermeld bij de programmering die daarmee mogelijk wordt gemaakt. 
Het Fonds Hemelbestormers bijvoorbeeld, initiatief van een bezorgde
muziekliefhebber, draagt bij aan de ontwikkeling van jonge musici door 
hun zoveel mogelijk kansen te geven op de podia van Het Concertgebouw.  
 Wij nodigen u van harte uit deel uit te maken van het gezelschap
 liefhebbers van muziek dat Het Concertgebouw ondersteunt. Nu of later.

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 59 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl


