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Inhoud

Futura Now TABKOP

Kleurrijk programma
Het Concertgebouw is weer open! Het verschijnen van deze brochure valt samen met 
de start van het seizoen 2021-2022. Naar dat moment hebben velen reikhalzend 
uitgekeken.

In deze brochure vindt u de concertseries van de Eigen Programmering van  
Het Concertgebouw voor de periode januari t/m juni 2022. U kunt uw serie verlengen  
– mét behoud van uw vertrouwde stoelen – of een nieuwe serie kiezen. Of stel uit ons 
aanbod uw eigen keuzeserie samen van minimaal vier concerten. 

Op de cover ziet u Isata Kanneh-Mason. Zij is een van de vele musici die niet kunnen 
wachten om weer voor u op te mogen treden. De jonge en begaafde pianiste is te gast 
als Nieuwe Wereldster in de Grote Zaal én als ECHO Rising Star in de Kleine Zaal.

Ons programma is misschien wel kleurrijker en diverser dan ooit. Van strijkkwartetten 
tot jazz en kleinschalige pop, en van intieme liedkunst tot ’s werelds grootste pianisten 
en de allerbeste symfonieorkesten. Zo hoort u de Sächsische Staatskapelle Dresden en 
het St. Petersburg Philharmonic Orchestra, maar ook het Juilliard String Quartet en 
‘Spotlightartiest’ bariton Thomas Oliemans. 

In de nieuwe serie Grote Pianisten verwelkomen wij onder meer Yuja Wang, Fazıl Say 
en Grigory Sokolov. Het Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, met onder meer gastartiest 
Trijntje Oosterhuis, en ud-speler Dhafer Youssef keren terug in de Grote Zaal. 
Familieconcerten zijn er als vanouds voor alle muziekliefhebbers vanaf 0 jaar.

Het Concertgebouw wil een ‘huis’ zijn waar iedereen zich welkom voelt. Elders in deze 
brochure geef ik het woord aan mijn collega’s Bene Colenbrander, Danny van Ekeren, 
David Reyes, Anne de Rooy, Bahareh Salamat en Jaleesa Williams. Zij vertellen over 
hun passie voor muziek en Het Concertgebouw, en tippen welk concert zij voor geen 
goud willen missen.

Het is u vast niet ontgaan: Het Concertgebouw heeft een vernieuwde huisstijl. De 
vormgeving heeft een metamorfose ondergaan waarbij onder meer het kleurenpalet is 
opgefrist. Met vertrouwen kijken wij uit naar de toekomst. En dat doen we uiteraard 
samen met u.

U bent van harte welkom!

Namens alle medewerkers van Het Concertgebouw,
Simon Reinink
Algemeen directeur
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concertgebouw.nl/series.  
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SERIES GROTE ZAAL EN KLEINE ZAALWELKOM IN HET NIEUWE SEIZOEN

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. Had u een serie 

besteld voor het seizoen 2020-2021? Dan hebben wij goed nieuws: bestelt u uiterlijk  

op 27 september 2021 dezelfde serie, dan behoudt u het recht op uw eigen stoelen.  

Op pagina 14 en verder leest u meer over de keuzeserie.

 

ATTENTIE:
De serie Wereldberoemde Symfonieorkesten gaat van start op 7 september 2021. De serie 
wordt daarom niet in deze brochure aangeboden. Wel kunt u de twee concerten uit deze 
serie die plaatsvinden in 2022 bestellen als onderdeel van de keuzeserie. Het betreft de  
concerten van de Sächsische Staatskapelle Dresden op 19 januari (zie pagina 18) en het  
St. Petersburg Philharmonic Orchestra op 7 maart (zie pagina 25).

Series Grote Zaal

Grote Pianisten 1    p. 6

Grote Pianisten 2    p. 6

Grote Solisten    p. 7

Nieuwe Wereldsterren   p. 7

Onsterfelijke Noten: Bach   p. 8

Klassieke Meesterwerken   p. 8

Series Kleine Zaal

Strijkkwartetten    p. 9

Strijkkwartetten op woensdag  p. 9

Pianotrio’s    p. 10

Grote Pianisten in de Kleine Zaal  p. 10

Kleine Zaal Melange   p. 11

Strijkers met Variatie   p. 11

Rising Stars    p. 12

Vocaal 1     p. 12

Vocaal 2     p. 13

Jonge Nederlanders   p. 13
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Grote Solisten

Wereldsterren op het podium van de Grote Zaal.  
Violiste Janine Jansen gaat in duet met de Russische 
pianist Denis Kozhukhin met wie zij een vast duo vormt. 
Ze spelen Schubert, Brahms en Beethoven. 
Mezzosopraan Joyce DiDonato en Il Pomo d’Oro 
brengen EDEN, een ode aan de kracht van de natuur met 
muziek van Händel tot Mahler. 

di 8 februari | 20.15 uur p. 19
Janine Jansen in grand duo met Denis Kozhukhin
di 8 maart | 20.15 uur p. 25
Joyce DiDonato zingt EDEN met Il Pomo d’Oro

Serie: 2 concerten
Rang 1+ € 145
Rang 1 € 120
Rang 2 € 110
Rang 3 € 78
Rang 4 € 55
EP04

Nieuwe  
Wereldsterren

In Nieuwe Wereldsterren hoort u jonge musici die de 
internationale podia veroveren. De Franse Alexandre 
Kantorow wordt wel de ‘tsaar van de piano’ genoemd. 
Bij Philharmonia soleert hij in Saint-Saëns’ virtuoze 
Tweede pianoconcert. De Britse Isata Kanneh-Mason 
speelt Clara Schumanns Pianoconcert in g met het Paris 
Mozart Orchestra. Ook in deze serie: Ravels Boléro, 
Stravinsky’s Pulcinella-suite en meer.
 

di 1 februari | 20.15 uur p. 19
Alexandre Kantorow in Saint-Saëns’  
Pianoconcert nr. 2 
di 15 maart | 20.15 uur p. 26
Isata Kanneh-Mason soleert bij Paris Mozart  
Orchestra

Serie: 2 concerten
Rang 1+ € 150
Rang 1 € 124
Rang 2 € 114
Rang 3 € 82
Rang 4 € 57
EP16

Grote Pianisten 2

De Fransman Pierre-Laurent Aimard bijt ook in deze 
tweede serie het spits af. Daarna is de beurt aan Lucas 
en Arthur Jussen. De broers spelen onder meer 
Stravinsky’s Le sacre du printemps in de versie voor 
piano vierhandig. Fazıl Say combineert eigen werk met 
dat van Händel, Beethoven en Schubert. Meesterpianist 
Krystian Zimerman sluit de serie af. Bestel een van de 
series Grote Pianisten of neem een passe-partout.

zo 30 januari | 20.15 uur  p. 18
Pierre-Laurent Aimard speelt Messiaen
zo 20 februari | 20.15 uur  p. 23
Lucas en Arthur Jussen in Schubert en  
Stravinsky’s Sacre
di 29 maart | 20.15 uur  p. 29
Fazıl Say in Beethoven, Schubert en nieuw  
eigen werk
zo 29 mei | 20.15 uur  p. 38
Krystian Zimerman: energiek en intens

Serie 2: 4 concerten Passe-partout: 7 concerten
Rang 1+ € 212 € 376
Rang 1 € 176 € 312
Rang 2 € 160 € 284
Rang 3 € 116 € 206
Rang 4 € 90 € 159
EP62  EP60
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Grote Pianisten 1

Grote Pianisten verenigt de beroemdste klaviermeesters 
in zeer divers repertoire. In deze eerste serie hoort u  
Pierre-Laurent Aimard. De geroemd ambassadeur van 
de werken van Messiaen speelt Vingt regards sur 
l’Enfant-Jésus. De IJslandse pianist Víkingur Ólafsson 
kiest onder meer werken van Mozart. De virtuoze  
Yuja Wang en grootmeester Grigory Sokolov keren  
terug in de Grote Zaal met gloednieuwe programma’s.

zo 30 januari | 20.15 uur  p. 18
Pierre-Laurent Aimard speelt Messiaen
zo 13 maart | 20.15 uur  p. 26
Víkingur Ólafsson solo in Mozart en meer
zo 15 mei | 20.15 uur  p. 36
Superster Yuja Wang in gloednieuw recital
zo 12 juni | 20.15 uur  p. 40
Grootmeester Grigory Sokolov

Serie 1: 4 concerten Passe-partout: 7 concerten
Rang 1+ € 222 € 376
Rang 1 € 184 € 312
Rang 2 € 168 € 284
Rang 3 € 122 € 206
Rang 4 € 93 € 159
EP61  EP60
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Onsterfelijke Noten:  
Bach

Kort voor Pasen beleeft u twee van Bachs monumentale 
koorwerken, waarin hij de lijdensweg van Christus 
verklankt. Het Orchestra and Choir of the Age of 
Enlightenment brengt de Johannes-Passion. Tenor  
Mark Padmore is zowel dirigent als evangelist. De 
Matthäus-Passion is bij de Nederlandse Bachvereniging 
en haar artistiek leider Shunske Sato in de beste handen. 
Roerend, mystiek en inspirerend.

do 7 april | 20.15 uur p. 31
Mark Padmore zingt en leidt de Johannes-Passion
di 12 april | 19.30 uur p. 31
Nederlandse Bachvereniging brengt de 
Matthäus-Passion

Serie: 2 concerten
Rang 1+ € 167
Rang 1 € 138
Rang 2 € 126
Rang 3 € 90
Rang 4 € 63
EP50

Strijkkwartetten

Kwartetten van wereldklasse, terug in de Kleine Zaal. 
Het legendarische Juilliard String Quartet brengt werken 
van Beethoven en Widmann. Schuberts monumentale 
Der Tod und das Mädchen is in handen van het Belcea 
Quartet. Cuarteto Casals, bekend om zijn 
warmbloedigheid, kiest voor Haydn, Sjostakovitsj en 
Mendelssohn. The Danish String Quartet ten slotte goes 
British met Purcell en Britten.

do 20 en za 22 januari | 20.15 uur p. 18
Juilliard String Quartet: Beethoven en Widmann
do 17 februari en za 19 februari | 20.15 uur p. 22
Belcea Quartet: Schuberts Der Tod und das Mädchen
do 21 en za 23 april | 20.15 uur p. 33
Warmbloedig Cuarteto Casals in Mendelssohn  
en Haydn
do 2 en za 4 juni | 20.15 uur p. 39
The Danish String Quartet in Schumann,  
Britten en Purcell

Serie: 4 concerten
Rang 1+ € 224
Rang 1 € 184
Rang 2 € 136
donderdag: EP06 / zaterdag: EP07

Strijkkwartetten  
op woensdag

Klassieke meesterwerken gekoppeld aan gloednieuwe 
stukken: vier strijkkwartetten in enerverende 
combinaties. Het Kuss Quartet, het Alma Quartet en het 
Elias String Quartet kiezen alle drie voor Beethoven. 
Ook hoort u een door hem geïnspireerd kwartet: 
Mantovani’s Beethoveniana. Het Dudok Quartet 
Amsterdam brengt muziek van Loevendie in première in 
een programma met ook Brahms en Sweelinck. 

wo 19 januari | 20.15 uur p. 18
Kuss Quartet in Beethoven, Poppe en Mantovani
wo 2 maart | 20.15 uur  p. 23
Alma Quartet in Beethoven, Korngold en Djordjević
wo 13 april | 20.15 uur  p. 33
Dudok Quartet Amsterdam met Brahms, Sweelinck  
en Loevendie
wo 25 mei | 20.15 uur  p. 38
Elias String Quartet speelt Beethoven, Beamish  
en Haydn

Serie: 4 concerten
Rang 1+ € 170
Rang 1 € 143
Rang 2 € 108
EP88

Klassieke  
Meesterwerken

Nederlandse orkesten brengen samen met prominente 
solisten de meest geliefde composities. Simone Lamsma 
opent met Sjostakovitsj’ Vioolconcert, begeleid door het 
Residentie Orkest Den Haag. Beatrice Rana schittert in 
pianoconcerten van Bach bij Amsterdam Sinfonietta en 
hoboïst François Leleux speelt Haydn met het Nederlands
Kamerorkest. Nikolai Lugansky waagt zich tot slot met 
het Nederlands Philharmonisch Orkest aan Rachmaninoff. 

vr 18 februari | 20.15 uur p. 22
Simone Lamsma speelt Sjostakovitsj,  
Jun Märkl leidt Brahms
za 2 april | 20.15 uur p. 30
Beatrice Rana & Amsterdam Sinfonietta in  
Bach en Bridge
vr 20 mei | 20.15 uur p. 37
François Leleux speelt Haydn met het  
Nederlands Kamerorkest
za 11 juni | 20.15 uur p. 39
Nikolai Lugansky in Rachmaninoffs  
Pianoconcert nr. 1

Serie: 4 concerten
Rang 1 € 168
Rang 2 € 152
EP05
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Pianotrio’s

Sinds enkele jaren verenigen pianist Yevgeny Sudbin, 
violist Vadim Gluzman en cellist Johannes Moser zich in 
het naar hen genoemde pianotrio. Met trio’s van 
Sjostakovitsj, Schubert en Pärt zet het drietal een 
nieuwe stap in zijn succesvolle gezamenlijke muziekreis. 
‘Verbluffende virtuositeit, maar altijd in dienst van de 
muziek’, aldus The Strad.

ma 16 en wo 18 mei | 20.15 uur p. 36
Pianotrio Sudbin, Gluzman & Moser met  
Sjostakovitsj, Schubert en Pärt

Serie: 1 concert
Rang 1+ € 46
Rang 1 € 38
Rang 2 € 29
maandag: EP10 / woensdag: EP11

Kleine Zaal Melange

Intensiteit en afwisseling: dat biedt de serie Kleine Zaal 
Melange. Met een verrassend, gloednieuw kwartet: 
Sharon Kam, Antje Weithaas, Julian Steckel en Enrico 
Pace. Maar ook de rijkgeschakeerde pianotrio’s van 
Schubert door Elisabeth Leonskaja, Liza Ferschtman en 
Jakob Koranyi. Trombonist Jörgen van Rijen plaatst met 
het Alma Quartet Schumanns Fantasiestücke naast 
Fauré, JacobTV en Chiel Meijering – Rock that Trombone!

ma 28 februari | 20.15 uur  p. 23
Pianotrio Leonskaja, Ferschtman & Koranyi  
speelt Schubert
ma 2 mei | 20.15 uur p. 35
Topkwartet Kam, Weithaas, Steckel & Pace met  
Brahms en Hindemith
za 11 juni | 20.15 uur  p. 41
Jörgen van Rijen en Alma Quartet: Mirrored in Time

Serie: 3 concerten
Rang 1+ € 126
Rang 1 € 105
Rang 2 € 78
EP78

Strijkers met Variatie

Strijkers zingen, fluisteren, roepen en vertellen, en 
brengen een ongelooflijke variëteit aan klankkleuren 
voort. Verken ze in drie heel verschillende concerten. 
Met het volgens critici elektriserende geluid van trio 
Vilde Frang, Lawrence Power en Nicolas Altstaedt. De 
welluidende Dissonanten van Mozart, in handen van 
Quatuor Arod. En een ode aan de geheimzinnige nacht 
door het Signum Quartett en bariton Thomas Oliemans.

vr 4 februari | 20.15 uur  p. 19
Frang, Power & Altstaedt in strijktrio’s van  
Beethoven
do 14 april | 20.15 uur  p. 33
Alexandre Tharaud en Quatuor Arod:  
Dvořák, Bartók en Mozart
di 17 mei | 20.15 uur  p. 37
Spotlight Thomas Oliemans en Signum Quartett:  
Notturno

Serie: 3 concerten
Rang 1+ € 130
Rang 1 € 108
Rang 2 € 81
EP71

Grote Pianisten  
in de Kleine Zaal

Drie van de grootste jonge pianisten van dit moment  
in één prachtige serie. Julien Libeer koppelt Bachs  
Das wohltemperierte Klavier aan uiteenlopende 
navolgers ervan, van Ravel tot Reger. Pavel Kolesnikov 
brengt een programma rondom thema’s als tederheid en 
intimiteit, met onder meer Couperin en Schubert. En de 
virtuoze Zuid-Koreaanse Yeol Eum Son speelt werken 
van Janáček, Stravinsky en Lekeu. 

vr 18 maart | 20.15 uur  p. 27
Julien Libeer met Bachs Das wohltemperierte Klavier  
en navolgers
vr 1 april | 20.15 uur  p. 30
Pavel Kolesnikov speelt Schubert en Franse  
meesters
za 7 mei | 20.15 uur  p. 35
Yeol Eum Son virtuoos in Janáček, Stravinsky  
en Lekeu

Serie: 3 concerten
Rang 1+ € 123
Rang 1 € 102
Rang 2 € 78
EP75
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Rising Stars

De belangrijkste jonge talenten, geselecteerd door de 
meest prestigieuze Europese concertzalen. Zoals 
pianiste Isata Kanneh-Mason, lid van de meest muzikale 
familie van Engeland. Het Spaanse Kebyart Ensemble 
brengt Stravinsky, Mendelssohn en meer – alles op 
saxofoon. De gepassioneerde violist Johan Dalene wordt 
begeleid door pianiste Nicola Eimer. Blokfluitiste Lucie 
Horsch reist met luitist Thomas Dunford door de tijd.

wo 12 januari | 20.15 uur  p. 17
Lucie Horsch en Thomas Dunford: van Dowland  
tot Debussy
wo 9 maart | 20.15 uur  p. 25
Gepassioneerde vioolwerken door Johan Dalene
wo 11 mei | 20.15 uur  p. 36
Kebyart Ensemble met Stravinsky en Mendelssohn  
op saxofoon
wo 8 juni | 20.15 uur  p. 39
Pianiste Isata Kanneh-Mason solo

De serie Rising Stars wordt georganiseerd in samenwerking 
met de European Concert Hall Organisation. 

Serie: 4 concerten
Rang 1+ € 144
Rang 1 € 120
Rang 2 € 92
EP45

Vocaal 2

Méér dan liederen alleen. Sopraan Carolyn Sampson 
paart stukken van Clara Schumann aan brieven van deze 
componiste. Pianist Joseph Middleton begeleidt. 
Bariton Thomas Oliemans is zowel zanger als pianist in 
Schuberts Winterreise. Countertenor Jakub Orliński 
geeft interactie met het publiek de ruimte. Met pianist 
Michał Biel brengt hij meeslepende, soms zinnelijke 
liederen van onder anderen Purcell en Händel.

di 25 januari | 20.15 uur  p. 18
Carolyn Sampson en Joseph Middleton:  
Clara Schumann in liederen en brieven
di 22 maart | 20.15 uur  p. 27
Spotlight Thomas Oliemans: solo in Schuberts  
Winterreise
di 24 mei | 20.15 uur  p. 38
Jakub Orliński en Michał Biel in liedrecital met  
Purcell en Händel

Serie: 3 concerten
Rang 1+ € 138
Rang 1 € 114
Rang 2 € 87
EP40

Jonge Nederlanders

In deze serie hoort u aanstormende talenten die de kans 
krijgen hun ambities en dromen te verwezenlijken. Dit 
seizoen met de Nederlands-Iraanse sopraan Lilian 
Farahani, bekend van haar goed ontvangen album 
Woman. Het Chianti Ensemble speelt impressionistische, 
kleurrijke pianokwintetten van Fauré en Franck. In hun 
gelederen is de prijswinnende cellist Alexander 
Warenberg, die ook een recital geeft. 

za 5 februari | 20.15 uur  p. 19
Chianti Ensemble brengt Fauré en Franck
vr 11 maart | 20.15 uur  p. 26
Sopraan Lilian Farahani: van Ravel tot Piazzolla
wo 20 april | 20.15 uur  p. 33
Alexander Warenberg met Beethoven en Prokofjev

Serie: 3 concerten
Rang 1+ € 105
Rang 1 € 87
Rang 2 € 66
EP12

Vocaal 1

Drie recitals vol ontroering, humor en zeggingskracht. 
De Duitse tenor Christoph Prégardien zingt met het 
Oberon Trio verrassende, op volksliederen geïnspireerde 
composities van Haydn en Beethoven. Pure poëzie zijn 
de werken van Debussy, Ravel en Poulenc, die sopraan 
Sabine Devieilhe brengt met pianist Alexandre Tharaud. 
De Egyptische sopraan Fatma Said, ‘een groot verhalen-
vertelster’, wordt begeleid door Malcolm Martineau.

di 11 januari | 20.15 uur  p. 17
Christoph Prégardien en Oberon Trio:  
‘volksmuziek’ van Haydn en Beethoven
di 15 februari | 20.15 uur  p. 22
Sabine Devieilhe brengt pure poëzie  
met Alexandre Tharaud
di 5 april | 20.15 uur  p. 30
Fatma Said en Malcolm Martineau:  
Mozart, Ravel en Abdel-Rahim

Serie: 3 concerten
Rang 1+ € 138
Rang 1 € 114
Rang 2 € 87
EP08
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CONCERTKALENDER

k e u z e s e r i e

Voor een keuzeserie kiest u vier concerten. Of meer, 
want u kunt uw keuzeserie naar wens uitbreiden met 
zoveel concerten als u wilt. Er geldt maar één regel: 
voor elk concert dient u hetzelfde aantal kaarten te 
bestellen. Om de keuze te vergemakkelijken hebben 
wij een aantal concerten samengebracht onder één 
noemer. De titels in onderstaand overzicht vindt u 
terug in de concerttitels van de concertkalender.

Mahler
De muziek van Mahler spreekt direct tot het hart. U 
hoort de Eerste symfonie, uitgevoerd door Robin Ticciati 
en het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.  
Philippe Herreweghe leidt ter gelegenheid van een 
dubbeljubileum ‘zijn’ Orchestre des Champs-Elysées in 
Das Lied von der Erde.

Composer in residence
De Amerikaan Samuel Adams is composer in residence 
van Het Concertgebouw. In het voorjaar verblijft hij – 
corona volente – in Amsterdam. Hij woont dan een 
concert van het Alma Quartet bij. Dat speelt onder 
andere een nieuw werk van hem voor percussie en 
strijkkwartet.

Het Middagconcert
Zin in een onvergetelijke zondagmiddag? Kom dan naar 
de Kleine Zaal. Solisten en kleine ensembles spelen voor 
u de allermooiste kamermuziek.

Persoonlijke Noot
In Persoonlijke Noot hoort u de beste solisten in geliefde 
kamermuziek, afgewisseld met korte verhalen over het 
programma. Verheug u op een intieme, inhoudelijke én 
persoonlijke avond.

Scherpdenkers
Scherpdenkers: avonden met muziek en actualiteit. 
Musici slaan de handen ineen met bijvoorbeeld 
wetenschappers, journalisten, schrijvers en 
opiniemakers voor een avond op het scherpst van de 
snede. Met in januari een Weergaloos concert met NOS-
weerman en natuurkundige Peter Kuipers Munneke en 
pianist Ralph van Raat.

Spotlight
De Nederlandse bariton Thomas Oliemans staat in de  
Spotlight in de Kleine Zaal. Hij begeleidt zichzelf op de 
piano in Schuberts Winterreise. Een unicum! Met het 
Signum Quartett brengt hij een ode aan de nacht.

Laat u inspireren door ons kleurrijke en diverse programma. Op de hierna 

volgende pagina’s vindt u een chronologische kalender van de concerten in de 

Eigen Programmering van Het Concertgebouw. Sommige concerten zijn 

onderdeel van de keuzeserie. Bij andere concerten vindt u een verwijzing naar 

de vaste serie waarvan zij deel uitmaken.

Laat u inspireren
door ons programma
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CONCERTEN JANUARI

Christoph Prégardien 
© Hans Morren

Dhafer Youssef 
© Arno Lam

WO 5 JAN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

A love letter to 1972: ode aan een  
onvergetelijk muziekjaar
Leo Blokhuis, presentator
Ricky Koole, zang
Michelle David, zang
Tim Knol, zang
Strange Brew
Vijftig jaar terug in de tijd met een muzikaal theatercollege én 
de beste liedjes uit 1972 live.
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 38 (rang 1), € 35 (rang 2), € 32 (rang 3)

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

Dhafer Youssef & band
Dhafer Youssef, ud/zang
Grenzeloze samensmelting van Arabische klanken, Indiase 
elementen en jazz. 
Met dank aan de begunstigers van het Jazz Fonds.

€ 45 (rang 1), € 36 (rang 2), € 26 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen

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

Christoph Prégardien en Oberon Trio: 
‘volksmuziek’ van Haydn en Beethoven 
Christoph Prégardien, tenor
Oberon Trio
liederen van Haydn en Beethoven

zie pagina 12

WO 12 JAN | 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
werken van J.S. Bach, Dowland, Yun, Vivaldi, F. Couperin, Dalza, 
Castello, F. Caccini, Hotteterre, Philidor l'aîné, Debussy en 
Marais 
Wennäkoski - nieuw werk (Nederlandse première)
Keuze van Het Concertgebouw & Kölner Philharmonie.
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 12

Vind jezelf en elkaar
      in de schoonheid

van muziek

17



CONCERTEN FEBRUARICONCERTEN JANUARI
VR 14 JAN | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Scherpdenkers: Peter Kuipers Munneke 
en Ralph van Raat
Peter Kuipers Munneke, spreker; Ralph van Raat, piano
Pinkham - Diamonds in the Mud; Liszt - Nuages gris
Berio - Luftklavier; Sciarrino - Sonate nr. 2
Skrjabin - Vers la flamme, poème, op. 72

€ 41 (rang 1+), € 34 (rang 1), € 26 (rang 2)

WO 19 JAN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Sächsische Staatskapelle Dresden en  
Daniel Harding: Britten, Walton en Elgar
Sächsische Staatskapelle Dresden
Daniel Harding, dirigent; Antoine Tamestit, altviool
Britten - Four Sea Interludes, op. 33a
Walton - Altvioolconcert
Elgar - Enigma-variaties, op. 36
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

€ 104 (rang 1+), € 86 (rang 1), € 79 (rang 2), € 56 (rang 3),  
€ 39 (rang 4)

WO 19 JAN | 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

Kuss Quartet in Beethoven, Poppe 
en Mantovani
Kuss Quartett
Poppe - Freizeit
Beethoven - Strijkkwartet in C, op. 59 nr. 3; Strijkkwartet in F, 
op. 135
B. Mantovani - Streichquartett nr. 6 ‘Beethoveniana’ 
(Nederlandse première)
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 9

DO 20 EN ZA 22 JAN | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Juilliard String Quartet: Beethoven  
en Widmann
Juilliard String Quartet
Beethoven - Strijkkwartet in Bes, op. 130; Grosse Fuge in Bes, 
op. 133
Widmann - Strijkkwartet nr. 8 ‘Study on Beethoven III’; 
Strijkkwartet nr. 10 ‘Study on Beethoven V’ (Ned. première)
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 9

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

Avishai Cohen & Yonathan Avishai:  
Playing The Room
Avishai Cohen, trompet; Yonathan Avishai, piano
Tijdloos en krachtig samenspel van jeugdvrienden die zijn 
uitgegroeid tot internationale jazzsterren. 
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

DI 25 JAN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Canto ostinato 
Sandra van Veen, piano; Jeroen 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)

DI 25 JAN | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Carolyn Sampson en Joseph Middleton: 
Clara Schumann in liederen en brieven
Carolyn Sampson, sopraan
Joseph Middleton, piano
liederen van Clara en Robert Schumann

zie pagina 13

ZO 30 JAN | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Het Middagconcert: Ronald Brautigam  
in Schubert op fortepiano
Ronald Brautigam, fortepiano
Schubert - Sonate in A, D 959; Vier impromptu’s, D 935;  
Sonate in Bes, D 960

€ 38 (rang 1+), € 32 (rang 1), € 24 (rang 2)

ZO 30 JAN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1  &  2

Pierre-Laurent Aimard speelt Messiaen
Pierre-Laurent Aimard, piano
Messiaen - Vingt regards sur l’Enfant-Jésus

zie pagina 6

DI 1 FEB | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
n i e u w e  w e r e l d s t e r r e n

Alexandre Kantorow in Saint-Saëns’  
Pianoconcert nr. 2
Alexandre Kantorow, piano 
Philharmonia 
Santtu-Matias Rouvali, dirigent 
Ravel - Boléro 
Saint-Saëns - Pianoconcert nr. 2, op. 22 
Rimski-Korsakov - Sheherazade, op. 35 ‘Symfonische suite naar 
Duizend-en-een-nacht’

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 7

VR 4 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Frang, Power & Altstaedt in strijktrio’s  
van Beethoven
Vilde Frang, viool
Lawrence Power, altviool
Nicolas Altstaedt, cello
Beethoven - Strijktrio in G, op. 9 nr. 1; Strijktrio in D, op. 9 nr. 2; 
Strijktrio in c, op. 9 nr. 3

zie pagina 11

ZA 5 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Chianti Ensemble brengt Fauré en Franck
Chianti Ensemble
Fauré - Pianokwintet nr. 2 in c, op. 115
Franck - Pianokwintet in f
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 13

DI 8 FEB | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Janine Jansen in grand duo  
met Denis Kozhukhin
Janine Jansen, viool
Denis Kozhukhin, piano
Schubert - Sonate in A, D 574 ‘Grand duo’
Brahms - Sonate nr. 3 in d, op. 108
Beethoven - Sonate in A, op. 47 ‘Kreutzer’

zie pagina 7

DAVID TIPT
‘Ik kom uit Colombia. De muziek van mijn moederland 

is ongelooflijk rijk aan ritmes en verbonden met elk 
facet van het dagelijks bestaan. Sommige muziek 
delen wij met buurlanden als Mexico en Argentinië 

waardoor een grote variëteit aan stijlen is ontstaan. 
Als ik Colombiaans kook, vormen cumbia en salsa de 

beste ingrediënten. Zonder muziek zou ik niet kunnen 
leven. Tijdens het diner en ’s ochtends vroeg in het 

weekend heb ik altijd klassieke muziek aanstaan. Maar 
ook luister ik veel naar tango, pop, jazz en 

andersoortige ritmische muziek.
Elke werkdag van zeven tot drie maak ik schoon in  
Het Concertgebouw. Dat doe ik al sinds 1999. Hier 

werken is een voorrecht. Het gebouw heeft iets 
heiligs. Niet alleen vanwege de imposante 

architectuur: de grootste componisten, musici, 
maestro’s en diva’s hebben hier opgetreden.

Ronald Brautigam en ik kennen elkaar door een 
toevallige connectie. Zijn vrouw Mary en mijn man, 

die trouwens ook David heet, komen allebei uit 
Schotland. Als het even kan bezoek ik zijn concerten. 
In januari speelt hij Schubert in de Kleine Zaal. Ik hou 

van Schubert, van het Ave Maria en het 
Forellenkwintet, maar wie niet? Zijn muziek spreekt 

tot de verbeelding. Hij was de eerste grote 
romantische componist.’

David Reyes, schoonmaker bij Het Concertgebouw

TIP: zondag 30 januari, Ronald Brautigam speelt 
Schubert
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CONCERTEN FEBRUARI

Robin Ticciati 
© Marco Borggreve

Celine Cairo 
© Tim Geers

WO 9 FEB | 21.00 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Celine Cairo & band: Birds of Paradise
Celine Cairo, zang/gitaar
Ode aan iconische vrouwen uit de popmuziek. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 26 (rang 1+), € 23 (rang 1), € 19 (rang 2); een drankje is niet bij 
de prijs inbegrepen

DO 10 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Sean Shibe & LUDWIG: ontrafeling  
van een muzikale identiteit
Sean Shibe, gitaar
LUDWIG:
Elisabeth Hetherington, sopraan
Lucie Horsch, blokfluit
Bart de Kater, klarinet
Emmy Storms, viool
Wilmar de Visser, contrabas
Gwyneth Wentink, harp
Aart Strootman, elektrische gitaar
Zeven musici van LUDWIG ontrafelen de muzikale identiteit 
van de jonge Schotse gitarist Sean Shibe en dagen hem uit zich 
van alle kanten te laten kennen. Met werken van Dowland, 
Strootman en Piazzolla.

€ 36 (rang 1+), € 30 (rang 1), € 23 (rang 2)

VR 11 FEB | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Mahler: Robin Ticciati leidt Symfonie nr. 1
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Robin Ticciati, dirigent
Leif Ove Andsnes, piano
J. Anderson - The Crazed Moon
R. Schumann - Pianoconcert in a, op. 54
Mahler - Symfonie nr. 1 in D

€ 81 (rang 1+), € 67 (rang 1), € 61 (rang 2), € 44 (rang 3),  
€ 31 (rang 4)
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Het Zondagochtend Concert
Elke zondag een uur prachtige muziek
door de beste orkesten en musici

2 januari 11.00 uur Grote Zaal
Nieuwjaarsconcert Phion met Laetitia Gerards en Raoul Steffani
Het nieuwe jaar begint pas echt als er is gewalst. Samen met sopraan Laetitia
Gerards en bariton Raoul Steffani gaat het orkest Phion van Offenbach en Léhar
tot Poulenc en Johann Strauss jr. Weense nieuwjaarssfeer in Amsterdam.

20 februari 11.00 uur Grote Zaal
Sasha Cooke zingt Berlioz, Canellakis leidt poëtische Skrjabin
De Amerikaanse mezzosopraan Sasha Cooke in een van haar lievelingswerken: 
Berlioz’ cyclus Les nuits d’été. Karina Canellakis leidt het Radio Filharmonisch 
Orkest daarnaast in poëtische muziek van Skrjabin en Lili Boulanger.

27 maart 11.00 uur Kleine Zaal
Busch Trio met Maria Milstein in Korngold en Dvořák
‘Verschrikkelijk goed’, noemt de Volkskrant het Busch Trio. Vandaag voegt violiste 
Maria Milstein zich erbij. Gevieren spelen ze twee ‘werken voor vrienden’. Naast een 
Suite van Korngold klinken Dvořáks innige maar ook ironische Bagatellen.

17 april 11.00 uur Grote Zaal
Paasconcert: Groot Omroepkoor met Beethoven en Stravinsky
Met Beethovens Mis in C luidt het Groot Omroepkoor Pasen in. Karina Canellakis 
dirigeert dit werk vol drama en ontroering, met solisten als Virginie Verrez en
Jan Martinik. Het Radio Filharmonisch Orkest leidt de ochtend in met
Stravinsky’s ingetogen Chant funèbre. 

Ga naar concertgebouw.nl/zondag
voor alle concerten en bestel!
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CONCERTEN FEBRUARI

CONCERTEN MA ART

CONCERTEN FEBRUARI

Alma Quartet 
© Dorith Mous

Liza Ferschtman 
© Marco Borggreve

VR 11 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Augustin Hadelich en Charles Owen in 
duet: Beethoven en Janáček
Augustin Hadelich, viool
Charles Owen, piano
Beethoven - Sonate in F, op. 24 ‘Frühling’
Janáček - Sonate, JW 7/7
Hartke - 6 Movements for violin and piano ‘Netsuke’
Ravel - Sonate in G

€ 41 (rang 1+), € 34 (rang 1), € 26 (rang 2)

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

Muzikale romantiek: Valentine Classics at 
the Movies 
Sinfonieorchester Aachen
Nic Raine, dirigent
Jana Degebrodt, sopraan
Een hartverwarmende avond vol favoriete filmklassiekers.  
Met muziek uit o.a. Gone with the Wind, Beauty and the Beast 
en The Godfather.

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

DI 15 FEB | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Metropole Orkest met TOON!:  
een ode aan Toon Hermans
Metropole Orkest
Maurice Luttikhuis, dirigent
o.a. Lissa Meyvis, zang
Tommie Christiaan, zang
de mooiste liedjes van Toon Hermans
Met dank aan de begunstiger van het Louis Peter Grijp Fonds.

€ 47 (rang 1), € 40 (rang 2), € 28 (rang 3)

DI 15 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Sabine Devieilhe brengt pure poëzie  
met Alexandre Tharaud
Sabine Devieilhe, sopraan
Alexandre Tharaud, piano
liederen van Debussy, Poulenc, Fauré, Ravel

zie pagina 12

DO 17 EN ZA 19 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Belcea Quartet: Schuberts Der Tod  
und das Mädchen
Belcea Quartet
Mozart - Strijkkwartet in F, KV 590 ‘Pruisisch’
Szymanowski - Strijkkwartet nr. 1 in C, op. 37
Schubert - Strijkkwartet in d, D 810 ‘Der Tod und das Mädchen’

zie pagina 9

VR 18 FEB | 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

Simone Lamsma speelt Sjostakovitsj,  
Jun Märkl leidt Brahms
Residentie Orkest Den Haag
Jun Märkl, dirigent
Simone Lamsma, viool
Sjostakovitsj - Vioolconcert nr. 1 in a, op. 77
Brahms - Symfonie nr. 1 in c, op. 68

zie pagina 8

ZO 20 FEB | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Het Middagconcert: Lidy Blijdorp & 
friends in Ravel en Debussy
Lidy Blijdorp, cello
Philippe Graffin, viool
Claire Désert, piano
Ravel - Lever du jour (uit ‘Daphnis & Chloé’) (arr. L. Blijdorp); 
Pianotrio in a
Debussy - Minstrels (uit ‘Préludes, boek I’); Prélude à l’après-
midi d’un faune (arr. n.t.b.); Syrinx; Suite bergamasque  
(arr. P. Graffin)

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 22 (rang 2)

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

Lucas en Arthur Jussen in Schubert  
en Stravinsky’s Sacre
Lucas Jussen, piano
Arthur Jussen, piano
Mozart - Sonate in D, KV 448
Schubert - Rondo in A, D 951
Chopin - Rondo in C, op. 73
Stravinsky - Le sacre du printemps (versie voor vier handen)

zie pagina 6

MA 28 FEB | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Pianotrio Leonskaja, Ferschtman &  
Koranyi speelt Schubert
Elisabeth Leonskaja, piano
Liza Ferschtman, viool
Jakob Koranyi, cello
Schubert - Pianotrio in Bes, D 898, op. 99; Pianotrio in Es,  
D 929, op. 100

zie pagina 11

WO 2 MRT | 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

Alma Quartet in Beethoven, Korngold  
en Djordjević
Alma Quartet
Djordjević - Indigo R-offprint 1 (wereldpremière)
Korngold - Strijkkwartet nr. 3 in D, op. 34
Beethoven - Strijkkwartet in F, op. 59 nr. 1
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 9

ZA 5 MRT | 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 wijze samen. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 26 (rang 1+), € 25 (rang 1), € 22 (rang 2); een drankje is niet bij 
de prijs inbegrepen

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

Joyce DiDonato 
© Eduardus Lee

Kian Soltani 
© Holger Hage / DG 

MA 7 MRT | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

St. Petersburg Philharmonic Orchestra, 
Soltani en Tjeknavorian: Brahms
St. Petersburg Philharmonic Orchestra
Yuri Temirkanov, dirigent
Kian Soltani, cello
Emmanuel Tjeknavorian, viool
Brahms - Dubbelconcert in a, op. 102
Tsjaikovski - Symfonie nr. 5 in e, op. 64
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Wereldberoemde 

Symfonieorkesten.

€ 104 (rang 1+), € 86 (rang 1), € 79 (rang 2), € 56 (rang 3),  
€ 39 (rang 4)

DI 8 MRT | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  s o l i s t e n

Joyce DiDonato zingt EDEN  
met Il Pomo d’Oro
Joyce DiDonato, mezzosopraan
Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev, dirigent
Met het programma EDEN brengt Joyce DiDonato een ode aan 
het leven, de wereld en de natuur om ons heen. Met werken 
van Händel tot Ives en van Gluck tot Mahler.

zie pagina 7

WO 9 MRT | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Gepassioneerde vioolwerken  
door Johan Dalene
Johan Dalene, viool
Nicola Eimer, piano
Beethoven - Sonate in G, op. 30 nr. 3
Monnakgotla - Companion (Nederlandse première)
Ravel - Sonate in G
Auerbach - delen uit ‘Preludes’, op. 46
Sibelius - Romance, op. 78 nr. 2
Prokofjev - Sonate in D, op. 94bis
Keuze van Konserthuset Stockholm. Met dank aan de begunstigers 

van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 12

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

voorafgaand aan het concert beluisteren.
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CONCERTEN MA ARTCONCERTEN MA ART

Julien Libeer 
© Green Room / Athos Burez 

VR 11 MRT | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Sopraan Lilian Farahani: van Ravel tot 
Piazzolla
Lilian Farahani, sopraan
Maurice Lammerts van Bueren, piano
Corina van Eijk, regisseur
Heggie - Eve-Song
R. Strauss - Drei Lieder der Ophelia, op. 67/I
Ravel - Sheherazade
Piazzolla - Chiquilin de Bachin; Yo soy María (deel 1) (uit ‘Maria 
de Buenos Aires’)
Ramirez - Alfonsina y el mar
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 13

ZO 13 MRT | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Víkingur Ólafsson solo in Mozart en meer
Víkingur Ólafsson, piano
Galuppi - Sonate nr. 9 in f ‘Andante spiritoso’; Larghetto uit 
‘Sonate nr. 34 in c’
Mozart - Rondo in F, KV 494; Fantasie in d, KV 397; Rondo in D, 
KV 485; Gigue in G, KV 574; Sonate in C, KV 545; Strijkkwintet in 
g, KV 516 (arr. V. Ólafsson); Sonate in c, KV 457; Adagio in b, KV 
540; Ave verum corpus in D, KV 618 (bew. F. Liszt)
C.Ph.E. Bach - Rondo in d, H 290, Wq 61/4
Cimarosa - Sonata nr. 42 in d; Sonate nr. 55 in a (arr. V. Ólafsson)
Haydn - Sonate in b, Hob. XVI: 32

zie pagina 6

DI 15 MRT | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
n i e u w e  w e r e l d s t e r r e n

Isata Kanneh-Mason soleert bij  
Paris Mozart Orchestra
Isata Kanneh-Mason, piano
Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault, dirigent (Beethoven, Schumann) 
Stephanie Childress, dirigent (Colasanti, Stravinsky)
Beethoven - Ouverture uit ‘Egmont’, op. 84
C. Schumann - Pianoconcert in g, op. 7
Colasanti - Capriccio a due 
Stravinsky - Suite uit ‘Pulcinella’
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 7

WO 16 MRT | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra  
featuring special guests  
Trijntje Oosterhuis, René Marie &  
Akiko Tsuruga
The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra
Trijntje Oosterhuis, zang 
René Marie, zang 
Akiko Tsuruga, Hammondorgel
Een van de beste bigbands ter wereld uit de VS brengt ‘jazz 
power & soul’ met diverse gastartiesten. 
Met dank aan de begunstigers van het Jazz Fonds.

€ 64 (rang 1), € 56 (rang 2), € 48 (rang 3); een drankje is niet bij de 
prijs inbegrepen

VR 18 MRT | 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

Julien Libeer met Bachs Das  
wohltemperierte Klavier en navolgers
Julien Libeer, piano
J.S. Bach - Franse suite in G, BWV 816; delen uit ‘Das 
wohltemperierte Klavier I’, BWV 846-869
Brahms - Capriccio in fis, op. 76
Sjostakovitsj - Prelude nr. 3 in G (uit ‘Preludes’, op. 34)
Busoni - Andantino (uit ‘24 Preludi’, op. 37)
Ligeti - Sostenuto (uit ‘Musica ricercata’)
Reger - delen uit ‘Canons durch alle Dur- und Molltonarten’
Ravel - Le tombeau de Couperin
Schönberg - Sechs kleine Klavierstücke, op. 19
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 10

DI 22 MRT | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Spotlight Thomas Oliemans:  
solo in Schuberts Winterreise
Thomas Oliemans, bariton/piano
Schubert - Winterreise, D 911
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Topmusici in de  

Kleine Zaal.

zie pagina 13

DANNY TIPT
‘Ik werk hier sinds 1992. Het aantal concerten heb ik 

langzaam zien toenemen. Voor de coronacrisis zaten we aan 
de top. Het was soms echt een gekkenhuis met al die 
verschillende draaiboeken en gastenlijsten die wij als 

portiers voor onze neus kregen. 
Als kind was ik al gefascineerd door Het Concertgebouw. Ik 

vond het net een Romeinse tempel. “Daar ga ik later 
wonen”, zei ik tegen mijn moeder. Wonen is het nog net 

niet, maar dichterbij kan je toch eigenlijk niet komen.
In de portiersloge krijg ik veel muziek mee. Ik zet altijd de 
zaal aan. Je hoort hier de beste musici van de wereld. Niet 
alles spreekt me aan, maar soms word ik ineens verrast en 
denk ik: hé wat een mooi stuk. Dan vraag ik na wat het is. 

Het gebeurt wel dat ik na een dienst nog even blijf om iets af 
te luisteren. 

Rimski-Korsakovs Sheherazade is een favoriet. Het werk 
hoorde ik ooit voor het eerst door het Nederlands 

Philharmonisch Orkest met Hartmut Haenchen. Ik zat met 
tranen in mijn ogen, zo mooi was het. Als Sheherazade 

wordt gespeeld, probeer ik dienst te hebben of ik kijk of  
ik kaartjes kan regelen. Het concert van Philharmonia met 
zijn nieuwe chef-dirigent Santtu-Matias Rouvali staat al in 

mijn agenda.’

Danny van Ekeren, portier bij Het Concertgebouw

TIP: dinsdag 1 februari, Rimski-Korsakovs Sheherazade 
door Philharmonia
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Trijntje Oosterhuis
© Govert Driessen 
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CONCERTEN MA ART

Fazıl Say 
© Marco Borggreve

Ramsey Nasr 
© Ronald Knapp

WO 23 MRT | 19.30 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Spraakmakers: prikkelende  
(muziek)verhalen door Calefax,  
Ramsey Nasr e.v.a.
Lucas De Man, spreker
Jade Olieberg, spreker
Gijs Scholten van Aschat, spreker
Ramsey Nasr, spreker
Ragazze Quartet
Holland Baroque
Bastarda Trio
Calefax Rietkwintet
Spraakmakers combineert klassieke muziek met verhalen van 
nu. Voor iedereen die het verhaal en de betekenis zoekt in 
klassieke muziek. Met werken van Dessner, Haydn, Gershwin, 
Rameau, R. Schumann en Hildegard von Bingen.

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 22 (rang 2)

ZA 26 MRT | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Klavecinist Jean Rondeau 
in Bachs Goldberg-variaties
Jean Rondeau, klavecimbel
J.S. Bach - Goldberg-variaties, BWV 988

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 22 (rang 2)

DI 29 MRT | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Fazıl Say in Beethoven, Schubert  
en nieuw eigen werk
Fazıl Say, piano
Say - nieuw werk
Händel - Suite in d, HWV 428
Beethoven - Sonate nr. 14 in cis, op. 27 nr. 2 ‘Mondschein’
Schubert - Sonate in Bes, D 960

zie pagina 6
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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CONCERTEN APRILCONCERTEN APRIL

Lavalu 
© Mirjam Huisman

VR 1 APR | 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

Pavel Kolesnikov speelt Schubert  
en Franse meesters
Pavel Kolesnikov, piano
Schubert - Sonate in G, D 894
L. Couperin - Allemande uit ‘Suite in D’; Canarie; Prélude non-
mesuré in e
Hahn - delen uit ‘Le rossignol éperdu’
Fauré - Nocturne nr. 12 in e, op. 107
Franck - Prélude, choral et fugue, op. 21
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 10

ZA 2 APR | 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

Beatrice Rana & Amsterdam Sinfonietta 
in Bach en Bridge
Amsterdam Sinfonietta
Candida Thompson, viool/leiding
Beatrice Rana, piano
C.Ph.E. Bach - Symfonie in E, Wq. 182/6
F. Bridge - Lament in c, H. 101/2
J.S. Bach - Concert in E, BWV 1053; Concert in D, BWV 1054
Walton - Sonata

zie pagina 8

MA 4 APR | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Clannad: ‘In A Lifetime’ - Farewell Tour
Clannad
Afscheidsconcert van legendarische Ierse folkband. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds. 

€ 47 (rang 1), € 43 (rang 2), € 35 (rang 3)

DI 5 APR | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  1

Fatma Said en Malcolm Martineau:  
Mozart, Ravel en Abdel-Rahim
Fatma Said, sopraan
Malcolm Martineau, piano
liederen van Mozart, Ravel, García Lorca, Bizet en Abdel-Rahim

zie pagina 12

DO 7 APR | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
o n s t e r f e l i j k e  n o t e n :  b a c h

Mark Padmore zingt en leidt de  
Johannes-Passion
Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment
Mark Padmore, tenor/leiding (evangelist)
Georg Nigl, bariton (Christus)
Mary Bevan, sopraan
Paula Murrihy, mezzosopraan
Hugo Hymas, tenor
J.S. Bach - Johannes-Passion, BWV 245

zie pagina 8

VR 8 APR | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Lavalu
Lavalu, piano/zang 
Roosmarijn Tuenter, altviool/zang 
Paul Rittel, cello/zang 
Klassiek en pop komen samen in intieme kamerpopliedjes. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds. 

€ 26 (rang 1+), € 24 (rang 1), € 21 (rang 2); een drankje is niet bij 
de prijs inbegrepen

DI 12 APR | 19.30 UUR | GROTE ZAAL
o n s t e r f e l i j k e  n o t e n :  b a c h

Nederlandse Bachvereniging brengt  
de Matthäus-Passion
Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato, viool/leiding
Daniel Johannsen, tenor (evangelist)
Dominik Wörner, bas (Christus)
Marie Luise Werneburg, sopraan
Alex Potter, alt
Zachary Wilder, tenor
Lucía Caihuela, mezzosopraan
Christopher Ainslie, alt
Benedict Hymas, tenor
Wolf Matthias Friedrich, bas
J.S. Bach - Matthäus-Passion, BWV 244

zie pagina 8

JALEESA TIPT
‘Muziek betekent veel voor mij. Ik kom uit een muzikale 

familie. Mijn moeder is zangeres. Vroeger toerde ze door 
Nederland en zong ze tijdens grote shows die mijn vader 

organiseerde. Als kind heb ik zo heel veel theaters van 
binnen gezien. Molukse liedjes leerde ik van mijn opa, hij 

begeleidde zichzelf op de gitaar. Mijn andere opa is 
Arubaans en speelt steeldrum. Mijn vader werkte lange tijd 

als voorstellingsleider bij Nationale Opera & Ballet. 
Regelmatig ging ik met hem mee naar opera’s en balletten. 

Zo heb ik van jongs af aan ook de klassieke muziek leren 
kennen.

Muziek zit in mijn genen, ik kan geen dag zonder. Het 
schijnt zelfs dat ik in de supermarkt altijd meezing, haha. 
Mijn smaak is heel breed. Op dit moment luister ik vooral 
naar singer-songwriters en naar countrymuziek, maar ook 

soul en jazz kan ik erg waarderen. 
Als ik naar een concert in Het Concertgebouw ga, dan kies ik 

eigenlijk altijd iets niet-klassieks. Niet dat ik niet van 
klassieke muziek hou hoor, ook daar kan ik van genieten. 
Celine Cairo hoorde ik drie jaar geleden in de Kleine Zaal.  
Ze heeft een heel warme en dromerige sound waar ik mij 

helemaal in kan verliezen. Ik zie dat ze in haar tour Birds of 
Paradise een ode brengt aan iconische vrouwen uit de 
popmuziek. Echt heel tof, ik moet hier gewoon heen.’

Jaleesa Williams, producent bij Het Concertgebouw

TIP: woendag 9 februari, Celine Cairo

©
 R

on
al

d 
Kn

ap
p

Shunske Sato 
© Dana van Leeuwen
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CONCERTEN APRIL

Denis Matsuev 
© Eugene Evtokhov

WO 13 APR | 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

Dudok Quartet Amsterdam met Brahms, 
Sweelinck en Loevendie
Dudok Quartet Amsterdam
Sweelinck - Psalm 92 (arr. D. Faber)
Loevendie - Tweede strijkkwartet (wereldpremière)
Haydn - Strijkkwartet in C, op. 20 nr. 2
Brahms - Strijkkwartet nr. 3 in Bes, op. 67
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 9

DO 14 APR | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Alexandre Tharaud en Quatuor Arod: 
Dvořák, Bartók en Mozart
Quatuor Arod; Alexandre Tharaud, piano
Mozart - Strijkkwartet in C, KV 465 ‘Dissonanten’
Bartók - Strijkkwartet nr. 1 in a, Sz. 40, op. 7
Dvořák - Pianokwintet nr. 2 in A, op. 81

zie pagina 11

DI 19 APR | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Lang Lang in Bachs Goldberg-variaties
Lang Lang, piano
J.S. Bach - Goldberg-variaties, BWV 988

€ 99 (rang 1+), € 83 (rang 1), € 75 (rang 2), € 55 (rang 3),  
€ 37 (rang 4)

WO 20 APR | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Mariza: fado vol soul
Mariza, zang
De meest veelzijdige fadodiva viert haar twintigjarig jubileum. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 63 (rang 1), € 54 (rang 2), € 38 (rang 3)

WO 20 APR | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
j o n g e  n e d e r l a n d e r s

Alexander Warenberg met Beethoven  
en Prokofjev
Alexander Warenberg, cello; Paolo Giacometti, piano
Beethoven - Sonate in C, op. 102 nr. 1
Schubert - Sonate in a, D 821 ‘Arpeggione’
Ysaÿe - Sonate, op. 28; Prokofjev - Sonate in C, op. 119
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers. 

zie pagina 13

DO 21 EN ZA 23 APR | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

Warmbloedig Cuarteto Casals  
in Mendelssohn en Haydn
Cuarteto Casals
Haydn - Strijkkwartet in g, op. 20 nr. 3
Sjostakovitsj - Strijkkwartet nr. 1 in C, op. 49
Mendelssohn - Strijkkwartet nr. 3 in D, op. 44 nr. 1

zie pagina 9

DO 28 APR | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Janine Jansen en Paavo Järvi schitteren 
in Brahms
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Paavo Järvi, dirigent
Janine Jansen, viool
Brahms - Vioolconcert in D, op. 77; Serenade nr. 1 in D, op. 11

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

DO 28 APR | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Composer in residence: Alma Quartet  
en Dominique Vleeshouwers
Alma Quartet
Dominique Vleeshouwers, slagwerk
S. Adams - Field (uit ‘Lyra’) (Nederlandse première)
Roukens - In Transit
Smith - Carrot Revolution
Barber - Adagio for Strings, op. 11
S. Adams - nieuw werk voor percussie en strijkkwartet 
(Nederlandse première)
Met dank aan de begunstiger van het Composer in Residence 

Fonds.

€ 38 (rang 1+), € 32 (rang 1), € 26 (rang 2)

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

voorafgaand aan het concert beluisteren.

WWW.JOUWENTREE.NL/WORD-LID 

Jongste 
Vrienden van 

Het Concertgebouw 
& Koninklijk 

Concert gebouworkest

Geef
klassieke 
korting op 
grote werken 
cadeau

Slechts 

€25 per 

concert-

seizoen

Voor 
iedereen 
onder de 
35 jaar
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CONCERTEN MEI

Magdalena Kožená 
© Julia Wesely

Enrico Pace 
© Marco Borggreve

MA 2 MEI | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Topkwartet Kam, Weithaas, Steckel & 
Pace met Brahms en Hindemith
Sharon Kam, klarinet
Antje Weithaas, viool
Julian Steckel, cello
Enrico Pace, piano
Beethoven - Pianotrio in Bes, op. 11
Bartók - Contrasten, Sz. 111, BB 116
Brahms - Pianotrio nr. 3 in c, op. 101
Hindemith - Klarinetkwartet

zie pagina 11

ZA 7 MEI | 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

Yeol Eum Son virtuoos in Janáček,  
Stravinsky en Lekeu
Yeol Eum Son, piano
Lekeu - Trois pièces pour piano
Stravinsky - De vuurvogel (arr. G. Agosti)
Hirtz - Wizard of Oz Fantasy
Janáček - 1.X.1905 ‘Sonate’
Kapustin - Sonate nr. 2, op. 54
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 10

ZO 8 MEI | 14.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Het Middagconcert:  
Ruysdael Kwartet 25! Jubileumconcert
Ruysdael Kwartet
L. Andriessen - ...miserere...
Beethoven - Strijkkwartet in c, op. 18 nr. 4

€ 35 (rang 1+), € 29 (rang 1), € 22 (rang 2)

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

Mahler: Das Lied von der Erde met  
Herreweghe en Goerne
Orchestre des Champs-Elysées
Philippe Herreweghe, dirigent
Magdalena Kožená, mezzosopraan
Andrew Staples, tenor
Mahler - Das Lied von der Erde

€ 81 (rang 1+), € 67 (rang 1), € 61 (rang 2), € 44 (rang 3),  
€ 31 (rang 4)

© 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/buitenklus
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CONCERTEN MEICONCERTEN MEI

François Leleux 
© Jean-Baptiste Millot

Hannes Minnaar
© Simon van Boxtel 

WO 11 MEI | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Kebyart Ensemble met Stravinsky en 
Mendelssohn op saxofoon
Kebyart Ensemble
Stravinsky - Suite uit ‘Pulcinella’ (arr. Kebyart Ensemble)
Schmitt - Quatuor pour saxophones en quatre parties, op. 102
Widmann - nieuw werk (Nederlandse première)
Fanny en Felix Mendelssohn - Lieder ohne Worte (arr. Kebyart 
Ensemble)
García Lorca - Sólo el misterio (uit ‘Canciones antiguas’)  
(arr. J. Pérez-Villegas)
Keuze van Palau de la Música Catalana & L’Auditori Barcelona.
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 12

ZO 15 MEI | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Superster Yuja Wang in  
gloednieuw recital
Yuja Wang, piano
programma nader aan te kondigen

zie pagina 6

MA 16 EN WO 18 MEI | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
p i a n o t r i o ’ s

Pianotrio Sudbin, Gluzman & Moser met 
Sjostakovitsj, Schubert en Pärt
Yevgeny Sudbin, piano
Vadim Gluzman, viool
Johannes Moser, cello
Sjostakovitsj - Pianotrio nr. 1 in c, op. 8; Pianotrio nr. 2 in e,  
op. 67
Schubert - Pianotrio in Bes, D 898, op. 99
Pärt - Mozart-Adagio

zie pagina 10

DI 17 MEI | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

The Legend of Morricone
Ensemble Symphony Orchestra
Giacomo Loprieno, dirigent
Eerbetoon aan een van de grootste filmcomponisten aller 
tijden. Met de mooiste muziek uit soundtracks als One Upon A 
Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. 
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 52 (rang 1), € 43 (rang 2), € 33 (rang 3)

DI 17 MEI | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k e r s  m e t  v a r i at i e

Spotlight Thomas Oliemans en  
Signum Quartett: Notturno
Thomas Oliemans, bariton
Signum Quartett
Webern - Langsamer Satz
Schoeck - Notturno, op. 47
liederen en andere werken van Schubert
Met dank aan het Fonds Topmusici in de Kleine Zaal.

zie pagina 11

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

Piano Nights: de mooiste pianomuziek 
van alle tijden
o.a. Hannes Minnaar, piano
€ 41 (rang 1+), € 34 (rang 1), € 31 (rang 2), € 22 (rang 3),  
€ 16 (rang 4)

VR 20 MEI | 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

François Leleux speelt Haydn met het  
Nederlands Kamerorkest
Nederlands Kamerorkest
François Leleux, hobo/leiding
Fauré - Pelléas et Mélisande, op. 80
Haydn - Hoboconcert in C, Hob. VIIg/C1
Brahms - Serenade nr. 1 in D, op. 11

zie pagina 8

ANNE TIPT
‘In 2013 was ik bij Het Zondagochtend Concert. Het Radio 

Filharmonisch Orkest speelde de Eerste symfonie van 
Mahler. Die heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. 

Al meteen bij het eerste deel dacht ik: wow, hoe verzin je 
het om de blazers op de gang te zetten? De symfonie duurt 

zo lang als een ochtendconcert, ongeveer een uur, maar 
toen het was afgelopen was ik helemaal weggeblazen.

Mahler kende ik wel, vooral zijn Vijfde symfonie, maar ik had 
nog nooit iets live van hem gehoord. Daarna ben ik al zijn 

symfonieën gaan ontdekken. Toen het Mahler Festival 2020 
in de verkoop ging, besloot ik een passe-partout te kopen. 

Daar heb ik erg naartoe geleefd. Helaas brak toen de 
coronacrisis uit.

De Eerste symfonie is nog altijd mijn favoriet. De muziek 
ontwikkelt zich van zacht naar hard, van langzaam naar 

snel. Er zit zoveel in: een fanfareachtig stukje, 
natuurgeluiden, het gaat echt alle kanten op. Ik kijk altijd in 

de concertagenda wanneer de Eerste op het programma 
staat. Dan wil ik er ook naartoe. Ik ben heel benieuwd hoe 
de symfonie klinkt met Robin Ticciati. Hem heb ik eerder 

aan het werk gezien: hij is heel zwierig en energiek, echt een 
leuke dirigent om te aanschouwen.’

Anne de Rooy, functioneel applicatiebeheerder  
bij Het Concertgebouw

TIP: vrijdag 11 februari, Mahlers Eerste symfonie door het 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin onder leiding van 

Robin Ticciati
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CONCERTEN JUNI
VR 20 MEI | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k e u z e s e r i e

Persoonlijke Noot: Liza Ferschtman en 
Enrico Pace spelen en vertellen
Liza Ferschtman, viool
Enrico Pace, piano
Sjostakovitsj/Tsiganov - Preludes, op. 34
Enescu - Sonate nr. 3 in a, op. 25 ‘Dans le caractère populaire 
roumain’

€ 38 (rang 1+), € 32 (rang 1), € 24 (rang 2)

DI 24 MEI | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
v o c a a l  2

Jakub Orliński en Michał Biel in liedrecital 
met Purcell en Händel
Jakub Orliński, countertenor
Michał Biel, piano
liederen van Purcell, Schubert, Händel, Karlowicz, Naginski en 
Copland

zie pagina 13

WO 25 MEI | 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

Elias String Quartet speelt Beethoven, 
Beamish en Haydn
Elias String Quartet
Haydn - Strijkkwartet in G, op. 33 nr. 5
Beamish - Nine Fragments ‘Strijkkwartet nr. 4’ (Nederlandse 
première)
Beethoven - Strijkkwartet in a, op. 132
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 9

ZO 29 MEI | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  2

Krystian Zimerman: energiek en intens
Krystian Zimerman, piano
programma nader aan te kondigen

zie pagina 6

DO 2 EN ZA 4 JUN | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
s t r i j k k w a r t e t t e n

The Danish String Quartet in Schumann, 
Britten en Purcell
The Danish String Quartet 
Britten/Purcell - Chacony in g
Britten - Strijkkwartet nr. 2 in C, op. 36
R. Schumann - Strijkkwartet in A, op. 41 nr. 3

zie pagina 9

WO 8 JUN | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
r i s i n g  s ta r s

Pianiste Isata Kanneh-Mason solo
Isata Kanneh-Mason, piano
Mozart - Sonate in c, KV 457
Beethoven - Sonate nr. 1 in f, op. 2 nr. 1
Goebaidoelina - Chaconne
Alberga - nieuw werk (Nederlandse première)
Rachmaninoff - Selectie uit ‘Etudes-tableaux’, op. 39
Chopin - Ballade nr. 2 in F, op. 38
Keuze van B:Music (Birmingham Town Hall Symphony Hall).

Met dank aan de begunstigers van het Fonds Hemelbestormers.

zie pagina 12

DO 9 JUN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Matthias Goerne zingt Berg, Schumann, 
Wolf en meer
Matthias Goerne, bariton; Daniil Trifonov, piano
liederen van Berg, Schumann (Dichterliebe), Wolf, Sjostakovitsj 
en Brahms

€ 58 (rang 1+), € 48 (rang 1), € 44 (rang 2), € 31 (rang 3),  
€ 22 (rang 4)

ZA 11 JUN | 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

Nikolai Lugansky in Rachmaninoffs  
Pianoconcert nr. 1
Nederlands Philharmonisch Orkest
Stanislav Kochanovsky, dirigent
Nikolai Lugansky, piano
Tawfiq - M.C. Escher’s Imagination
Rachmaninoff - Pianoconcert nr. 1 in fis, op. 1
Sjostakovitsj - Symfonie nr. 6 in b, op. 54

zie pagina 8

CONCERTEN MEI

The Danish String Quartet 
© Caroline Bittencourt

Isata Kanneh-Mason 
© Robin Clewley

BAHAREH TIPT
 ‘Ik ben opgegroeid in Teheran. Ruim drieëntwintig jaar 

geleden ben ik mijn familie gevolgd naar Nederland om hier 
autonome kunst te studeren. Muziek betekent veel voor me. 

Ik wilde daarom heel graag een baantje in  
Het Concertgebouw, wat dan ook. Tot mijn grote geluk werd 

ik aangenomen in de Artiestenfoyer. Twee jaar later stroomde 
ik door naar de afdeling klantcontact en verkoop.

Ik voel me bij Het Concertgebouw enorm op mijn plek. Het 
leren over muziek houdt er nooit op. Steeds weer ontdek ik 

nieuwe stukken of artiesten. Het is een inspirerende 
omgeving, alles ademt muziek.

Die sfeer heb ik in de periode van sluiting ontzettend gemist. 
Concertstreams zijn niks voor mij, ik moet muziek live 

kunnen beleven. Vóór corona ging ik bijna elke week wel naar 
een concert. Mijn hart gaat uit naar de grote orkestwerken. Ik 

ben fan van Mahler. Zijn muziek is zo veelzijdig en gelaagd.
Westerse klassieke muziek was voor mij echt een ontdekking. 

De Iraanse muziek is zo totaal anders. Vroeger had ik thuis 
een wekker waar een melodietje van Mozart uitkwam. Dat 

was mijn eerste kennismaking. Als ik nu Mozart hoor, moet ik 
er nog altijd aan denken. Daarom kies ik voor de IJslandse 

pianist Vikingur Ólafsson. Hij speelt Mozart in de nieuwe serie 
Grote Pianisten. Ik kijk er erg naar uit.’

Bahareh Salamat, medewerker klantcontact en verkoop bij 
Het Concertgebouw

TIP: zondag 13 maart, Víkingur Ólafsson speelt Mozart
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CONCERTEN JUNI
ZA 11 JUN | 20.15 UUR | KLEINE ZAAL
k l e i n e  z a a l  m e l a n g e

Jörgen van Rijen en Alma Quartet:  
Mirrored in Time
Jörgen van Rijen, trombone
Alma Quartet
Dessner - Fragment 1
Dowland - I saw my Lady weep (arr. N. Muhly)
Muhly - All Perfections Keep (wereldpremière)
R. Schumann - Fantasiestücke, op. 73 (arr. G. van Keulen)
Padding - Schumann’s Last Procession
Dvořák/Maier - Minuet (uit ‘Strijkersserenade in E’, op. 22)
Maier - Fadenschein
Fauré - La chanson du pêcheur, op. 4 nr. 1 (arr. J. van Rijen)
JacobTV - Syracuse Blues
Bartók - Bulgarian Rhythms and Dances (arr. D. Bodurov)
Bodurov - Inner Voices
Meijering - Rock that Trombone
Met dank aan de begunstigers van het Fonds Kleine Zaal.

zie pagina 11

ZO 12 JUN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
g r o t e  p i a n i s t e n  1

Grootmeester Grigory Sokolov
Grigory Sokolov, piano
programma nader aan te kondigen

zie pagina 6

WO 22 JUN | 20.15 UUR | GROTE ZAAL
k e u z e s e r i e

Paul McCartney 80 jaar
Roel van Velzen, zang
Stephanie Struijk, zang/gitaar
Bertolf, zang/gitaar
Yorick van Norden, zang/gitaar
Anne Soldaat, zang/gitaar
Pablo van der Poel (DeWolff), zang/gitaar
Bas van Holt, zang/gitaar
Eric Vloeimans, trompet
Gijs Groenteman, presentator
Strange Brew
Vier de tachtigste verjaardag van de grootste nog levende 
poplegende en Beatle: zowel zijn grootste hits als minder 
bekende favorieten passeren de revue.
Met dank aan de begunstigers van het Classic Pop Fonds.

€ 40 (rang 1), € 36 (rang 2), € 32 (rang 3)

BENE TIPT
 ‘Toen ik bijna negen jaar geleden bij Het Concertgebouw 

begon, ben ik geleidelijk aan de Kleine Zaal gaan 
ontdekken. Aanvankelijk ging ik vooral naar de 

strijkkwartetten. Inmiddels hebben met name de pianotrio’s 
en de vocale concerten mijn interesse. Dat laatste genre 

fascineert mij mateloos. Er is zoveel discussie over de ideale 
interpretatie, het perfecte samenspel tussen vocalist en 

begeleider. Je ziet op het podium één zanger en één pianist, 
maar er gaat een wereld achter schuil.

In 2016 zong Christian Gerhaher Winterreise in de Kleine 
Zaal. Het maakte op mij diepe indruk. Sindsdien is de 

interpretatie van Gerhaher mijn standaard waarmee ik 
andere uitvoeringen vergelijk.

Wat dat betreft ben ik erg benieuwd naar wat Thomas 
Oliemans met deze “evergreen” doet. Ik heb hem nooit 

eerder in Het Concertgebouw gehoord, maar wel als 
Papageno bij De Nationale Opera. Hij is een bariton met een 

mooie stem die ook nog eens goed kan acteren. Oliemans 
zal zichzelf begeleiden op de piano. Op YouTube heb ik 

gezien dat hij dat wel vaker doet, maar nooit eerder 
begeleidde hij zichzelf in Winterreise. Heel interessant. Ik 
ben benieuwd of je eenzelfde sensatie kunt bereiken als 

wanneer er een wisselwerking is tussen vocalist en pianist. 
Ik ga dus zeker luisteren om te horen hoe het uitpakt.’

Bene Colenbrander, suppoost bij Het Concertgebouw

TIP: dinsdag 22 maart, Schuberts Winterreise door 
Thomas Oliemans
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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 meer dan tweeduizend bassischolen
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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Podcast voor kinderen: 
Mijn instrument

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

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

FamilieconcertenFamilieconcerten
DI 4 JAN | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL 

WO 5 JAN | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL

Jazz op recept (8+)
Mr. Luca
Sofie Habets, zang
Kiki Jaski, regie
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

DO 20 JAN | 9.30, 10.30 EN 11.30 UUR | SPIEGELZAAL 

VR 8 APR | 9.30, 10.30 EN 11.30 UUR | SPIEGELZAAL

Babyconcert (0-16 maanden)
Kendra van Nes, zang/spel
Quirine Viersen, cello
Daniël Kramer, piano
€ 20 (1 volwassene en 1 baby)

ZA 12 FEB | 10.00, 12.00 EN 14.00 UUR | KOORZAAL 

ZO 13 FEB | 10.00, 12.00 EN 14.00 UUR | KOORZAAL

KleuterSinfonietta: Wie zet ’s nachts de 
sterren aan? (4-5 jaar)
Musici van Amsterdam Sinfonietta
Dagmar Slagmolen, regie
€ 15 (kind), € 16 (volwassene)

ZO 20 FEB | 10.00, 12.00 EN 14.00 UUR | KOORZAAL 

ZA 26 FEB | 10.00, 12.00 EN 14.00 UUR | KOORZAAL 

ZO 27 FEB | 10.00, 12.00 EN 14.00 UUR | KOORZAAL

KleuterSinfonietta: Haren en snaren  
(4-5 jaar)
Musici van Amsterdam Sinfonietta
€ 15 (kind), € 16 (volwassene)

WO 23 FEB | 9.30, 11.30 EN 15.00 UUR | KOORZAAL 

DO 24 FEB | 9.30, 11.30 EN 15.00 UUR | KOORZAAL

Peuterconcert Na-aperij (2-4 jaar)
Jeroen Schipper, zang/spel/composities/tekst
Hendrik Holm, spel
€ 15 (kind), € 16 (volwassene)

ZO 13 MRT | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL

Sofie ontdekt Zuid-Amerika (6-8 jaar)
Trio Galantes
Sofie Habets, acteur/zang
Kiki Jaski, regie
Jan Groenteman, liedjes
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

ZO 3 APR | 11.00 UUR | GROTE ZAAL

Beethoven is jarig (6+)
Nederlands Kamerorkest
Bas Keijzer, acteur
Nikola Meeuwsen, piano
Bart Oomen, regisseur
Vrouwkje Tuinman, tekst
in samenwerking met AVROTROS

€ 19 (kind tot 15 jaar), € 29 (rang 1), € 26 (rang 2), € 23 (rang 3)

ZO 3 APR | 13.30 EN 15.30 UUR | KLEINE ZAAL

Liedjes zonder grenzen (4-5 jaar)
Izaline Calister, zang
Thijs Borsten, gitaar/piano
Peer de Graaf, percussie/zang
Stefan Blankestijn, gitaar
Kiki Jaski, regie
€ 17 (kind), € 18 (volwassene)

ZA 9 APR | 10.00, 12.00 EN 14.00 UUR | KLEINE ZAAL

Workshop zangcoach Kinderen voor  
Kinderen (6+)
Michiel Rozendal, zangcoach
Let op: dit is geen concert maar een workshop!
€ 10

Muziekliefhebbers van 0 tot 100 voelen 
zich thuis bij de familieconcerten van  

Het Concertgebouw. Vaak leerzaam, soms 
spannend, en altijd vrolijk en vol avontuur. 

Met muziek van over de hele wereld, op 
heel grote en ieniemienie instrumenten, en 

met een goed verhaal erbij.
Meedoen mag!
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De familieconcerten komen tot stand 

met dank aan de begunstigers van 

Het Concertgebouw Fonds.
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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 prachtigste concerten, van internationale 
podia én uit het Concertgebouw, gewoon 
bij jou thuis. nporadio4.nl

0121017 NPO R4 adv Concertgebouw_200x226.indd   10121017 NPO R4 adv Concertgebouw_200x226.indd   1 23-07-21   12:3623-07-21   12:36
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De schoonheid 
van muziek
‘Vind jezelf en elkaar in de schoonheid van muziek’, luidt het motto van de samenwerking 
tussen hoofdsponsor Van Lanschot Kempen en Het Concertgebouw. De wealth manager, 
actief in private banking, merchant banking en asset management, draagt al sinds 1737 bij aan 
het behoud en de opbouw van het culturele erfgoed in Nederland. 

‘Het gaat bij ons niet alleen over geld, het financiële vermogen van onze klanten, maar ook 
over de kracht van cultureel vermogen’, zegt Richard Bruens, lid van de Raad van Bestuur  
van Van Lanschot Kempen. ‘Uiteindelijk komt het neer op het bewaken, behouden en laten 
groeien van alles van waarde. Kunst en muziek zijn bijzondere vormen van vermogen, die  
we graag ondersteunen en waar we onze klanten van willen laten genieten. Daarom is  
Van Lanschot Kempen al sinds 2018 de trotse hoofdsponsor van onder andere  
Het Concertgebouw.’

Van Lanschot Kempen maakte het afgelopen jaar de Empty Concertgebouw Sessions 
mogelijk. In de periode van sluiting konden muziekliefhebbers zo toch genieten van de 
mooiste muziek in Het Concertgebouw. 

Dit seizoen heeft Van Lanschot Kempen wederom haar naam verbonden aan vijf concerten in 
de Grote Zaal. Met haar merk 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.

‘Behalve het organiseren van mooie en betekenisvolle concerten, stelt Van Lanschot Kempen 
ons zo in staat ons aanbod te verrijken’, zegt Simon Reinink, algemeen directeur van  
Het Concertgebouw. ‘Met elkaar streven naar verdieping blijft belangrijk in onze samenleving.’

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

49

per 1 augustus 2021

HOOFDSPONSOR

Onze sponsors

PARTNER VRIENDENLOTERIJ ZOMERCONCERTEN 

VIER DE ZOMER
MET MUZIEK
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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 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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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 recordbedrag van  
€ 3,2 miljoen uit geoormerkt werven. Het Concertgebouw gebruikt de donatie van in totaal  
€ 3,7 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
©

 E
du

ar
du

s 
Le

e

53



54

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.

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_V4747_05.indd   1ADV_Concertgebouw_200x226_V4747_05.indd   1 20-07-2021   17:5320-07-2021   17:53
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non-stop de
mooiste muziek
luister via dab+, kabel, classic.nl 
en de verniewde app 

Adv ClassicNL_ConcertGebouw - seriebrochure.indd   1 12-07-21   13:25

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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SERIES 
De serieverkoop voor de periode januari tot en met juni 2022 start 
op maandag 6 september 2021 om 10.00 uur voor 
Concertvrienden en verlengers van een serie. Voor overige 
belangstellenden begint de verkoop op dinsdag 7 september 2021 
om 10.00 uur. Begunstigers van Het Concertgebouw Fonds 
hebben voorintekenrecht.
De verlengtermijn voor de vaste series is tot en met maandag  
27 september 2021. Na deze datum vervalt uw recht op een vaste 
stoel in uw serie.
NB Omdat wij dit jaar alleen serieverkoop hebben voor de tweede 
helft van het seizoen, bevatten de series minder concerten dan u 
van ons gewend bent. Voor 2022-2023 verwachten wij u weer een 
volledig serieseizoen aan te kunnen bieden. 

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. Heeft u nog geen account, dan kunt u dit aanmaken en 
meteen de serie(s) van uw keuze bestellen. U betaalt met 
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 eenmalige 
machtiging of creditcard. U ontvangt per omgaande een 
bevestigingsmail.
Voor deze service wordt € 4,50 per transactie gerekend. Voor 
papieren kaarten rekenen wij € 3,50 extra.

SCHRIFTELIJK met het bestelformulier dat met deze brochure  
is meegestuurd. U betaalt met een eenmalige machtiging.  
U ontvangt een bevestigingsmail na verwerking.
Voor deze service wordt € 10 per transactie gerekend.

CONCERTKAARTEN
De verkoop van losse concertkaarten voor de Eigen Programmering 
van Het Concertgebouw in de periode januari tot en met juni 2022 
start op dinsdag 5 oktober 2021 om 10.00 uur. Begunstigers van 
Het Concertgebouw Fonds hebben voorintekenrecht vanaf 
woensdag 29 september. Voor Concertvrienden en Entréeleden 
begint de verkoop op vrijdag 1 oktober 2021 om 10.00 uur. 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
maandag 6 september 2021 - start serieverkoop voor 
Concertvrienden en serieverlengers
dinsdag 7 september 2021 - start serieverkoop voor overige 
belangstellenden
maandag 27 september 2021 - einde verlengtermijn series
vrijdag 1 oktober 2021 - start losse kaartverkoop voor 
Concertvrienden en Entréeleden
dinsdag 5 oktober 2021 - 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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Ontdek video’s, interviews, verhalen
podcasts, concertregistraties en
nog veel meer

concertgebouw.nl/ontdek
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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 bij de kassa en de garderobe een 
kortingskaart krijgen. U kunt ook gebruikmaken van P+R 
Olympisch Stadion of P+R RAI.
Meer informatie: concertgebouw.nl/uw-bezoek/ 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/uw-bezoek/
specialevoorzieningen.

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 nieuwe 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
Teksten: Liesbeth Houtman (tevens eindredactie),  
Vrouwkje Tuinman
Vormgeving en dtp: Gertus Wessels 
(intens communicatie en reclame)
Druk: De Groot Drukkerij / Mazeline
Cover: Isata Kanneh-Mason © Robin Clewley

Deze uitgave is gedrukt op papier 
afkomstig uit verantwoord beheerde 

bossen (www.fsc.nl).

KAARTVERKOOPAlgemene informatie

Actuele informatie vindt u op concertgebouw.nl
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Als wij er niet 
meer zijn

 In dit gebouw klinkt al 130 jaar muziek. Nieuwe, oude, mooie, 
rare, verbijsterende, ontroerende muziek. 
Waar wij ons wel eens zorgen over maken: zijn er – over dertig, 
veertig, vijftig jaar – ook nog mensen die hier komen luisteren? 
  Steeds minder kinderen maken kennis met wat we maar even 
noemen ‘klassieke’ muziek. Ligt dat aan die muziek? Aan scholen? 
Ouders? Wij weten het ook niet, maar we zijn er niet gerust op. 
Daarom organiseren wij veel educatieve concerten. Daar zien we 
telkens weer kinderen het wonder van muziek beleven. 
 Die muziekeducatie in Het Concertgebouw wordt voor maar 
een heel klein deel betaald door scholen en ouders. Het wordt 
vooral mogelijk gemaakt door Het Concertgebouw Fonds, door 
muziekliefhebbers die ons met donaties en legaten helpen bij het 
doorgeven van muziek aan volgende generaties. Wij nodigen u van 
harte uit hieraan mee te doen. Nu of later.

Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 65 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl


