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Ingeborg Walinga, algemeen directeur en Marcel Mandos, artistiek leider/programmeur, in gesprek over seizoen 2018/2019

Symfonische
muziek komt
recht binnen
of je nu trouwe
liefhebber of nieuwe
kennismaker bent

Het Noord Nederlands Orkest staat bekend om haar
veelzijdige programmering. Ook het seizoen 2018-2019
staat daar bol van. Het orkest speelt niet alleen prachtige
meesterstukken van onder andere Brahms, Tsjaikovski,
Sjostakovitsj, Mahler en Bach. Het Noord Nederlands
Orkest verrast haar publiek dit jaar ook met een cross-over
met de popmuziek van Prince, filmmuziek uit The Godfather,
muziek van film- en gamecomponist JunkieXL en een
samenwerking met de Josti-band.

dat we naar deze tijd brengen en aanhaken bij nieuwe
ontwikkelingen”. Artistiek leider Marcel Mandos vult aan:
“we willen middenin de maatschappij staan, kijken wat er
om ons heen gebeurt, aansluiting blijven vinden bij het
publiek. Actueel zijn!”

Dit seizoen mogen we topsolisten als Nicolai Luganski
(piano), Midori (viool), Alice Sara Ott (piano) en Nemanja
Radulović (viool) verwelkomen (met dank aan Stichting
Beringer Hazewinkel). Er staan jonge wereldsterren
op de bok: Jamie Phillips, Kerem Hasan en Elim Chan.
Bijzonder trots zijn wij erop dat zij een centrale rol hebben
in ons nieuwe seizoen.

In 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste
Wereldoorlog eindigde. Marcel: “Daarom heb ik het
War Requiem van Benjamin Britten geprogrammeerd, dat al
een tijd op mijn wensenlijst stond. Het is een magnifiek stuk
dat eigenlijk een protest is tegen oorlog en een pleidooi voor
medemenselijkheid. Oorlog is helaas nog steeds een heel
actueel onderwerp. Via het nieuws dat binnenkomt via onze
televisies en mobiele telefoons zien we iedere dag beelden,
dus is het anno 2018 nog altijd dichtbij. En dat vind ik - als
iemand die zich maatschappelijk betrokken voelt én als
vader - heel zorgwekkend. Ik zou het mooi vinden als we met
de themaconcerten mensen aan het denken kunnen zetten.
Wat vinden we van de situatie waarin we nu leven? Wat kan
muziek hierin betekenen?”. Het War Requiem is één van de
drie concerten in de serie ‘Protestsongs: 100 jaar na WOI’.
Lees hierover meer vanaf pagina 22. Hoe laten jong en oud,
vroeger en nu, van zich horen met Protestsongs!

“Persoonlijk kijk ik daarnaast ook uit naar het concert dat
we ter ere van Johan de Meij houden: zoveel blazers en
slagwerkers in harmonie en fanfare groeiden op met zijn
werk. Een fenomeen en hij dirigeert het concert nog zelf
ook!”, vertelt Ingeborg Walinga, directeur van het Noord
Nederlands Orkest.

“Actueel blijven geeft ons bestaansrecht”
“Toen ik ruim zes jaar geleden directeur van het Noord
Nederlands Orkest werd, had ik geen idee hoeveel impact
klassieke muziek op mij zou hebben”, vertelt Ingeborg.
“Ik was muziekliefhebber, maar geen symfonische
muziekkenner. Daarin ondergedompeld worden voelde
als een geweldige ontdekking: eeuwen aan prachtige
indrukwekkende muziek. Er opende zich voor mij een scala
aan mogelijkheden in het luisteren naar klassieke muziek.
Sommige stukken ervaar je meer met je hoofd, andere
denderen recht je hart binnen.”
“De symfonische muziekgeschiedenis zien we echter niet
als een museumcollectie die af is, maar als ‘levend erfgoed’

“Beleef een concert intenser, leer de
personen achter de instrumenten kennen”

Wat je verder kunt verwachten het komende seizoen?
“Dat we ons kapitaal - onze musici - ook individueel meer in
de etalage zetten”, vertelt Ingeborg. “Tijdens de campagne
NNO Ontmoet stellen we ze voor. We brengen ze in beeld
en steeds vaker zullen zij zelf vertellen over hun instrument
en hun muziekvoorkeuren. Je beleeft een concert namelijk
intenser wanneer je de orkestleden en hun instrumenten
beter kent. Zo luister ik zelf anders naar fagotpartijen sinds
het moment dat ik fagottiste Marijke Zijlstra van dichtbij door
dat smalle mondstuk klanken uit dat magnifieke instrument
zag toveren. Dat soort ontmoetingen maakt het bijwonen
van een concert een nóg rijkere ervaring.”

Ontmoeten we elkaar bij één
(of meer) van de concerten?
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Ontmoet
het NNO!
Met enthousiasme stellen de musici,
de solisten en de dirigenten zich
voor. Zij vertellen over hun liefde
voor muziek, hun instrument en
over hun leven als musicus. In de
foto’s staan zij centraal.
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“Tijdens het creatieproces luisterde ik
naar de muziek uit de concerten. Dit
zie je duidelijk in de beelden terug!”

Voor een aantal concerten ontwikkelde
illustrator Rik Oostenbroek een speciaal beeld.
Het lijkt bijna alsof deze beelden bewegen.

Volg de verhalen van het
orkest en haar musici
het hele seizoen online!
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Eerste viool
1. Eeva Koskinen y
2. Sarah Kapustin y
3. Veselina Manikova yy
4. Marlene Hemmer yyy
5. Sergei Bolotny yyyy
6. Lucille Hasselaar
7. Muriël van Hemel
8. Anita Jongerman
9. Justyna Mrozek
10. Janine Oosterhoff
11. Gijs Philip van Schaik
12. Claudia Sansón Mora
13. Erna Sommer 
14. Xander Wadman
15. Grethe Wijma-Luurtsema
Tweede viool
16. Annet Verboom 1
17. Lianne van den Berg i
18. Hugo Berreni
19. Marette Haaxman
20. Frieda Hoekstra
21. Michiel Klep
22. Dorit Köpping
23. Liesbeth Koster
24. Yu Li

y 		
yy 		
yyy 		
yyyy 		
1 		
i 		

			

Altviool
25. Christophe Weidmann 1
26. Martin Manak i
27. Ulrike Adam
28. Katharina Saerberg
29. Florian Schneidt
30. Kristin Stets
31. Regina Strodthoff
32. Merel Willers-Hunfeld
Cello
33. Florent Maigrot 1
34. Noëlle Weidmann 1
35. Jan-Ype Nota i
36. Kate Harris
37. Corine ‘t Hoen
38. Isabel Vaz
39. Kasimir Weertman 
Contrabas
40. Veit-Peter Schüssler 1
41. Igor Arzhanovich i
42. Finne van der Maar
43. George Weghorst

Eerste concertmeester
Plaatsvervangend eerste concertmeester
Tweede concertmeester
Plaatsvervangend tweede concertmeester
Groepsaanvoerder
Plaatsvervangend aanvoerder
Nog geen foto

Fluit
44. Pepijn van Doesburg
Hobo
45. Justine Gerretsen 1
46. Nadine Bults
Klarinet
47. Joost van Rheeden 1
48. Rob van der Vlugt 1
Klarinet/basklarinet
49. Erik Onrust
50. Hanka Clout
Fagot
51. Marije van der Ende 1
52. Marijke Zijlstra
Hoorn
53. Frank Brouns 1
54. Hanna Guirten 1 
55. Eric Aikema
56. Wim van den Haak
57. Henk Hendrikx

Trompet
Manuel Davila Ares 1
59. Jan Vermaning i
60. Lubertus Leutscher
58.

Trombone
61. Quirijn van den Bijlaard 1
62. David Tyler
Bastrombone
63. Michael Eversden
Tuba
64. Ane Travaille 1
Pauken
65. Mihaly Kaszas 1
Slagwerk
66. Stefan Kirschbaum i
67. Menno Bosgra
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Het NNO bestaat uit zo’n
67 vaste orkestleden

100.000
100.000 mensen bezochten
het NNO in 2017

120

15

Het NNO heeft 15 vaste
speelplekken in Nederland

1862

120 concerten per
seizoen

Het NNO is opgericht
in 1862

10.000

14

Zoveel volgers hebben
we op social media

In het orkest zijn 14 nationaliteiten
vertegenwoordigd
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“Bij ons beleef je klassieke muziek op een hele intense manier.
Het geheim daarachter? Ervaar het symfonieorkest live en
zie wat het contact met de musici en het publiek met je doet.
Dan voel je het!”
Marcel Mandos
artistiek leider

Klassiek, maar toch heel modern
Het Noord Nederlands Orkest (NNO)
is het meest veelzijdige orkest van
Nederland. De programmering is
verrassend, eigenzinnig en breed.
Het NNO laat graag ‘nieuwe oren’
kennismaken met symfonische muziek
en wil zo - als Nederlands oudste
professionele symfonieorkest - een
eeuwenoude traditie levend houden.
Je vindt het NNO overal
Het NNO resideert in Groningen en is
sterk verbonden met de drie noordelijke
provincies. We zoeken graag ons publiek

op in de concertzalen, in de openlucht,
tijdens festivals en op scholen.
Daarnaast speelt het NNO regelmatig
op andere podia in het land, zoals het
Concertgebouw Amsterdam, De Doelen
Rotterdam en TivoliVredenburg Utrecht.
Wie zijn onze dirigenten?
Vanaf concertseizoen 2015/2016 is
Antony Hermus vaste gastdirigent bij
het orkest. Stefan Asbury is honorair
dirigent en Michel Tabachnik is emeritus
dirigent. Vooraanstaande dirigenten
als Viktor Liberman, Jean Fournet,
Han-Na Chang, Stefan Vladar,

Alexander Vedernikov en Susanna
Mälkki stonden bij het NNO op de bok.
Topsolisten en hedendaagse
componisten
Het NNO werkte met topsolisten als
Diana Damrau, Piotr Beczala, Eva-Maria
Westbroek, Vadim Repin, Louis Lortie,
Shlomo Mintz, Alexander Gavrylyuk
en Gautier Capuçon. We besteden ook
aandacht aan prominente, hedendaagse
internationale componisten. Zo kwamen
Terry Riley, Arvo Pärt, Philip Glass, Laurie
Anderson en Steve Vai naar Groningen
voor de uitvoering van hun muziek.

Dirigenten

Antony Hermus
Hermus dirigeerde onder andere het Koninklijk Concert
gebouworkest, het Philharmonia Orchestra in Londen,
het WDR-Rundfunkorchester Köln en het Filharmonisch
Orkest van Seoul.
Hermus dirigeert dit seizoen bij het Noord Nederlands Orkest
Die Tote Stadt met De Nederlandse Reisopera, Mahlers
Zevende symfonie en het Lenteconcert.
Stefan Asbury
Stefan Asbury, honorair dirigent van het Noord Nederlands
Orkest, dirigeerde onder meer het het London Symphony
Orchestra, het Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, het Tokyo Symphony Orchestra en de Los
Angeles Philharmonic.
Asbury was van 2011 tot 2015 chef-dirigent van het
Noord Nederlands Orkest. Dit seizoen dirigeert Asbury
het War Requiem.

Het Noord Nederlands Orkest verlengde onlangs het
contract met dirigent Antony Hermus. Sinds 2015 is Hermus
verbonden aan het NNO als vaste gastdirigent. Hij dirigeerde
de afgelopen jaren een scala aan concerten, waaronder
verschillende Mahler-symfonieën en concerten in Tivoli/
Vredenburg en het Concertgebouw. Tevens dirigeerde hij
de Scratch Carmina Burana en stond hij samen met het
orkest op Lowlands 2017. De nieuwe contractperiode is
van augustus 2018 tot en met augustus 2021.

Michel Tabachnik
Michel Tabachnik, honorair dirigent van het Noord
Nederlands Orkest. Tabachnik was onder andere chef-
dirigent van het Orquestra Gulbenkian in Lissabon, het
Orchestre National de Lorraine in Metz, het Ensemble
InterContemporain in Parijs en de Brussels Philharmonic.
Van 2005 tot 2011 was Tabachnik chef-dirigent van het
Noord Nederlands Orkest. Tabachnik dirigeert in oktober
het concert met werken van Holst, Ravel en Bartók.
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“De wonderwereld tussen
haren en snaren.”
Ulrike Adam
Altviool

Leeuwarden-Fryslân 2018

Het NNO laat in
2018 extra van zich
horen in Fryslân.
Juist vanwege haar
Friese roots!

Tijdens het openingsweekend op 27 januari gaven wij het
startsein van het feestjaar met het openingslied Seis Oere
Thús (zes uur thuis). Nynke Laverman schreef het lied samen
met Sytze Pruiksma in opdracht van LF2018. In het lied
roepen de vertrouwde kerkklokken, die je als kind vertelden
dat je thuis moest komen om te eten, nu iedereen op om
‘zijn tanden in een nieuwe tijd te zetten’ en de blik te richten
op de toekomst. Op de drie pleinen in de binnenstad van
Leeuwarden stonden ruim 35.000 bezoekers te genieten. Het
event werd rechtstreeks uitgezonden op AvroTros.
Begin maart stond in het teken van 100 jaar Leonard Bernstein.
In 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Leonard Bernstein
ter wereld kwam. Succesvolle Broadwaymusicals zoals West
Side Story en fenomenale orkestwerken hebben hem in de
tussentijd onsterfelijk gemaakt. Bernstein, bij de Amerikanen
beter bekend als Lenny, mag gerust de ontwerper van typisch
Amerikaanse klassieke muziek worden genoemd. In dit concert
speelde onze musicus Rob van der Vlugt een spectaculaire
klarinetsolo. In de concertzalen in Leeuwarden, Groningen en
Utrecht waren maar liefst 2500 gasten aanwezig.
Eind maart stond de Fryske Matthäus Passion op het
programma. Speciaal voor Leeuwarden Europese Culturele
Hoofdstad 2018 bracht het Noord Nederlands Orkest de
Matthäus Passion in de Friese taal. De Duitse tekst is
vertaald door componist en tekstschrijver Peter Sijbenga.
De Friese taal is zeer geschikt voor een vertaling uit het
Duits, want het Fries ligt qua lenigheid in klank vaak dichter
bij het Duits dan het Nederlands. De zangers van het Noord
Nederlands Concertkoor hebben speciaal Fries geleerd.
Samen met het Martini Jongenskoor uit Sneek traden zij op.
Dit unieke concert vond plaats in concertzalen en kerken in
Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Drachten, Groningen
en Sneek.

De agenda voor de komende tijd:
• At the Watergate (vrijdag 11 mei), Sneek
• Oranjewoud Festival (vrijdag 1 juni), Oranjewoud
• CityProms (vrijdag 29 juni), Leeuwarden
• Lauswolt (zondag 8 juli), Beetsterzwaag
• Scratch Carmina Burana (zondag 16 september)
De Harmonie, Leeuwarden
• Junkie XL (vrijdag 12 oktober) De Harmonie, Leeuwarden
• Bach en Escher? (vrijdag 23 november) De Lawei, Drachten
• LF 2018 Re-opening (zaterdag 24 november)
De Harmonie, Leeuwarden
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Openluchtconcerten
2018
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Ook dit jaar gaat het Noord
Nederlands Orkest een rijk
festivalseizoen tegemoet; dit
jaar gedeeltelijk in het kader
van Leeuwarden-Fryslân
Culturele Hoofdstad 2018.
We trappen af op 11 mei,
waar we samen met Percossa
optreden tijdens het At the
Watergate. Geniet op 1 juni
tijdens het Oranjewoud Festival
van werken van Prokofiev, met
op de viool ‘wonderkind’ Noa
Wildschut. Daarna Cityproms
en Lauswolt en dan gaan we
de provincie Groningen in,
we staan dan namelijk in
Blauwestad met Pura Vida en
tot slot geven we een concert in
de binnenstad van Groningen.

Oranjewoud
Festival
Ervaar muziek van topmusici uit de hele wereld op een
buitengewone manier tijdens het Oranjewoud Festival van
vrijdag 1 t/m zondag 10 juni. Beleef het bijvoorbeeld tijdens
ontspannende yogaoefeningen of een sprookjesachtige
nachtwandeling. In het park, in een plastic bubbel of onder
de grond. Alle zintuigen worden geprikkeld in de koninklijke
omgeving van het Friese Oranjewoud!
Het Noord Nederlands Orkest opent het festival op een
spectaculaire manier op het water. Geleid door dirigent
Benjamin Levy, treedt het Noord Nederlands Orkest samen
met de jonge violiste Noa Wildschut op. Samen spelen zij
Perfect Future, de wereldpremière van de AmerikaansNederlandse componiste Vanessa Lann. De talentvolle
violiste vervolgt de opening met een adembenemende solo
van het tweede vioolconcert van Sergej Prokofjev. We sluiten
af met Rendering van Luciano Berio, een orkestwerk dat met
zijn betoverende klanken perfect past in de omgeving.
Dit concert is bijna uitverkocht, dus wees snel met
reserveren. Het hele programma is te vinden op:
www.oranjewoudfestival.nl.
vr 1 juni

Oranjewoud		

20.00 uur

Manuel Davila Ares, trompet

Lauswolt
Zomerconcert

CityProms
Hét klassieke muziekfestival waarbij aan iedereen wordt
gedacht: CityProms. Op donderdag 28 juni t/m zondag 1 juli
wordt de binnenstad van Leeuwarden omgetoverd tot één
groot festivalterrein.
Het Noord Nederlands Orkest en de befaamde Franse
cellist Gautier Capuçon openen dit jaar de achtste editie
van het CityProms festival met het eerste celloconcert
van Saint-Saëns. Gautier Capuçon geldt zowel in eigen
land als op het internationale podium als een van de
meest opvallende muzikale talenten van dit moment.
Ook spelen we muziek uit de musical West Side Story.
Het Noord Nederlands Orkest staat onder leiding
van de Zweedse dirigent Per-Otto Johansson.
Het openingsconcert vindt plaats op vrijdag 29 juni
op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

vr 29 juni

Leeuwarden, Wilhelminaplein

21.00 uur

Het Noord Nederlands Orkest neemt deze keer twee zeer
getalenteerde broers mee: klassieke pianisten Lucas
(1993) en Arthur (1996) Jussen. Samen met het Noord
Nederlands Orkest spelen zij in de prachtige tuin van het
landgoed Het concert voor 2 piano’s en orkest van Mozart
en Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns.
Verder speelt het orkest een deel uit de Achtste symfonie
van Antonin Dvořák en verschillende Franse chansons
door Davine Daamen. Radiomaker/dj en acteur Eric
Corton is spreekstalmeester en verteller bij Le Carnaval
des Animaux.
Voor kaarten, zie www.bilderberg.nl/arrangementen.

zo 8 juli

Beetsterzwaag, Landgoed Lauswolt 15.00 uur
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Pura Vida
Ede Staal en zijn
muzikale erfgenamen

14

Toen Ede Staal in 1986 overleed, was hij nog maar 44 jaar.
Tussen zijn tied van komen en zijn tied van goan bezong hij
met zijn warme stem alles wat het Groninger land en zijn
bewoners zo bijzonder maakt.
Dankzij Ede Staal hebben ook niet-Groningers ontdekt wat
een prachtige poëzie er met Groningse woorden en klanken
te maken valt. Veel zangers putten vandaag de dag nog
altijd inspiratie uit de nalatenschap van deze ‘godfather’
van het Grönnens Laid. Twee van zijn bekendste muzikale
erfgenamen - Wia Buze en Erwin de Vries - zingen onder
begeleiding van het Noord Nederlands Orkest de mooiste
liedjes van Ede Staal en uit hun eigen repertoire. Bij wijze
van opwarmer trakteert het orkest u eerst op bekende
melodieën uit de opera Carmen van Georges Bizet.

za 1 september

Blauwestad	19.30 uur

The sound
of musicals
met Pia Douwes

Musicalliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het
Concertgebouw en in het stadscentrum van Groningen. Pia
Douwes en Rubèn Plantinga brengen onder begeleiding van
het Noord Nederlands Orkest meer dan twintig songs uit de
grote musicals van vroeger en nu ten gehore.
Pia won talloze nationale en internationale musicalprijzen.
Het gerenommeerde Duitse tijdschrift Musicals riep haar
zes keer uit tot beste musicalvertolkster. Vanaf november
2018 kruipt ze in de huid van Morticia in de Nederlandse
versie van de Broadway-hit The Addams Family.
Rubèn debuteerde op zijn twaalfde in The Sound of Music,
toen nog als jongenssopraan. Inmiddels is zijn lyrische
baritonstem vaak te horen in zowel opera’s als concerten
met musicalrepertoire.
Op het programma staan - naast nummers als Feeling
Good en Mack the Knife - uiteraard de musicals waarin
Pia Douwes een hoofdrol speelde: Les Misérables, Cats,
Sunset Boulevard en Elisabeth. Daarnaast valt er volop
te genieten van instrumentale stukken, solo’s en duetten
uit klassiekers als Annie, The Phantom of the Opera, The
Beauty and the Beast en The Sound of Music.

dirigent
sopraan		
bariton		

Arjan Tien
Pia Douwes
Rubèn Plantinga

za 25 augustus
ma 27 augustus

Amsterdam, Concertgebouw 20.00 uur
Groningen, Stadscentrum 
20.00 uur

Scratch Carmina Burana
in Leeuwarden
15

“Ik zing al mijn hele leven in amateurkoren, maar dit
was een absoluut hoogtepunt. Ik was echt een beetje
in de zevende hemel. Het tilde mij op. Je gaat boven
je macht, maar zonder dat je daar ongelooflijk zwaar
voor moet oefenen. Vooraf dacht ik: ‘Jeetje, die tekst is
lastig.’ Maar ook dat viel me enorm mee. En dan dat
orkest en die enthousiaste, positieve dirigent; het was
een onvergetelijke belevenis om met zulke mensen op
het podium te mogen staan.”
Lilian de Man
sopraan - deelnemer 2016

“Bij grote muzikale happenings hoor je wel eens dat
de dirigent al blij is als zangers gelijk beginnen en
gelijk eindigen. Maar dit steeg daar ver, ver bovenuit!
Alleen al de logistieke organisatie was indrukwekkend.
Het op- en aflopen van die honderden deelnemers
was als een ballet met een choreografie van galactische
grootte. In het kader van ‘ iepen mienskip’ zou ik
alle Friezen die graag zingen willen oproepen om
zich hiervoor aan te melden. Het is een fantastische
ervaring!”
Frans Meerhof
tenor - deelnemer 2016

In 2016 zongen ruim 500 amateurzangers uit heel NoordNederland in De Oosterpoort in Groningen mee in het
spectaculaire koorwerk Carmina Burana van Carl Orff. Het
was voor velen een droom die uitkwam. Na twee dagen
intensief repeteren wisten de deelnemers - samen met
het Noord Nederlands Orkest en het Noord Nederlands
Concert Koor - een fantastisch concert neer te zetten.
“Het was een indrukwekkende ervaring”, zegt deelnemer
Rianneke Postma. “Verbazingwekkend hoe snel je één kunt
zijn met honderden mensen die je niet kent. Geen chaos,
alleen maar lekker zingen. Hoe de dirigent het deed weet
ik niet, maar hij kreeg het voor elkaar om het stuk er strak
en met plezier in te krijgen. Dit is absoluut voor herhaling
vatbaar.”
Op zondag 16 september dient deze herhaling zich aan.
Deze keer in De Harmonie in Leeuwarden. De vorige editie
gemist of zin in een tweede keer? Grijp deze kans! Er is
beslist geen geschoolde zangstem nodig. Meer informatie
over het programma en inschrijving is te vinden op
www.harmonie.nl. Het concert bezoeken kan natuurlijk ook!

orff		

Carmina Burana

dirigent

Jules van Hessen

zo 16 september

Leeuwarden, De Harmonie 

15.00 uur

Openingsconcert
Brahms en Tsjaikovski
‘Gewoon doen alsof je God bent’, zo
omschreef pianist Rian de Waal na een
geslaagd concert de blufhouding die
hem hielp het Tweede Pianoconcert
van Brahms te durven uitvoeren. Vier
delen lang laat Brahms het orkest
samensmelten met de solist aan de
vleugel. Voor de pianist en orkest een
ware Titanenstrijd, voor het publiek
opent zich het walhalla.’
Tsjaikovski toont zich in zijn Vierde
Symfonie de meester van de warmbloedige strijkersgloed. Wat heerlijk
om alles los te laten en over te kunnen

geven aan zijn diepe melancholie.
Hij componeerde deze symfonie toen
hij net gescheiden was van zijn vrouw.
De componist was weer een vrij man en
kon zijn kluizenaarsleven hervatten.

Misschien zijn de Russen wel het
muzikaalste volk op aarde te noemen?
Beleef het zelf tijdens deze zinderende
marathon langs de diepe dalen en hoge
pieken van het leven.

Symfonie no.4 van de toen bijna veertig
jarige Tsjaikovski is de eerste waar de
componist wat ingetogener te werk gaat.
Het is een autobiografisch muziekwerk:
elk van de vier delen behandelt een episode uit het leven van de componist. Het is
bekend dat Tsjaikovski Symfonie no.5 van
Beethoven (de Noodlot symfonie) hierbij
als voorbeeld had genomen.

Dirigent van dit concert is winnaar
van drie van de meest prestigieuze
dirigentenconcoursen, Kerem Hasan.
De geboren Londenaar is slechts 27 jaar
oud en weet als natuurtalent zijn orkest
op een wonderlijke manier boven zichzelf
uit te laten stijgen. Wees getuige van de
chemie tussen het Noord Nederlands
Orkest en dit Engelse toptalent!
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brahms
tsjaikovski

Concert voor piano en orkest no.2
Symfonie no.4

dirigent
piano
inleiding

Kerem Hasan
Nicolai Luganski
Ebo Reitsma (Groningen & Drachten)

do 20 september Groningen, De Oosterpoort
vr 21 september Drachten, De Lawei
za 22 september Amsterdam, Concertgebouw

20.15 uur
20.00uur
20.15 uur

Op reis
met Brahms
en Dvořák
17

In de nazomer nog lekker even de Alpen in trekken? Dan kan
dat gewoon in eigen land bij het Tweede pianoconcert van
Brahms. Hoorngeschal leidt naar een weids alpenlandschap,
terwijl concertpianist Nino Gvetadze een lange tocht inzet.
Naast deze vergezichten, voert het Noord Nederlands
Orkest naar het kloppende hart van Tsjechië. Antonín
Dvořák was diep onder de indruk van Brahms’ Derde
Symfonie toen hij besloot de liefde voor zijn - zo door
onderdrukking geplaagde - vaderland vorm te geven in zijn
Zevende Symfonie.
Lenige klarinetten brengen de lichtheid van ons bestaan
en laten ons wegdromen in het langzame deel dat zich
stapvoets opent. Groots drama maakt de avond compleet in
de finale. En zo komt in één avond de Sint Vituskathedraal
vanaf de Karelsbrug over de Moldau, de smalle straatjes van
de Staré Město in het historisch centrum van Praag en zelfs
een glimp van de Donau bij Boedapest voorbij, waar Brahms
zijn Tweede pianoconcert voltooide.

brahms		
dvořák		

Concert voor piano en orkest no.2
Symfonie no.7

dirigent
piano		
inleiding

Damian Iorio
Nino Gvetadze
Ebo Reitsma (Emmen & Stadskanaal)

wo 26 september Emmen, Atlastheater
do 27 september Stadskanaal, Geert Teis
vr 28 september Meppel, Ogterop

20.00uur
20.00uur
20.15 uur

Applaus voor Johan de Meij
Symfonie ontmoet brass,
fanfare en harmonie
Er is wereldwijd waarschijnlijk geen enkele harmonie,
fanfare of brassband te vinden die nog nooit muziek
van Johan de Meij heeft gespeeld. Het werk van deze
Nederlandse componist, arrangeur, eufoniumspeler én
trombonist hoort bij de meest succesvolle muzikale
exportproducten van ons land.
Ter ere van zijn 65e verjaardag bundelen het Noord
Nederlands Orkest, de Provinciale Brassband Groningen
en het Noord Nederlands Jeugd Orkest hun krachten in
een uniek Johan de Meij-programma.
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In Extreme Makeover voor brassband varieert De Meij
naar hartelust op een thema van Tsjaikovksi, die op zijn
beurt een Russisch volksliedje als inspiratiebron had.
FELLINI roept taferelen op uit de magische wereld van de
legendarische Italiaanse filmmaker Fellini: in de verte klinkt
een circusorkest en altsaxofonist Hans de Jong.
Na de pauze speelt het Noord Nederlands Orkest De Meij’s
Eerste symfonie The Lord of the Rings, gebaseerd op de
beroemde en prachtig verfilmde boeken van Tolkien. Deze
symfonie componeerde De Meij 30 jaar geleden. Tovenaar
Gandalf, het duistere schepsel Gollem en het Hobbitvolkje
zijn duidelijk te herkennen in deze vijfdelige symfonische
schildering.
Voorafgaand aan het concert speelt het Johan de Meijprojectorkest onder leiding van Thom Zigterman en Floris
de Wever in de foyer.

de meij 		
		
		
de meij 		
		
		
		
		
de meij 		
		

Extreme Makeover
Provinciale Brassband Groningen, 		
Dirigent Richard Visser
FELLINI
(Omaggio a Federico Fellini)
Noord Nederlands Jeugd Orkest
Dirigent Erik Janssen
Hans de Jong Altsaxofoon
Symphony no.1 The Lord of the Rings
NNO, Dirigent Johan de Meij

dirigent
altsaxofoon

Johan de Meij
Hans de Jong

za 29 september Groningen, De Oosterpoort 

20.15 uur

“Ik vind het fantastisch dat ik rond mijn 65e
verjaardag door het NNO in het zonnetje wordt gezet
met een speciaal concert. En wat voor concert! Niet
alleen het symfonieorkest voert mijn muziek uit, maar
ook een brassband, een harmonieorkest en mijn eigen
jubileumorkest; allemaal van topniveau.
Ik verheug me er enorm op dat de symfonische wereld
en de wereld van blaasorkesten - mijn werelden - en
hun muziekliefhebbers hier bij elkaar komen. Wij slaan
een brug en dat vind ik misschien wel het allermooiste
van dit programma. Het publiek staat een spectaculaire
avond te wachten, met muziekstukken die wereldwijd
al volle zalen hebben getrokken. Dat het NNO deze
avond organiseert, maakt het extra speciaal. Het orkest
heeft de afgelopen jaren verschillende symfonieën van
mij gespeeld en opgenomen. Voor het eerst sta ik er nu
als dirigent voor. Ook daar heb ik heel veel zin in!”
Johan de Meij
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Waar liefde
overwint
pärt		
saint-saëns
sjostakovitsj

Cantus in memory of Benjamin Britten
Concert voor viool en orkest no.3
Symfonie no.5

dirigent
viool 		
inleiding

Jamie Phillips
Akiko Suwanai
Huib Ramaer (Groningen)

do 4 oktober
vr 5 oktober
zo 7 oktober

Groningen, De Oosterpoort
Assen, Theater DNK
Amsterdam, Concertgebouw

20.15 uur
20.00uur
11.00 uur

(zonder Saint-Saëns Concert voor viool en orkest no.3)

Sjostakovitsj en Pärt toonden aan hoe de liefde kan
overwinnen in benarde omstandigheden. Geniet daarnaast
van huiveringwekkende capriolen in de finale van het
Vioolconcert van Saint-Saëns.
Sjostakovitsj wist - in een onderdrukt kunstleven - tóch op
een hele bijzondere manier te blijven communiceren met
zijn publiek. In zijn Vijfde symfonie vlocht Sjostakovitsj
van vrijheidsdrang smeulende deunen uit Carmen van
Bizet. Daarnaast gebruikte hij passages uit stukken van
Berlioz en Strauss waarin – geen toeval – executies worden
verbeeld. Terwijl mensen door Stalin ‘verdwenen’, brachten
orkestmusici het publiek in tranen met deze muziek. Het
applaus na de première in Leningrad was overdonderend en
hield uit protest lang aan.
Arvo Pärt wist in het najaar van 1968 een soortgelijke
reactie te veroorzaken in Estland. Hij moest ervoor op het
matje komen bij de KGB. In afzondering reageerde Pärt
met een stijl waarin de geest triomfeert. Zeven jaar op rij
is deze Est al de meest uitgevoerde levende ‘klassieke’
componist ter wereld. Zijn muziek is het beste medicijn
tegen onderdrukking, leeg materialisme en stress. Cantus
is zijn innig vaarwel aan Britten, de beste Britse vriend
van Sjostakovitsj.
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De wereld van
Junkie XL
Het Noord Nederlands Orkest komt in
oktober met symfonische bewerkingen
van composities van Tom Holkenborg,
alias Junkie XL. Op het programma
staan onder anderen: Mad Max,
Man of Steel, The Dark Tower en
Tomb Raider. Tegenwoordig werkt
Tom als componist van film- en
gamesmuziek in Hollywood. Maar de
basis van zijn succes ligt in NoordNederland, in de undergroundbands
Weekend at Waikiki en Nerve.

Sinds eind jaren negentig hoort Tom
Holkenborg al bij de beste DJ’s ter wereld
en won hij de Edison, de Zilveren Harp
en de BV Popprijs. Zijn remix van Elvis
Presley’s A little less conversation voor
het sportmerk Nike in 2002 maakte hem
in één klap wereldberoemd. In 2003
vertrok hij naar Amerika en sindsdien
werkt hij aan de ene na de andere
fantastische opdracht: remixes voor
wereldsterren als Coldplay en Britney
Spears en soundtracks voor games als
FIFA18 en Darkspore en films als Tomb

Raider, Dark Tower en Brimstone (Gouden
Kalf en Grammy-nominatie).
Tom Holkenborg zelf kan er door studioopnames niet bij zijn in Leeuwarden
en Groningen. Maar door de goede
samenwerking tussen het Noord
Nederlands Orkest en Tom Holkenborg en
zijn nauwe betrokkenheid bij de artistieke
voorbereiding belooft het een prachtige
avond te worden. Het concert duurt een
uur en het feest gaat na afloop verder in
de foyer met een DJ.

dirigent

Hans Leenders

vr 12 oktober
za 13 oktober

Leeuwarden, De Harmonie
Groningen, De Oosterpoort 

21.00 uur
21.00 uur
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“Bij het langzame deel
van Sjostakovitsj kom
ik tot rust”
Wim van den Haak
Hoorn

Einde Eerste Wereldoorlog
aanleiding voor drie concerten
en groot educatieproject
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In het voorwoord staat beschreven dat
dit najaar een serie van drie bijzondere
concerten op de agenda staat onder de
naam: Protestsongs, 100 jaar na WOI.
Twee concerten staan onder leiding
van onze voormalige chef-dirigenten
Tabachnik en Asbury.
War Requiem
De wens was groot om het magnifieke
War Requiem van Benjamin Britten
te programmeren. Omdat het in 2018
honderd jaar geleden is dat Eerste
Wereldoorlog (WOI) eindigde, paste dat
bij elkaar: een muzikaal ‘protest’ tegen
oorlog dat nu nog steeds actueel en de
moeite waard is.
Het War Requiem van Benjamin Britten
is een absoluut meesterwerk uit de
vorige eeuw. “In mijn ogen is dit requiem
een protestsong; een pleidooi voor
medemenselijkheid, dat bovendien
geniaal gecomponeerd is. De negen
gedichten van de jonge militair Wilfred
Owen die in het stuk vertolkt worden,
snijden recht door je ziel. We spelen die
avond in een vijf keer grotere bezetting
dan gemiddeld: 250 koorzangers, een
kinderkoor, drie solisten en een groot
symfonieorkest. Samen zorgen zij
voor nog veel meer klank, kleur, effect
en nuance. Van heel klein naar heel
uitbundig. Heel indrukwekkend!” aldus

Marcel Mandos. Dit concert, dat de
aanleiding was, staat als laatste gepland,
namelijk op 8 en 9 november. Het is de
zogenoemde ‘klap op de vuurpijl!’.

“De gedichten van
militair Owen snijden
recht door je ziel”
Razernij en oorlogsdreiging in
bloedstollend spannende muziek
Op 19 en 20 oktober speelt het orkest
stukken van Gustav Holst, Maurice
Ravel en Béla Bartók, die bloedstollende
muziek maakten over het voorvoelen
en ervaren van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog. Ravel heeft zelf gevochten
in de oorlog. Zijn Pianoconcert voor
de linkerhand - die hij voor zijn vriend
en pianist Wittgenstein schreef - is
werkelijk fenomenaal.
Actualiteit
Deze klassieke muziekstukken zou je
met terugwerkende kracht ‘protestsongs’
kunnen noemen; muzikale aanklachten
tegen de wreedheid en zinloosheid van
oorlog, hele persoonlijke en soms zeer
uitgesproken oproepen voor vrede en
mededogen. Juist vanwege de actualiteit
van die boodschap betrekken we vele
jongeren in de leeftijd van 16 tot 20

jaar uit Groningen en Drenthe bij de
concertserie door middel van een groot
educatieproject. We roepen hen op
om van zich te laten horen met eigen
geschreven protestsongs. Voorafgaand
aan het concert War Requiem treden zij
op. Daarnaast zijn er voor leerlingen van
het voortgezet onderwijs verschillende
andere educatieprojecten tijdens de
gehele concertserie. Lees hierover meer
op de pagina’s over educatie (pagina 44).
Muzikaal engagement dus, deze reeks
NNO-concerten!
Protestsongs met bekende
singer-songwriters
Het NNO exploreert ook hoe klassieke
twintigste-eeuws ‘protestsongs’ zich
manifesteren in onze eeuw. Tijdens
het concert op 1 en 2 november laten
daarom bekende Nederlandse singersongwriters van zich horen. Zij vertolken
hun favoriete protestsongs én ze
componeren nieuwe protestliedjes.
Eric Corton, de gastprogrammeur
van deze avond, verweeft ze in een
persoonlijke presentatie.

Waarom mag het publiek deze
concertserie niet missen? In één zin:
Omdat het een oproep is tot vrede, die
ons als mens te allen tijde aangaat!

PROTESTSONGS 100 jaar na WOI

Componisten blijken soms wichelroedes. Ze trillen en
beven voor de rampspoed uit, voelen aan hun theewater
dat het een keer fout zal gaan. Gustav Holst, Maurice Ravel
en Béla Bartók brachten hun voorgevoelens over de kans
van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog tot uiting in
bloedstollend spannende muziek.
Veel mensen in de tijd van de Eerste Wereldoorlog (19141918) waren boos, opstandig en wilden vechten - ook
kunstenaars en musici. Pianist Wittgenstein verloor op
het slagveld zijn rechterarm. Hij vroeg Ravel een concert
voor hem te componeren, speciaal voor linkerhand. Het
Pianoconcert voor de linkerhand werd een waanzinnig
concert, boordevol angstaanjagende marsen en
spetterende jazzstukken.
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Oorlogsdreiging,
Levensvreugde
en een doorgedraaide wals

De Brit Gustav Holst wist met fabelachtige orkestkleuren
als een astroloog planeten te duiden: Mars is ‘the Bringer
of War’ en Jupiter brengt levensvreugde.
De Hongaar Bartók componeerde muziek over de waanzin
waar de mens toe in staat is. In zijn muziek klinkt de
verschrikking van WOI en een voorbode voor WOII.
Hallucinerende klanken schetsen een duistere sfeer:
het is net een krimi. Ravel liet de Weense bourgeoismaatschappij langzaam ineenzakken en trillen op het
onontkoombare ritme van een zwierige wals. Als een door
houtrot getroffen, pirouetten draaiende chaise longue,
met daarop de decadente, verwaande, zichzelf bezattende
Keizer en Koning Franz Josef I.
Een concert met absolute topwerken, om bij te griezelen,
huiveren en in extase te raken, zoals in een bioscoop.

holst		
holst		
ravel		
bartók		
ravel		

The Planets: Mars
The Planets: Jupiter
Pianoconcert voor de linkerhand
De wonderbaarlijke mandarijn
La Valse (Poème choréographique)

dirigent
piano		
inleiding

Michel Tabachnik
Bertrand Chamayou
Ebo Reitsma (Groningen & Drachten)

vr 19 oktober
za 20 oktober

Groningen, De Oosterpoort
Drachten, De Lawei

20.15 uur
20.00uur

Protestsongs
Bekende Nederlandse singersongwriters brengen tijdens dit
symfonische concert, beroemde
én zelfgeschreven protestsongs
ten gehore. Eric Corton is deze
avond niet alleen de host, maar ook
de verhalenverteller: hij leidt het

publiek mee door zijn verhaal over
de huidige tijd waarin we leven.
Tim Knol, die al eerder met het
Noord Nederlands Orkest langs
verschillende concertzalen in
Nederland toerde met A symphonic
tribute to the Rolling Stones zingt

vol overgave deze protestsongs.
Onlangs verscheen zijn vierde
album Cut The Wire, deze werd
door pers en publiek goed
ontvangen. Het wordt een avond om
niet alleen ultiem van te genieten,
maar die ook tot nadenken zet.
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PROTESTSONGS 100 jaar na WOI

solist 		
solist 		
solist		

Tim Knol
Jeangu Macrooy
Giovanca

dirigent

Hans Leenders

do 1 november
vr 2 november

Leeuwarden, De Harmonie
Groningen, De Oosterpoort

20.15 uur
20.15 uur

Koren smeken
om verzoening,
terwijl solisten
staat en kerk
veroordelen

Onder begeleiding van musici
van het NNO worden voorafgaand
(19.00 uur) aan het War Requiem
protestsongs vertolkt door jongeren in
de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Net als
Britten reageren jongeren door het
schrijven van een eigen song.

PROTESTSONGS 100 jaar na WOI

War Requiem
Brittens oproep
tot vrede
britten		
dirigent

War Requiem
Stefan Asbury

koren		
NNCK
		TKK Bekker
		
Koor Prins Claus Conservatorium
		
Kampen Boy’s Choir
		Roder Jongenskoor
sopraan		
Catherine Naglestad
bariton		
Daniel Schmutzhard
tenor		
Andrew Staples
inleiding
Huib Ramaer
do 8 november
vr 9 november

Groningen, De Oosterpoort
Assen, Theater DNK

20.15 uur
20.00uur

De Britse componist Benjamin Britten bood zijn publiek een
droom aan eind mei 1962, als een vorm van schoonheid tegen
oorlogspijn. Dit gebeurde tijdens een hoogtepunt van de
Koude Oorlog. Het IJzeren Gordijn was net neergelaten, de
Cuba Crisis zou in oktober aanbreken en er was een dreigende
atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en Sovjet Unie.
Het War Requiem is geschreven ter gelegenheid van het
inwijden van de nieuwe kathedraal van Coventry op 30 mei
1962. De oorspronkelijke veertiende-eeuwse kathedraal
was volledig verwoest door bombardementen in de Tweede
Wereldoorlog. Britten koos voor een traditionele Latijnse
dodenmis die door het koor en sopraansolist wordt vertolkt.
Af en toe doven de liturgische klanken uit en verplaatst
de aandacht zich naar een kamerorkest met twee
mannelijke solisten.
Zij verbeelden negen oorlogsgedichten - die zijn vervlochten
met Kerklatijn uit de Dodenmis - van Wilfred Owen. Owen was
een militair die veroordeelde hoe staat en kerk jongemannen
de loopgraven instuurden. Zelf sneuvelde hij zeven dagen voor
de wapenstilstand van november 1918. Af en toe komt het
jongenskoor er tussendoor. Alhoewel de drie groepen in het
begin elkaar afwisselen, lijken ze gedurende het stuk steeds
sterker met elkaar verweven te zijn.
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VRIENDENCONCERT

Bach en
Escher?
Kort na de aansprekende tentoonstelling over Escher op reis in
het Fries Museum, staat er een concert met werken van Bach
geprogrammeerd.
M.C. Escher werkte grafisch met wiskundige principes. Bach
staat bekend om het gebruik van metriek en getallen in zijn
composities. Een bijzondere link tussen beiden. Escher was
een groot bewonderaar van het werk van Bach. Zoals hij voor
veel kunstenaars en componisten een grote inspiratiebron is
geweest. Ook is er een link met een andere beroemde Friezin,
namelijk Mata Hari. Vele internationale componisten waren diep
geroerd door haar. Zij bewonderden zowel de burleske dans van
Mata Hari als het werk van Bach. Zo danste ze in Monte Carlo
de sluierdans uit Richard Strauss’ Salomé waardoor Puccini zeer
onder de indruk raakte van haar verschijning. Massenet heeft
zelfs vele brieven aan haar geschreven en een verhouding met
haar gehad.
Dit concert draait in de eerste plaats om het tweede
Brandenburgse concert van Bach; een hoogtepunt in zijn
oeuvre. Hij droeg het concert op aan de muzikale Markies
van Brandenburg: een machtige vorst voor wie Bach graag als
hofcomponist wilde werken. Wat overigens nooit is gebeurd.
Met deze ‘muzikale sollicitatiebrief’ liet hij zien hoe uitzonderlijk
veel hij in zijn mars had. In dit concert brengen wij vier bekende
Noordelijke solisten samen. Zij zijn, net als Escher en Mata
Hari, Frieslands trots. Het Groninger kunstenaarscollectief
WERC zorgen voor live gegenereerde visuals op basis van een
dynamische benadering van de kunst van Escher.
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“Van Bach spelen we meestal alleen de Matthäus
Passion, maar hij heeft zoveel meer schitterende
werken geschreven die niet per se op authentieke wijze
hoeven te worden uitgevoerd, met instrumenten
zoals ze in de barokperiode werden gebouwd. Het
Tweede Brandenburgse Concert is zo’n juweel waar
wij als modern symfonieorkest uitstekend mee uit de
voeten kunnen. Wat dit stuk voor mij persoonlijk
aantrekkelijk maakt, is het mooie langzame deel voor
hobo. Ook kijk ik enorm uit naar de samenwerking
met de solisten op trompet, blokfluit en viool; alledrie
musici voor wie ik grote bewondering heb. Ik ben
benieuwd hoe we samen met de dirigent de neuzen in
één richting krijgen in de interpretatie. ‘Hoe speel je
Bach?’ is altijd weer een spannende vraag.”

hahn		
bach		
puccini 		
saint-saëns
bach		
massenet
bach		
saint-saëns

A Chloris
Deel uit Cantate no. 35
Chrysanthemen
Danse Macabre
Brandenburgs concert no. 2
Phèdre: Ouverture
Toccata in D
Rondo Capriccioso

dirigent
hobo		
viool 		
blokfluit
trompet
inleiding
videomapping

ntb
Justine Gerretsen
Simone Lamsma
Erik Bosgraaf
Saleem Khan
Ebo Reitsma
vj-collectief WERC

Justine Gerretsen
Hoboïste van het Noord Nederlands Orkest

do 22 november
vr 23 november

Groningen, De Oosterpoort
Drachten, De Lawei 	

20.15 uur
20.00 uur

Die Tote Stadt
De Nederlandse Reisopera

Bruges La Mort (Georges Rodenbach,
1892) is één van de meest spraakmakende boeken uit de tijd van
symbolisme. Rodenbach vertelt het
levensverhaal van Hugues Viane.
Bedwelmd in verdriet en melancholie
gaat Viane op zoek naar zijn overleden
vrouw in de stad Brugge.
Rodenbach was voor Brugge wat Dickens
was voor Londen. Een meesterlijk verhaal
over de psychische kracht van een stad
en een man die verdrinkt in eenzaamheid
en isolatie. Viane ontmoet een jonge
danseres, waarvan hij overtuigd is dat
zij daadwerkelijk zijn overleden vrouw
is. Het verhaal ontvouwt zich op een
dramatische en krachtige manier.

Erich Wolgang Korngold (1897- 1957)
baseerde zijn opera, Die Tote Stadt
(1920), op het verhaal van Rodenbach.
De geboren Oostenrijker Korngold
verhuisde in 1934 naar Hollywood.
Deels om filmmuziek te componeren
en deels vanwege de toenemende
bedreiging van het Nazi-regime.
Die Tote Stadt is één van de meest
majestueuze en onderbelichte opera’s
van de 20e eeuw. Hoewel de opera
razend populair was bij de première op 4
december 1920, is het later in vergetelheid
geraakt - ook omdat de Nazi’s uitvoeringen
verboden. De eerste uitvoering van
Die Tote Stadt vond in het Verenigd
Koninkrijk bijvoorbeeld pas plaats in 1996.

“Rode draad voor De Nederlandse Reisopera is dat
we bekend en minder bekend repertoire met elkaar
afwisselen. Soms bieden we het publiek iets aan
waarvan ze van tevoren niet wisten dat ze daar
behoefte aan hadden. Antony Hermus is één van
Nederlands grootste dirigenten. Een man die
volledig in dienst is van de muziek en keer op keer
het beste uit mensen weet te halen. Zijn Tristan
und Isolde (2013) was meesterlijk.
Het is volstrekt logisch om Antony te vragen
Die Tote Stadt te dirigeren - zeker in combinatie
met het Noord Nederlands Orkest.”
Nicolas Mansfield
artistiek directeur van De Nederlandse Reisopera

De Nederlandse Reisopera brengt
Die Tote Stadt in samenwerking met
het Noord Nederlands Orkest - vanuit
een gedeelde missie voor vernieuwing,
het creëren van nieuwe herinneringen
en passie voor deze opera - naar veel
theaters in Nederland. Een prachtig
en ontroerend verhaal, met de allermooiste aria’s en duetten. Een
soort samensmelting van filmmuziek en klassiek romantiek.
Het feit dat Korngold pas 23 jaar
oud was toen hij Die Tote Stadt
componeerde maakt hem tot één van
de belangrijkste componisten van de
20e eeuw. Ontdek dit genie tijdens
Die Tote Stadt!

korngold

Die Tote Stadt: Opera in 3 akten

dirigent
regisseur

Antony Hermus
Jakob Peters-Messer

za 8 december
wo 16 januari
za 19 januari
di 22 januari
za 26 januari
wo 30 januari
za 2 februari
di 5 februari
za 9 februari

Enschede, Wilminktheater 
19.30 uur
Apeldoorn, Orpheus 
19.30 uur
Zwolle, Theater Odeon De Spiegel 
19.30 uur
Utrecht, Stadsschouwburg 
19.30 uur
Breda, Chassé Theater 
19.30 uur
Amsterdam, Koninklijk Theater Carré  19.30 uur
Maastricht, ‘t Vrijthof 
19.30 uur
Den Haag, Zuiderstrandtheater 
19.30 uur
Leeuwarden, De Harmonie 
19.30 uur
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Mahler
7
wonderen van de nacht
In de zomer van 1905 leek het werken
aan deze Zevende symfonie muurvast
te zitten. Mahler kwam er niet meer uit.
Totdat hij een roeitocht ging maken over
de Wörthersee. “Ik stapte in de boot, om
mij over te laten varen. Bij de eerste slag
van de roeispanen schoot mij het thema
(of meer het ritme en de aard) van de
inleiding op het eerste deel te binnen –
en binnen vier weken waren het eerste,
derde en vijfde deel kant en klaar!”

In zijn vrij korte leven wist Gustav Mahler
zich op een verpletterende manier
muzikaal uit te drukken. Neem alleen al het
geweldige opstijgen uit een grimmige sfeer
naar een stralend kopergeschal bij het
begin van deze symfonie. Nachtmuzieken
verklanken het mysterie van het bestaan
onder de flonkerende sterrenhemel.
Strijkerszwier en ruimtelijke vergezichten
voeren het publiek mee. Het orkestpalet
wordt verrijkt met gitaar en mandoline.

Een beetje onderuit hangen achter
je lessenaar was er niet meer bij.
‘Niet haasten, noch slepen!’, aldus
de topdirigent. ‘Vloeiend, maar níet
snel’, schrijft hij bij het - uit paukenslagen verschijnende - dansdeel van
deze Zevende.
Zelf was Mahler een kranige bergwandelaar en fietser. En een roeier op
zijn tijd. Vaar met hem mee en geniet!
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mahler		

Symfonie no.7 ‘Lied der Nacht’

dirigent
inleiding

Antony Hermus
Huib Ramaer

vr 14 december
za 15 december

Leeuwarden, De Harmonie
Groningen, De Oosterpoort 

20.15 uur
20.15 uur

Werkelijk meeslepend, dit geweldige Vioolconcert. De
violist zet - als een ruiter - direct de sporen in de flanken
met de ruige drive van Armeense volksmuziek. Het concert
van Khachaturian is een feest voor de flamboyante
Servische violist Radulović. Trouwe fans van het Noord
Nederlands Orkest hoorden hem misschien al eerder als
solist in Beethoven. Hij won niet alleen een ECHO Klassik
Award, maar ook een ELLE Style Award. Radulović bracht
onlangs met het Borusan Istanbul Philharmonisch Orkest
een Tsjaikovski-album uit.
Respighi neemt het publiek mee naar een zwoel dagje
Rome van morgendauw tot zonsondergang. De mooiste
fonteinen van de stad brengen de nodige verfrissing, die
deels beroemd zijn door de Fellini-film La Dolce Vita.
De muziek bij het ballet de Notenkraker uit 1892 is kort
voor de dood van de componist ontstaan. Het werk is
gebaseerd op een sprookje van de Duitse schrijver E.T.A.
Hoffmann. Dit verhaal speelt zich af tijdens het kerstfeest
(waardoor het meestal in de decembermaand wordt
opgevoerd), waar een broer en zus hun cadeautjes onder de
kerstboom ontdekken, waaronder een notenkrakerpop. Het
meisje droomt dat haar notenkraker tot leven is gekomen
en een prins is geworden en wordt verliefd op hem.
De mooie muziek uit het geniale ballet biedt tot slot van
deze avond een fonkelende vooruitblik op sneeuwvlokjes,
engelenhaar en de kerstboom.
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Kerstconcert
verkwikkend
concert voor
de kerstdagen
khachaturian Concert voor viool en orkest
respighi
Fontane di Roma
tsjaikovski
Delen uit de Notenkraker Suite
dirigent
viool		
inleiding

Michal Nesterowicz
Nemanja Radulović
Ebo Reitsma (Groningen)

do 20 december
vr 21 december
za 22 december

Assen, Theater DNK
Groningen, De Oosterpoort
Rotterdam, De Doelen

20.00uur
20.15 uur
20.15 uur
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Nieuwjaars
concert
dirigent
sopraan

Per-Otto Johansson
Annemarie Kremer

do 3 januari
vr 4 januari
za 5 januari
zo 6 januari
di 8 januari
wo 9 januari
do 10 januari
vr 11 januari
za 12 januari

Groningen, De Oosterpoort
Assen, Theater DNK
Drachten, De Lawei
Meppel, Ogterop
Stadskanaal, Geert Teis
Leeuwarden, De Harmonie
Emmen, Atlastheater
Winschoten, De Klinker
Sneek, Theater Sneek

20.15 uur
20.00uur
20.00uur
11.30  uur
20.00uur
20.15 uur
20.00uur
20.15 uur
20.15 uur

Al bijna een halve eeuw staat de januarimaand bij
het Noord Nederlands Orkest in het teken van het
Nieuwjaarsconcert. Navraag onder oud-orkestleden
leert dat de eerste editie in Groningen zo rond 1970
plaatsvond en dat Willi Boskovsky, destijds concertmeester
van de Wiener Philharmoniker (‘uitvinder’ van het
Nieuwjaarsconcert), als ‘Stehgeiger’ het orkest dirigeerde.
Zo is de traditie rechtstreeks vanuit Wenen naar hier
geïmporteerd.
Sindsdien is het Nieuwjaarsconcert vaste prik voor
veel noorderlingen. Met een toporkest, topmuziek en
een glaasje bubbels is dit de beste plek om familie en
vrienden na de jaarwisseling voor het eerst weer te zien en
nieuwjaarswensen over te brengen.
Traditiegetrouw trakteert het Noord Nederlands Orkest
op feestelijke orkestwerken en ontroerende aria’s van
grote namen als Verdi, Puccini, Wagner en Johann Strauss.
Solist van de avond is sopraan Annemarie Kremer. Deze
internationale operaster is geboren en getogen in Emmer
Compascuum. Zij zingt in alle vooraanstaande operahuizen
van Europa en ontvangt lovende kritieken voor de prachtige
kleur en het indrukwekkende bereik van haar stem.
Tot ziens bij het bij het Nieuwjaarsconcert, maar één
advies: wacht niet te lang te met reserveren.

Valentijnsconcert
een vat vol liefde en romantiek

Een vat vol stukken waar de passie en de hartstocht
vanaf spatten, om helemaal in onder te dompelen.
Klarinetklanken van Gershwin zorgen voor een bezoekje aan
de zevende hemel. Rivaliserende bendes van Bernsteins
musical West Side Story rijmen met de knokpartij tussen
Montaigus en Capulets in Prokofjev’s kaskraker. Wibi
Soerjadi schittert groots en meeslepend in het meest
glamoureuze deel van Rachmaninovs Tweede Pianoconcert
met smachtende liefkozingen van fluit en klarinet.
Spanning uit de opera liep op de film vooruit. Verdi gooit na een paar dappere klanken uit de klaroen - de remmen
los in zijn opera. Die gaat over de dochter van een markies
in Sevilla, blozend van liefde voor een Inca uit Peru. Teer
en kwetsbaar vibreert de fluit. Thrilling swing van Stanley
Black laat je al je ervaringen met James Bond in de
bioscoop beleven. De Koude Oorlog op z’n heetst!
Boze tongen beweren wel eens dat de romantiek rond 1915
ten einde liep in de muziek. Niets is minder waar! Hoor
het klinkende bewijs. Vergeet voor even werk en plichten.
Ervaar het noodlot als de zigeunermeid Carmen in de
opera van Bizet. ‘Après nous le déluge’ (oftewel: ‘Na ons de
zondvloed’), leerde Madame de Pompadour ons al.

verdi		
black		
gershwin
bernstein
rachmaninoff
prokofiev
		
bizet		

La Forza del Destino: Ouverture
James Bond Medley
Rhapsody in blue
Ouverture West-Side Story
Pianoconcert no. 2 Deel 2
Romeo en Julia:
Uit suite no. 2 Montaigus et Capulets
Uit Suite nr. 3 De dood van Julia
Carmen: Voorspel 1e akte

dirigent
piano		

Pavel Baleff
Wibi Soerjadi

presentator

Harry Piekema

do 14 februari
vr 15 februari

Amsterdam, Concertgebouw 
Groningen, De Oosterpoort

20.15 uur
20.15 uur
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Liefde gevonden bij NNO-concert
Dat de liefde niet alleen het thema kan zijn
van een NNO-concert, maar een NNOconcert ook daadwerkelijk voor (nieuwe) liefde
kan zorgen, bewijzen bezoekers Friso Visser en
Sanne Plantinga: “We zaten als goede collega’s
naast elkaar bij een concert van het NNO in
de hal van NHL Hogeschool in Leeuwarden.
Maar in de loop van de avond, terwijl de sfeer
in de zaal steeds intenser werd door de muziek
van het orkest, veranderde de sfeer tussen ons
ook. De vonk sloeg (als donderslag bij heldere
hemel) over! En is er 5 jaar en 2 kinderen
later nog steeds tussen ons. Bedankt, NNO!”

Brahms
rijp fruit uit de vruchtbare
zomervakanties van Brahms
32

Weidse vergezichten openen zich in de
Vierde Symfonie van Johannes Brahms.
Alles kolkt, klatert en deint in de opening.
Blazers en strijkers grijpen feeëriek in
elkaar. Hoor Brahms als een rijpmeester genieten van zijn ambacht,
tijdens een zomervakantie in het stadje
in Stiermarken. Hier componeerde hij
ook liederen en koorwerken.
Eerder had Brahms amper een concertseizoen in Nederland tot een goed einde
gebracht of hij dook alweer met zijn
neus in de Italiaanse reisgidsen. In het
land van Vivaldi en de vioolbouwers van
Cremona genoot hij van het landschap,
de beeldende kunst en de architectuur.

Zo’n mediterrane uitspatting moest
natuurlijk direct weer gecompenseerd
worden met harde arbeid aan de
Wörthersee, aan het westen van
Klagenfurt. In de zomer van 1878
ontstond daar ‘hét’ vioolconcert van
Brahms, die berucht is om de lichamelijke
eisen die het aan de solist stelt. En die
minstens zo befaamd is om het feit dat
concertbezoekers en orkestleden hier
decennialang al ultiem van genieten.
Tijdens de orkestrale ouverture ontvouwt
zich een bouwwerk. De spanning stijgt en
de lyriek barst los als een Japanse kers in
de lente. En een oud Böhmisch volkslied
door de hobo geeft gloed aan het adagio.

Donateursconcert
Jaarlijks werft het NNO Instrumentenfonds extra
gelden, onder andere voor de aanschaf van
instrumenten, jeugdeducatie en zorgprojecten.
Steunt u het NNO Instrumentenfonds met meer
dan € 60,-? Dan heeft u recht op een vrijkaart
voor dit concert, in Drachten en Groningen.
Ook donateur worden? Kijk op www.nno.nu of
neem telefonisch contact met ons op.

Solist van deze avond is de topviolist
Midori. Deze volgens Amerikaanse media
superster debuteerde op haar 10e bij
het New York Philharmonic en zag zelfs
Leonard Bernstein voor haar knielen toen
ze in 1986 als 14-jarige uitgespeeld was.
De Chinese Elim Chan is tijdens dit
concert de dirigent. Chan was de eerste
vrouwelijke winnaar van de Donatella
Flick Conducting Competition in 2014.
Sindsdien maakte haar carrière een
vliegende start, heeft ze een belangrijke
positie bij een groot Europees orkest en
reist ze de hele wereld over.

brahms		
brahms		

Concert voor viool en orkest
Symfonie no.4

dirigent
viool		
inleiding

Elim Chan
Midori
Merlijn Kerkhof (Drachten & Groningen)

do 28 februari
vr 1 maart
za 2 maart

Drachten, De Lawei
Assen, Theater DNK
Groningen, De Oosterpoort

20.00uur
20.00uur
20.15 uur
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A symphonic
tribute to Prince

dirigent
zang		
zang		

Dirk Brossé
Boris
Jennie Lena

do 7 maart
vr 8 maart
za 9 maart
di 19 maart
do 21 maart
vr 22 maart
za 23 maart

Leeuwarden, De Harmonie
Drachten, De Lawei
Groningen, De Oosterpoort
Amsterdam, Concertgebouw
Utrecht, TivoliVredenburg
Emmen, Atlastheater
Assen, Theater DNK

Toen poplegende Prince in 2016 overleed, werd hij door
toonaangevende muziekjournalisten de ‘Mozart van onze
tijd’ genoemd. Een terechte vergelijking. Want allebei
wisten ze meerdere instrumenten op virtuoze wijze te
bespelen, hadden ze een vlijmscherp gehoor en lieten ze
een kolossaal oeuvre na. Maar bovenal waren het geniale
componisten en grote vernieuwers.
De muziek van Prince is zó rijk, dat de stap naar een
bewerking voor symfonieorkest logisch is. De songs gestoken in een symfonisch jasje - bewijzen nog eens extra
hoe knap ze in elkaar zitten. Prince mag dan ook zeker niet
ontbreken in de succesvolle serie ‘symfonische tributes.’
The Beatles, Queen, Pink Floyd, Abba en The Rolling
Stones gingen hem al voor in deze cross-overtraditie.

20.15 uur
20.00uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.00uur
20.00uur

Voor A Symphonic Tribute to Prince is een mooie selectie
gemaakt van zestien hits, waarbij dampende funkrock
wordt afgewisseld met meer lyrische, ingetogen songs. De
bekende funk-, soul- en R&B-artiesten Boris (Idols-winnaar
in 2004) en Jennie Lena (The voice of Holland-finalist in
2015) zingen onder andere het swingende Take me with
you, het bloedmooie Scandalous en natuurlijk Purple Rain.
Bij een herdenkingsconcert voor Prince in Paradiso gaf
Boris een indrukwekkend optreden.
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Lenteconcert
Geraffineerde Franse overpeinzingen met
een modebewust multitalent aan de vleugel

debussy		
debussy		
debussy		
debussy		
ravel		
berlioz		

Ce qu’a vu le vent d’Ouest
Bruyères
General Lavine
La Cathédrale engloutie
Concert voor piano en orkest
Symphonie fantastique

dirigent
piano		
inleiding

Antony Hermus
Alice Sara Ott
Ebo Reitsma (Leeuwarden & Groningen)

do 14 maart
vr 15 maart
za 16 maart

Leeuwarden, De Harmonie 
Utrecht, TivoliVredenburg
Groningen, De Oosterpoort

‘Ik geloof dat een concert luchthartig en briljant moet zijn
en niet moet mikken op diepzinnigheid of dramatische
effecten’, zei Ravel in een interview in de Londense Daily
Telegraph. Dat is te horen in zijn Pianoconcert in G dat hij
eigenlijk voor zichzelf had geschreven. Maar vanwege de
uiterst virtuoze pianopartij liet hij de première in 1932 over
aan Marguerite Long en dirigeerde hij zelf het Orchestre
Lamoureux. Het swingende pianoconcert was zo’n
succes, dat Long en Ravel er mee op tournee gingen langs
twintig Europese steden, waar het even enthousiast werd
ontvangen.
Daaraan vooraf gaan Préludes van Debussy. Het laatste
woord is aan Hector Berlioz, de componist van de meest
beruchte symfonie van Franse bodem, de Symphonie
fantastique. Afwisselend woest, temperamentvol en
pastoraal is de autobiografische symfonie, met episodes uit
het leven van een smoorverliefde kunstenaar. Werkelijk een
‘fantastisch’ programma.

20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur

Fenomeen Alice Sara Ott is de pianiste van deze avond.
De 30-jarige Ott mag zichzelf tot één van de beste
pianisten ter wereld rekenen. Naast haar opvallende
verschijning achter de piano, ontwerpt dit virtuoze
talent haar eigen mode en is ze een held in de Japanse
papiervouwkunst origami.

Aangenaam kennismaken
met Mozart en Schubert
Na een zonnige Schubert-ouverture door
het hele orkest, heffen twaalf blazers en
een contrabassist de Serenade nr. 10
‘Gran Partita’ van Mozart aan. Deze
klanken zijn te herkennen uit de film
Amadeus. Het is bij uitstek muziek om
live te ervaren.

Misschien is de Gran Partita wel het
allermooiste stuk voor blaasensemble
ooit geschreven is. Het is fantastisch om
te zien hoe de musici als ‘estafettelopers’
het solostokje telkens van elkaar
overnemen. Na de pauze klinkt de
Achtste symfonie ‘Unvollendete’ van

Schubert. Dit werk bestaat uit twee in
plaats van vier delen, zoals gebruikelijk
in die tijd. Theoretisch gesproken is
het dus niet af. Maar de symfonie zit zo
boordevol mooie melodieën en is zo rijk
aan emoties, dat ‘onvoltooid’ maar een
heel betrekkelijk begrip is.
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“Twee werken die als de meest vanzelfsprekende en
heerlijke muziek klinken en wellicht grote verborgen
muzikale schatten in zich hebben. Horen we een
gedicht dat als basis diende voor deze onvoltooide(?)
symfonie? En kunnen we een pyramide of een
pentagram in de Gran Partita horen? Of kunnen we
ons gewoon blijven verbazen en genieten van deze
twee meesterwerken?”
Jan Willem de Vriend

schubert
mozart		
schubert

Ouverture im Italienischen Stil
Gran Partita
Symfonie no.8

dirigent
inleiding

Jan Willem de Vriend
Ebo Reitsma

wo 27 maart
do 28 maart
vr 29 maart

Meppel, Ogterop
Stadskanaal, Geert Teis
Sneek, Theater Sneek

20.15 uur
20.00uur
20.15 uur

Mysterie, minimal
en een gloednieuw
pianoconcert
Minimal uit de VS, Azië en Europa komt samen in dit
bijzondere concert. Het Noord Nederlands Orkest
vindt het belangrijk om actuele muziek te spelen.
Pianist Ralph van Raat speelt de wereldpremière van
het pianoconcert dat de Russische spiritueel-minimalist
Vladimir Martynov voor hem schreef. Daarnaast klinkt het
schitterende Mysteriën van Louis Andriessen, een bewerking
van Steve Reichs klassieker Music for 18 Musicians én een
overweldigend natuurtafereel van landschapscomponist
John Luther Adams.
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Op 6 juni 2019 viert Louis Andriessen zijn tachtigste
verjaardag. Hij geldt als de belangrijkste Nederlandse
componist van zijn generatie. Het Noord Nederlands Orkest
eert Andriessen met de uitvoering van Mysteriën. Hij
componeerde dit werk in 2013 voor het 125-jarig jubileum
van het Koninklijk Concertgebouworkest. Bij het
Noord Nederlands Orkest en Andriessen-specialist Jurjen
Hempel klonk het werk twee jaar later nog ‘markanter,
directer, weerbarstiger, met meer spanning en drive,’
aldus NRC. Een uitgelezen kans dus om Andriessens eerste
orkestwerk sinds de jaren ’60 in de best mogelijke uitvoering
te ervaren. Na Mysteriën speelt Ralph van Raat een solopianowerk van Martynov.

lann		
Future Perfect
adams		
The Light That Fills the World
andriessen
Mysteriën
martynov
Pianoconcert
steve reich/
Music for 18 Musicians
orkestratie
anthony fiumara
dirigent
piano		
inleiding
do 4 april
vr 5 april
za 6 april

Hans Leenders
Ralph van Raat
Thea Derks (Groningen)
Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ  20.15 uur
(zonder Lann - Future Perfect)
Groningen, De Oosterpoort 
20.15 uur
(zonder Adams - The Light That Fills the World)
Rotterdam, De Doelen
14.30 uur

Matthäus
Passion
De Matthäus Passion bij het Noord Nederlands Orkest is
dit seizoen extra bijzonder, want Peter Dijkstra - één van
de beste koordirigenten ter wereld - staat op de bok. Voor
hemzelf voelt dit als thuiskomen. Als jongeman zong hij
hier al mee in de Matthäus, in het door zijn vader Bouwe
opgerichte Roder Jongenskoor.
Inmiddels dirigeert Peter Dijkstra de beroemdste koren
van Europa, waarmee hij optreedt met toporkesten als de
Berliner Philharmoniker, de Wiener Philharmoniker en het
Concertgebouworkest. In Peter Dijkstra’s brede repertoire
neemt Bach een speciale plek in. Hij maakte met prijzen
bekroonde cd-opnames van diens grote koorwerken en
dirigeerde de Matthäus onder andere bij de Nederlandse
Bachvereniging: hét Bachkoor van Nederland.
De Matthäus Passion vertelt het verhaal van het verraad, de
kruisiging, het lijden en sterven van Jezus. Solisten en koor
vertolken de partijen die daar direct bij betrokken waren.
Elke uitvoering is een unieke ervaring. Al vaak beluisterd of
nog nooit, gelovig of niet: de muziek raakt telkens opnieuw
recht in het hart. Deze Matthäus Passion onder leiding van
Peter Dijkstra belooft dat ook zeker te doen!
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bach		

Matthäus Passion

dirigent
koor		

Peter Dijkstra
NNCK

kinderkoor
evangelist
bass		
jezus		
tenor		
sopraan		
alt		
inleiding

Roder Jongenskoor
Martin Lattke
Samuel Hasselhorn
Lars Johannson Brissman
Linard Vrielink
Louise Kemény
Minho Jeong
Merlijn Kerkhof (Drachten, 		
Appingedam, Leeuwarden & Groningen)

do 11 april
vr 12 april
di 16 april
wo 17 april
do 18 april
vr 19 april

Drachten, De Lawei
Assen, Theater DNK
Appingedam, De Nicolaïkerk
Leeuwarden, De Harmonie
Groningen, De Oosterpoort
Groningen, De Oosterpoort

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
15.00 uur
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Harriet Krijgh
speelt Lalo
alles stroomt, in deze
nostalgische prachtmuziek
voor cello en orkest
smetana
lalo		
elgar		

Má Vlast: Die Moldau
Concert voor cello en orkest
Enigma variations

dirigent
cello		
inleiding
		

Kerem Hasan
Harriet Krijgh
Huib Ramaer (Groningen,
Leeuwarden & Drachten)

do 09 mei
vr 10 mei
za 11 mei
zo 12 mei

Groningen, De Oosterpoort
Leeuwarden, De Harmonie
Drachten, De Lawei
Utrecht, TivoliVredenburg

20.15 uur
20.15 uur
20.00uur
15.00 uur

Onze cello-ster Harriet Krijgh studeerde in Wenen.
Zij verkent de zoektocht van de componist Édouard Lalo
naar zijn wortels. Met Spaans bloed in de aderen schreef
hij in Parijs een ontboezeming van heimwee, af en toe
afgewisseld met pittige rappe dansen. Soms puntig
begeleid door fluiten en strijkers, alsof de dirigent
tokkelt op een gigantische gitaar. Omdat hij werkte als
orkestviolist in Parijs wist Lalo wat strijkers konden!
Op het platteland bij Worcester schreef Sir Edward Elgar in
alle rust een hartverscheurend fraaie reeks variaties. Elke
variatie is een eerbetoon aan dierbaren, zijn eigen vrouw
voorop. Má Vlast roept historische gebeurtenissen op en
helden die het karakter en de fierheid van het Tsjechische
volk hebben gevormd. Bedřich Smetana liet zich in
gedachten afzakken langs de loop van de Moldau. Als een
kabbelend beekje ontspruit de rivier aan de fluiten. We
passeren een boerendorp en horen een vrolijke dorpsdans
tussendoor. Alles stroomt, wendbaar als water.

Muzikale
Moviestars
Wie denkt aan The Godfather, denkt direct aan de
meeslepende melodieën van Nino Rota. Eerlijk is eerlijk:
de muziek van Nino Rota speelt een minstens zo
belangrijke rol in de films als Marlon Brando en Al Pacino.
In dit filmprogramma vervult de Godfather-muziek opnieuw
de hoofdrol, met natuurlijk klassiekers als The Immigrant,
Love Theme en Godfather’s Waltz.
Rota schreef de muziek speciaal voor deze filmtrilogie,
net zoals John Williams de muziek voor vijf van de acht
episodes van Star Wars schreef. Het Noord Nederlands
Orkest speelt de bekendste thema’s daaruit.
Soms laten regisseurs geen muziek componeren,
maar gebruiken zij juist bestaande klassieke muziek.
Een wonderlijke maar ijzersterke combinatie is
bijvoorbeeld Funeral Music for Queen Mary van de
17e-eeuwse componist Purcell in A Clockwork Orange
van Stanley Kubrick. En de betoverende balletmuziek
Het Zwanenmeer van Tsjaikovski uit 1877 kreeg zo’n
130 jaar later ineens een griezelige bijklank in de
horrorfilm Black Swan met Natalie Portman.
De presentatie van dit filmprogramma is in handen van
de Nederlandse moviestar en founder van filmplatform
Cinetree, Hanna Verboom. Zij speelde in verschillende
Nederlandse en Amerikaanse films, zoals de romantische
komedie Snowfever en Deuce Bigalow - European Gigolo,
en bekende tv-series als De Co-assistent en Feuten.

dirigent
presentator

Damian Iorio
Hanna Verboom

do 16 mei
vr 17 mei
za 18 mei
di 21 mei
wo 22 mei
vr 24 mei

Assen, Theater DNK
Leeuwarden, De Harmonie
Groningen, De Oosterpoort
Utrecht, TivoliVredenburg
Emmen, Atlastheater
Drachten, De Lawei

20.00uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.00uur
20.00uur
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“Goede filmmuziek, zoals in dit NNO-programma
te horen zal zijn, overstijgt het beeld. Je hoeft de
films niet gezien te hebben om te weten naar wat
voor wereld of sfeer je wordt meegevoerd. Het is de
gelaagdheid in de composities die maakt dat muziek de
magische kracht heeft om je naar een andere dimensie
te brengen. Dat verlangt wel concentratie van de
luisteraar. Je moet durven en willen luisteren. Ik wil
de films zo inleiden dat mensen écht gaan luisteren,
het liefst met hun ogen dicht. Daarbij vind ik het
minder belangrijk om het verhaal van de film van
A tot Z te vertellen, maar wel om uit te leggen wat
het grote thema ervan is. Want al deze films hebben
een thema dat iedereen raakt. In het verhaal herken
je jezelf misschien totaal niet, maar het thema kan je
helpen te reflecteren op je eigen leven. Dat probeer ik
over te brengen. Als echte filmfanaat heb ik er onwijs
veel zin in om dit concert te presenteren.”
Hanna Verboom
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NNO en Jostiband Orkest
de Boléro
Muziek verbindt, is emotie en grensoverschrijdend. In dit geval verbindt
de Boléro van Ravel de musici van het
Noord Nederlands Orkest en het
beroemde Jostiband Orkest met elkaar,
om de pure emotie van dit stuk samen
te vertolken. Met elkaar vormen zij een
reusachtig symfonieorkest. Zóveel musici
samen op het podium zijn ook wel nodig,
om alle instrumenten te kunnen bespelen
die horen bij een uitvoering van de Boléro.
De Boléro is zo’n muziekstuk dat bijna
iedereen mooi vindt. Er wordt beweerd
dat het stuk altijd wel ergens ter wereld

klinkt; in een concertzaal, als filmmuziek
(bijvoorbeeld 10 met Bo Derek en Les uns
et les autres) of in een commercial.
Het bijzondere ervan is de eenvoudige
structuur en de geleidelijke ontwikkeling
van zacht naar hard. Twee melodieën
worden telkens herhaald. Bij elke
herhaling komt er een instrument bij,
net zolang tot het hele orkest meedoet
en de muziek bijna explodeert.
Daaronder geeft de kleine trom in
4.000 trommelslagen het ritme aan.

bij voor die steeds wilder gaat dansen.
De toeschouwers volgen een voor een
haar voorbeeld en samen dansen ze tot
ze erbij neervallen.

Ravel schreef de Boléro als balletmuziek. Stel er een Spaanse danseres

Naast de Boléro spelen het NNO en de
Jostiband nog andere werken.

Bijzonder is dat de Jostiband Orkest
nog nooit eerder met een symfonisch
orkest samenspeelde en de musici de
muziek instuderen aan de hand van
kleuren. Zij en de NNO-musici kijken
er naar uit om dit concert samen op te
mogen voeren!

ravel		

Boléro

za 25 mei
za 25 mei

Groningen, De Oosterpoort 
Groningen, De Oosterpoort 

16.00 uur
19.00 uur

De inleiders stellen zich voor
Om de beleving rondom een concert nog completer te maken,
organiseren we voorafgaand aan diverse concerten een inleiding.
De inleidingen worden door vele trouwe luisteraars bezocht, omdat
de achtergronden rondom componisten, solisten en muziekstukken
de concerten vaak nog meer glans geven. Dit seizoen hebben we vijf
verschillende kenners op het programma. Iedere inleider heeft zijn
of haar eigen specialisme. Graag stellen wij ze aan u voor:
Ebo Reitsma
Ebo Reitsma organiseert verschillende cursussen,
lezingen en introducties in de klassieke muziek.
Het cursusmateriaal varieert van een snuffelcursus,
tot muziek uit de 20e eeuw of zelfs een introductie in
orkestinstrumenten. Ebo volgde - na jarenlang
werkzaam te zijn geweest in de architectuur en
stedenbouw - de opleiding Schoolmuziek aan
het Conservatorium in Groningen.

“Leer als verstokte Bachofiel te begrijpen en te accepteren dat
andere mensen André Hazes mooi vinden. Het daarvoor noodzakelijke inlevingsvermogen heeft iedereen nodig om zichzelf en
daarmee ook de wereld een beetje beter te maken. En daarom is
kennismaking vanuit een intrinsieke motivatie met de muziek
van Schönberg voor iedereen van grote waarde.”

Thea Derks
Thea Derks studeerde Engels aan de Rijksuniversiteit
Groningen en Muziekwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam, waar zij haar studie in 1996 cum laude voltooide.
Thea schrijft voor verschillende tijdschriften en websites,
waaronder cultureelpersbureau.nl. Voor deze site interviewde
zij het directietalent Han-Na Chang, die haar debuut maakte
in Nederland bij het Noord Nederlands Orkest. In 2014
publiceerde zij de succesvolle biografie Reinbert de Leeuw:
mens of melodie. Thea gaf cursussen over moderne muziek
in het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ en
verzorgt hierover lezingen en inleidingen in het hele land.

“Ik vind het een feest inleidingen te mogen doen voor het
Noord Nederlands Orkest. Het orkest koppelt een avontuurlijke
programmering aan meeslepende uitvoeringen; zowel musici als
publiek zitten op het puntje van hun stoel. Ik geniet bovendien
van de aandacht en gretigheid waarmee de bezoekers mijn
inleidingen beluisteren.”

Huib Ramaer
Musicoloog Huib Ramaer deelt – het liefst live in de zaal
– zijn muzikale kennis en ervaring. Hij begon zes jaar
oud op bamboefluit, later kwamen daar piano, toneel en
muziekwetenschap bij. Hij werkt door het hele land als
verteller, concertinleider, programmatoelichter, presentator
en publicist, is programmeur van festival De Muze van Zuid in
Amsterdam en zet eigen projecten op. Aan ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten is hij docent muziekgeschiedenis en werkt
hij met masterstudenten van het conservatorium.

“Het vooruitzicht mijn enthousiasme voor de muziek en de
componisten met het publiek te kunnen delen, inspireert me
telkens weer om research te doen. Het spannende is, dat je bij de
voorbereiding altijd weer nieuwe dingen ontdekt. Het orkest is
leergierig, durft risico’s te nemen. Die zin in avontuur zoek ik ook
bij het publiek. Elke inleiding beschouw ik als een reis. Er ontstaat
verbondenheid waarna je samen nog intenser het avontuur van
het programma kunt beleven.”

Merlijn Kerkhof
Merlijn Kerkhof (1986) is schrijver, journalist en muziekcriticus
voor de Volkskrant. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd
als presentator. Eerder was hij redacteur en columnist van
nrc.next. Merlijn studeerde Muziekwetenschap aan de
Universiteit Utrecht en voltooide een master Journalistiek aan
de Universiteit van Amsterdam. In september 2016 verscheen
zijn eerste boek: Alles begint bij Bach. Wat je moet weten
over klassieke muziek (uitgeverij Thomas Rap).
Bekijk op nno.nu wanneer er inleidingen zijn en wie de
inleiding verzorgt. De inleidingen zijn in het Nederlands
en doorgaans gratis toegankelijk (in Assen € 1,50). De
inleidingen zijn een uur voor aanvang van het concert (in
Groningen om 19.00 uur) en vinden meestal plaats in een
aparte ruimte in de theaters.
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Van muziekliefhebbers
voor muziekliefhebbers
Treedt u in de voetsporen
van deze gulle gevers?!
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De steun van Vrienden en Donateurs zijn geen extraatje
voor het NNO, maar pure noodzaak voor de aanschaf
van hoogwaardige instrumenten en het realiseren van
educatie projecten. De geschiedenis kent ook prachtige
voorbeelden van gulle gevers. Zoals Nadezja von Meck
die in de 19e eeuw met haar financiële steun zorgde dat
Tsjaikovski zijn talent destijds kon ontwikkelen.
Ook Schubert en vele anderen werden gesteund
door een mecenas. Mede dankzij personen uit de
geschiedenis met liefde voor klassieke muziek kan het
NNO prachtige meesterwerken programmeren.

Een mooi gebaar; word vriend van de
Vriendenvereniging
Als lid van de Vriendenvereniging draagt u bij aan:

Een genereus gebaar; word donateur
van het NNO Instrumentenfonds
Als donateur zorgt u ervoor dat we:

• het realiseren van jeugdconcerten;
• de kamermuziekserie;
• het NNO-magazine;
• verschillende eduactieprojecten.

• hoogwaardige instrumenten kunnen financieren;
• topsolisten en topdirigenten uitnodigen;
• concerten in zorginstellingen kunnen spelen.

Vrienden doneren vanaf € 30,- tot € 250,-. Als dank
schenken we u twee kaarten voor de prijs van een voor
het jaarlijkse Vriendenconcert, het NNO Magazine en
korting op de kamermuziekserie.

Donateurs schenken tussen de € 60,- en € 50.000,per jaar.
Meld u aan via nno.nu/steun!
Dit seizoen werven we specifiek donateurs
voor violen en celli.

Meer weten?
Neem contact op met Aaltje Wouda, ledenadministratie
vriendenvereniging, a.wouda@nno.nu, 050 - 369 58 00.

Meer weten?
Neem contact op met Lily Lanser, medewerker
fondsenwerving, l.lanser@nno.nu, 050 - 369 58 16.

Het NNO Instrumentenfonds in
uw testament?
Trip advocaten biedt gratis advies.

geïnspireerd. Dat waardevolle stuk van hun
bestaan wilden zij graag aan de generaties
na hen doorgeven.

In de ruim anderhalve eeuw van ons
bestaan is het orkest al meerdere keren
tot erfgenaam benoemd. Bij leven hadden
deze erflaters van onze concerten genoten
en had de muziek hen ontroerd en

Wellicht denkt u er wel eens over na
het NNO in uw testament op te nemen?
Trip Advocaten biedt u kosteloos een
telefonisch adviesgesprek van maximaal
een half uur aan. U kunt bellen met notaris

Fleur van de Venne, specialist in erf- en
familierecht, voor advies over een variant
die fiscaal recht doet aan de belangen van
uw partner, familie of andere betrokkenen.
Mocht u het NNO in uw testament
benoemen, dan krijgt u 10% korting op het
uurtarief bij het opstellen dan wel wijzigen
van het testament. Fleur van de Venne is te
bereiken op 050 - 599 79 22.
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“Tijdens een concert heb
ik soms het gevoel dat de
tijd even stil staat.”
Annet Verboom
Viool

Educatie
Uit diverse onderzoeken blijkt dat muziek een duidelijke meerwaarde heeft voor de
ontwikkeling van jonge kinderen. Muziek ontroert, versterkt de motorische en zintuiglijke
ontwikkeling, de concentratie en stimuleert de cognitieve en sociale vaardigheden.
Het NNO vindt het belangrijk hieraan bij te dragen en biedt voor verschillende groepen
uit het onderwijs muzikale activiteiten aan. Een greep uit ons aanbod:
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Schoolconcerten basisonderwijs
Voor het basisonderwijs zijn er voor alle leerlingen concerten op maat, passend bij de leeftijd. Voor de onderbouw
komt het NNO naar de scholen toe. De bovenbouw gaat
naar het theater toe. Bij elk schoolconcert is lesmateriaal
beschikbaar.

Concerten voortgezet onderwijs
Scholieren van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom
bij een concert van het NNO. Daarbij stemmen we in overleg
met de docent af welk concert de leerlingen bezoeken. Ook
bekijken we of en zo ja hoe we de leerlingen op dit concert
bezoek voorbereiden, bijvoorbeeld met musici in de klas.

• Voor groep 1/2 is het meedoe-kleuterconcert Carnaval van
de Dieren met muziek van Saint-Saëns beschikbaar.
• Voor groep 3/4 spelen de musici De vier dappere muisjes,
een verhaal dat gaat over integratie.
• Voor groep 5/6 is Instrumententocht een mooie, passende voorstelling voor de leerlingen. De musici spelen
samen met een bijzondere dirigent een prachtig concert
op school.
• De leerlingen van groep 6/7/8 gaan naar de theaters
in de steden in de drie Noordelijke Provincies om de
Pieter Roelf Jeugdconcerten te bezoeken. Daar maken
de kinderen kennis met het voltallige symfonieorkest en
ervaren ze dat het live horen van klassieke muziek toch
heel anders is dan luisteren naar muziek op je iPad!

Move it! - zaterdag 30 maart 2019
Move it! is een initiatief van dansgezelschap Club
Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest. Choreografen
van het gezelschap en musici van het orkest gaan in 10
weken tijd een voorstelling maken samen met 80 leerlingen
van vmbo-instellingen in Groningen en Winschoten. Het
NNO speelt symfonische muziek uit bekende games als
Destiny, Assassin’s Creed Syndicate, Horizon Zero Dawn,
Journey en Killzone. De jongeren dansen voor het orkest,
verzorgen slagwerkpartijen en presenteren creaties die
voortgekomen zijn uit de workshops.

Repetitiebezoek (PO, VO)
Scholen kunnen een repetitie van het NNO bijwonen. In
overleg met de school wordt bekeken welk concertprogramma zich er goed voor leent om met de leerlingen te
bezoeken. Afhankelijk van de doelgroep maken we het
repetitiebezoek op maat door dit te combineren met een
inleiding, nagesprek of meet & greet met de musici.

De sprankelende dynamiek van de jonge performers
en het watermerk van Club Guy & Roni en het Noord
Nederlands Orkest zijn dé ingrediënten voor een geslaagd
bewegingstheaterproject. De onderwijsinstellingen krijgen
een unieke kans om intensief met twee professionele
instellingen te werken. Voor de scholen ligt de focus op het
stimuleren van het cultuurklimaat in de school, inspireren
en trainen van leerkrachten en talentontwikkeling!
€ 10,- t/m 18 jaar en € 15,- volwassenen
za 30 maart
Groningen, De Oosterpoort 
20.15 uur
		Bestel kaarten via De Oosterpoort

Jongeren ontmoeten het NNO!
Aan de concertserie ‘Protestsongs, 100 jaar na WOI’,
van oktober tot en met december verbinden we een
educatieprogramma voor het VMBO, HAVO, VWO,
Gymnasium en het MBO. Met deze programma’s bieden
we het onderwijs een unieke kans via de symfonische
muziekgeschiedenis aandacht te besteden aan het thema
WOI. Ook dagen we jongeren uit hun mening te vormen
over oorlogen die na '100 jaar WOI' nog steeds woeden in
deze wereld.
1. Protestsongs (MBO en VO)
In 1962 ging het War Requiem van componist Benjamin
Britten in première. Een groots en meeslepend meesterwerk,
waarbij de oorlogsgedichten van de 19-jarige militair Wilfred
Owen van grote inspiratie dienden. Jongeren worden
uitgedaagd om op hun manier in de voetsporen van Britten en
Owen te treden door een protestsong te schrijven. Musici van
het NNO komen naar de onderwijslocatie toe om de jongeren
te vertellen over WOI, het War Requiem en ze te inspireren tot
het schrijven van een eigen tekst. De jongeren met de beste
songs krijgen de kans met een aantal musici van het NNO en
een sing and songwriter toe te werken naar een optreden
voorafgaande aan het War Requiem.

2. Concertbezoek (avond) of repetitiebezoek met
een ontmoeting met de musici (overdag) met
voorbereidend lesmateriaal voor de vakken
geschiedenis, maatschappijleer en muziek.
• Oorlogsdreiging, Levensvreugde en een
doorgedraaide wals - Holst, Ravel en Bartók
Oktober - Groningen/Drachten, zie pagina 23
• Protestsongs – Tim Knol en Eric Corton
November – Leeuwarden/Groningen, zie pagina 24
• War Requiem – Britten
November - Assen/Groningen, zie pagina 25
• Die Tote Stadt met De Nederlandse Reisopera
Februari - Leeuwarden, zie pagina 27
(Repetitiebezoek in november)
Repetitiebezoek
In de week van het concert worden er voor scholen
overdag repetitiebezoeken ingepland in De Oosterpoort
met een Meet & Greet met musici.
Meer informatie? www.nno.nu/educatie
Lily Lanser, l.lanser@nno.nu, 050 - 369 58 00

woensdag 3 oktober
Jamie Phillips
woensdag 21 november
Bach en Escher?

Openbare
repetities
Het NNO verzorgt in de lunchconcertserie van
De Oosterpoort een aantal openbare repetities
in de Grote Zaal op woensdag van 12.00 12.30 uur. De dirigent repeteert met het NNO
een deel uit het concertprogramma van die
week. De toegang is gratis en u hoeft niet te
reserveren. We nodigen u van harte uit om de
volgende repetities bij te wonen:

woensdag 27 februari
Brahms met Elim Chan
woensdag 13 maart
Ravel en Berlioz met
Antony Hermus
woensdag 15 mei
Filmmuziek met Damian Iorio
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“Te gek...
weer een Mahler!”
Stefan Kirschbaum
Slagwerk

Kaartverkoop
en prijzen
Abonnementen Klassieke Muziek,
De Oosterpoort en Noord Nederlands Orkest
Uw voordeel
• 20% korting op de normale prijs
• Gratis programmaboekjes
• Een vrijkaart voor een Snuffelcursus Klassiek
• Een cd van het Noord Nederlands Orkest

NNO dirigentenserie
do. 4 oktober

Jamie Phillips dirigeert het NNO

za. 15 december

Antony Hermus dirigeert Mahler 7

do. 9 mei

Kerem Hasan dirigeert het NNO

Concerten met solist
do. 20 september

NNO met pianist Nicolai Luganski

za. 2 maart

NNO met violist Midori

do. 9 mei

NNO met cellist Harriet Krijgh

Koren

Gouden rang

1e rang

€ 104,40 i.p.v. € 130,50

€ 85,20 i.p.v. 106,50

€ 104,40 i.p.v. € 130,50

€ 85,20 i.p.v. 106,50
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€ 108,40 i.p.v. € 135,50

di. 18 december

King's Consort & Choir

zo. 7 april

Orkest van de achttiende eeuw en Cappella Amsterdam

zo. 28 april

B'rock Orchestra & Vox Luminis

Beroemde orkesten

€ 125,20 i.p.v. € 156,50

ma. 7 januari

London Philharmonic Orchestra

za. 16 februari

Amsterdam Sinfonietta en Ray Chen (viool)

do. 16 mei

The Academy of St. Martin in the Fields & Julia Fischer (viool)

Grote componisten

€ 154,40 i.p.v. € 193,-

za. 15 december

NNO speelt Mahler 7

ma. 7 januari

London Philharmonic Orchestra

zo. 7 april

Orkest van de Achttiende Eeuw en Capella Amsterdam

za. 2 maart

NNO speelt Brahms

Koor en orkest

€ 148,80 i.p.v. € 186,-

do. 8 november

NNO - War Requiem

ma. 7 januari

King's Consort & Choir

do. 18 en vr. 19 april

NNO - Matthäus Passion J.S. Bach

za. 2 maart

B'rock Orchestra & Vox Luminis

€ 96,40 i.p.v. 120,50

€ 113,20 i.p.v. 141,50

€ 133,60 i.p.v. 167,-

€ 128,- i.p.v. 160,-

Groningen, De Oosterpoort
Onderstaand vindt u een overzicht van de concerten in De Oosterpoort, de bolletjes
voor de concerten geven aan in welk abonnement het concert zit. Voor iedereen
t/m 29 jaar geldt een prijs van € 12,50, alleen geldig op de 2e en 3e rang. De prijzen zijn
inclusief pauzeconsumptie en garderobe.
U kunt in de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier.
Vanaf 9 mei kunt u ook via de website van De Oosterpoort, www.de-oosterpoort.nl/nno,
kaarten bestellen voor de NNO-voorverkoop. Voor e-tickets betaalt u € 1,- per bestelling.
Als u ervoor kiest de kaarten thuis te laten sturen, brengt De Oosterpoort
€ 3,- transactiekosten per bestelling in rekening.

Gouden rang

1e rang

2e rang

Pagina

Openingsconcert Brahms en Tsjaikovski

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

16

Applaus voor Johan de Meij

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

do. 4 oktober

Waar liefde overwint

€ 43,50

za. 13 oktober

De wereld van Junkie XL

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

W

vr. 19 oktober

Oorlogsdreiging, Levensvreugde en een doorgedraaide wals

€ 43,50

W

vr. 2 november

Protestsongs

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

W

do. 8 november

War Requiem

€ 48,50

€ 40,50

€ 29,50

26

do. 22 november

Bach en Escher?

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

26

za. 15 december

Mahler 7

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

28

vr. 21 december

Kerstconcert

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

29

do. 3 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

30

vr. 15 februari

Valentijnsconcert

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

31

za. 2 maart

Brahms

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

32

za. 9 maart

A symphonic tribute to Prince

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

za. 16 maart

Lenteconcert

€ 43,50

vr. 5 april

Mysterie, minimal en een gloednieuw pianoconcert

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

do. 18 april

Matthäus Passion 19:30 u.

€ 48,50

€ 40,50

€ 29,50

37

vr. 19 april

Matthäus Passion 15:00 u.

€ 48,50

€ 40,50

€ 29,50

37

do. 9 mei

Harriet Krijgh speelt Lalo

€ 43,50

€ 35,50

€ 25,50

38

za. 18 mei

Muzikale Moviestars

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

39

za. 25 mei

NNO en Jostiband orkest spelen de Boléro 16.00 u.

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

40

za. 25 mei

NNO en Jostiband orkest spelen de Boléro 19.00 u.

€ 35,- 1 rang, geplaceerd

40

S

D

D
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S

D

S

do. 20 september
za. 29 september

€ 35,50

€ 35,50

€ 35,50

18
€ 25,50

19
20

€ 25,50

23
24

33
€ 25,50

34
36

W

WOI - serie

3 concerten: 20% korting per concert

D

Dirigentenserie

3 concerten: 20% korting per concert

S

Concerten met solist

3 concerten: 20% korting per concert

Vrije keuze Abonnement
Kies zes verschillende concerten naar keuze en krijg € 5,- korting per
concert (concerten besteld in een abonnement tellen hierbij niet mee).
Vul zes of meer concerten in op het bestelformulier en de korting wordt
automatisch verrekend.

min. € 30,- voordeel

Stadskanaal, Theater Geert Teis
U kunt in de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNObestelformulier, daarna kunt u kaarten bestellen via www.theatergeertteis.nl
of via de kassa van Theater Geert Teis.
Prijzen

CJP

Pagina

€ 23,-

17

do. 27 september

Op reis met Brahms en Dvořák

€ 25,-

di. 8 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 27,-

do. 28 maart

Aangenaam kennismaken met Mozart en Schubert

€ 25,-

30
€ 23,-

35

Winschoten, Cultuurhuis De Klinker
De prijs in De Klinker is inclusief pauzeconsumptie. Vanaf mei kunt u kaarten bestellen
via www.indeklinker.nl of via de kassa van De Klinker. Hier kunt u tevens terecht voor
actuele informatie over de concerten, beschikbare kaarten, bijbehorende prijzen en
evt. reserveringskosten.

vr. 11 januari

Nieuwjaarsconcert

Prijzen

Pagina

€ 27,-

30
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Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie
De prijzen in De Harmonie zijn inclusief pauzeconsumptie en garderobe.
Voor iedereen t/m 29 jaar geldt een prijs van € 13,50. U kunt in de NNO-voorverkoop
tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier. Daarna kunt u kaarten
bestellen via www.harmonie.nl of via de kassa van De Harmonie.
Prijs

Pagina

zo. 16 september

Scratch Carmina Burana

€ 22,50

15

vr. 12 oktober

De wereld van Junkie XL

€ 32,50

20

do. 1 november

Protestsongs

€ 32,50

24

vr. 14 december

Mahler 7

€ 37,-

28

wo. 9 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 33,-

30

do. 7 maart

A symphonic tribute to Prince

€ 32,50

33

do. 14 maart

Lenteconcert

€ 33,-

34

wo. 17 april

Matthäus Passion

€ 38,-

37

vr. 10 mei

Harriet Krijgh speelt Lalo

€ 33,-

38

vr. 17 mei

Muzikale Moviestars

€ 32,50

39

Vrije keuze Abonnement
Kies zes verschillende concerten naar keuze en krijg € 5,- korting per concert
(concerten besteld in een abonnement tellen hierbij niet mee). Vul zes of meer
concerten in op het bestelformulier en de korting wordt automatisch verrekend.

min. € 30,- voordeel

Drachten, Schouwburg De Lawei
De prijzen van de NNO-concerten in De Lawei zijn inclusief pauzeconsumptie.
Voor iedereen t/m 29 jaar geldt een prijs van € 12,50.
U kunt in de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier.
Daarna kunt u kaarten bestellen via www.lawei.nl of via de kassa van De Lawei.
Tot en met 17 juni krijgt u op uw bestelling 10% vroegboekkorting (niet in combinatie met
andere kortingen).
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Prijs

Pagina

vr. 21 september

Openingsconcert Brahms en Tsjaikovski

€ 32,-

16

za. 20 oktober

Oorlogsdreiging, Levensvreugde en een doorgedraaide wals

€ 32,-

23

vr. 23 november

Bach en Escher?

€ 32,-

26

za. 5 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 32,-

30

do. 28 februari

Brahms

€ 32,-

32

vr. 8 maart

A symphonic tribute to Prince

€ 32,-

33

do. 11 april

Matthäus Passion

€ 37,-

37

za. 11 mei

Harriet Krijgh speelt Lalo

€ 32,-

38

vr. 24 mei

Muzikale Moviestars

€ 32,-

39

Vrije keuze Abonnement
Kies alle concerten en krijg € 5,- korting per concert (concerten besteld in een abonnement tellen hierbij niet mee). Vul de zes concerten in op het bestelformulier en de korting wordt automatisch verrekend.

min. € 30,- voordeel

Sneek, Theater Sneek
De prijs van de NNO-concerten in Theater Sneek is inclusief garderobe en exclusief
pauzeconsumptie.
U kunt in de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier,
daarna kunt u kaarten bestellen via www.theatersneek.nl of via de kassa van
Theater Sneek.
za. 12 januari
vr. 29 maart

Prijzen

Pagina

Nieuwjaarsconcert

€ 24,-

30

Aangenaam kennismaken met Mozart en Schubert

€ 25,-

35

Assen, Theater DNK
De prijzen van de NNO-concerten in Theater DNK zijn inclusief pauzeconsumptie en garderobe.
U kunt in de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier.
Vanaf 12 mei kunt u kaarten bestellen via www.dnk.nl of via de kassa van Theater DNK.
1e rang

2e rang

3e rang

Pagina

vr. 5 oktober

Waar liefde overwint

€ 32,50

€ 30,50

€ 16,25

19

vr. 9 november

War Requiem

€ 35,-

€ 33,-

€ 17,50

25

do. 20 december

Kerstconcert

€ 35,-

€ 33,-

€ 17,50

29

vr. 4 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 36,-

€ 34,-

€ 18,-

30

vr. 1 maart

Brahms

€ 35,-

€ 33,-

€ 17,50

32

za. 23 maart

A symphonic tribute to Prince

€ 32,50

€ 30,50

€ 16,25

33

vr. 12 april

Matthäus Passion

€ 35,-

€ 33,-

€ 17,50

37

do. 16 mei

Muzikale Moviestars

€ 32,50

€ 30,50

€ 16,25

39

NNO speciale serie aanbieding
4 concerten (5 okt, 9 nov, 1 mrt en 16 mei)

€121,50

Emmen, ATLAS Theater
De prijzen van de NNO-concerten in het ATLAS Theater zijn inclusief pauzeconsumptie.
Voor iedereen t/m 18 jaar, cjp-houders en studenten geldt een korting van € 10,-. U kunt in
de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier, vanaf 17 mei
kunt u kaarten bestellen via www.atlastheater.nl of via de kassa van het ATLAS Theater.
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1e rang

2e rang

Pagina

€ 22,50

17

wo. 26 september

Op reis met Brahms en Dvořák

€ 25,-

do. 10 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 29,50

vr. 22 maart

A symphonic tribute to Prince

€ 25,-

€ 22,50

33

wo. 22 mei

Muzikale Moviestars

€ 25,-

€ 22,50

39

NNO speciale serie aanbieding
4 concerten

30

€70,incl. pauzedrankje, garderobe en servicekosten

Meppel, Schouwburg Ogterop
De prijzen van de NNO-concerten in Schouwburg Ogterop zijn inclusief pauzeconsumptie. U kunt
in de NNO-voorverkoop tot 22 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier, daarna kunt u
kaarten bestellen via www.schouwburgogterop.nl of via de kassa van Schouwburg Ogterop.
Prijzen

Pagina

vr. 28 september

Op reis met Brahms en Dvořák

€ 25,–

17

zo. 6 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 29,50

30

wo. 27 maart

Aangenaam kennismaken met Mozart en Schubert

€ 25,–

35
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“Muziek en sport, mijn
twee grote passies!”
George Weghorst
Contrabas

IN NEDERLAND KUNNEN JAARLIJKS

60.000 KINDEREN HUN VERJAARDAG
NIET VIEREN OMDAT ER THUIS GEEN
GELD VOOR IS.

Dit kan zo niet langer. Daarom helpt Jarige Job deze
kinderen aan een leuke dag. Met een cadeau, versiering en
traktaties voor op school. Steun Jarige Job en trakteer de
armste kinderen uit de samenleving op een welverdiende
verjaardag. www.jarige-job.nl

Trip Advocaten & Notarissen is vriend van de Stichting
Jarige Job. Wij steunen Jarige Job niet alleen financieel,
maar ook op het gebied van voorlichting. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Astrid van der
Boogh (a.v.d.boogh@triplaw.nl of 050-599 79 29) of
mailen naar regionoord@stichtingjarigejob.nl
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Gespitste oren

Wij wensen u een mooi
muzikaal spektakel toe.

Samen maken we de dag

18133 ArboNed - Advertentie [Groningen] 85x115 3.indd 1

17-04-18 12:33

Altijd bereikbaar voor u
Arriva Touring
Bornholmstraat 60
9723 AZ Groningen
088 - 277 8100
touring@arriva.nl
arrivatouring.nl
arrivatouring

Van uitwaaien naar flaneren...
Wij bieden maatwerk voor elke vervoersvraag. Van een enkele rit
tot een volledig verzorgd arrangement; wij kunnen alles voor u regelen.
Wat dacht u van een musical, of een dag uitwaaien op het eiland of
naar Parijs? Bel 088 - 277 8100 voor alle mogelijkheden.
Wij gaan verder...

ARRIVATOURING.NL
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18
19
MAANDAG

8 OKT
VRIJDAG

WERELDSTERREN
KLASSIEK
DE OOSTERPOORT GRONINGEN
ANN HALLENBERG & IL POMO D’ORO

KATIA EN MARIELLE LABEQUE (PIANO)

ZATERDAG

NNO & MIDORI (VIOOL)

2 MRT

Midori speelt het Concert voor viool en
orkest van Brahms.

DONDERDAG

THE ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE
FIELDS & JULIA FISHER (VIOOL)

\

9 NOV
ZATERDAG

L’ARPEGGIATA

VRIJDAG

14 DEC
DINSDAG

18 DEC

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA

7 JAN

Beroemdste pianoduo ter wereld speelt
Bernsteins West Side Story.

1 DEC

MAANDAG

Achttiende-eeuws Venetiaans Carnaval
met Zweedse mezzo.

Händel goes wild.

16 MEI

ARCADI VOLODOS (PIANO)

VRIJDAG

Meesterpianist speelt Schubert,
Rachmaninov & Skrjabin.

KING’S CONSORT & CHOIR
Händels Messiah.

Roger Norrington dirigeert Beethovens
‘Vijfde’.

Duits vioolwonder speelt Bach en
Schnittke.

24 MEI

COLLEGIUM VOCALE GENT,
ICTUS ENSEMBLE & SUZANNE VEGA

ZONDAG

KRYSTIAN ZIMERMAN (PIANO)

26 MEI

Philip Glass – Einstein on the Beach.

“Intelligent, ingetogen en technisch
briljant” (NRC).

VOORVERKOOP START VANAF WOENSDAG 9 MEI 2018 - MEER INFORMATIE VINDT U OP DE-OOSTERPOORT.NL

Mis niets en neem een
proefabonnement

HANS

BROLSMA

VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN - PIANOVERVOER - OPSLAG

Vraag vrijblijvend naar een prijsopgave!
Hans Brolsma, de betaalbare verhuizer sinds 1931
Verlengde Stationsstraat 72
9271 CG Zwaagwesteinde

telefoon: (0511) 44 51 93
mobiel: (06) 53 75 04 22

e-mail: hansbrolsma@hetnet.nl
www.hansbrolsma.nl

DE DIGITALE KRANT
ALTIJD EN OVERAL
Leeuwarder Courant
brengt u dagelijks nieuws,
actualiteiten en infotainment
uit uw regio en de rest van
de wereld. Op zaterdag
de dikke weekendkrant op
papier en op ieder moment
van de dag in digitale vorm.
U hoeft voortaan niets meer
te missen.

Probeer het abonnement
Weekend+Digitaal:
✓ Zaterdag’s de dikke weekendkrant
✓ Elke dag overal toegang tot
de digitale krant
✓ Onbeperkt toegang tot LC+
✓ Acties en aanbiedingen
exclusief voor abonnees
Ga naar lc.nl/proef
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Als talent en vermogen
tot ontwikkeling komen
Alleen door talent en vermogen zorgvuldig
te begeleiden, komt het tot volle bloei. Dat
geldt voor getalenteerde musici net zozeer
als voor úw vermogen. Hanzevast capital is
een financiële dienstverlener die zich richt
op het plaatsen en beheren van niet-beursgenoteerde vastgoed- en scheepsfondsen.
Hanzevast biedt een full service concept op
een innovatieve en transparante wijze.

www.hanzevastcapital.nl

10071534-1.adv. programmablad NNO.indd 1

22-07-2010 13:10:57
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symfonisch
gala

Openluchtconcert
(kinderprogramma aanwezig)
Zondag 8 juli 2018 | 14.30 – 18.00 uur
Bilderberg Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

L A U S W O LT Z O M E R C O N C E RT 2 0 1 8

18 oktober 2018
De Oosterpoort

www.nno.nu
Meer informatie: www.lauswolt.nl Tel. (0512) 38 12 45 | www.nno.nu
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Noord
Nederlands
Orkest
Bedankt haar
Financiers
Subsidiënten & fondsen

instrumentenfonds

instrumentenfonds
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Stichting Beringer Hazewinkel bedankt!
Dankzij de bijdrage van Stichting Beringer
Hazewinkel kunnen wij topsolisten
aantrekken. Deze stichting geeft hiermee
een impuls aan het verder verhogen
van het niveau en de uitstraling van het
Noord Nederlands Orkest. Al een aantal
seizoenen levert de stichting een bijdrage
aan het contracteren van topsolisten.

Stichting Beringer Hazewinkel verleent
in Groningen en Drenthe financiële steun
aan projecten van eigentijdse kunst
met een bovenregionale uitstraling, die
talentontwikkeling in de eigentijdse
kunst bevorderen en die een bijdrage
leveren aan de versterking van de
culturele infrastructuur.

De oprichters en naamgevers van
de stichting zijn Rien Beringer en
Ruurt Hazewinkel. Wij danken de
stichting Beringer Hazewinkel
voor hun bijdrage, zodat wij ook
dit seizoen in staat zijn gesteld
om beroemde solisten op het
podium te hebben.

Sponsoren & partners
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Samenwerkingspartners

G U Y

&

R O N I

Organisatie & Colofon
Directie / Artistieke zaken
1. Ingeborg Walinga - Algemeen directeur
2. Marcel Mandos - Artistiek leider / programmeur
Bedrijfsbureau
3. Hedi Boersema - Adviseur P&O
4. Petra Koops - Directiesecretaresse 
5. Mariëtte Schmidt - Directiesecretaresse
6. Wim Voogd - Boekhoudkundig medewerker
7. Edith van Wolferen - Salarisadministratie
8. Aaltje Wouda - Medewerker secretariaat
9. Geuvert Lolkema - Controller
Orkestzaken
10. Piter Zwart - Teamleider orkestzaken
11. Dick Dijk - Bibliothecaris
12. Petra Kleuver - Coördinator artistieke zaken
13. Kumi Kondo - Orkestinspecteur
14. Andele Wassenaar - Orkestbode
15. Jan-Bart Wassenaar - Orkestbode
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Publiek & Markt
16. Anthonie Feenstra - Teamleider publiek & markt
17. Jacob Frölich - Communicatie- & marketingspecialist
18. Annelies Diertens - Relatiebeheer & evenementen
19. Tim Elsinga - Online marketing
20. Linda Koezen-Zandbergen - Educatie
21. Lily Lanser - Fondsenwerving

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Kamermuziek
22. Siela Engwirda - Coördinator kamermuziek
Noord Nederlands Concertkoor (NNCK)
23. Anneke Knoppert - Coördinator NNCK
24. Anne de Jong - Coördinator NNCK

redactie

Jacob Frölich

huisstijl en concept
BW H ontwerpers

Anthonie Feenstra
Annelies Diertens
Marcel Mandos

illustraties

Rik Oostenbroek

Ingeborg Walinga
teksten

druk

Annet Kampinga,
(Touché concept & copy)
Huib Ramaer

Mariska de Groot

– 	Algemene NNO-beelden

Fotobureau Hoge Noorden

–

Portretfoto's NNO

Jonas Becker

–

Alice Sara Ott

Nancy Horowitz

–

Harriet Krijgh

Marcel van den Broek

–

Jan Willem de Vriend

Luis Arturo García

–

Johan de Meij

Zalsman Groningen

Tristan Fewings

–

Kerem Hasan

Timothy Greenfield-Sanders

–

Midori

disclaimer

Charlotte Abramow

–

Nemanja Radulović

Sanne Plantinga
(Online Media Koffer)

fotografie

Prijs-, druk en zetfouten

Allard Willemse

–

Nino Gvetadze

voorbehouden.

Simon van Boxtel

–

Ralf van Raat

Merlijn Doomernik

–

Simone Lamsma

Arjan Kremer

–

Pura Vida

www.nno.nu

