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Herkenning
en verrassing
welkom in seizoen
2019-2020
Het momént dat het orkest die
verwachtingsvolle stilte verbreekt
en al je zintuigen op scherp zet.
De musici op het puntje van hun stoel,
hun blik gericht op de dirigent.
Dat is het moment waar we als Noord Nederlands
Orkest (NNO) bij elk concert naar toe leven.
Het komende seizoen bieden we vele van deze
momenten. Binnen, omhuld door de concertzaal
en buiten, omringd door vogelgeluiden en een
claxon in de verte.
We verheugen ons er zeer op u mee te nemen bij
de uitvoering van meesterwerken als de Achtste
symfonie van Bruckner of de terugkeer van Balkanster Goran Bregović. En we willen u verrassen
door combinaties van muziekstukken of namen
van solisten die u niet eerder bij ons tegen kwam.
Die beide kanten - herkenning en verrassing
- horen bij het NNO. Lees op pagina 4 hoe ons
concertprogramma tot stand komt: Marcel Mandos
deelt met u zijn artistieke overwegingen.
Steeds meer jonge musici maken deel uit van het
NNO. Samen met onze ervaren spelers zorgen
zij voor nieuwe energie. Opvallend is hun diverse
herkomst: maar liefst vijftien nationaliteiten zijn
op het podium verenigd. Het is bijna Europa in
het klein. Iets om te koesteren - zeker in het
Beethovenjaar 2020. Daarin koppelt het
NNO Beethovens’ verbroederende muzikale
en maatschappelijke gedachtegoed aan de
roerige tijden in ons huidige Europa.

En we doen nog meer... Als een educatieve
carrousel zijn er het hele jaar rond activiteiten
overal in Friesland, Drenthe en Groningen.
In samenwerking met het onderwijs, de
concertzalen, vervoersbedrijf Arriva, het
conservatorium en collega kunstinstellingen.
Voor kinderen in het basisonderwijs, voor tieners,
voor MBO- en HBO studenten en voor startende
beroepsmusici en –dirigenten. Via de sociale
media zijn we actief in contact met ons publiek.
Met fotografie en geluidsfragmenten maken we
de muziek vooraf bekend en roepen we die
achteraf weer in herinnering.
Dit jaar is de seizoensbrochure ingedeeld in vier
katernen. Hierdoor vindt u eenvoudig de informatie
die voor u interessant is. Ook dit jaar maakte Rik
Oostenbroek illustraties passend bij de muziek.
Steeds weer zien en horen we hoe de live muziek
van het NNO u als publiek de adem even doet
inhouden. Meevoert. Raakt. En het fijnste is:
in de concertzaal geniet je nooit alleen.
We zien u graag in het nieuwe seizoen!

Ingeborg Walinga
Algemeen directeur Noord Nederland Orkest
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Interview met Marcel Mandos,
artistiek leider/programmeur,
over seizoen 2019-2020.
Wat vind je het spannendste concert, het
komende seizoen?
Marcel Mandos denkt even na. ‘Dat is er niet één,
dat zijn er veel. Want het is elke keer spannend!
Hoe een dirigent het orkest weet te laten excelleren.
Hoe een combinatie van oude meesters en nieuwe
makers uitpakt. Hoe het publiek reageert. Hoe ver je
als symfonieorkest kan gaan.’
En? Hoe ver kan het NNO gaan?
‘Allereerst: het NNO is hét symfonieorkest van
Noord Nederland. Daarom is onze programmering
zo veelzijdig en divers. Van Mahler en Bruckner
via Reich en Pärt tot Avicii. En we spelen overal,
van het Concertgebouw in Amsterdam tot in een
avondrood weiland.’
Vertel ons je geheim: hoe máák je zo’n
seizoensprogramma?
‘Er zijn natuurlijk allerlei praktische
randvoorwaarden. Maar verder lijkt het op het maken
van een schilderij, met een breed palet van klanken
en kleuren. Samengesteld op basis van gedachten,

gevoelens en emoties. In deze seizoensbrochure
2019-2020, met alle concerten bij elkaar, zie je welk
lijnenspel dat oplevert.’
Zijn dat meteen de lijnen waarlangs je
programmeert?
‘Ja, in feite wel. En die lijnen worden steeds
duidelijker. Natuurlijk spelen we de hoogtepunten
uit de muziekgeschiedenis. Zoals de Achtste
Symfonie van Bruckner en de Negende van Mahler.
Een afscheidssymfonie, waarin Mahler vaarwel
zegt tegen alles wat hem dierbaar was. Met op de
bok onze vaste gastdirigent Antony Hermes. We
spelen de klassieke pareltjes en meesterwerken
puur, vaak ook in verrassende combinaties met
andere muziekgenres. Of met niet eerder gespeelde,
onbekende stukken en wereldpremières. Daarnaast
werken we met topmusici en topdirigenten. Zoals
de jonge Kerem Hasan. De Volkskrant was razend
enthousiast over zijn Nederlandse debuut bij ons
vorig jaar: “Dankzij het NNO weten we het nu zeker:
Kerem Hasan wordt een grote!” Daar ben ik echt
trots op.’

‘Elk concert is
weer spannend’
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‘Wat ook echt spannend is, is de combinatie van
klassieke muziek met andere disciplines. Zoals
dit seizoen met Thijs de Vlieger (Noisia). Thijs en
wij vinden elkaar in onze zoektocht naar nieuwe
geluiden, naar nieuwe muzikale dimensies. Ook
werken we samen met kunstcollectief ZuHause bij
het concert, Beethoven en zijn erfgenamen.
Dat wordt trouwens een geweldig project: het
NNO-Beethovenjaar in 2020. Een concert mag
bekoren en behagen, maar mag ook vragen
oproepen. We trekken een lijn tussen zijn
revolutionaire muziek, 75 jaar einde Tweede
Wereldoorlog en de wereld van nu. Die koppeling
tussen de klassieken en de maatschappelijke
actualiteit, dat is nou typisch NNO.’
‘Daar past ook onze programmering bij van muziek
die verbindt. Dat doet muziek sowieso vaak al, maar
zeker die van Goran Bregović. In Three letters from
Sarajevo brengen we samen een programma waarin
we de klassieke muziek van christenen, joodse
klezmermuziek en de oriëntaalse muziek
van moslims bij elkaar brengen.

En wat dacht je van onze verbondenheid met
muzikaal amateurtalent in het Noorden? Begin 2020
organiseren we twee grote community projecten.
De eerste rond de muziek voor harmonie, fanfare
en brass van componist en dirigent Johan de Meij.
Dat wordt een prachtige avond, samen met het
Noord Nederlands Jeugd Orkest en met Soli Brass
Leeuwarden. Een week later volgt ons Scratchproject: dan zingen honderden amateurzangers uit
het Noorden het Requiem van Mozart.
Dus iedereen die dit leest en van zingen houdt is
welkom?
‘Jazeker! En dat geldt natuurlijk voor al onze
concerten, ook als je niet zingt. De echte kenners
van klassieke muziek laten zich weer anders
meevoeren dan liefhebbers die af en toe van de
klassiekers komen genieten. Of dan mensen die
komen om zich te verwonderen, die zich graag laten
verrassen. Sla deze seizoensbrochure er maar op na.
Maar voor al onze bezoekers geldt bovenal: we willen
ze een geweldige avond geven!’

Openluchtconcerten
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Zomerconcert
Lauswolt
In de 15e editie van het Zomerconcert op Landgoed Lauswolt
trekt het NNO onder leiding van de Zweedse dirigent Per-Otto
Johansson een prachtige lijn van het klassieke repertoire
van Wagner en Tsjaikovksi, via opera-aria’s van Verdi en
Puccini naar de grote hits van popband Queen. Solisten
zijn de uit Drenthe afkomstige en internationaal geprezen
sopraan Annemarie Kremer en Joseph Clark, dé vertolker
van Queen-repertoire. Een van de mooiste stukken op dit
programma bewaren zij voor het laatst; het lied Barcelona dat
Freddie Mercury ooit zong met sopraan Montserrat Caballé.
De presentatie van dit concert is in handen van Flikken
Maastricht-ster en klassieke-muziekpromotor Angela Schijf.

dirigent
Per-Otto Johansson
zang
Annemarie Kremer
zang
Joseph Clark
presentator Angela Schijf
zo 23 juni

Beetsterzwaag, Landgoed Lauswolt  15.00 uur
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CityProms
Van donderdag 27 tot en met zondag 30 juni is de
binnenstad van Leeuwarden het decor van CityProms,
één van de leukste klassieke muziekfestival van het
Noorden. Jong en oud, professionals en amateurs,
mensen met en zonder beperking; iedereen is welkom
om te komen genieten en actief mee te doen. De
toegang tot alle concerten en activiteiten is gratis.
Deze negende editie van CityProms wordt geopend
door het NNO onder leiding van dirigent Damian Iorio
en staat in het teken van mooie muziek uit Rusland.
Na de feestelijke ouverture uit Russlan en Ludmilla

dirigent
cello

Damian Iorio
Irene Kok

vr 28 juni

Leeuwarden, Wilhelminaplein 20.30 uur

van Glinka neemt celliste Irene Kok op het podium
plaats voor het Eerste Celloconcert van Sjostakovitsj.
Vervolgens brengt het orkest u met fragmenten
uit de beroemde balletmuziek De Notenkraker van
Tsjaikovski naar een magische sprookjeswereld
waarin speelgoed tot leven komt en vrolijk gaat
dansen. We eindigen met de imposante ouverture
1812 van Tsjaikovski. De presentatie van dit heerlijke
muziekprogramma is in handen van Ab Nieuwdorp,
presentator van de klassieke muziekzender NPO
Radio 4. Voor meer informatie, kijk op cityproms.nl.
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Aan de vooravond van

Gronings ontzet
Feest der herkenning
dirigent
presentator
mondharmonica

Arjan Tien
Eric Corton
Hermine Deurloo

zo 25 augustus Amsterdam, Concertgebouw 20.00 uur
di 27 augustus Groningen, Vismarkt
20.00 uur

Op dinsdag 27 augustus geeft het NNO een
zomeravondconcert. Op het programma staan
bekende klassieke melodieën en thema’s
uit tv-series van vroeger en nu, zoals The
Onedin Line en House of Cards. Solist is
mondharmonicaspeler Hermine Deurloo, die
door velen de nieuwe Toots Thielemans wordt
genoemd. Hermine speelt regelmatig samen
met het Metropole Orkest en het Schönberg
Ensemble en met collega-jazzmusici als
Candy Dulfer en Han Bennink. Ook is ze te
horen in de filmsoundtrack van Erik of het klein
insectenboek en de bekende tv-commercial
van Unox. Op de bok staat Arjan Tien, die
symfonieorkesten overal ter wereld dirigeert.
Dit feest der herkenning wordt gepresenteerd
door acteur, presentator en muziekkenner
Eric Corton.

Pura Vida 2019, een grandioos openluchtconcert. Geen betere locatie te vinden dan
Blauwestad. Daar waar concertbezoekers
vanaf een bootje aan de oevers van het
Oldambtmeer, of met een klapstoel of een
picknickkleed op het veld, bij ondergaande
zon genieten van de schoonheid van
Oost-Groningen en van de muziek.
Deze editie speelt het NNO A Symphonic
Tribute to Prince.
A Symphonic Tribute
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. Voor A
Symphonic Tribute to Prince is een mooie
selectie gemaakt van zestien hits, waarbij
dampende funkrock wordt afgewisseld met
meer lyrische, ingetogen songs. Ook de
afwisseling in bezetting is steeds anders.
De bekende funk-, soul- en R&B-artiesten
Boris (Idols-winnaar in 2004) en Jennie Lena
(The voice of Holland-finalist in 2015) zingen
afzonderlijk Prince-songs, maar uiteraard
zingen ze ook samen verschillende nummers.
Ze zingen onder andere het swingende Take
me with you, het bloedmooie Scandalous en
natuurlijk Purple Rain.

Pura Vida
A Symphonic
Tribute to Prince

dirigent
zang
zang
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Dirk Brossé
Jennie Lena
Boris

za 31 augustus Blauwestad, Elfenbank 

20.00 uur

� Beethoven

In 2020 staan er vijf
Beethoven concerten
gepland. U herkent ze
aan bovenstaand kader.

Op de schouders van Beethoven (p.18)

250 JAAR

Beethoven en zijn erfgenamen (p.22)
Beethoven 9 (p.27)

Het is 250 jaar geleden dat Beethoven (1770-1827)
werd geboren. Het NNO viert dat op unieke wijze.
Artistiek leider/programmeur Marcel Mandos licht
twee door hem ontwikkelde projecten toe.

'Pastorale' van Beethoven (p.24)

2020
Beethovenjaar

Iedereen houdt van Ludwig (p.23)
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Beethoven schreef revolutionaire muziek
De muzikale impact van Beethoven is ongekend groot.
Hij stond aan de wieg van de klassieke canon. Een
influencer die in zijn tijd baanbrekend was. En dat gold
niet alleen voor zijn composities. Beethoven riep met
zijn heroïsche muziek op tot verbroedering en vrijheid.
Tot maatschappelijke en culturele eenheid in Europa.
Zijn muziek raakt nog altijd!
Concertreeks en twee unieke NNO-projecten
‘Het NNO brengt Beethoven het komend seizoen op
allerlei manieren over het voetlicht. In prachtige
vertolkingen van zijn werk in een reeks concerten,
in november 2019 en maart 2020. Met daarnaast twee
unieke projecten, waarin we Beethovens Derde en
Negende symfonie koppelen aan deze tijd.’
Beethovens Derde Symfonie:
leven in een tijd van oorlog en protest
Beethovens Derde, uit 1804, past bij de tijd
waarin het gecomponeerd is: vlak na de Franse
Revolutie. Beethoven droeg dit werk op aan Napoleon–
totdat die zichzelf tot keizer kroonde en Beethoven
alle geloof in hem verloor. De Derde is een heftig stuk,
waarin je het leven in een tijd van oorlog en protest
terug hoort. Het gevoel, het hart, kreeg bij Beethoven
de overhand – en dat voelde ook zijn publiek.
In navolging van Beethoven schreven componisten
lange tijd actuele muziek voor een groot publiek.
Zo’n maatschappelijke voortrekkersrol heeft de
moderne klassieke muziek helaas nu veel minder.
Dat komt vooral door de (on)verstaanbaarheid van die
muziek. Maar buiten de muren van het concertpodium
is momenteel van alles gaande.

“Want ook in onze tijd
zoeken jonge componisten
een nieuwe, eigentijdse
muziektaal.”
Als NNO kiezen we ervoor om, net als Beethoven,
te spelen voor een breed publiek. En we willen jonge
mensen betrekken bij klassieke muziek en de
actualiteit. Daarom werken we in Beethoven en zijn
erfgenamen samen met twee Noordelijke jonge
kunstenaarscollectieven.
Een daarvan is de Groningse componist, dj en
producer Thijs de Vlieger (1982), van Noisia.
Beethoven was een vernieuwer in de klassieke muziek
door wie hij zich graag laat inspireren. Thijs schrijft
in opdracht van het NNO een werk voor hemzelf en
orkest. Ook verzorgt hij de afterparty. Net als Noisia’s

dancemuziek weet ook minimal music veel mensen
te raken. Daarom verbinden we de Beethovens Derde
ook met de muziek van de Amerikaan Steve Reich.
Zijn minimalistische composities zijn geïnspireerd
door joodse, christelijke en islamitische thema's
en muziek. In zijn werk zoekt Reich de verbindende
schakel tussen verschillende culturen. Het Groningse
ZuHause ten slotte opent het concert, samen met
NNO-musici. Met het project Eliën richt deze jonge
kunstenaarsgroep zich op Europa en de positie
waarin wij ons momenteel bevinden. Eliën ontwikkelt
zich mede door de samenwerking met het NNO tot
experimenteel elektronische orkestrale muziek,
uitgevoerd door zowel klassieke- als popmusici.
Beethovens Negende Symfonie:
pleidooi voor vrijheid en gelijkheid
Meer nog dan zijn Derde gaat Beethovens
Negende (1824) over verbroedering en verbinding.
In de finale verwerkte Beethoven het gedicht Ode an
die Freude (1785) van Friedrich Schiller. In feite is
het een politiek stuk, een pleidooi voor vrijheid en
gelijkheid dat Beethoven in een tijd van politieke en
maatschappelijke onrust schreef voor een zo groot
mogelijk publiek.
Sinds 1985 is het het officiële volkslied van de
Europese Unie. De Negende is daarmee zowel
een hoogmis voor de democratie als muziek voor
miljoenen. En tegelijkertijd is en blijft het een
revolutionair muzikaal meesterwerk. De Negende
is als een powerspeech, een draai om de oren voor
de pessimisten!
In 2020 ligt de Tweede Wereldoorlog 75 jaar achter
ons. Vrijheid, vrede en democratie zijn in onze huidige,
turbulente tijd echter niet langer vanzelfsprekend,
ook niet in Europa. Reden voor het NNO om zich door
Ode an die Freude tot een eigentijdse vertolking te
laten inspireren, in Beethovens 250ste geboortejaar.
We vragen jonge mensen om zich te bezinnen op
vrijheid en democratie binnen Europa en hierover
een song te schrijven. Dit wordt uitgezet in de drie
Noordelijke provincies. Een jury zal een selectie
maken van de 10 beste songs en spoken words. Dan
volgt een periode van tekstschrijven, componeren,
repeteren, arrangeren en coaching, begeleid door
een team van diverse professionals. Zo zetten we
een project op waarbij het NNO uiteindelijk in een
doorlopend concert samenspeelt met Noordelijke
amateur-singer songwriters. We willen hiermee ons
publiek, en in het bijzonder jongeren, prikkelen de
gevoelens van nú te formuleren. En daarmee klassieke
muziek weer de maatschappelijke impact geven die
het had voordat de popmuziek die rol overnam.’
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Bach, Brahms, Beethoven, Bruckner, Chopin, Mahler, Sjostakovitsj en Tsjaikovski...

Noord
Nederlands
Orkest

14

Wegens groot succes in 2013 in reprise: de
komische opera Il barbiere di Siviglia van
Rossini in een regie van Laurence Dale, met
in de cast onder anderen Karin Strobos
(Rosina), Mark Milhofer (Almaviva) en Brunò
Pratico (Bartolo). Pers en publiek waren in
2013 lovend over enscenering en cast van
deze sprankelende opera buffa. Trouw (Peter
van der Lint) gaf vijf sterren: “Een bruisend en
geestig geheel in een fel kleurencrescendo.”
De Telegraaf schreef: “Karin Strobos is een
Rosina uit duizenden”. Il barbiere di Siviglia
is tijdloos, geestig en gevat, zit vol vaart en
onbezonnen vreugde en is daarom een van de
meest geliefde opera’s aller tijden.
Graaf Almaviva is stapelverliefd op de jonge
Rosina. Zij houdt ook van hem, maar haar
voogd Bartolo wil zelf met haar trouwen om
zo een omvangrijke bruidsschat in de wacht
te slepen. Na de nodige komische
verwikkelingen krijgen de twee geliefden
elkaar uiteindelijk dankzij de vindingrijkheid
van de geslepen Figaro.
Decor en kostuums van ontwerper Gary
McCann zijn in deze enscenering geïnspireerd
op de kleurrijke mozaïeken van kunstenaar
Antoni Gaudi.

Il barbiere
di Siviglia
De Nederlandse
Reisopera
rossini

Il barbiere di Siviglia

dirigent

George Petrou

za 28 september
wo 2 oktober
za 5 oktober
wo 9 oktober
za. 12 oktober
di 15 oktober
vr 18 oktober
zo 20 oktober
wo 23 oktober
vr 25 oktober
do 31 oktober
za 2 november

Enschede, Wilminktheater
Enschede, Wilminktheater
Arnhem, Schouwburg
Leeuwarden, De Harmonie
Maastricht, 't Vrijthof
Apeldoorn, Orpheus
Zwolle, Theater De Spiegel
Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg
Den Haag, Zuiderstrandtheater
Utrecht, Stadsschouwburg
Amsterdam, Koninklijk Theater Carré
Amsterdam, Koninklijk Theater Carré

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Mahler 4
De engeltjes bakken het brood

15

Van alle symfonieën die Mahler
schreef, is de Vierde de lichtste en
zonnigste. De vrolijke belletjes in
de openingsmaten roepen gelijk al
beelden van huppelende paarden
voor een arreslee op. Ook kan Mahler,
anders dan we van hem gewend
zijn, prima uit de voeten met een
bescheiden orkestbezetting. Niet dat
de zwaarmoedige Mahler helemaal
afwezig is - in het tweede deel speelt
de viool bijvoorbeeld een dodendans -

maar telkens als het donker wordt,
breekt snel de zon weer door. Met de
eerste drie delen neemt Mahler een
aanloop naar het hoogtepunt van deze
symfonie, het lied Das himmlische
Leben. Daarin gunt hij ons een kijkje
in het kinderparadijs waar engeltjes
met elkaar stoeien en lachen. De
zinnen die de Australische sopraan
Eleanor Lyons zingt, zijn typerend
voor de sfeer van de symfonie,
bijvoorbeeld: “Wij leiden een

grieg
mahler

Peer Gynt: Suite no.1 en no.2
Symfonie no.4

dirigent
sopraan
inleiding

Michal Nesterowicz
Eleanor Lyons
Ebo Reitsma

do 12 september Drachten, De Lawei
vr 13 september Groningen, De Oosterpoort
zo 15 september Amsterdam, Concertgebouw

(zonder Grieg)

20.00 uur
20.15 uur
11.00 uur

engelachtig leven, maar maken
ook plezier. De engelenkoren
verwennen de oren. Mooie asperges
en dille en al wat wij hierboven maar
willen. De reeën en hazen lopen
vrijuit te grazen. De engeltjes bakken
het brood.” Veel Mahler-liefhebbers
vinden dit zijn mooiste symfonie.
In Drachten en in Groningen spelen
wij Peer Gynt Suite no.1 en no.2 van
Grieg voor de pauze.
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Bruckner 8
Een kathedraal
van een symfonie
bruckner

Symfonie no.8

dirigent
inleiding

Martin Sieghart
Huib Ramaer

do 7 november
vr 8 november

Groningen, De Oosterpoort	
20.15 uur
Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ 20.15 uur

De symfonieën van de diepgelovige
Oostenrijkse componist Bruckner hebben
zulke monumentale proporties dat ze worden
vergeleken met kathedralen. De Achtste
Symfonie, de laatste die Bruckner voltooide,
is misschien wel de meest imposante van
allemaal. Zelf vond hij het zijn beste werk. Het
is een werk van bloed, zweet en tranen; vijf
jaar lang bleef hij eraan sleutelen. Zijn missie
was dan ook niet mis. Deze symfonie bejubelt
de wonderen van Gods schepping. Er staat
u zonder meer een opwindend concert te
wachten. De Weense dirigent Martin Sieghart
is een Bruckner-deskundige. Hij heeft de
Achtste vaak gedirigeerd. Toch ontdekt hij
altijd nog nieuwe dingen in de partituur,
vertelde hij in een interview in 2017. “Voor mij
is deze symfonie een persoonlijk portret van
Bruckner, een verhaal over zijn leven. Ik krijg
er nooit genoeg van.”

Drie keer dansen
op de vulkaan

Moderne muziek is volgens componist Pierre Boulez
begonnen met de fluit van de faun in Prélude à
l’après-midi d’un faune, het bekendste muziekstuk
van Claude Debussy. Het is een prachtig staaltje
impressionisme, maar dan geschilderd met klanken.
De muziek roept beelden op van een faun, een
mythologisch wezen met hoorns en bokkenpoten,
dat in het bos leeft. Op een zwoele middag ligt hij te
mijmeren over zijn avontuurtjes met nimfen en valt in
slaap op de helling van de vulkaan Etna.
Akiko Suwanai brengt met het NNO het Vioolconcert
van Max Bruch. Dit virtuoze en superromantische
stuk is alleen weggelegd voor topviolisten. In 1990
was zij met 18 jaar de jongste winnaar ooit van
het Internationaal Tsjaikovski Concours. In het
eerste deel gaat Akiko met haar Stradivarius uit
1714 een levendige dialoog met het orkest aan.
In het langzame tweede deel stijgt zij met een
betoverende melodie boven de strijkers uit.
In het laatste deel laat Bruch, als groot liefhebber
van Hongaarse zigeunermuziek, de viool een
opzwepende dans uitvoeren.
Hoogtepunt van dit programma is Shéhérazade
van Rimsky-Korsakov, hij brengt ons tenslotte
in oriëntaalse sferen. Voor vier van de beroemde
Arabische vertellingen uit Duizend-en-een-nacht
schreef hij muziek waar de kleuren van afspatten.

De gewiekste Scheherazade vertelt koning Shahriaar elke
avond een sprookje, maar verklapt de afloop telkens pas de
volgende dag. Zijn nieuwsgierigheid weerhoudt de koning van
zijn plan om haar na een nacht al te doden. En zo gaat dat 1001
nachten lang, tot hij zijn liefde aan haar verklaart.
Dirigent is Kerem Hasan. Afgelopen seizoen maakte hij zijn
debuut bij het NNO en orkest, publiek en pers waren laaiend
enthousiast. De Volkskrant schreef: “Dankzij het Noord
Nederlands Orkest weten we het nu zeker: Kerem Hasan wordt
een grote. Wie soms de ogen sloot, dacht dat een toporkest
zat te spelen onder een wereldmaestro.”

VRIENDENCONCERT

debussy
bruch
rimskykorsakov

Prélude à l'apres-midi d'un faune
Concert voor viool en orkest no.1
Shéhérazade

dirigent
viool
inleiding

Kerem Hasan
Akiko Suwanai
Thea Derks

do 14 november
vr 15 november
za 16 november

Groningen, De Oosterpoort	
Amsterdam, Concertgebouw	
Drachten, De Lawei	

20.15 u
 ur
20.15 u
 ur
20.00 uur
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Op de schouders
van Beethoven
Dit programma met topstukken uit de 19e eeuw wordt
geopend door de componist die van grote invloed is
geweest op vrijwel alle componisten van de 19e en 20e
eeuw: Beethoven. De opera Fidelio gaat over het meisje
Leonore dat zich als gevangenisbewaarder verkleedt om
haar geliefde Florestan uit zijn cel te bevrijden. Fidelio
is haar schuilnaam. Omdat de ouverture feitelijk al een
symfonie op zich is, is het werk vaker in concertzalen
dan in operahuizen te horen.
Op het podium neemt Ella van Poucke plaats voor een
van de meest onweerstaanbare celloconcerten. Camille
Saint-Saëns verlangt van haar een bijna onmogelijke
krachtsinspanning. Ondertussen verbaast u zich erover
dat zoveel moois in twintig minuten past.
Na de pauze klinkt de Eerste Symfonie van Brahms,
de componist die in zijn tijd wel de opvolger van
Beethoven werd genoemd. Een kwalificatie die Brahms
erg onzeker maakte; maak zo’n hoge verwachting maar
eens waar! Pas jaren nadat hij de Eerste Symfonie klaar
had, durfde hij ermee naar buiten te komen. De pers
was positief en noemde het “De Tiende van Beethoven”.
Deze indrukwekkende muziek, die van de duisternis naar
het licht voert, bevat bloedstollende mooie partijen voor
hobo, viool en hoorns.
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250 JAAR

� Beethoven

beethoven
saint-saëns
brahms

Leonore: Ouverture no.3
Concert voor cello en orkest no.1
Symfonie no.1

dirigent
cello
inleiding

Antony Hermus
Ella van Poucke
Huib Ramaer

wo 20 november Stadskanaal, Geert Teis	20.00 uur
(Ode aan Cornelis Dopper)
do 21 november Emmen, Atlastheater	20.00 uur
vr 22 november Meppel, Ogterop	20.15 uur

Weihnachtsoratorium
Jos van Veldhoven mag gerust de gedroomde dirigent
van Bachs Weihnachtsoratorium worden genoemd.
Maar liefst 35 jaar was hij artistiek leider en dirigent
van de Nederlandse Bachvereniging, het orkest dat
muziek van Bach en tijdgenoten op internationaal
niveau uitvoert. Het Weihnachtsoratorium is in
Nederland inmiddels net zo populair als de Matthäus
Passion. Een journalist van de NRC omschreef het
fraai: “met de feestdagen zien we een bachificatie
van het muziekleven“. Het Weihnachtsoratorium is
de ultieme kerstmuziek. Van de zes cantates waar
het uit bestaat, speelt het NNO de cantates die horen
bij Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag, de zondag na
Nieuwjaar en Driekoningen. Zo’n selectie had Bachs
zegen, want een integrale uitvoering vond hij niet
noodzakelijk. Natuurlijk is er ook niets op tegen om
de Bach-delen af te wisselen met Duitse kerstliederen.
Jos van Veldhoven boekte eerder veel succes met
deze benadering. De geweldige solisten en het NNCK –
koor zijn extra goede redenen om naar dit concert
te komen. Hun vertolkingen van barokrepertoire
worden alom geprezen.

bach		
praetorius
bach		
bach		
krüger 		
bach		

Weihnachtsoratorium deel 1
Es ist ein Ros entsprungen
Weihnachtsoratorium deel 4
Weihnachtsoratorium deel 5
Fröhlich soll mein Herze springen
Weihnachtsoratorium deel 6

dirigent
sopraan		
alto		
tenor		
bas-bariton
koor		
inleiding

Jos van Veldhoven
Myriam Arbouz
Maarten Engeltjes
Rupert Charlesworth
Matthias Helm
Noord Nederlands Concert Koor
Ebo Reitsma

vr 6 december
za 7 december

Assen, De Nieuwe Kolk
19.30uur
Groningen, De Oosterpoort 19.30uur
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Mahler 9
Johannes Brahms’ Schicksalslied - Lied van het
noodlot - zet de toon voor een indrukwekkende
avond. De tekst, gezongen door het Noord Nederlands
Concert Koor, is van de dichter Friedrich Hölderin.
Hij schildert het gezegende leven van engelen
waartegen het ongewisse lot van mensen grauw
afsteekt. In 2012 begon het NNO met haar vaste
gastdirigent Antony Hermus aan een Mahler-cyclus.
Dit seizoen klinkt de Negende. Een afscheidssymfonie,
want Mahler voelde dat het einde nabij was. Er was
een ernstige hartkwaal bij hem vastgesteld, hij had
verdriet over de dood van zijn dochtertje en zijn

huwelijk met Alma was niet gelukkig. Deel voor deel zegt hij
in deze symfonie vaarwel tegen alles wat hem dierbaar was:
de liefde, de natuur en het platteland, de markt, de cafés
en ten slotte het leven zelf. Elk deel neemt de sfeer en kleur
van het onderwerp aan. Vogels en de boerendansen in het
tweede deel, druk pratende mensen in het derde deel en
de berustende, bijna religieuze sfeer van het afsluitende
Adagio. Opvallend detail in deel één is een terugkerende
‘hapering’; is dat Mahlers onregelmatige hartslag?
De laatste maten grijpen je naar de keel. Het orkest moet
steeds langzamer spelen, tot het echt niet langzamer kan,
tot de laatste adem wordt uitgeblazen.

brahms		
mahler		

Schicksalslied
Symfonie no.9

dirigent
koor		
inleiding

Antony Hermus
Noord Nederlands Concert Koor
Merlijn Kerkhof

vr 13 december
za 14 december

Drachten, De Lawei	20.00 uur
Groningen, De Oosterpoort	20.15 uur

Nieuwjaars
concert

21

Het Nieuwjaarsconcert van het NNO is voor veel mensen
de gezelligste gelegenheid om met familie en vrienden
het nieuwe jaar in te luiden. De musici onthalen u op
bruisende orkestwerken en bekende aria’s van grote
namen als Strauss jr., Léhar, Gershwin, Verdi en Puccini.
Solist van de avond is de Amerikaanse sopraan Adina
Aaron. Begin 2019 maakte ze furore als titelheldin in
Porgy and Bess van George Gershwin bij de Nationale
Opera in Amsterdam. “Bess is een magnetische
verschijning”, schreef NRC. Wees er snel bij, want het
Nieuwjaarsconcert is altijd snel uitverkocht.

dirigent
sopraan
do 2 januari

Rossen Gergov
Adina Aaron

Groningen, De Oosterpoort
(besloten)
vr 3 januari
Assen, De Nieuwe Kolk
za 4 januari
Drachten, De Lawei
zo 5 januari
Meppel, Ogterop
di 7 januari
Leeuwarden, De Harmonie
wo 8 januari Groningen, De Oosterpoort
do 9 januari
Stadskanaal, Geert Teis
vr 10 januari Wilhelmshaven, Theater
za 11 januari Sneek, Theater Sneek
di 14 januari Emmen, Atlastheater
wo 15 januari Winschoten, De Klinker

20.15uur
20.00uur
20.00uur
11.30uur
20.15uur
20.15uur
20.00uur
20.00uur
20.15uur
20.00uur
20.15uur
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250 JAAR

� Beethoven

Beethoven en
zijn erfgenamen
22

In 2020 wordt het 250e geboortejaar van Beethoven
gevierd. Het NNO trekt in dit Beethovenjaar een
lijn tussen Beethovens revolutionaire muziek en de
hedendaagse realiteit. Na Beethoven zijn er altijd
kunstenaars geweest die maatschappelijke kwesties
aan de kaak hebben gesteld en die zich daarmee op
een breed publiek hebben gericht.
Ook de in 1936 in New York geboren Steve Reich laat
zich vaak inspireren door actuele thema’s, zoals proeven
met kernwapens en het conflict tussen Tibet en China.
Zijn meest recente werk is Muziek voor ensemble en
orkest. Het ging in november 2018 in première in Los
Angeles en Reich schreef het in opdracht van zes grote
symfonieorkesten. “Minimalism to the max!“, kopte
San Francisco Musical Voice. New York Times vond de
muziek “stralen als een juweel met veel facetten.”
Het NNO tekent voor de Nederlandse première.
Voor de pauze komt Thijs de Vlieger (Noisia) het NNO
versterken. Er wordt dan een compositie uitgevoerd
die Thijs de Vlieger speciaal voor hemzelf en orkest
heeft gecomponeerd. Beethoven droeg zijn Derde
Symfonie ‘Eroica’ in 1804 op aan Napoleon van wie hij
hoge verwachtingen had als redder van de mensheid.
Maar toen hij vernam dat zijn held zichzelf tot keizer
had gekroond, kraste hij woedend diens naam op
het titelblad door. Iemand die zich zo boven anderen
verheven voelde, moest volgens Beethoven wel
uitgroeien tot een tiran die de mensenrechten met
voeten zou treden.

De Derde Symfonie is een werk van grote contrasten.
Vreugde volgt op rouw, berusting op felle uitbarstingen.
Door in muziek uiting te geven aan zijn persoonlijke, vaak
heftige emoties luidde Beethoven een nieuw tijdperk in
de klassieke muziek in. Componisten vóór hem hadden
zich altijd ‘beschaafd’ ingehouden.
Voorafgaand aan het concert voert het kunstenaarscollectief ZuHause en de musici van het NNO samen
het project Eliën uit. Voor dit project heeft ZuHause een
reis door Europa gemaakt om in contact te komen met
Europeanen, die in enkele opzichten anders zijn dan u
en ik. Dit levert een bijzonder (muzikaal) verhaal op.
Na afloop van het concert speelt Noisia.

reich
de vlieger
liszt
beethoven

Music for ensemble and orchestra
Nader te bepalen werk (Wereldpremière)
Totentanz voor piano en orkest
Symfonie no.3 "Eroica"

dirigent
piano
inleiding

Anja Bihlmaier
Nelson Goerner
Ebo Reitsma

do 13 februari Assen, De Nieuwe Kolk 	20.00 uur
vr 14 februari Leeuwarden, De Harmonie	20.15 uur
za 15 februari Groningen, De Oosterpoort	20.15 uur

250 JAAR

� Beethoven

Iedereen houdt
van Ludwig
23

Vijfde Pianoconcert van Beethoven
Ludwig van Beethoven heeft componisten in en na zijn
tijd geïnspireerd, maar vaak ook behoorlijk in de weg
gezeten. Zie maar eens uit de schaduw van zo’n reus te
komen! De Franse componist Albert Roussel, met wiens
Vierde Symfonie dit programma opent, kroop in de loop
van zijn leven steeds dichter tegen Beethoven aan.
De Franse pianist Jean-Efflam Bavouzet is een graag
geziene gast bij beroemde orkesten en op bekende
podia overal ter wereld. In het afgelopen seizoen trad
hij op met het London Philharmonic en gaf hij recitals
in het Lincoln Center en Carnegie Hall in New York. Hij
werkte al samen met de grote componisten Boulez en
Stockhausen en topdirigenten als Vladimir Ashkenazy
en Vladimir Jurowski. Over een concert dat hij in het
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam gaf, schreef
NRC: “Bavouzet is een alleskunner. Van fluisterzachte
akkoorden tot hondsmoeilijk passagewerk; het lijkt hem
alles even weinig moeite te kosten.” Bavouzet heeft in
de afgelopen jaren door de muziekpers zeer gewaardeerde opnames van alle pianosonates van Beethoven
gemaakt. Het Vijfde en meest bekende pianoconcert
van Beethoven, dat hij samen met het NNO speelt
zit vol scherpe contrasten. Het ene moment word je
gestreeld door dromerige melodieën, het volgende
moment word je meegesleurd door de stormachtige

Beethoven. Hij componeerde dit werk terwijl Napoleons
leger de stadsmuren van Wenen beschoot. “Wat een
verwoestend, verwilderd leven om mij heen“, schreef
hij. ‘Niets dan trommels, kanonnen, menselijk leed in
alle soorten!’
Stravinsky zorgt voor een sprankelende afsluiting.
Wat moet hij een plezier hebben gehad toen hij de
avonturen van de pop Petroesjka (de Jan Klaassen
van Rusland) op een Russische kermis componeerde.
Stravinsky riep ooit: ‘Ik haat Beethoven!’, maar bekende
later toch zijn grote liefde voor het werk van de meester.

roussel
beethoven
stravinsky

Symfonie no.4
Concert voor piano en orkest no.5
Pétrouchka (versie 1947)

dirigent
piano
inleiding

James Judd
Jean-Efflam Bavouzet
Huib Ramaer

do 5 maart
vr 6 maart

Groningen, De Oosterpoort
Utrecht, TivoliVredenburg

20.15 uur
20.15 uur

Pianoconcert
van Chopin
en ‘Pastorale’
van Beethoven
Laat de lente
maar komen!

24

Op het programma staan twee meesterwerken van
tijdgenoten die elkaar vermoedelijk nooit hebben
ontmoet. Twee geniale vernieuwers, elk met een eigen
muzikale taal. Chopins Tweede Pianoconcert is een van
de meest romantische muziekstukken die er bestaan.
Muziek van een negentienjarige componist die tot over
zijn oren verliefd was op een operazangeres. Geldende
compositieregels lapte hij aan zijn laars; hij wilde zijn
gevoelens de vrije loop laten gaan. Pers en publiek
vonden het schitterend. Ook over de pianist die met het
NNO optreedt, worden lovende woorden geschreven.
De Volkskrant: .“Aan de vingers van Camiel Boomsma
kleeft fluweel.“
Na de pauze neemt Beethoven ons mee de natuur in.
Dat doet hij niet door het geluid van vogels, klaterende
bergbeken en onweer na te bootsen, maar door te
verklanken wat het buitenleven met de mens doet.
De Zesde Symfonie ‘Pastorale’ - letterlijk: herderslied is een vredige symfonie en toont Beethoven nu eens niet
van een driftige kant. Dit is perfecte muziek om aan de
hectiek van alledag te ontsnappen!

chopin
beethoven

Concert voor piano en orkest no.2
Symfonie no.6 "Pastorale"

dirigent
piano
inleiding

Pavel Baleff
Camiel Boomsma
Ebo Reitsma

wo 11 maart Stadskanaal, Geert Teis	20.00 uur
do 12 maart Meppel, Ogterop	20.15 uur
za 14 maart Sneek, Theater Sneek	20.15 uur

250 JAAR

� Beethoven

Eerste
vioolconcert
Sjostakovitsj

Als veertienjarige maakte de Friese violiste Simone
Lamsma haar solodebuut bij het NNO. Een van de
eerste werken waarmee ze in 2009 heel Nederland
versteld deed staan was het Eerste Vioolconcert van
Sjostakovitsj. Inmiddels treedt zij op met de beroemdste
dirigenten en orkesten in de mooiste concertzalen
wereldwijd.
Sjostakovitsj durfde zijn vioolconcert pas in 1954
in première te laten gaan, na de dood van dictator
Stalin, maar hij schreef het al in 1947. Een gevaarlijke
tijd. Elke kunstuiting die maar enigszins blijk gaf van
individualiteit, creativiteit en spontaniteit werd door
Stalin en zijn handlangers wreed de kop ingedrukt.
De Tweede Wereldoorlog was voorbij, maar voor de
Russische bevolking brak een periode van zuiveringen
en verbanningen naar Siberië aan. Het Vioolconcert kan
worden beluisterd als aanklacht tegen de Holocaust Sjostakovitsj citeert soms joodse muziek - maar ook als
ijzingwekkende schreeuw tegen de terreur van Stalin.
In 2017 zei Simone Lamsma naar aanleiding van een
cd-opname die ze toen maakte: “Sjostakovitsj is altijd
fantastisch in het scheppen van een sfeer. In dit
vioolconcert verwerkt hij bovendien zijn persoonlijke
verdriet en daarmee krijgt de muziek een extra
emotionele laag, waardoor het nog aangrijpender wordt.”
Rachmaninov pakte het heel anders aan. Die besloot
na de Revolutie van 1917 om als concertpianist zoveel
mogelijk buiten Rusland op te treden en in 1934 vestigde
hij zich definitief in Amerika. Symfonische Dansen
schreef hij in zijn zomerhuisje op Long Island. Het stuk
zit vol originele orkestrale effecten. Hij verwerkte delen
uit zijn eerdere werken erin, maar ook muziek van Chopin
en Tsjaikovski en swingende jazz.

DONATEURSCONCERT

meer informatie op p.54

sjostakovitsj Concert voor viool en orkest
rachmaninov Symfonische Dansen
dirigent
viool
inleiding

Kerem Hasan
Simone Lamsma
Ebo Reitsma

do 26 maart
vr 27 maart
za 28 maart

Groningen, De Oosterpoort	20.15 uur
Drachten, De Lawei	20.00 uur
Leeuwarden, De Harmonie	20.15 uur
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Matthäus
Passion

26

De Matthäus Passion, volgens velen het mooiste en
geniaalste koorwerk ooit geschreven, wordt gedirigeerd
door barokspecialist Reinhard Goebel. Solisten zijn
onder anderen bariton Maarten Koningsberger en
sopraan Johanette Zomer. Bach componeerde de
Matthäus Passion rond 1736. Het oratorium vertelt
het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, zoals
opgetekend door zijn vriend en volgeling Matthäus. In
aria’s, recitatieven en koralen komen alle betrokkenen
aan het woord: de Hogepriester, stadhouder Pilatus,
Petrus, Judas, gelovigen, tegenstanders, soldaten en
dienaressen en uiteraard Jezus zelf. Deze rollen zijn
verdeeld over solostemmen en groepen in de koren,
het Noord Nederlands Concert Koor en een kinderkoor.
Tussendoor vertelt de tenor in de rol van Evangelist het
verhaal. Wat de Matthäus Passion zo speciaal maakt,
is de zorgvuldigheid waarmee Bach zijn muziek op de
tekst heeft afgestemd. ‘Gott’ krijgt bijvoorbeeld altijd
een hoge toon, passend bij diens hemelse status.
Woorden als verdriet en tranen klinken telkens als een
diepe zucht. Als Jezus neervalt om te bidden, dalen de
strijkers met hem mee en als hij sterft, zwijgen zij.
Deze muziek raakt iedereen recht in het hart, ook
mensen die niet in God geloven. Hoe dat kan? Dat is
het mysterie van de Matthäus Passion.

bach

Matthäus Passion

dirigent
jezus
evangelist
sopraan
bas
alt
tenor
tenor
koor
koor
inleiding

Reinhard Goebel
Christian Immler
Benjamin Glaubitz
Johannette Zomer
Maarten Koningsberger
Olivia Vermeulen
Julian Habermann
Mark Omvlee
(alleen 5 april 2020 in Drachten)
Noord Nederlands Concert Koor
Roder Jongenskoor
Thiemo Wind

do 2 april
vr 3 april
zo 5 april
di 7 april
wo 8 april

Assen, De Nieuwe Kolk
Groningen, De Oosterpoort
Drachten, De Lawei
Leeuwarden, De Harmonie
Emmen, Atlastheater

19.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

250 JAAR

9

Beethoven
De Negende Symfonie van Beethoven uit 1824 heeft
een ‘status aparte’ binnen de Europese muziek. De
oproep tot vreugde en verbondenheid die Beethoven
doet, is nog net zo dringend en actueel als toen.
Voor Europese staatshoofden en regeringsleiders
was dat in 1985 reden om het slotdeel Ode an die
Freude tot ‘volkslied’ van de Europese Unie uit te
roepen. De Koude Oorlog was nog niet voorbij, de
Berlijnse Muur stond nog recht overeind. Beethoven
wist uit ervaring hoe kwetsbaar de vrede in Europa
was en hoe gevaarlijk macht in verkeerde handen
kon zijn. Zijn idealen voor de mensheid las hij terug
in de poëzie van Friedrich Schiller. Alle mensen
moeten broederlijk samenleven, over de grenzen van
rangen, standen en landen heen, tot in de hemel en
het hiernamaals. Om deze boodschap kracht bij de
zetten, voegde Beethoven de menselijke stem aan
het orkest toe. Daarmee was hij de eerste componist
die gezongen tekst in een symfonie opnam.
Ook toen al was het publiek laaiend enthousiast
over Beethovens ontzagwekkende hartenkreet.
De première werd beloond met vijf staande ovaties.
De Negende Symfonie is hét symbool van vrijheid
en vrede in Europa geworden.

� Beethoven

In het jaar waarin het 250e geboortejaar van Beethoven
wordt gevierd en waarin de Tweede Wereldoorlog 75 jaar
achter ons ligt, nodigt het NNO jonge mensen uit de drie
Noordelijke provincies uit om een protestsong of ‘spoken word’
over vrijheid en democratie in Europa te schrijven. Een jury
selecteert tien singer-songwriters die in de aanloop naar het
concert worden gecoacht door een team van professionals. Zij
treden op voor de pauze. Daarna speelt het NNO Beethoven 9.

beethoven

Symfonie no.9

dirigent
sopraan
mezzo sopraan
tenor
bas
koor
inleiding

Risto Joost
Lenneke Ruiten
Karin Strobos
Marcel Beekman
Andreas Wolf
Noord Nederlands Concert Koor
Merlijn Kerkhof

do 16 april
vr 17 april
za 18 april

Groningen, De Oosterpoort	19.30 uur
Assen, De Nieuwe Kolk	19.30 uur
Leeuwarden, De Harmonie	19.30 uur
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Katia en Marielle Labèque
Het beroemdste pianoduo ter wereld
Dit programma bewijst dat een componist overal
inspiratie kan vinden. In de werken die worden gespeeld,
zijn de inspiratiebronnen duidelijk te herkennen.
Vlak voor zij op 24-jarige leeftijd stierf, schreef de
Franse componiste Lili Boulanger twee bijzondere
sfeervolle werken over een heldere lenteochtend en een
duistere, trieste avond. Haar muziek kan zich meten met
dat van de grote impressionistische componisten van
de 20e eeuw.
Het NNO is enorm vereerd met de komst van het
beroemdste pianoduo ter wereld, de zussen Katia
en Marielle Labèque. Op twee vleugels spelen zij het
sensationele Concert voor twee piano’s en orkest van
Poulenc. Het componeer- en speelplezier spat van deze
muziek af. Het klinkt als een feest waar Mozart, Chopin,
Satie, jazzmusici, tekenfilmfiguren, Balinese gamelanmuzikanten en vele anderen naartoe gekomen zijn.
Een kleurrijke kakafonie die nooit chaos wordt. Het werk
op de toetsen is spectaculair.
De Tsjechische componist Antonin Dvořák schreef
tijdens zijn verblijf in Amerika zijn allermooiste
symfonie, Uit de Nieuwe Wereld. Op verzoek van het

National Conservatory of Music liet hij met deze Negende
horen hoe echte Amerikaanse muziek zou kunnen klinken;
een vleugje Indianenmuziek, een snufje negro spirituals. Dat de volksmuziek uit zijn geboortegrond Bohemen
telkens op de voorgrond wil treden, kon Dvořák ook niet
helpen; hij had heimwee.

boulanger
boulanger
poulenc
dvořák

D'un soir triste
D'un Matin de Printemps
Concert voor 2 piano's en orkest
Symfonie no.9

dirigent
piano
piano
inleiding

Eivind Gullberg Jensen
Katja Labèque
Marielle Labèque
Thea Derks

do 23 april
vr 24 april
za 25 april

Groningen, De Oosterpoort	20.15 uur
Drachten, De Lawei 	20.00 uur
Rotterdam, De Doelen	20.15 uur

Renaud Capuçon
speelt Tsjaikovski
Voor de grote componist van het
19e eeuwse Rusland zijn entree
maakt, trakteert het NNO onder
leiding van onze vaste gastdirigent
Antony Hermus u op Ruslan en
Ludmilla van Mikhail Glinka.
De Franse violist Renaud Capuçon
geldt als een van de meest opvallende
muzikale talenten van dit moment.
Hij wordt geprezen om de intense
wijze waarop hij muziek overbrengt
en met het publiek communiceert.
Zijn instrument is een Guarneri uit
1737 die eerder door de beroemde
Isaac Stern werd bespeeld. Renaud
treedt aan voor een van de mooiste

en ‘gevaarlijkste’ vioolconcerten.
Toen Tsjaikovski het werk voltooide,
durfden weinig violisten hun
vingers eraan te branden. Het is
duizelingwekkend wat er aan techniek
en emotioneel vuurwerk uit het
instrument moet worden gehaald.
Tsjaikovski componeerde dit concert
tijdens een verblijf aan het meer van
Genève. Hij was daar om bij te komen
van zijn flitshuwelijk met een vrouw;
een regelrechte ramp, gezien zijn
liefde voor mannen. Het Zwitserse
landschap deed hem goed en bleek
een fantastische inspiratiebron te zijn.
Zeven jaar later voorzagen de Alpen

hem opnieuw van de nodige muzikale
ideeën. Deze keer voor het schrijven
van een symfonie, geënt op het
gedicht Manfred van de Engelse
dichter Lord Byron. Manfred is het
tragische relaas van een jongeman
die, gekweld door schuldgevoelens,
de Zwitserse Alpen in vlucht en
daar de hulp van geesten inroept.
De melodie in het tweede deel, die
klinkt zodra de Alpenfee tevoorschijn
komt, wordt door veel Tsjaikovskiliefhebbers als zijn allermooiste
beschouwd. De muziek gaat soms
door merg en been, duister en
griezelig als een ‘gothic novel’.
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glinka
tsjaikovski
tsjaikovski

Ruslan en Ludmilla ouverture
Concert voor viool en orkest
Manfred Symfonie

dirigent
viool
inleiding

Antony Hermus
Renaud Capuçon
Ebo Reitsma

do 14 mei
vr 15 mei
za 16 mei
zo 17 mei

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

20.15 uur
20.00 uur
20.15 uur
15.00 uur

Inleiders
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. 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.
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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. Zij schrijft voor uiteenlopende tijdschriften
en websites en maakt reportages voor Radio 4. In 2014
publiceerde zij de succesvolle biografie Reinbert de
Leeuw: mens of melodie. Afgelopen seizoen verscheen
Een os op het dak: moderne muziek na 1900 in
vogelvlucht, een beknopte inleiding op eigentijdse
muziek in gewonemensentaal. Thea maakt elke eerste
woensdag van de maand het gelijknamige programma
op de Concertzender en geeft inleidingen en cursussen
door het hele land.

‘Ik vind het een feest inleidingen te mogen doen voor het
NNO. 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.’
Thiemo Wind
Thiemo Wind is musicoloog en muziekpublicist. Ruim
twintig jaar was hij muziekredacteur van dagblad De
Telegraaf. Aan de Universiteit Utrecht promoveerde
hij op een monografie over Jacob van Eyck en het
Nederlandse solorepertoire voor blokfluit in de Gouden
Eeuw. Momenteel is hij onder meer hoofdredacteur van
het tijdschrift Oude Muziek en leidt hij muziekreizen.

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.
Merlijn Kerkhof
Merlijn Kerkhof is schrijver, journalist en muziek
criticus voor de Volkskrant. Merlijn studeerde
Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en
voltooide een master Journalistiek aan de Universiteit
van Amsterdam. In 2019 verscheen Oude Maasweg
kwart voor drie, over de band van zijn vader
The Amazing Stroopwafels. In 2016 bracht hij zijn
veelgeprezen inleiding tot de klassieke muziek uit:
Alles begint bij Bach.

De inleidingen zijn een uur voor aanvang
van het concert en vinden plaats in een
aparte ruimte in de theaters.

Voor meer informatie
over de gratis kaarten:
www.nno.nu
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“Zie ik je in
de concertzaal?”
Lucille Hasselaar
Eerste viool

32

33

Avicii, Familieconcerten, Filmmuziek, Gamemuziek, HaFaBra en In de club...

Noord
Nederlands
Orkest

Goran Bregović
Three letters from Sarajevo

34

Vier jaar geleden speelden Goran Bregović en zijn Wedding
and Funeral Ensemble voor het eerst samen met de musici
van het NNO. Het was een grandioos feest. De bandleden
van Bregović hadden aan het podium niet genoeg en liepen
de hele zaal door. Het publiek danste uitbundig mee.
De ‘Keizer van de Balkan’ keert nu terug met een
programma waarin hij de klassieke muziek van christenen,
joodse klezmermuziek en de oriëntaalse muziek van
moslims bij elkaar brengt. Ook nu weer vormen zijn band
en de NNO-musici één groot orkest. Met de programmatitel
Three letters from Sarajevo verwijst Bregović naar de
hoofdstad van het voormalige Joegoslavië en het huidige
Bosnië en Herzegovina - tevens zijn geboorteplaats - waar
verschillende bevolkingsgroepen elkaar in de jaren '90 nog

fel bestreden. Over de liederen vertelt hij: “Met artiesten
uit verschillende culturen springen we van de geschiedenis
naar het gevoel, van gevoelens naar plezier en van treuren
naar dansen.”

dirigent
zanger
ensemble

Hans Leenders
Goran Bregović
Goran Bregović Wedding
and Funeral Ensemble

do 28 november Amsterdam, Concertgebouw	
vr 29 november Groningen, De Oosterpoort	
za 30 november Utrecht, TivoliVredenburg	

20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur

Muzikale
Moviestars
at Christmas
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In de dagen voor kerst brengt het NNO u in winterse sferen
met muziek die past bij sneeuw, bergen en een knapperend
haardvuur. Te gast is de jonge Portugese sopraan Leonor
Amaral. Duitse operahuizen dragen haar op handen.
Eind 2018 maakte ze haar succesvolle debuut in het
Amsterdamse Concertgebouw. Het concert opent met
sfeervolle kerstsongs uit bekende films. Na de pauze hoort
u delen uit de romantische balletmuziek, Het Zwanenmeer
van Tsjaikovski, liedjes uit de musicalklassieker The Sound
of Music en andere sprankelende melodieën. Mozart sluit
af met een tocht op een arreslee. Deze warme kerstgroet
wordt bezorgd door presentator Eric Corton. Een avondje
uit voor het hele gezin.

dirigent
sopraan
presentator

Arjan Tien
Leonor Amaral
Eric Corton

wo 18 december
do 19 december
vr 20 december
za 21 december

Leeuwarden, De Harmonie 	
Utrecht, TivoliVredenburg 	
Amsterdam, Concertgebouw 
Groningen, De Oosterpoort 	

20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur
20.15 uur

NNO goes HaFaBra
Muziek van Johan de Meij
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Johan de Meij behoort tot de meest succesvolle
componisten ter wereld van muziek voor harmonie,
fanfare en brassband. Het programma met De Meij
in 2018 was zo’n enorm succes, dat het NNO en twee
gastorkesten opnieuw een selectie uit zijn oeuvre ten
gehore brengen. Speciaal voor het NNO schreef Johan
de Meij al verscheidene orkestbewerkingen en nieuwe
composities. Een daarvan is de energieke tweede symfonie
The big Apple, die de sfeer, glamour en nonchalance van
New York portretteert. Hiernaar luisteren is bijna even zo
enerverend als een bezoek aan Manhattan. Johan de Meij
staat zelf op de bok. Het programma wordt geopend met
De Meij’s Ceremonial Fanfare door Soli Brass Leeuwarden
onder leiding van Anne van den Berg. In april 2009 werd
dit werk in New York uitgevoerd door koperblazers van het
New York Philharmonic en het Koninklijk Concertgebouw
ter gelegenheid van de 400-jarige vriendschap tussen de
Verenigde Staten en Nederland. Daarna klinkt De Meij’s
Sinfonietta nr.1. Veel koperblazers herinneren zich dit stuk
als verplicht onderdeel op de brasskampioenschappen
in Groningen en Montreux in 2011. Het Noord Nederlands

Jeugd Orkest onder leiding van Erik Janssen speelt en twee
delen uit The Book of Urizen van Jacob de Haan. De Haan
en De Meij zijn de meest gespeelde HaFaBra componisten
van Nederland, die al meer dan honderd werken voor koor,
harmonie en fanfare schreef, is een oprjochte Fries. Hij
is in 1959 geboren in Heerenveen en studeerde aan het
conservatorium in Leeuwarden, waar hij later terugkeerde
als docent. Veel Harlingers hebben muziekles van hem
gehad op de scholengemeenschap Simon Vestdijk.
Inmiddels worden zijn composities wereldwijd uitgevoerd.
Voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 schreef hij
de compositie Grutsk waar een vleugje Fries volkslied in
verwerkt zat. Voor het tweede jaar op een rij ging de Buma
Classical Award naar een componist uit de HaFaBrawereld. Nadat Johan de Meij de Award in 2017 won,
was het in 2018 de beurt aan Jacob de Haan.

dirigent

Johan de Meij

za 18 januari

Leeuwarden, De Harmonie

20.15 uur

From scratch on
Zing mee met het
Requiem van Mozart
Zingt u graag? En hebt u er altijd al van gedroomd om
eens in een groot koorwerk mee te zingen? Dan bent u op
zaterdag 25 en zondag 26 januari van harte welkom bij het
scratchconcert Requiem van Mozart bij het NNO. Er is plek
voor 500 deelnemers. Overdag repeteert u onder leiding
van dirigent Jules van Hessen en zondagmiddag treedt u
op in de Grote Zaal van De Harmonie in Leeuwarden.
Voor publiek uiteraard! Meedoen aan een scratchconcert
is een onvergetelijke ervaring.

Het beroemdste Requiem
Een requiem is een katholieke mis die wordt opgedragen
voor de doden. Veel componisten schreven requiems,
maar dat van Mozart staat op eenzame hoogte. In de film
Amadeus speelt het Requiem zelfs een hoofdrol. Daarin
voltrekt zich het spannende verhaal van de mysterieuze
opdrachtgever en de arme Mozart die sterft voor hij de
laatste maten heeft voltooid. Voor meer informatie en
opgave: www.harmonie.nl.
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mozart

Requiem (versie: Süssmayr)

dirigent

Jules van Hessen

zo 26 januari

Leeuwarden, De Harmonie	15.00 uur
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Symphonic
tribute to Avicii
In 2010 trilde De Oosterpoort op zijn grondvesten tijdens
het concert Classical Interpretations van hits van DJ
Armin van Buuren door het NNO. Bij het eerste nummer
zat het publiek nog rustig te luisteren, maar al snel werd
het een bruisend dance event. Wegens groot succes heeft
het NNO dit concert in 2012 herhaald. Een vergelijkbaar
programma brengt het NNO nu rond de in 2018 veel te
jong overleden Zweedse muziekproducent Tim Bergeling,
beter bekend als Avicii. Nog maar kort geleden rolde de
ene na de andere wereldhit uit zijn koker. Van alle grote
DJ’s van deze tijd zal hij de geschiedenis ingaan als de
absolute meester van de melodie. Met symfonische
bewerkingen van klassiekers als Wake me up, Hey
Brother en Waiting for love maakt het NNO een diepe
buiging voor hem. Een deel van de songs wordt vertolkt
door popzangeres Anneke van Giersbergen. Voor diverse
Efteling-attracties zong ze de muziek in, maar liefhebbers
van progressieve rockmuziek kennen haar als oprichter en
zangeres van de metalband VUUR.

solist
solist
dirigent

Anneke van Giersbergen
Niels Geusebroek
Dirk Brossé

do. 30 januari
vr. 31 januari
za 1 februari
di 4 februari
do 6 februari
vr 7 februari

Groningen, De Oosterpoort
Assen, De Nieuwe Kolk
Emmen, Atlastheater
Amsterdam, Concertgebouw
Utrecht, Tivoli Vredenburg
Drachten, De Lawei

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

In de club
Bij deze concerten onder de titel In de club luister je staand met drankje in de hand
naar bekende klassieke muziek gespeeld door een kleinere bezetting, zonder dirigent.

Vier
Jaargetijden
van Vivaldi

Feest met
watermusic
van Händel

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) gaat De Vier
jaargetijden van Antonio Vivaldi spelen in Neushoorn.
Een unieke kans om de beste klassieke muziek te horen
en ervaren als een echt popconcert.
Antonio Lucio Vivaldi zou je kunnen zien als de Kanye
West van de 18e eeuw. Zijn muziek was voor die tijd zeer
modern, bedoeld om de massa aan te spreken en niet
alleen de intellectuele elite. Vivaldi’s composities bevatten
vernieuwende melodieën en thema’s, met harmonische
contrasten. Bovendien had hij naar verluidt vele
liefdesaffaires, waaronder met zangeres Anna Giraud.
In een tijd waarin de prachtigste barokmuziek werd
gecomponeerd, is De Vier jaargetijden een absoluut
hoogtepunt. De Vier jaargetijden zijn de allereerste
programmawerken uit de muziekgeschiedenis waarbij de
componist met woorden - in dit geval titels en gedichten
- toelicht waar de muziek naar verwijst. Er komen diverse
geluiden en stemmingen voorbij die bij de seizoenen horen,
waaronder een ijzige noordenwind, zoemende bijen en
kabbelende beekjes.
vr 4 oktober

Leeuwarden, Neushoorn 

20.45 uur
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Londen, 17 juli 1717, de tijd van pruiken en hoepelrokken.
Om acht uur ’s avonds gaan de Engelse koning George I
en voorname edelen aan boord van een schip op de
Theems. Op een wat eenvoudiger schip nemen Georg
Friedrich Händel en de musici plaats. Veel blazers, die hoor
je goed in de openlucht! De speciaal voor de gelegenheid
geschreven Watermusic, begeleidt hun tocht over de rivier.
Op de kades staat het publiek rijen dik mee te genieten.
Tientallen bootjes van Londense burgers begeleiden het
koninklijke gezelschap. De koning vindt
de muziek prachtig. Tot twee keer toe vraagt hij de
maestro om een herhaling. ‘His Royal Highness‘ lijkt te
begrijpen dat hij met dit muziekspektakel punten scoort
bij de Londenaren. En dat kan hij als slecht-Engelssprekende en niet-charismatische Duitser goed gebruiken,
want de oppositie wil graag van hem af. Drie eeuwen later
maakt Watermusic de mensen nog altijd blij. Het is een
serie korte dansstukken, sommige statig en koninklijk,
andere juist levendig en volks. Wat een feest!

do 27 februari
vr 28 februari

Leeuwarden, Neushoorn
Hoogeveen, De Tamboer
(In de foyer)

20.45 uur
20.15 uur
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250 JAAR

Beethoven viert zijn 250ste verjaardag in een feestelijk
familieconcert. Het NNO speelt zijn mooiste muziek.
Hoe zou jij het vieren als je 250 jaar oud zou worden?
Met 250 kaarsjes? Of 250 gasten? Met zang en dans?
Of met je eigen muziek? Dat laatste zéker, in het geval
van Ludwig van Beethoven. 250 jaar na zijn geboorte viert
hij een feestje in dit Familieconcert. Het NNO speelt zijn
mooiste muziek, en Ludwig zelf vertelt er van alles bij.
De regie is van Bart Oomen.
Familieconcert Noord Nederlands Orkest
Symfonieën, marsen, pianomuziek: je kent waarschijnlijk
meer Beethoven dan je denkt. Het NNO kiest de mooiste
en spannendste stukken. In een nieuw verhaal van
Vrouwkje Tuinman, verteld door acteur Bas Keijzer, leer
je Beethoven kennen. Dit doodgewone jongetje uit Bonn
groeide uit tot de meest uitgevoerde componist aller tijden.
Zo beroemd, dat de hele wereld viert dat hij 250 wordt.
Zou hij trakteren?

� Beethoven

Familie
concert

Beethoven
is jarig! (6+)
dirigent
regie
acteur
tekst
piano

Pieter-Jelle de Boer
Bart Oomen
Bas Keijzer
Vrouwkje Tuinman
Aidan Mikdad

za 21 maart
zo 22 maart

Groningen, De Oosterpoort
Amsterdam, Concertgebouw

15.00 uur
11.00 uur

Gamemuziek
met Rami Ismail en Julie Elven
Zonder muziek zouden onze favoriete
computer- en videospellen niet hetzelfde
zijn, want voor onze beleving is muziek net zo
belangrijk als de visuele kwaliteit van games.
Je zou het niet verwachten, maar gamemuziek
bevat eeuwen aan klassieke muziek.
Waar vroeger elektronisch geprogrammeerde
klanken uit de computer of console kwamen,
zijn het nu strijkers en blazers die de
boventoon voeren.
Na het succes in 2017 komt het NNO in 2020
terug met een nieuw gamemuziek concert.
Op het programma staan tracks uit bekende
games van vroeger en nu, zoals Mega Man,
Final Fantasy, Halo en Horizon Zero Dawn.
Ook muziek uit The Last of Us, waar componist
Gustavo Santaolalla een Oscar mee won,
mag niet ontbreken. Deze concertserie is een
buitenkansje om deze muziek eens niet door je
boxen, maar live in een concertzaal te horen.
Je hoort tracks van gevestigde en avontuurlijke
componisten, die de toegevoegde waarde van
symfonisch werk en klassieke muziek erkenden
en er succes mee boekten.

wintory
tyler
o'donnel
avenstroup
haugen
matsumae
schyman
kikuta
przybylowicz
amon
uematsu
nakamura
otani
santaolalla
sanger
de man
soule

Journey – I was Born for This
Assassin's Creed IV: Black Flag – Suite
Halo – Unforgotten, Main Theme
Conan Exiles – Main Theme
Mega Man – Suite
Bioshock – The Ocean on his Shoulders (Main Theme)
Secret of Mana – Fear of the Heavens
The Witcher 3: Blood and Wine – Lullaby of Woe
Bloodborne – Suite
Final Fantasy VII – Main Theme
Sonic the Hedgehog – Medley
Shadow of the Colossus – Suite
The Last of us – All Gone (No Escape)
Wing Commander – Suite
Horizon Zero Dawn – Suite
The Elder Scrolls V: Skyrim – The Dragonborn Comes

dirigent
zang
presentator

Hans Ek
Julie Elven
Rami Ismail

do 7 mei
vr 8 mei
za 9 mei

Groningen, De Oosterpoort	20.15 uur
Leeuwarden, De Harmonie	20.15 uur
Amsterdam, Koninklijk Theater Carré	20.00 uur
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“Zie ik je in
de concertzaal?”
Erna Sommer
Eerste viool
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Klassieke muziek
komt op een
vernieuw(en)de
manier tot leven

Het NNO bestaat uit zo’n 70 vaste orkestleden van 15
verschillende nationaliteiten. Er spelen bijna evenveel
vrouwelijke als mannelijke musici. Steeds meer jonge
mensen maken deel uit van de vaste orkestbezetting.

Het NNO en zijn publiek
Het NNO speelt voornamelijk in de drie Noordelijke
provincies. Daarnaast treedt het NNO regelmatig op in het
Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam en in
TivoliVredenburg Utrecht. In seizoen 2018/2019 hebben
ruim 130.000 bezoekers naar ons geluisterd.
Wie zijn onze dirigenten?
Vanaf concertseizoen 2015/2016 is Antony Hermus vaste
gastdirigent bij het orkest en Michel Tabachnik emeritus
dirigent. Vooraanstaande dirigenten Viktor Liberman,
Jean Fournet, Han-Na Chang, Elim Chan, Stefan Vladar,
Kerem Hasan, Alexander Vedernikov en Susanna Mälkki
stonden 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, Midori, Alice Sara Ott,
Nemanja Radulović en Alexander Gravylyuk. We besteden
ook regelmatig 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.

Vaste gastdirigent
Antony Hermus
Sinds 2015 is Hermus verbonden aan het NNO als vaste
gastdirigent. Zijn muzikaal en inspirerend vermogen is groot.
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 Die Tote Stadt met de
Nederlandse Reisopera (2018/2019). Ook stond hij samen met
het orkest op Lowlands 2017. De nieuwe contractperiode is
van augustus 2018 tot en met augustus 2021.

Hermus is vaste gastdirigent bij het orkest en Michel
Tabachnik is emeritus dirigent. 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.

Hermus studeerde piano bij Jacques de Tiège en orkestdirectie
bij Jac van Steen en Georg Fritzsch. In 2003 werd hij benoemd
tot Generalmusikdirektor van de stad Hagen, en van 2009
tot 2015 was hij Generalmusikdirektor van het Anhaltische
Theater in Dessau en chef-dirigent van de Anhaltische
Philharmonie. Hij leidde operaproducties bij de Nederlandse
Reisopera, de Opéra National de Paris, de Staatsoper
Stuttgart, de Komische Oper Berlin, Göteborg Opera en de
Opéra du Rhin in Straatsburg. Daarnaast dirigeerde hij onder
meer het Koninklijk concertgebouworkest, het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, het Philharmonia Orchestra in Londen,
de BBC Philharmonic in Manchester, het Orchestre de l’Opéra
National de Paris, de Bamberger Symphoniker, het WDRRundfunkorchester Köln, het Orchestre de la Suisse Romande,
het Filharmonisch Orkest van Seoul en het Ensemble
Orchestral de Paris. Samen met het NNO geeft Antony voor
organisaties een masterclass leiderschap.
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Organisatie
Eerste viool
1. Eeva Koskinen y 1
2. Veselina Manikova 1
3. Marlene Hemmer 1
4. Sergei Bolotny 1
5. Lucille Hasselaar
6. Muriël van Hemel
7. Anita Jongerman
8. Justyna Mrozek
9. Janine Oosterhoff
10. Claudia Sansón Mora
11. Gijs Philip van Schaik
12. Erna Sommer
13. Grethe Wijma-Luurtsema
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Tweede viool
14. Hugo Berreni 1
15. Annet Verboom 1
16. Lianne van den Berg 1
17. Marette Haaxman
18. Frieda Hoekstra
19. Michiel Klep
20. Dorit Köpping
21. Liesbeth Koster
22. Yu Li

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

Piccolo
 Franziska Döpper
Hobo
Justine Gerretsen 1
46. Nadine Bults
47. Valerie Colen

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

45.

Klarinet
48. Joost van Rheeden 1
49. Rob van der Vlugt 1
Klarinet/basklarinet
50. Hanka Clout
51. Erik Onrust
Fagot
52. Marije van der Ende 1
53. Marijke Zijlstra
Hoorn
54. Frank Brouns 1
55. Hanna Guirten 1
56. Eric Aikema
57. Wim van den Haak
58. Henk Hendrikx

Trombone
62. Quirijn van den Bijlaard 1
 Vanessa Bailén Fuentes
Bastrombone
Michael Eversden

64.

Tuba
65. Ane Travaille 1
Pauken
66. Mihaly Kaszas 1
Slagwerk
67. Stefan Kirschbaum 1
68. Menno Bosgra
Harp
 Lauriane Chenais 1
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Bedrijfsbureau
72. Hedi Boersema
Adviseur P&O
 Petra Koops
Directiesecretariaat
74. Mariëtte Schmidt
Directiesecretariaat
75. Wim Voogd
Financiële administratie
76. Edith van Wolferen
Salarisadministratie
77. Aaltje Wouda
Secretariaat
78. Geuvert Lolkema
Controller

Orkestzaken
Piter Zwart
Teamleider
80. Dick Dijk
Orkestbibliotheek
81. Petra Kleuver
Coördinator artistieke zaken
82. Richard Gerringa
Orkestinspectie
83. Andele Wassenaar
Orkestbode
84. Jan-Bart Wassenaar
Orkestbode
79.

Kamermuziek
Siela Engwirda
Coördinator kamermuziek

y Concertmeester
1 Groepsaanvoerder
1 Plaatsvervangend ↑

Directie/Artistieke zaken
70. Ingeborg Walinga
Algemeen directeur
71. Marcel Mandos
Artistiek leider/programmeur

91.

Noord Nederlands
Concertkoor (NNCK)
92. Anneke Knoppert
Coördinator NNCK
93. Anne de Jong
Coördinator NNCK

Publiek & Markt
85. Anthonie Feenstra
Teamleider
86. Jacob Frölich
Communicatie- & marketing
87. Annelies Diertens
Relatiebeheer & evenementen
88. Britt van der Wal
Online marketing
89. Gertrude Kokke
Educatie
90. Lily Lanser
Fondsenwerving
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Vrienden
zoeken
Vrienden
De Vriendenvereniging bestaat uit ruim 2.800
enthousiaste leden. Wilt u als klassieke muziek
liefhebber ook bij onze vriendenkring horen?
Als lid draagt u bij aan:
• het realiseren van (jeugd)concerten
• verschillende educatieprojecten
• de kamermuziekserie
U bent al vriend vanaf € 30,-. Als welkomstgeschenk
ontvangt u één vrijkaart voor een concert naar
keuze. U ontvangt dan ook twee keer per jaar
het Vriendenmagazine. Tijdens het jaarlijkse
Vriendenconcert (Drie keer dansen op de vulkaan
met Kerem Hasan - november 2019) heten wij u
van harte welkom.
www.nno.nu/vriendenvereniging
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Arrangementen
voor de zakelijke
markt
Niet alleen kunt u in uw vrijetijd persoonlijk genieten
van onze prachtige concerten. Wij hebben ook een
interessant aanbod voor bedrijven en overheden.
Symfonisch Gala
Ieder jaar in oktober is het Symfonisch Gala dé plek
waar ruim 200 gasten elkaar ontmoeten. Het Gala is
een geheel verzorgde avond, waar u tafelpartner kunt
zijn. Nodig uw eigen relaties uit voor deze
onvergetelijke avond.
www.nno.nu/gala
Concertbezoek
Voor ondernemers, personeelsverenigingen, serviceclubs,
managementteams en andere groepen organiseren
wij graag een complete avond uit. Die kan bestaan uit
verschillende onderdelen; een inleiding op het concert,
een diner of borrel, een NNO concert of kamermuziek,
een Meet & Greet, etc. We maken er in overleg met u een
bijzondere en muzikale gebeurtenis van.
Masterclass Leiderschap
Een orkest heeft veel overeenkomsten met uw
organisatie. Er zijn meer gelijkenissen tussen een
dirigent en een directeur dan u denkt. Dit komt aan
bod in de Masterclass Leiderschap die u met uw
team kunt meemaken. Is de baton voor u?
Voor meer informatie en mogelijkheden kunt
u contact opnemen met Annelies Diertens
050-369 5802 (relatiebeheer & evenementen)
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“Zie ik je in
de concertzaal?”
Manuel Davila Ares
Trompet

Noord
Nederlands
Orkest

Educatie
van 4 tot 29 jaar
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Wij laten graag ‘jonge oren’ kennismaken
met het symfonieorkest en klassieke
muziek. Hieronder alle activiteiten op
een rijtje. Bij al het aanbod wordt lesmateriaal aangeboden om kinderen en
jongeren daarmee voor te bereiden om
wat ze gaan zien en vooral horen.
Kleuterconcert Carnaval van de
dieren (basisschool groep 1 & 2)
De muziek uit Le Carnaval des Animaux'
van de Franse componist SaintSaëns staat centraal bij het MeedoeKleuterconcert Carnaval van de dieren.
Een prachtige voorstelling waarbij de
kleuters niet stil hoeven te zitten, maar
mee kunnen bewegen op de muziek.
De 4 dappere muisjes
(basisschool groep 3 & 4)
Een muzikale voorstelling waarbij de
leerlingen kennismaken met klassieke
muziek. Musici van het NNO komen
naar de school toe om het verhaal te
vertellen van vier dappere muisjes. De
vier dappere muisjes is een verhaal dat

€12,50
jongerentarief

gaat over integratie. Vier dappere muisjes
ondernemen een reis vanuit de vier
windstreken. Ze ontmoeten elkaar en er
ontstaat een nieuwe gemeenschap.
Instrumententocht
(basisschool groep 5 & 6)
Instrumententocht in samenwerking
met Vreemd Hoofd Maskertheater
en Mirjam Dirks. Samen met een
bijzondere dirigent spelen de musici
van het NNO een prachtig concert in de
klas. De leerlingen maken kennis met
verschillende instrumenten uit het grote
symfonieorkest. Zij ervaren dat één
harmonie uit verschillende onderdelen
bestaat en ze worden tot nadenken gezet
welk instrument bij henzelf zou passen.
Pieter Roelf Jeugdconcert 2020
(basisschool groep 6 t/m 8)
In 2020 brengt het NNO een nieuw
theatraal concert in de reeks van de
Pieter Roelf Jeugdconcerten voor
kinderen van groep 6, 7 en 8
(ook speciaal onderwijs).

Repetitie- en concertbezoek
(basisschool & voortgezet onderwijs)
Scholen zijn van harte welkom om een
repetitie of een concert bij te wonen.
In overleg met de docent bespreken wij
welk concertprogramma zich er goed
voor leent om met leerlingen te bezoeken.
Afhankelijk van de groep maken we
het repetitiebezoek op maat door dit te
combineren met musici in de klas, een
inleiding, nagesprek of meet & greet met
de musici.
Aanbod voor studenten
(MBO, HBO, universiteit)
Studenten zijn van harte welkom.
In overleg met de docent worden
programma’s op maat gemaakt, passend
bij de vraag vanuit de opleiding. Of dit nu
gaat om onderwerpen als educatiebeleid,
orkestdirectie of het schrijven van een
eigen lied.

Jongerentarief wanneer je niet met school gaat
In diverse theaters wordt een speciaal jongerentarief aangeboden. In deze theaters kunnen jongeren
(t/m 29 jaar) concerten bezoeken voor € 12,50 (Groningen, Leeuwarden, Assen en Drachten). Deze prijs
is inclusief pauzeconsumptie en garderobe. Theaters en het NNO zijn acceptant van de Cultuurkaart.

Openbare
repetities

woensdag 6 november
Martin Sieghart
woensdag 11 december
Antony Hermus
woensdag 12 februari
Anja Bihlmaier

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 25 maart
Kerem Hasan
woensdag 15 april
Risto Joost
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Schenk
& Ontmoet
Het NNO Instrumentenfonds helpt
mogelijk te maken wat niet altijd
zichtbaar is, maar wel hoorbaar!
Projecten en investeringen die met
alleen overheidssteun en kaartverkoop
ondenkbaar zouden zijn, zoals de
aankoop van kostbare instrumenten.
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Het spelen op een fantastisch
instrument vergroot immers het talent,
de kwaliteit en het speelplezier van de
musici van het orkest. Het zou geweldig
zijn, als we voor musici het gedroomde
instrument kunnen aanschaffen. Dat is
ook voor de collectieve orkestklank van
grote waarde.
Voor de aankomende jaren hebben
we uw steun hard nodig om
hoogwaardige en authentieke violen
en cello’s aan te schaffen, maar ook om
koperinstrumenten te vervangen en
instrumenten te renoveren.

NNO Gilde
Voor u als NNO gildelid gaan deuren open die voor anderen
gesloten blijven. Een concertbezoek wordt écht een
compleet avondje uit. U ontmoet bijzondere en getalenteerde
musici, dirigenten en solisten die u graag vertellen over hun
avontuurlijke leven in de wereld van de klassieke muziek.
www.nno.nu/gilde

Donateur
Eén keer per jaar ontvangen wij donateurs persoonlijk bij het
jaarlijkse donateursconcert. In dit seizoen is dat het Eerste
Vioolconcert van Sjostakovitsj met Simone Lamsma
op viool en dirigent Kerem Hasan. Voor meer informatie
zie pagina 25.
www.nno.nu/instrumentenfonds

De kracht van nalaten
Koestert u mooie herinneringen aan de door u bezochte
concerten? Met uw steun draagt u bij dat de toekomstige
generaties de kans krijgen om zelf de magie van klassieke
muziek te beleven. Een legaat of erfstelling, in welke vorm
dan ook, is altijd meer dan welkom. Het opnemen van het
NNO in uw testament kan op verschillende manieren.
Wij bespreken graag met u welke vorm van schenken
het beste bij u past.
Trip Advocaten biedt kosteloos een telefonisch
adviesgesprek. Op onze website kunt u de brochure
nalatenschappen raadplegen.
Schenken met fiscaal voordeel? Door onze ANBI-status
kunt u uw losse gift of periodieke schenking vanaf € 60,aftrekken van de belasting. Hierdoor komt uw gift volledig
ten goede aan het NNO Instrumentenfonds.
www.nno.nu/nalaten
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Het NNO Instrumentenfonds
heeft in 2019 een nieuwe
Alexander Hoorn aangekocht
voor Wim van den Haak

GOUDEN
RANG
E 107,88
IN PLAATS
E 134,85
EERSTE
RANG
E 88,68
IN PLAATS
VAN EVAN
110,85
EERSTE RANG E 88,68 IN PLAATS VAN E 110,85

GOUDEN
RANG
E 107,88
IN PLAATS
E 134,85
EERSTE
RANG
E 88,68
IN PLAATS
VAN EVAN
110,85
EERSTE RANG E 88,68 IN PLAATS VAN E 110,85

ZA 14 DECEMBER
ZA 14 DECEMBER

NNO
NNO
Vaste
gastdirigent Anthony Hermus

Vaste de
gastdirigent
Hermus
dirigeert
Negende Anthony
van Mahler.
dirigeert de Negende van Mahler.

ZA 15 FEBRUARI
ZA 15 FEBRUARI
NNO

NNO
Anja
Bihlmaier dirigeert Beethovens
Anja Bihlmaier
dirigeert Beethovens
Symfonie
no.3 Eroica.
Symfonie no.3 Eroica.

DO 16 APRIL
DO 16 APRIL
NNO

NNORisto Joost dirigeert
Dirigent
Dirigent Risto
Joost dirigeert
Beethovens
9e symfonie.
Beethovens 9e symfonie.

NNO
NNO
SOLISTENSOLISTENSERIE
SERIE

ABONNEMENT
ABONNEMENT
GOUDEN
RANG E 107,88 IN PLAATS VAN E 134,85

NNO
NNO
DIRIGENTENDIRIGENTENSERIE
SERIE

ABONNEMENT
ABONNEMENT
GOUDEN
RANG E 107,88 IN PLAATS VAN E 134,85

DO 5 MAART
DO
5 MAART
NNO
SPEELT
MET

NNO SPEELTBAVOUZET
MET
JEAN-EFFLAM
JEAN-EFFLAM
Jean-Efflam
BavouzetBAVOUZET
speelt het
Jean-Efflam
speelt het
Vijfde
en meest Bavouzet
bekende pianoconcert
en meest bekende pianoconcert
vanVijfde
Beethoven.
van Beethoven.

DO 23 APRIL
DO
23 MET
APRIL
NNO
SPEELT
KATIA EN

NNO SPEELT
MET KATIA EN
MARIELLE
LABEQUE
HetMARIELLE
sensationeleLABEQUE
Concert voor
Het
sensationele
Concert
voor
twee
piano’s
en orkest
van Poulenc.
twee piano’s en orkest van Poulenc.

ZA 16 MEI
ZASPEELT
16 MEI
NNO
MET

NNO SPEELT
MET
RENAUD
CAPUÇON
RENAUDduizelingwekkende
CAPUÇON
Tsjaikovski’s
Tsjaikovski’s
duizelingwekkende
Concert
voor viool
en orkest.
Concert voor viool en orkest.

BESTEL UW ABONNEMENT VANAF DINSDAG 30 APRIL 2019
UW ABONNEMENT
VANAF DINSDAG 30OFAPRIL
2019
MEER BESTEL
INFORMATIE
VINDT U OP SPOTGRONINGEN.NL
VIA NNO.NU
MEER INFORMATIE VINDT U OP SPOTGRONINGEN.NL OF VIA NNO.NU

ABONNEMENT
GOUDEN RANG E 159,92 IN PLAATS VAN E 199,90

EERSTE RANG E 129,52 IN PLAATS VAN E 161,90

EERSTE RANG E 139,12 IN PLAATS VAN E 173,90

ORKEST

KOOR EN
ORKEST

ABONNEMENT
GOUDEN RANG E 153,52 IN PLAATS VAN E 191,90

DO 26 SEPTEMBER

DO 14 NOVEMBER

Een van de beste koren ter wereld brengt
Händels Dixit Dominus en o.a. Jesu meine
Freude van J.S. Bach.

Akiko Suwanai speelt Vioolconcert
van Bruch. Verder op het programma:
Debussy, Prélude à l’apres-midi d’un
faune en Shéhérazade van RimskyKorsakov. Dirigent Kerem Hasan.

ZA 7 DECEMBER

VR 7 FEBRUARI

BALTHASAR-NEUMANN-CHOR &
ENSEMBLE

NNO - JOS VAN VELDHOVEN
DIRIGEERT WEIHNACHTSORATORIUM
Jos van Veldhoven, voormalig artistiek leider en
dirigent van de Nederlandse Bachvereniging,
mag gerust de gedroomde dirigent van Bachs
Weihnachtsoratorium worden genoemd.

NNO

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE
Bach, Beethoven en Mozart op het scherpst
van de snede.

VR 3 APRIL

DO 26 MAART

De Matthäus Passion, misschien wel het
mooiste en geniaalste koorwerk ooit
geschreven, wordt gedirigeerd door barokspecialist Reinhard Goebel.

Simone Lamsma speelt Eerste Vioolconcert
van Sjostakovitsj.

DO 21 MEI

DI 21 APRIL

NNO - BACH / MATTHÄUS PASSION

NEDERLANDS KAMERKOOR &
AMSTERDAM SINFONIETTA
Pärts verstilde muziek voor koor en
strijkorkest door Nederlands beste
ensembles.

NNO

TAIWAN PHILHARMONIC NATIONAL
ORCHESTRA & KIT ARMSTRONG
(PIANO)
Droom weg bij het Vijfde Pianoconcert
van Saint-Saëns en de Zesde Symfonie
(Pathétique) van Tsjaikovski.

Kaartverkoop
en prijzen
Op pagina 56 en 57 vindt u de abonnementen Klassieke muziek van De Oosterpoort en het NNO.
Kijk voor alle andere abonnementen op het bestelformulier of op nno.nu.
Hieronder staan de ticketprijzen per theater. Deze zijn meestal inclusief garderobekosten en pauzedrankje.
Voor het reserveren van tickets en actuele concertinformatie ga naar nno.nu of de websites van de theaters.
Vanaf medio mei start de kaartverkoop op nno.nu.
Tot 28 juni 2019 kunt u in de voorverkoop kaarten bestellen via het bestelformulier.
In diverse theaters wordt een speciaal jongerentarief aangeboden. In deze theaters kunnen jongeren
(t/m 29 jaar) concerten bezoeken voor € 12,50 (Groningen, Leeuwarden, Assen en Drachten). Deze prijs
is inclusief pauzeconsumptie en garderobe. Theaters en het NNO zijn acceptant van de Cultuurkaart.

Groningen, De Oosterpoort
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€12,50
jongerentarief

Gouden rang

1e rang

2e rang

Pagina

vr. 13 september

Mahler 4

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

15

do. 7 november

Bruckner 8

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

16

do. 14 november

Drie keer dansen op de vulkaan

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

17

vr. 29 november

Goran Bregović

€ 29,00

1 rang, geplaceerd

34

za. 7 december

Weihnachtsoratorium

€ 49,95

€ 39,95

€ 29,95

19

za. 14 december

Mahler 9

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

20

za. 21 december

Muzikale Moviestars

€ 36,50

€ 29,50

€ 26,50

35

wo. 8 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

21

do. 30 januari

Symphonic tribute to Avicii

€ 36,50

€ 29,50

€ 26,50

38

za. 15 februari

Beethoven en zijn erfgenamen

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

22

do. 5 maart

Iedereen houdt van Ludwig

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

23

za. 21 maart

Familieconcert

€ 33,50

1 rang, geplaceerd

40

do. 26 maart

Eerste vioolconcert Sjostakovitsj

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

25

vr. 3 april

Matthäus Passion

€ 49,95

€ 39,95

€ 29,95

26

do. 16 april

Beethoven 9

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

27

do. 23 april

Katia en Marielle Labèque

€ 44,95

€ 36,95

€ 27,95

28

do. 7 mei

Gamemuziek

€ 29,00

1 rang, geplaceerd

41

za. 16 mei

Renaud Capuçon

€ 44,95

€ 36,95

29

Stadskanaal, Theater Geert Teis

€ 27,95

Ticketprijs

Pagina

wo. 20 november

Ode aan Cornelis Dopper

€ 27,50

18

do. 9 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 28,00

21

wo. 11 maart

Chopin en Beethoven

€ 27,50

24

Winschoten, Cultuurhuis De Klinker
wo. 15 januari

Nieuwjaarsconcert

1e rang

2e rang

Pagina

€ 28,00

€ 25,00

21

Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie

Ticketprijs

Pagina

wo. 18 december

Muzikale Moviestars

€ 32,50

35

di. 7 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 35,00

21

za. 18 januari

NNO goes HaFaBra

€ 20,00

36

zo. 26 januari

From Scratch on

€ 22,50

37

vr. 14 februari

Beethoven en zijn erfgenamen

€ 32,50

22

za. 28 maart

Eerste vioolconcert Sjostakovitsj

€ 34,00

25

di. 7 april

Matthäus Passion

€ 39,00

26

za. 18 april

Beethoven 9

€ 32,50

27

vr. 8 mei

Gamemuziek

€ 29,00

41

do. 14 mei

Renaud Capuçon

€ 34,00

29

Ticketprijs

Pagina

Drachten, De Lawei
do. 12 september

Mahler 4

€ 34,00

15

za. 16 november

Drie keer dansen op de vulkaan

€ 34,00

17

vr. 13 december

Mahler 9

€ 34,00

20

za. 4 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 35,00

21

vr. 7 februari

Symphonic tribute to Avicii

€ 32,50

38

vr. 27 maart

Eerste vioolconcert Sjostakovitsj

€ 34,00

25

zo. 5 april

Matthäus Passion

€ 39,00

26

vr. 24 april

Katia en Marielle Labèque

€ 34,00

28

vr. 15 mei

Renaud Capuçon

€ 34,00

29

Ticketprijs

Pagina

Sneek, Theater Sneek
za. 11 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 27,50

21

za. 14 maart

Chopin en Beethoven

€ 25,00

24

Assen, Theater DNK

1e rang

2e rang

3e rang

Pagina

vr. 6 december

Weihnachtsoratorium

€ 35,00

€ 33,00

€ 17,50

19

vr. 3 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 37,50

€ 35,50

€ 18,75

21

vr. 31 januari

Symphonic tribute to Avicii

€ 32,50

€ 30,50

€ 16,25

38

do. 13 februari

Beethoven en zijn erfgenamen

€ 32,50

€ 30,50

€ 16,25

22

do. 2 april

Matthäus Passion

€ 35,00

€ 33,00

€ 17,50

26

vr. 17 april

Beethoven 9

€ 35,00

€ 33,00

€ 17,50

27

1e rang

2e rang

Pagina

Emmen, Atlastheater
do. 21 november

Op de schouders van Beethoven

€ 26,00

€ 23,50

18

di. 14 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 29,50

€ 27,00

21

za. 1 februari

Symphonic tribute to Avicii

€ 27,50

€ 25,00

38

wo. 8 april

Matthäus Passion

€ 32,50

€ 30,00

26

Meppel, Schouwburg Ogterop

Ticketprijs

Pagina

vr. 22 november

Op de schouders van Beethoven

€ 26,50

18

zo. 5 januari

Nieuwjaarsconcert

€ 29,50

21

do. 12 maart

Chopin en Beethoven

€ 26,50

24
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WERELDKLASSE

KLASSIEK

2019-2020
DO 26 SEPT 2019

DI 18 FEB 2020

Een van de beste koren ter wereld brengt Händels
Dixit Dominus en o.a. Jesu meine Freude van
J.S. Bach.

Pärt zoals Pärt hoort te klinken.

BALTHASAR NEUMANN CHOR &
ENSEMBLE

DO 21 NOV 2019

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC &
VIKTORIA MULLOVA (VIOOL)

ESTONIAN PHILHARMONIC
CHAMBERCHOIR

DI 17 MRT 2020
GRIGORY SOKOLOV

Meester onder de pianomeesters.

Vioolconcerten van Bach en Haydn door de
specialiste bij uitstek!
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ZO 8 DEC 2019

DI 21 APR 2020

Een heerlijk kerstprogramma met advent- en
kerstcantates van J.S. Bach.

Droom weg bij het Vijfde Pianoconcert van
Saint-Saëns en de Zesde Symfonie (Pathétique)
van Tsjaikovski.

RIAS KAMMERCHOR &
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK

DO 9 JAN 2020

ARTHUR & LUCAS JUSSEN (PIANO)
“Geen beter duo dan deze broers”(Trouw).
Zij spelen o.a. Mozart & Rachmaninov.

VR 7 FEB 2020

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE

Bach, Beethoven en Mozart op het scherpst van de
snede.

TAIWAN PHILHARMONIC NATIONAL
ORCHESTRA & KIT ARMSTRONG (PIANO)

ZA 16 MEI 2020

NOORD NEDERLANDS ORKEST &
RENAUD CAPUÇON (VIOOL)

Naar de Zwitserse Alpen met het Vioolconcert van
Tsjaikovski.

DO 4 JUN 2020

LES MUSICIENS DU LOUVRE &
ANNE-SOFIE VON OTTER (MEZZOSOPRAAN)

Vocale meesterwerken van Händel en Telemann door
de ‘Grande Dame’ onder de mezzosopranen.

MEER INFORMATIE & KAARTVERKOOP:

SPOTGRONINGEN.NL

Gespitste oren

Dáár gaat ’t om
Genieten van de voorstelling

Samen maken we de dag
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Kirsten van Santen
Cultuurredacteur en columnist

“Als je goed
luistert,
hoor je overal
verhalen”

HANS

BROLSMA

VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN - PIANOVERVOER - OPSLAG

Vraag vrijblijvend naar een prijsopgave!
Hans Brolsma, de betaalbare verhuizer sinds 1931

Ik vertel je wat er gebeurt.
Neem nu
een proefabonnement
Beleef de mooiste verhalen samen
met de LC. In zowel de krant, als op al
onze digitale producten
Ga snel naar lc.nl/nno

LC.nl

Verlengde Stationsstraat 72

telefoon: (0511) 44 51 93

e-mail: hansbrolsma@hetnet.nl

9271 CG Zwaagwesteinde

mobiel: (06) 53 75 04 22

www.hansbrolsma.nl

Reist u
met ons
mee?
Wij bieden maatwerk voor
elke vervoersvraag. Van een
enkele rit tot een volledig
uitgewerkt programma per
luxe touringcar, naar iedere
gewenste bestemming.

Wij rijden u met
comfortabele
en moderne
touringcars naar
iedere denkbare
bestemming

Wij rijden ook
op biodiesel.
Waardoor u de
mogelijkheid heeft
CO2- uitstoot
neutraal te rijden

Wij garanderen
u een veilige reis
met de
keurmerken
ISO 9001 en
ISO 14001

Ons deskundig
personeel krijgt
regelmatig
training om u
een onvergetelijke
reis te bezorgen

Arriva Touring
Bornholmstraat 60
9723 AZ Groningen
(088) - 277 81 00
touring@arriva.nl
arrivatouring.nl
Arrivatouring
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Rinsma
Modeplein
ZO IS ER MAAR ÉÉN!
Met de keus uit 350 modemerken,
personal shopping en lekker eten &
drinken willen wij voor u shoppen
echt leuk maken. Welkom!

Meer dan 350
modemerken

of een drankje

Gratis parkeren
voor de deur

Gratis
vermaken

Professioneel
kleedadvies

RINSMA MODEPLEIN | Lijnbaan 7 & 10 | Gorredijk | rinsmamodeplein.nl

Eten &
drinken

Uitgebreide
schoenencollectie

100% tevreden
heidsgarantie
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The human
side of digital
The digital transformation demands
more than just technology
Technologie drijft de digitale transformatie, maar de
mens bepaalt het succes ervan. KPMG biedt klanten
inzicht in de kansen, samen formuleren we een
strategie en we helpen met de uitvoering. Zo reageren
onze klanten niet slechts op wat de toekomst brengt,
maar geven ze de toekomst mede vorm.
Meer weten: kpmg.com/nl/digitaltransformation

People-driven progress
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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
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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

VANAVOND
EVEN
LEKKER
STOOM
AFBLAZEN

Ware luxe zit niet
in grote dingen.

Trip Advocaten & Notarissen is vriend van de Stichting

Jarige Job. Wij steunen Jarige Job niet alleen financieel,
Ware
luxe zit
maar ook op het gebied van voorlichting. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Astrid van der
in kleine
dingen.
Boogh (a.v.d.boogh@triplaw.nl of 050-599 79 29) of
mailen naar regionoord@stichtingjarigejob.nl
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Ware luxe zit niet
in grote dingen.
Ware luxe zit
in kleine dingen.

En in die kleine dingen,
zijn wij heel groot.

“Een valse noot zingen
is onbelangrijk, maar zingen
zonder passie ...
is onvergeeflijk.”
[Beethoven]

Bouwers met passie.
[en trotse sponsor van het NNO]

www.rottinghuis.nl

En in die kleine dingen,
zijn wij heel groot.

Sponsoren & partners
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Subsidiënten & fondsen
instrumentenfonds

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 NNO. 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

instrumentenfonds

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 destichting Beringer Hazewinkel voor
hun bijdrage, zodat wij ook dit seizoen in staat zijn gesteld om
beroemde solisten op het podium te hebben.

Colofon
redactie

Anthonie Feenstra
Jacob Frölich
Annelies Diertens
Britt van der Wal
Walter de Boer (New Publishers)
huisstijl en concept

BW H ontwerpers
druk

Zalsman Groningen B.V.
teksten

Annet Kampinga, Touché concept & copy
Michiel Cleij
Annemoon van Hemel
fotografie

Team Horsthuis (6), Arjan Kremer (9), Astrid
Verhoef (14), Goran Andric (16), Marco Borggreve
(17), Sarah Wijzenbeek (18), Marco Borggreve (20),
B Ealovega (23), Hans van der Woerd (24), Otto
van den Toorn (25), Umberto Nicoletti (28), Paolo
Roversi (29), Knelis (34 46), Rudgr (38), Kristian
Hoekman (39), Benaissa El Yamani (1 31 42 43
55), Grotografie (2 4 5 7 8 36 37 40 47 50 52 53)
illustraties

Rik Oostenbroek
disclaimer

Prijs-, druk en zetfouten voorbehouden.

#ontmoethetNNO
Lianne van den Berg - Tweede viool

www.nno.nu

