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Biografieën
Daniel Reuss, dirigent
Daniel Reuss is een Nederlandse koor- en operadirigent. Hij was vast verbon-
den aan veel beroemde professionele koren waaronder het RIAS Kammerchor 
Berlin en het Filharmonisch Kamerkoor van Estland. Momenteel is hij chef- 
dirigent van het Ensemble Vocal de Lausanne en, al sinds 1990, van Cappella 
Amsterdam. Met deze ensembles maakte hij een groot aantal cd’s die onder-
scheiden werden met onder meer een Diapason d'Or, de Preis der deutschen 
Schallplattenkritik en een Choc du Monde de la Musique. Over zijn laatste cd 
met werk van De Wert en Rihm schreef Het Parool kernachtig: ‘Sodeju’. Ook 
werkte Reuss samen in grote vocale projecten met diverse koren en orkesten, 
waaronder de Akademie für Alte Musik, het Nederlands Kamerkoor, het Groot 
Omroepkoor en het Orkest van de Achttiende Eeuw. Met dat laatste orkest 
vertolkte hij verscheidene malen Bachs Johannes-Passion waarover Opus-
Klassiek schreef: ‘Het publiek wist zich gegrepen door een uitvoering die alle 
kenmerken had van een groots evenement.’ In 2016 werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Cappella Amsterdam
Cappella Amsterdam is een van de weinige professionele kamerkoren in 
Nederland. Het koor werd in 1970 opgericht door Jan Boeke en staat sinds 
1990 onder leiding van Daniel Reuss. Tot twee maal toe, in 2009 en in 2018, 
ontving het koor een VSCD Klassieke Muziekprijs. De zangers hebben een 
breed, maar eigenzinnig repertoire met oude en moderne muziek en een 
speciale interesse voor Nederlandse componisten. Cappella Amsterdam 
werkte samen met veel orkesten en gespecialiseerde ensembles waaronder 
het Nieuw Ensemble, het Ensemble Intercontemporain, het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook deelde het koor 
al meerdere malen het podium met het Nederlands Kamerorkest. Uniek is de 
samenwerking met en coaching van het kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam. 
Cappella Amsterdam heeft een groot aantal cd’s uitgebracht, waaronder een 
bijzondere opname van het Schicksalslied van Brahms die bekroond werd met 
de Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Johannes-Passion met René Jacobs en Cappella Amsterdam
Voor de traditionele passieconcerten werkt het Nederlands Kamerorkest dit 
jaar samen met Cappella Amsterdam. Samen met zes solisten voeren ze Bachs 
Johannes-Passion uit onder leiding van barokspecialist René Jacobs.
 
za 1 april 2023, 20.15 u
ma 3 april 2023, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
René Jacobs, dirigent
Cappella Amsterdam
Werner Güra, Yannick Debus, 
Birgitte Christensen, Helena 
Rasker, Matthias Winckhler 
en Mark Milhofer

Klassieke muziek voor iedereen. Maakt u het mogelijk?
Bij ons krijgt iedereen de kans om te ervaren wat klassieke muziek met je 
doet. We verwelkomen jaarlijks duizenden kinderen, leiden getalenteerde 
dirigenten en orkestmusici op en spelen niet alleen op de prestigieuze podia 

van Het Concertgebouw 
en De Nationale Opera, maar 
ook voor buurtbewoners in 
onze eigen NedPhO-Koepel, 
in poptempel Paradiso voor 
nieuw publiek en met kleine 
ensembles in zieken- en 
verzorgingshuizen. Geniet u 
van onze concerten en gunt 
u dit iedereen? Kijk op 
orkest.nl/steun wat u als 
Vriend of Geefkringlid kunt 
doen.

René Jacobs

Cecilia Bernardini, viool/leiding
Met beide ouders als bekende barokspecialisten is het niet verwonderlijk dat 
Cecilia Bernardini voor de muziek koos. Ze studeerde moderne viool aan het 
Conservatorium van Amsterdam en de Guildhall School of Music and Drama 
in Londen. Beide opleidingen sloot ze met onderscheiding af. Ze won diverse 
prijzen, waaronder het Davina van Wely Vioolconcours in 2001 toen ze nog 
maar zeventien jaar was. In 2005 behaalde ze de tweede prijs op het Natio-
naal Vioolconcours Oskar Back. Sindsdien trad ze op als concertmeester bij 
onder meer Camerata Salzburg en het Scottish Chamber Orchestra. Ook 
werkte ze samen met onder anderen Stanley Ritchie en Alexandre Tharaud. 
In 2010 was ze een van de solisten tijdens de wereldpremière van het Double 
Concerto van Philip Glass met het Residentie Orkest. Bernardini is ook een 
veel gevraagd barokvioliste. Ze trad op met ensembles als het Tafelmusik 
Baroque Orchestra, The King’s Consort en de Nederlandse Bachvereniging. 
Sinds 2012 is ze leider van het Dunedin Consort. Met dit gezelschap maakte 
ze diverse opnames, waaronder een met een Gramophone Award bekroonde 
cd van Mozarts Requiem.

Over het Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest werd in 1955 opgericht. Violist en dirigent 
Szymon Goldberg was muzikaal leider vanaf de oprichting van het orkest tot 
aan 1979. Hij verwierf wereldfaam toen hij met het orkest in de Carnegie Hall 
in New York speelde: ‘If ever a concert merited the epithet ‘perfect’, it was the 
one given by Szymon Goldberg and his Netherlands Chamber Orchestra in 
Carnegie Hall,’ schreef The New York Times destijds. Het Nederlands Kamer-
orkest is met 25 tot 45 musici een klein en intiem orkest en weet het publiek 
telkens weer mee te slepen met zinderend samenspel. De musici vertrouwen 
blind op elkaar, en die chemie is voelbaar tijdens een concert. In 2004 werd 
Gordan Nikolić aangesteld als muzikaal leider. Hij staat niet als dirigent voor 
het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. Het orkest is 
samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste orkestpartner 
van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot de beste 
operaorkesten.



anderen Schumann, Brahms en Joseph Joachim; de vioolvirtuoos voor wie 
Brahms zijn vioolconcert schreef. Brahms speelde regelmatig orgelwerken 
van Bach en hij dirigeerde ook enkele van zijn koorwerken. Dat hij onder 
de indruk was van de muziek blijkt wel uit zijn eigen vocale werken. Het 
Geistliches Lied was het resultaat van een gezamenlijke studie van Brahms 
en Joachim naar de meerstemmige compositietechniek van Bach. Ook in het 
aangrijpende motet Warum ist das Licht gegeben is de invloed van Bach 
duidelijk aanwezig, met name in het laatste Lutherse koraal. Aanleiding voor 
dit motet was de dood van de bevriende componist Hermann Goetz, die na 
een lang ziekbed op 35-jarige leeftijd aan tuberculose overleed. Speciaal 
voor dit programma maakte de Nederlandse componist en arrangeur Bram 
Kortekaas, van wie het Nederlands Kamerorkest eerder dit seizoen een 
opdrachtwerk speelde, een nieuw arrangement van het Geistliches Lied.

Nederlandse première
De Amerikaanse Caroline Shaw is een muzikale duizendpoot, die zich naar 
eigen zeggen ‘beweegt tussen rollen, genres en media’ waarbij ze probeert 
om zich ‘een wereld van geluid voor te stellen die nog nooit eerder is gehoord, 
maar wel altijd heeft bestaan.' In 2013 ontving ze als jongste componist ooit 
de Pulitzerprijs voor Muziek voor haar Partita for 8 Voices. Tijdens de wereld-
première zong Shaw zelf mee samen met Roomful of Teeth, haar eigen vocaal 
ensemble dat experimenteert met alle denkbare klankkleuren die de mense-
lijke stem kan produceren. Music in Common Time was Shaws eerste officiële 
compositieopdracht. Vlak voordat ze de Pulitzerprijs won, ontmoette Shaw 
een aantal strijkers van het Amerikaanse kamerorkest A Far Cry. Uit weder-
zijdse bewondering ontstond een officiële uitnodiging om een nieuw stuk te 
schrijven voor A Far Cry én Roomful of Teeth. Het resultaat werd door beide 
ensembles in première gebracht in mei 2014. ‘Vanaf het begin was Music in 
Common Time een droomproject’, aldus Shaw. ‘Niet alleen vanwege het 
vooruitzicht om enkele van mijn favoriete muzikale collega’s uit verschillende 
werelden samen te brengen, maar ook vanwege de klankmogelijkheden die 
het combineren van het rijke strijkersgeluid van A Far Cry met de gevarieerde 
vocale timbres van Roomful of Teeth biedt.’ De strijkers, onderverdeeld in 
acht stemmen, spelen afwisselend lange reeksen gebroken akkoorden, 
langzaam gestreken noten, pulserende ritmes en virtuoze pizzicato’s. Het 
achtstemmige koor neuriet soms eenstemmig op dezelfde tonen, soms 

Bachs majestueuze Magnificat

Het Nederlands Kamerorkest en Cappella Amsterdam werken 
regelmatig samen. Dit keer presenteren ze onder leiding van 
Daniel Reuss een programma waarin Bach centraal staat. Het 
concert opent met de Derde orkestsuite en sluit af met het 
majestueuze Magnificat. Daarnaast klinken twee koorwerken 
van Bach-bewonderaar Brahms en een Nederlandse première 
van de succesvolle Amerikaanse componist Caroline Shaw.

Feestelijke dansen voor orkest
Johann Sebastian Bach schreef in totaal vier orkestsuites, geïnspireerd op de 
dansmuziek aan het Franse hof van Lodewijk XIV van Jean-Baptiste Lully en 
Jean-Philippe Rameau. De suites beginnen met een lange ouverture gevolgd 
door verschillende dansen. Het grote verschil is dat de suites van Bach puur 
instrumentale werken zijn, niet bestemd voor dans en theater. De feestelijke 
Derde orkestsuite bevat vijf dansen: een Air, twee Gavottes, een Bourrée en 
een Gigue. Naast strijkers en hobo’s klinken ook trompetten en pauken, al 
is het goed mogelijk dat Bach die partijen pas in tweede instantie heeft 
toe gevoegd toen hij de muziek in de openlucht ging uitvoeren tijdens de 
zomerconcerten van zijn Collegium Musicum in Leipzig. Alleen de Air uit deze 
suite is zonder blazers en wordt vaak apart uitgevoerd. Daarmee is het met 
afstand het beroemdste deel uit alle orkestsuites van Bach, dat opvalt dankzij 
de delicate melodie in de eerste vioolpartij en de kunstige middenstemmen. 

Twee vocale werken van Brahms
Dat Brahms een groot bewonderaar was van Bach klinkt voor ons heel vanzelf-
sprekend, maar in de negentiende eeuw lag dat anders. Na Bachs overlijden 
in 1750 raakte zijn muziek lange tijd in de vergetelheid. Waarschijnlijk werd 
zijn klaviermuziek nog wel uitgevoerd en zijn composities werden ongetwijfeld 
nog grondig bestudeerd door andere componisten. Mozart en Beethoven 
waren bijvoorbeeld diep onder de indruk van Bach. Maar het zou tot ver in de 
negentiende eeuw duren voordat zijn muziek weer vaker werd uitgevoerd. 
Mendelssohn was een van de eerste pleitbezorgers, later volgden onder 

imiteren de stemmen elkaar en soms zingen ze dwars door elkaar heen. 
Opvallend zijn ook de vele glissando’s en de grote dynamische verschillen. 
Juist omdat het koor aan vankelijk zonder woorden zingt, valt de tekst in de 
verstilde slotpassage extra op. Shaw noemt het ‘een stille reflectie op het 
onvermijdelijke verstrijken van de tijd en misschien wel de vergankelijkheid 
van muziek.’

Meesterlijk Magnificat
Het Magnificat is het eerste grote koorwerk dat Bach componeerde na zijn 
aanstelling als cantor in Leipzig in het voorjaar van 1723. Hij schreef het voor 
de viering van zijn eerste grote kerkelijke feest in de stad: Maria Visitatie, 
dat op 2 juli viel. De Latijnse tekst voor het vijfstemmige koor en solisten is 
ontleend aan het evangelie van Lucas en gaat over het bezoek dat Maria 
brengt aan de eveneens zwangere Elisabeth. Door omstandigheden zou 
Bach het Magnificat echter pas in december voltooien. Aangevuld met 
enkele Duits talige kerstliederen werd het werk voor het eerst uitgevoerd 
tijdens de kerstdagen. Tien jaar later maakte Bach een tweede versie: hij 
zette de muziek over van toonsoort Es naar de feestelijke toonsoort D, waarin 
de trompetten nog jubelender klinken. Daarnaast verving hij de blokfluiten 
door traverso’s (voorlopers van de dwarsfluit) en schrapte hij de kerstliederen. 
Het meesterlijk georkestreerde en contrastrijke Magnificat kan daardoor op 
ieder willekeurig moment van het jaar worden uitgevoerd. Het Nederlands 
Kamerorkest en Cappella Amsterdam voeren de versie in D uit met vijf 
solisten afkomstig uit het koor.

Tekst: Noortje Zanen

Nederlands Kamerorkest
Daniel Reuss, dirigent
Cappella Amsterdam
Cecilia Bernardini, viool/leiding
Martha Bosch, sopraan
Laura Lopes, mezzosopraan
Ludmila Schwartzwalder, alt
Stefan Kennedy, tenor
Jan Douwes, bas

vr 27 januari 2023, 20.00 u 
Philharmonie Haarlem
za 28 januari 2023, 20.15 u
Grote Kerk, Alkmaar
ma 30 januari 2023, 20.15 u
Het Concertgebouw

Het concert duurt ca. 2 uur

Voorprogramma
Jet Berkhout gaat in gesprek met 
leden van Cappella Amsterdam
vr 27 januari, 19.25 u
za 28 januari, 19.15 u
ma 30 januari, 19.40 u

Radio-opname 
Het concert van maandag 
30 januari wordt live uit- 
gezonden door NPO Radio 4 
in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.

Programma
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Orkestsuite nr. 3 in D, BWV 1068 (1731)

Ouverture - Air - Gavotte - Gavotte - 
Bourrée - Gigue

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Geistliches Lied voor koor en strijk-
orkest in Es, op. 30 (1856) arr. Bram 
Kortekaas

Caroline Shaw (1982)
Music in Common Time (2014) 
Nederlandse première

Pauze

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Warum ist das Licht gegeben, 
op. 74 (1878)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Magnificat in D, BWV 243 (1732 - 1735)

Chorus: Magnificat anima mea
Aria: Et Exultavit
Aria: Quia respexit
Chorus: Omnes generationes
Aria: Quia fecit mihi magna
Duetto: Et Misericordia
Chorus: Fecit potentiam
Aria: Deposuit
Aria: Esurientes
Terzetto: Suscepit Israel
Chorus: Sicut locutus est
Chorus: Gloria Patri

Nederlands Kamerorkest | Cappella Amsterdam
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Biografieën
Daniel Reuss, dirigent
Daniel Reuss is een Nederlandse koor- en operadirigent. Hij was vast verbon-
den aan veel beroemde professionele koren waaronder het RIAS Kammerchor 
Berlin en het Filharmonisch Kamerkoor van Estland. Momenteel is hij chef- 
dirigent van het Ensemble Vocal de Lausanne en, al sinds 1990, van Cappella 
Amsterdam. Met deze ensembles maakte hij een groot aantal cd’s die onder-
scheiden werden met onder meer een Diapason d'Or, de Preis der deutschen 
Schallplattenkritik en een Choc du Monde de la Musique. Over zijn laatste cd 
met werk van De Wert en Rihm schreef Het Parool kernachtig: ‘Sodeju’. Ook 
werkte Reuss samen in grote vocale projecten met diverse koren en orkesten, 
waaronder de Akademie für Alte Musik, het Nederlands Kamerkoor, het Groot 
Omroepkoor en het Orkest van de Achttiende Eeuw. Met dat laatste orkest 
vertolkte hij verscheidene malen Bachs Johannes-Passion waarover Opus-
Klassiek schreef: ‘Het publiek wist zich gegrepen door een uitvoering die alle 
kenmerken had van een groots evenement.’ In 2016 werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Cappella Amsterdam
Cappella Amsterdam is een van de weinige professionele kamerkoren in 
Nederland. Het koor werd in 1970 opgericht door Jan Boeke en staat sinds 
1990 onder leiding van Daniel Reuss. Tot twee maal toe, in 2009 en in 2018, 
ontving het koor een VSCD Klassieke Muziekprijs. De zangers hebben een 
breed, maar eigenzinnig repertoire met oude en moderne muziek en een 
speciale interesse voor Nederlandse componisten. Cappella Amsterdam 
werkte samen met veel orkesten en gespecialiseerde ensembles waaronder 
het Nieuw Ensemble, het Ensemble Intercontemporain, het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook deelde het koor 
al meerdere malen het podium met het Nederlands Kamerorkest. Uniek is de 
samenwerking met en coaching van het kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam. 
Cappella Amsterdam heeft een groot aantal cd’s uitgebracht, waaronder een 
bijzondere opname van het Schicksalslied van Brahms die bekroond werd met 
de Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Johannes-Passion met René Jacobs en Cappella Amsterdam
Voor de traditionele passieconcerten werkt het Nederlands Kamerorkest dit 
jaar samen met Cappella Amsterdam. Samen met zes solisten voeren ze Bachs 
Johannes-Passion uit onder leiding van barokspecialist René Jacobs.
 
za 1 april 2023, 20.15 u
ma 3 april 2023, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Nederlands Kamerorkest
René Jacobs, dirigent
Cappella Amsterdam
Werner Güra, Yannick Debus, 
Birgitte Christensen, Helena 
Rasker, Matthias Winckhler 
en Mark Milhofer

Klassieke muziek voor iedereen. Maakt u het mogelijk?
Bij ons krijgt iedereen de kans om te ervaren wat klassieke muziek met je 
doet. We verwelkomen jaarlijks duizenden kinderen, leiden getalenteerde 
dirigenten en orkestmusici op en spelen niet alleen op de prestigieuze podia 

van Het Concertgebouw 
en De Nationale Opera, maar 
ook voor buurtbewoners in 
onze eigen NedPhO-Koepel, 
in poptempel Paradiso voor 
nieuw publiek en met kleine 
ensembles in zieken- en 
verzorgingshuizen. Geniet u 
van onze concerten en gunt 
u dit iedereen? Kijk op 
orkest.nl/steun wat u als 
Vriend of Geefkringlid kunt 
doen.

René Jacobs

Cecilia Bernardini, viool/leiding
Met beide ouders als bekende barokspecialisten is het niet verwonderlijk dat 
Cecilia Bernardini voor de muziek koos. Ze studeerde moderne viool aan het 
Conservatorium van Amsterdam en de Guildhall School of Music and Drama 
in Londen. Beide opleidingen sloot ze met onderscheiding af. Ze won diverse 
prijzen, waaronder het Davina van Wely Vioolconcours in 2001 toen ze nog 
maar zeventien jaar was. In 2005 behaalde ze de tweede prijs op het Natio-
naal Vioolconcours Oskar Back. Sindsdien trad ze op als concertmeester bij 
onder meer Camerata Salzburg en het Scottish Chamber Orchestra. Ook 
werkte ze samen met onder anderen Stanley Ritchie en Alexandre Tharaud. 
In 2010 was ze een van de solisten tijdens de wereldpremière van het Double 
Concerto van Philip Glass met het Residentie Orkest. Bernardini is ook een 
veel gevraagd barokvioliste. Ze trad op met ensembles als het Tafelmusik 
Baroque Orchestra, The King’s Consort en de Nederlandse Bachvereniging. 
Sinds 2012 is ze leider van het Dunedin Consort. Met dit gezelschap maakte 
ze diverse opnames, waaronder een met een Gramophone Award bekroonde 
cd van Mozarts Requiem.

Over het Nederlands Kamerorkest
Het Nederlands Kamerorkest werd in 1955 opgericht. Violist en dirigent 
Szymon Goldberg was muzikaal leider vanaf de oprichting van het orkest tot 
aan 1979. Hij verwierf wereldfaam toen hij met het orkest in de Carnegie Hall 
in New York speelde: ‘If ever a concert merited the epithet ‘perfect’, it was the 
one given by Szymon Goldberg and his Netherlands Chamber Orchestra in 
Carnegie Hall,’ schreef The New York Times destijds. Het Nederlands Kamer-
orkest is met 25 tot 45 musici een klein en intiem orkest en weet het publiek 
telkens weer mee te slepen met zinderend samenspel. De musici vertrouwen 
blind op elkaar, en die chemie is voelbaar tijdens een concert. In 2004 werd 
Gordan Nikolić aangesteld als muzikaal leider. Hij staat niet als dirigent voor 
het orkest, maar voert vanaf de eerste lessenaar de musici aan. Het orkest is 
samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest de vaste orkestpartner 
van De Nationale Opera en wordt internationaal gerekend tot de beste 
operaorkesten.


