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Biografieën
Gordan Nikolić, viool/leiding 
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester van het Nederlands Kamer-
orkest. Hij leerde het vak bij dirigent en violist Jean-Jacques Kantorow in 
Basel en noemt dirigent Sir Colin Davis als grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester 
van het London Symphony Orchestra, een functie die hij tot en met 2017 
vervulde. Daarvoor was hij concertmeester bij het Orchestre d’Auvergne. 
In de loop van de jaren is hij uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands 
Kamerorkest. Hij staat niet als dirigent voor het orkest, maar voert vanaf 
de eerste lessenaar de musici aan. Nikolić wordt regelmatig gevraagd als 
muzikaal leider bij diverse internationale gezelschappen en was de 
afgelopen jaren te gast als concertmeester bij orkesten als Manchester 
Camerata, het Antwerp Symphony Orchestra en het Australian Chamber 
Orchestra. Sinds 2007 heeft hij de leiding over het in Spanje gevestigde 
BandArt. Naast zijn activiteiten als violist en orkestleider is Nikolić docent 
aan het conservatorium van Parijs, de Hochschule für musik in Saarbrücken 
en Codarts in Rotterdam.

Lucas en Arthur Jussen, piano
‘It’s like driving a pair of BMW’s’ merkte dirigent Michael Schønwandt op na 
het dirigeren van de Nederlandse broers Lucas en Arthur Jussen. De twee 
pianisten werkten samen met nagenoeg alle Nederlandse orkesten, waaron-
der het Koninklijk Concertgebouworkest en al verscheidene malen met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamer orkest. Daar-
naast traden ze op met orkesten als het Boston Symphony Orchestra, 
Philadelphia Orchestra, de Münchener Philharmoniker en het Mariinsky 
Orchestra. In september van dit jaar toerden ze met het Budapest Festival 
Orchestra o.l.v. Iván Fischer door Europa. Gastoptredens brengen hen dit 
seizoen naar het Tonhalle Orkest Zürich, Royal Philharmonic Orchestra 
London, Vancouver Symphony Orchestra en hr-Sinfonieorchester. Daarnaast 
zijn ze artists-in-residence bij het Orchestra Sinfonica di Milano. Hun laatste 
album Dutch Masters werd bekroond met een Edison Klassiek in de catego-
rie ‘Kamermuziek’ en ontving tevens de Edison Publieksprijs.

Koorfantasie
Schmeichelnd hold und lieblich klingen
Unsers Lebens Harmonien,
Und dem Schönheitssinn entschwingen
Blumen sich, die ewig blühn.

Fried und Freude gleiten freundlich,
Wie der Wellen Wechselspiel.
Was sich drängte rauh und feindlich,
ordnet sich zu Hochgefühl.

Wenn der Töne Zauber walten
Und des Wortes Weihe spricht,
Muß sich Herrliches gestalten,
Nacht und Stürme werden Licht.

Äuß’re Ruhe, inn’re Wonne
Herrschen für den Glücklichen,
Doch der Künste Frühlingssonne
Läßt aus Leiden Licht entstehn.

Großes, das ins Herz gedrungen,
Blüht dann neu und schön empor,
Hat ein Geist sich aufgeschwungen,
Hallt ihm stets ein Geisterchor.

Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen,
Froh die Gaben schöner Kunst!
Wenn sich Lieb’ und Kraft vermählen,
Lohnt dem Menschen Götter Gunst.

Strelend lief en lieflijk klinkt hier
Onze levensharmonie,
En aan schoonheidszin ontspringt 
hier Bloemenpracht, een symfonie.

Vreed’ en vreugde glijden vriend’lijk
Als de golven in hun spel.
Wat zich opdrong, ruw, vijand’lijk,
Ordent zich tot geestdrift wel.

Als magie van tonen rondwaart
En de ernst van ’t woord ons sticht,
Moet iets heerlijks zich ontvouwen,
Nacht en stormen worden licht.

Rust van buiten, vreugd van binnen,
Heersen bij wie is voldaan,
En de lentezon der kunsten
Laat uit lijden licht ontstaan.

Grootheid, in het hart verdrongen,
Bloeit weer op en komt mooi door;
Is een geest dan opgesprongen,
Zingt hem na een geestenkoor

Neem dus aan, o goede vrienden,
Blij de gaven van de kunst!
Als zich liefd’ en kracht verenen,
Loont de mensen godengunst.

Elegischer Gesang 
Sanft, wie du lebtest,
hast du vollendet,
zu heilig für den Schmerz!
Kein Auge wein’ ob des
himmlischen Geistes Heimkehr.

Zacht, zoals je leefde,
ben je heengegaan,
te heilig voor het verdriet!
Laat geen oog wenen om de
thuiskomst van de hemelse geest

Toonkunstkoor Amsterdam
Toonkunstkoor Amsterdam is in 1829 opgericht en bestaat uit uitstekend 
geschoolde amateurzangers. Het koor trad op met vrijwel alle Nederlandse 
symfonieorkesten, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentie 
Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en met regelmaat het Neder-
lands Philharmonisch Orkest. In hun lange geschiedenis trad het koor op 
met befaamde dirigenten als Otto Klemperer en Bernard Haitink, Hartmut 
Haenchen en Marc Albrecht. Een belangrijke pijler in het repertoire van 
Toonkunstkoor Amsterdam, dat sinds 2003 onder leiding staat van Boudewijn 
Jansen, is de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion in Het Concert-
gebouw, waaraan het Nederlands Kamerorkest ook enkele jaren zijn medewer-
king verleende.

Dutch National Opera Academy 
De Dutch National Opera Academy (DNOA), een samenwerkingsverband 
tussen het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag, is een tweejarig masterprogramma voor zeer getalenteerde jonge 
operazangers en -zangeressen die zich willen toeleggen op de combinatie van 
de disciplines zang en acteren. Tijdens deze masterspecialisatie krijgt een 
aantal zangers de kans om ervaring op te doen in de grote producties van 
De Nationale Opera. Daarnaast werkt de DNOA samen met vooraanstaande 
Nederlandse orkesten en concertzalen, waaronder het Koninklijk Concert-
gebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kameror-
kest en Het Concertgebouw.

Zang DNOA
Taylor Burgess, sopraan
Hannah Gries, sopraan
Rommie Rochell, alt
Hugo Kampschreur, tenor 
Theodor Uggla, tenor
Fabian Homburg, bas

Live op Radio 4
Het concert van maandag 5 december 
wordt live uitgezonden door NPO 
Radio 4 in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.



van traditionele melodieën van Oostenrijkse pelgrims. De sfeer is mystiek, 
sereen en romantisch. Betoverend is de afloop, waar als een stilte voor de 
storm en met gevoel voor spanning vooruit wordt geblikt naar het slotdeel. Dat 
klinkt afwisselend heroïsch, gracieus, humoristisch en is vol geïmproviseerde 
bravoure. Het is te begrijpen dat dit concert met zijn leeuwachtige en symfoni-
sche karakter een favoriet werd onder de krachtige vingers van Franz Liszt. 

Een elegisch gezang 
Vijf jaar na zijn Vijfde pianoconcert componeerde Beethoven op verzoek van 
zijn beschermheer baron Johann von Pasqualat het Elegischer Gesang. 
Beethoven was geregeld te gast in het huis van de baron en schreef het werk 
voor de herdenking van de sterfdag van de op 24-jarige leeftijd overleden 
vrouw van Pasqualati. Daarvoor gebruikte hij een tekst van de Oostenrijkse 
toneelschrijver Ignaz Franz Castelli die hij bewerkte voor strijkkwartet en vier 
stemmen. Twee hymne-achtige fragmenten omvatten een meerstemmig 
gedeelte. Daarin klinkt de muziek op de woorden ‘himmlischen Geistes’ 
slechts even uit boven de ingetogen stemming van de rest van het werk. Later 
bewerkte Beethoven de partituur voor strijkorkest en gemengd koor. In die 
vorm werd het werk in 1826 uitgegeven, een jaar voor Beethovens dood. 

Losbandigheden 
Het programma vervolgt met muziek waarvan de inkt nog maar net is opge-
droogd: Ausschweifungen (losbandigheden) van Rick van Veldhuizen. De 
Nederlandse componist schreef het werk in opdracht van het Nederlands 
Kamerorkest. Van Veldhuizen noemt zich een klassiek componist in hart en 
nieren, maar haalt ook inspiratie uit pop- en dansmuziek, literatuur en 
theater. Over zijn nieuwste compositie zegt hij: ‘Ausschweifungen is een 
nachtelijk sprookje voor iemand die zich te zeer te buiten is gegaan aan alle 

- wat minder zedige - geneugten van het leven. De held in dit sprookje is op 
zijn minst aangeschoten en ziet op straat voornamelijk vage vormen.’ In de 
compositie klinken vage, uitgesmeerde geluiden van verkeer, maar ‘de held’ 
verkeert in zijn eigen wereld. Soms lijkt de muziek bijna weg te doezelen, 
maar telkens verzandt ze in een serie dromerige, microtonale akkoorden. 
Plots komen er bij het ochtendgloren gruwelijke, luidruchtige vogels tevoor-
schijn, om hem wakker te maken. Van Veldhuizen: ‘In deze passages, die ik 
Voliere des Grauens noem, nemen de houtblazers de orkestdirectie over en 

Beethovencyclus met Lucas en Arthur Jussen

Dit programma is het sluitstuk van de Beethovencyclus met alle 
pianoconcerten door de Jussens en het Nederlands Kamerorkest. 
Lucas Jussen opent met het geliefde Pianoconcert nr. 5. Na de 
pauze voegen het veelzijdige Toonkunstkoor Amsterdam en zes 
jonge zangers van de Dutch National Opera Academy zich bij 
het orkest voor Beethovens prachtige Elegischer Gesang. 
Daarna klinkt een nieuw werk van Rick van Veldhuizen. Arthur 
Jussen sluit het concert af met de wonderlijke Koorfantasie. 

Heroïsch pianoconcert
In mei 1809 beefde heel Wenen onder het kanonnengebulder van de artillerie 
van Napoleon. In de kelders van de stad zocht iedereen, bleek van angst, een 
veilig onderkomen. Oud en jong, arm en rijk. Ludwig van Beethoven haastte 
zich van zijn huis naar de kelder van zijn jongere broer Kaspar. De volgende 
dag was het gedonder en geraas voorbij. De Fransen veroverden de Oosten-
rijkse hoofdstad op 12 mei. De levensmiddelen werden krap en peperduur en 
de bevolking ging gebukt onder zware belastingen en dwangarbeid. In die 
enerverende tijd zette Beethoven zijn stralende Vijfde pianoconcert op papier. 
De Weense première liet op zich wachten tot 15 februari 1812 met Beethovens 
leerling Carl Czerny achter de vleugel. De ontvangst was opvallend koel. 
Beethoven was inmiddels te doof voor de solopartij, terwijl hij het concert 
eigenlijk voor zichzelf had geschreven. De titel Keizerconcert stamt niet van 
Beethoven en is nogal misleidend. Dat Napoleon de verborgen held van het 
werk zou zijn is onmogelijk, omdat Beethoven al woest was toen die zich 
eerder tot keizer liet kronen. En met de destijds regerende Oostenrijkse keizer 
had Beethoven zo weinig op, dat we ook die link kunnen schrappen. Wel 
putte Beethoven inspiratie uit de zogenaamde militaire concerten die sinds 
de Franse Revolutie zo geliefd waren in Frankrijk. 
Het eerste deel begint zeer ongebruikelijk met een gulle cadens voor de 
piano. Pas daarna zet het orkest in met zijn stralende thema’s en heldhaftige 
overwinningsmuziek. Het dromerige tweede deel vormt daarmee een sterk 
contrast. De lieflijke hymne-achtige melodie zou volgens Czerny een echo zijn 

ontstaat er grote chaos. Omdat de held zich toch al weinig van maatschap-
pelijke normen aantrok, voelt hij zich juist verheven en opgefrist door deze 
afschuwelijke vogels en bloeit hij weer op – klaar om de volgende dag in te 
gaan, implicerend dat die hetzelfde zal zijn als de vorige. 

Koorfantasie
Op een ijskoude decemberdag vlak voor kerstmis in het jaar 1808 vond in 
het onverwarmde Weense Theater an der Wien het beroemde marathoncon-
cert plaats met alleen maar werken van Beethoven. Het Vierde pianoconcert 
ging daar onder meer in première met Beethoven als solist en dirigent en 
ook de zelden uitgevoerde Fantasie voor piano, koor en orkest. Van dat werk 
speelde hij die dag ook zelf de solopartij. Eigenlijk was het meer een impro-
visatie, omdat hij geen tijd had om het werk uit te schrijven. Veel materiaal 
van deze Koorfantasie zou later in gewijzigde vorm terechtkomen in de 
finale van zijn beroemde Negende symfonie. Beethoven was zelf niet 
tevreden over de vrij pretentieloze tekst, vermoedelijk afkomstig van zijn 
vriend Christoph Kuffner. Hij vroeg zijn uitgever Breitkopf & Härtel de tekst 
te verbeteren, maar dit gebeurde nooit. Het werk verscheen in 1811 in druk 
zoals hij het drie jaar eerder componeerde, afgezien van de Introductie in 
c-klein, die hij zelf achter de piano geïmproviseerd had tijdens de première, 
maar voor de partituur had moeten vastleggen. In een aangenaam warme 
concertzaal sluit het publiek dit hoogst originele werk met zijn hoogst 
ongebruikelijke, maar zeer kleurrijke bezetting direct in het hart.

Tekst: Clemens Romijn

Nederlands Kamerorkest
Lucas Jussen, piano 
(Pianoconcert nr. 5)
Arthur Jussen, piano (Fantasie)
Toonkunstkoor Amsterdam
Gordan Nikolić, viool/leiding
Boudewijn Jansen, koordirigent
Taylor Burgess, sopraan
Hannah Gries, sopraan
Rommie Rochell, alt
Hugo Kampschreur, tenor 
Theodor Uggla, tenor
Fabian Homburg, bas

do 1 december 2022, 20.15 u
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 2 december 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 3 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw
zo 4 december 2022, 15.00 u
TivoliVredenburg, Utrecht
ma 5 december 2022, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Het concert duurt ca. 2 uur

Programma
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Pianoconcert nr. 5 in Es, op. 73 
‘Emperor’ (1809 - 1810)

Allegro
Adagio un poco moto
Rondo: Allegro

Pauze

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Elegischer Gesang in E, op. 118 voor 
vierstemmig koor en strijkers (1814)

Langsam und sanft

Rick van Veldhuizen (1994)
Ausschweifungen voor kamerorkest 
en tweestemmig koor (2022) 
Wereldpremière

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
Fantasie voor piano, koor en orkest in 
c, op. 80 (1808)

Adagio 
Finale. Allegro
Allegretto, ma non troppo (quasi 
andante con moto)

Extra
Voorprogramma met componist Rick van Veldhuizen.
do 1 december, 19.30 u in de Pleinzaal
vr 2 december, 19.25 u in de Blauwe Zaal
za 3 en ma 5 december, 19.40 u in de Spiegelzaal



van traditionele melodieën van Oostenrijkse pelgrims. De sfeer is mystiek, 
sereen en romantisch. Betoverend is de afloop, waar als een stilte voor de 
storm en met gevoel voor spanning vooruit wordt geblikt naar het slotdeel. Dat 
klinkt afwisselend heroïsch, gracieus, humoristisch en is vol geïmproviseerde 
bravoure. Het is te begrijpen dat dit concert met zijn leeuwachtige en symfoni-
sche karakter een favoriet werd onder de krachtige vingers van Franz Liszt. 

Een elegisch gezang 
Vijf jaar na zijn Vijfde pianoconcert componeerde Beethoven op verzoek van 
zijn beschermheer baron Johann von Pasqualat het Elegischer Gesang. 
Beethoven was geregeld te gast in het huis van de baron en schreef het werk 
voor de herdenking van de sterfdag van de op 24-jarige leeftijd overleden 
vrouw van Pasqualati. Daarvoor gebruikte hij een tekst van de Oostenrijkse 
toneelschrijver Ignaz Franz Castelli die hij bewerkte voor strijkkwartet en vier 
stemmen. Twee hymne-achtige fragmenten omvatten een meerstemmig 
gedeelte. Daarin klinkt de muziek op de woorden ‘himmlischen Geistes’ 
slechts even uit boven de ingetogen stemming van de rest van het werk. Later 
bewerkte Beethoven de partituur voor strijkorkest en gemengd koor. In die 
vorm werd het werk in 1826 uitgegeven, een jaar voor Beethovens dood. 

Losbandigheden 
Het programma vervolgt met muziek waarvan de inkt nog maar net is opge-
droogd: Ausschweifungen (losbandigheden) van Rick van Veldhuizen. De 
Nederlandse componist schreef het werk in opdracht van het Nederlands 
Kamerorkest. Van Veldhuizen noemt zich een klassiek componist in hart en 
nieren, maar haalt ook inspiratie uit pop- en dansmuziek, literatuur en 
theater. Over zijn nieuwste compositie zegt hij: ‘Ausschweifungen is een 
nachtelijk sprookje voor iemand die zich te zeer te buiten is gegaan aan alle 

- wat minder zedige - geneugten van het leven. De held in dit sprookje is op 
zijn minst aangeschoten en ziet op straat voornamelijk vage vormen.’ In de 
compositie klinken vage, uitgesmeerde geluiden van verkeer, maar ‘de held’ 
verkeert in zijn eigen wereld. Soms lijkt de muziek bijna weg te doezelen, 
maar telkens verzandt ze in een serie dromerige, microtonale akkoorden. 
Plots komen er bij het ochtendgloren gruwelijke, luidruchtige vogels tevoor-
schijn, om hem wakker te maken. Van Veldhuizen: ‘In deze passages, die ik 
Voliere des Grauens noem, nemen de houtblazers de orkestdirectie over en 

Beethovencyclus met Lucas en Arthur Jussen

Dit programma is het sluitstuk van de Beethovencyclus met alle 
pianoconcerten door de Jussens en het Nederlands Kamerorkest. 
Lucas Jussen opent met het geliefde Pianoconcert nr. 5. Na de 
pauze voegen het veelzijdige Toonkunstkoor Amsterdam en zes 
jonge zangers van de Dutch National Opera Academy zich bij 
het orkest voor Beethovens prachtige Elegischer Gesang. 
Daarna klinkt een nieuw werk van Rick van Veldhuizen. Arthur 
Jussen sluit het concert af met de wonderlijke Koorfantasie. 

Heroïsch pianoconcert
In mei 1809 beefde heel Wenen onder het kanonnengebulder van de artillerie 
van Napoleon. In de kelders van de stad zocht iedereen, bleek van angst, een 
veilig onderkomen. Oud en jong, arm en rijk. Ludwig van Beethoven haastte 
zich van zijn huis naar de kelder van zijn jongere broer Kaspar. De volgende 
dag was het gedonder en geraas voorbij. De Fransen veroverden de Oosten-
rijkse hoofdstad op 12 mei. De levensmiddelen werden krap en peperduur en 
de bevolking ging gebukt onder zware belastingen en dwangarbeid. In die 
enerverende tijd zette Beethoven zijn stralende Vijfde pianoconcert op papier. 
De Weense première liet op zich wachten tot 15 februari 1812 met Beethovens 
leerling Carl Czerny achter de vleugel. De ontvangst was opvallend koel. 
Beethoven was inmiddels te doof voor de solopartij, terwijl hij het concert 
eigenlijk voor zichzelf had geschreven. De titel Keizerconcert stamt niet van 
Beethoven en is nogal misleidend. Dat Napoleon de verborgen held van het 
werk zou zijn is onmogelijk, omdat Beethoven al woest was toen die zich 
eerder tot keizer liet kronen. En met de destijds regerende Oostenrijkse keizer 
had Beethoven zo weinig op, dat we ook die link kunnen schrappen. Wel 
putte Beethoven inspiratie uit de zogenaamde militaire concerten die sinds 
de Franse Revolutie zo geliefd waren in Frankrijk. 
Het eerste deel begint zeer ongebruikelijk met een gulle cadens voor de 
piano. Pas daarna zet het orkest in met zijn stralende thema’s en heldhaftige 
overwinningsmuziek. Het dromerige tweede deel vormt daarmee een sterk 
contrast. De lieflijke hymne-achtige melodie zou volgens Czerny een echo zijn 

ontstaat er grote chaos. Omdat de held zich toch al weinig van maatschap-
pelijke normen aantrok, voelt hij zich juist verheven en opgefrist door deze 
afschuwelijke vogels en bloeit hij weer op – klaar om de volgende dag in te 
gaan, implicerend dat die hetzelfde zal zijn als de vorige. 

Koorfantasie
Op een ijskoude decemberdag vlak voor kerstmis in het jaar 1808 vond in 
het onverwarmde Weense Theater an der Wien het beroemde marathoncon-
cert plaats met alleen maar werken van Beethoven. Het Vierde pianoconcert 
ging daar onder meer in première met Beethoven als solist en dirigent en 
ook de zelden uitgevoerde Fantasie voor piano, koor en orkest. Van dat werk 
speelde hij die dag ook zelf de solopartij. Eigenlijk was het meer een impro-
visatie, omdat hij geen tijd had om het werk uit te schrijven. Veel materiaal 
van deze Koorfantasie zou later in gewijzigde vorm terechtkomen in de 
finale van zijn beroemde Negende symfonie. Beethoven was zelf niet 
tevreden over de vrij pretentieloze tekst, vermoedelijk afkomstig van zijn 
vriend Christoph Kuffner. Hij vroeg zijn uitgever Breitkopf & Härtel de tekst 
te verbeteren, maar dit gebeurde nooit. Het werk verscheen in 1811 in druk 
zoals hij het drie jaar eerder componeerde, afgezien van de Introductie in 
c-klein, die hij zelf achter de piano geïmproviseerd had tijdens de première, 
maar voor de partituur had moeten vastleggen. In een aangenaam warme 
concertzaal sluit het publiek dit hoogst originele werk met zijn hoogst 
ongebruikelijke, maar zeer kleurrijke bezetting direct in het hart.

Tekst: Clemens Romijn

Nederlands Kamerorkest
Lucas Jussen, piano 
(Pianoconcert nr. 5)
Arthur Jussen, piano (Fantasie)
Toonkunstkoor Amsterdam
Gordan Nikolić, viool/leiding
Boudewijn Jansen, koordirigent
Taylor Burgess, sopraan
Hannah Gries, sopraan
Rommie Rochell, alt
Hugo Kampschreur, tenor 
Theodor Uggla, tenor
Fabian Homburg, bas

do 1 december 2022, 20.15 u
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 2 december 2022, 20.00 u
Philharmonie Haarlem
za 3 december 2022, 20.15 u
Het Concertgebouw
zo 4 december 2022, 15.00 u
TivoliVredenburg, Utrecht
ma 5 december 2022, 20.15 u 
Het Concertgebouw

Het concert duurt ca. 2 uur

Programma
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Pianoconcert nr. 5 in Es, op. 73 
‘Emperor’ (1809 - 1810)

Allegro
Adagio un poco moto
Rondo: Allegro

Pauze

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Elegischer Gesang in E, op. 118 voor 
vierstemmig koor en strijkers (1814)

Langsam und sanft

Rick van Veldhuizen (1994)
Ausschweifungen voor kamerorkest 
en tweestemmig koor (2022) 
Wereldpremière

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
Fantasie voor piano, koor en orkest in 
c, op. 80 (1808)

Adagio 
Finale. Allegro
Allegretto, ma non troppo (quasi 
andante con moto)

Extra
Voorprogramma met componist Rick van Veldhuizen.
do 1 december, 19.30 u in de Pleinzaal
vr 2 december, 19.25 u in de Blauwe Zaal
za 3 en ma 5 december, 19.40 u in de Spiegelzaal
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Biografieën
Gordan Nikolić, viool/leiding 
Sinds 2004 is Gordan Nikolić concertmeester van het Nederlands Kamer-
orkest. Hij leerde het vak bij dirigent en violist Jean-Jacques Kantorow in 
Basel en noemt dirigent Sir Colin Davis als grote inspirator. Onder deze 
legendarische dirigent werd Nikolić in 1997 aangesteld als concertmeester 
van het London Symphony Orchestra, een functie die hij tot en met 2017 
vervulde. Daarvoor was hij concertmeester bij het Orchestre d’Auvergne. 
In de loop van de jaren is hij uitgegroeid tot het gezicht van het Nederlands 
Kamerorkest. Hij staat niet als dirigent voor het orkest, maar voert vanaf 
de eerste lessenaar de musici aan. Nikolić wordt regelmatig gevraagd als 
muzikaal leider bij diverse internationale gezelschappen en was de 
afgelopen jaren te gast als concertmeester bij orkesten als Manchester 
Camerata, het Antwerp Symphony Orchestra en het Australian Chamber 
Orchestra. Sinds 2007 heeft hij de leiding over het in Spanje gevestigde 
BandArt. Naast zijn activiteiten als violist en orkestleider is Nikolić docent 
aan het conservatorium van Parijs, de Hochschule für musik in Saarbrücken 
en Codarts in Rotterdam.

Lucas en Arthur Jussen, piano
‘It’s like driving a pair of BMW’s’ merkte dirigent Michael Schønwandt op na 
het dirigeren van de Nederlandse broers Lucas en Arthur Jussen. De twee 
pianisten werkten samen met nagenoeg alle Nederlandse orkesten, waaron-
der het Koninklijk Concertgebouworkest en al verscheidene malen met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamer orkest. Daar-
naast traden ze op met orkesten als het Boston Symphony Orchestra, 
Philadelphia Orchestra, de Münchener Philharmoniker en het Mariinsky 
Orchestra. In september van dit jaar toerden ze met het Budapest Festival 
Orchestra o.l.v. Iván Fischer door Europa. Gastoptredens brengen hen dit 
seizoen naar het Tonhalle Orkest Zürich, Royal Philharmonic Orchestra 
London, Vancouver Symphony Orchestra en hr-Sinfonieorchester. Daarnaast 
zijn ze artists-in-residence bij het Orchestra Sinfonica di Milano. Hun laatste 
album Dutch Masters werd bekroond met een Edison Klassiek in de catego-
rie ‘Kamermuziek’ en ontving tevens de Edison Publieksprijs.

Koorfantasie
Schmeichelnd hold und lieblich klingen
Unsers Lebens Harmonien,
Und dem Schönheitssinn entschwingen
Blumen sich, die ewig blühn.

Fried und Freude gleiten freundlich,
Wie der Wellen Wechselspiel.
Was sich drängte rauh und feindlich,
ordnet sich zu Hochgefühl.

Wenn der Töne Zauber walten
Und des Wortes Weihe spricht,
Muß sich Herrliches gestalten,
Nacht und Stürme werden Licht.

Äuß’re Ruhe, inn’re Wonne
Herrschen für den Glücklichen,
Doch der Künste Frühlingssonne
Läßt aus Leiden Licht entstehn.

Großes, das ins Herz gedrungen,
Blüht dann neu und schön empor,
Hat ein Geist sich aufgeschwungen,
Hallt ihm stets ein Geisterchor.

Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen,
Froh die Gaben schöner Kunst!
Wenn sich Lieb’ und Kraft vermählen,
Lohnt dem Menschen Götter Gunst.

Strelend lief en lieflijk klinkt hier
Onze levensharmonie,
En aan schoonheidszin ontspringt 
hier Bloemenpracht, een symfonie.

Vreed’ en vreugde glijden vriend’lijk
Als de golven in hun spel.
Wat zich opdrong, ruw, vijand’lijk,
Ordent zich tot geestdrift wel.

Als magie van tonen rondwaart
En de ernst van ’t woord ons sticht,
Moet iets heerlijks zich ontvouwen,
Nacht en stormen worden licht.

Rust van buiten, vreugd van binnen,
Heersen bij wie is voldaan,
En de lentezon der kunsten
Laat uit lijden licht ontstaan.

Grootheid, in het hart verdrongen,
Bloeit weer op en komt mooi door;
Is een geest dan opgesprongen,
Zingt hem na een geestenkoor

Neem dus aan, o goede vrienden,
Blij de gaven van de kunst!
Als zich liefd’ en kracht verenen,
Loont de mensen godengunst.

Elegischer Gesang 
Sanft, wie du lebtest,
hast du vollendet,
zu heilig für den Schmerz!
Kein Auge wein’ ob des
himmlischen Geistes Heimkehr.

Zacht, zoals je leefde,
ben je heengegaan,
te heilig voor het verdriet!
Laat geen oog wenen om de
thuiskomst van de hemelse geest

Toonkunstkoor Amsterdam
Toonkunstkoor Amsterdam is in 1829 opgericht en bestaat uit uitstekend 
geschoolde amateurzangers. Het koor trad op met vrijwel alle Nederlandse 
symfonieorkesten, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentie 
Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en met regelmaat het Neder-
lands Philharmonisch Orkest. In hun lange geschiedenis trad het koor op 
met befaamde dirigenten als Otto Klemperer en Bernard Haitink, Hartmut 
Haenchen en Marc Albrecht. Een belangrijke pijler in het repertoire van 
Toonkunstkoor Amsterdam, dat sinds 2003 onder leiding staat van Boudewijn 
Jansen, is de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion in Het Concert-
gebouw, waaraan het Nederlands Kamerorkest ook enkele jaren zijn medewer-
king verleende.

Dutch National Opera Academy 
De Dutch National Opera Academy (DNOA), een samenwerkingsverband 
tussen het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag, is een tweejarig masterprogramma voor zeer getalenteerde jonge 
operazangers en -zangeressen die zich willen toeleggen op de combinatie van 
de disciplines zang en acteren. Tijdens deze masterspecialisatie krijgt een 
aantal zangers de kans om ervaring op te doen in de grote producties van 
De Nationale Opera. Daarnaast werkt de DNOA samen met vooraanstaande 
Nederlandse orkesten en concertzalen, waaronder het Koninklijk Concert-
gebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kameror-
kest en Het Concertgebouw.

Zang DNOA
Taylor Burgess, sopraan
Hannah Gries, sopraan
Rommie Rochell, alt
Hugo Kampschreur, tenor 
Theodor Uggla, tenor
Fabian Homburg, bas

Live op Radio 4
Het concert van maandag 5 december 
wordt live uitgezonden door NPO 
Radio 4 in het NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.


